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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω την κα Πόπη Πηγιάκη για τη διαρκή 
υποστήριξη, καθοδήγηση και ενθάρρυνση σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής. 
Ειδικότερα, αναφορικά µε ζητήµατα που άπτονται της ποιοτικής έρευνας, η λεπτοµερής 
συζήτηση χιλιάδων (κυριολεκτικά) σελίδων σηµειώσεων πεδίου, η διασάφηση 
προαπαιτούµενων όρων και συνθηκών για µία γόνιµη εκπαιδευτική έρευνα και η 
διαµόρφωση επιστηµονικού ήθους ως απαραίτητου κριτηρίου σεβασµού των συµµετεχόντων 
στην έρευνα (διδασκόντων και µαθητών) αποτέλεσαν για µένα διδάγµατα ανεκτίµητης αξίας. 
Ευχαριστίες οφείλω, ακόµη, στον κο Σωφρόνη Χατζησαββίδη για τη συµβολή του κυρίως σε 
ζητήµατα πολυτροπικότητας, σηµειωτικής και Γλωσσολογίας, οι προτάσεις του οποίου µε 
βοήθησαν σε καίριες ερευνητικές επιλογές. Θα ήθελα, επιπλέον, να τονίσω την καθοριστική 
συνεισφορά του κου Κυριάκου Μπονίδη σε θέµατα δοµής της διατριβής, σχεδιασµού και 
διάρθρωσης της εκπαιδευτικής έρευνας, διαµόρφωσης του εκπαιδευτικού λογισµικού και 
παροχής χρήσιµων συµβουλών σε παιδαγωγικά ζητήµατα. Σηµαντική ήταν η συµβολή του 
κου Γιώργου Φρέρη, της κας Ελένης Χοντολίδου και του κου Λάµπρου Βαρελά σε ζητήµατα 
σχετικά µε την άντληση βιβλιογραφικών πηγών σχετικά µε το Λογοτεχνικό Μύθο, τη 
∆ιδακτική της Λογοτεχνίας, καθώς και την επισήµανση χρήσιµων διαδικτυακών πηγών για 
τη Νεοελληνική Λογοτεχνία, αντιστοίχως, ενώ θερµές ευχαριστίες οφείλω στον 
προγραµµατιστή κο Βασίλειο Ηλιάδη ως προς το τεχνικό σκέλος κατασκευής του 
εκπαιδευτικού λογισµικού My First Experiment. Ήταν µεγάλη τιµή η συνεργασία µου µε τους 
δύο εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της εθνογραφικής έρευνας και της έρευνας δράσης, 
ενώ άριστες εντυπώσεις σχηµάτισα για τους διευθυντές των αντίστοιχων σχολείων και τους 
µαθητές των δύο τµηµάτων µε τους οποίους µοιράστηκα τις διδακτικές εµπειρίες µίας 
ολόκληρης σχολικής χρονιάς. Θα ήθελα, τέλος, να σηµειώσω πως η παρούσα διατριβή δε θα 
είχε ολοκληρωθεί δίχως τη στήριξη σε δύσκολες αποφάσεις της συζύγου και των γονέων 
µου, οι οποίοι ήταν πρόθυµοι να προβούν σε θυσίες προκειµένου να ολοκληρωθεί η πορεία 
του παρόντος πονήµατος. Ειδικές ευχαριστίες οφείλω για την ηλεκτρονική επεξεργασία και 
µορφοποίηση του κειµένου στους εκλεκτούς, στα τόσα χρόνια, φίλους Βηθλέεµ 
Παπαδοπούλου και Ηλία Σαραφούδη. 
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Μ’ ενθουσιάζει η ιδέα ότι, ως ανθρωπιστές, έχουµε ένα πολύ 

σηµαντικό ρόλο στην ψηφιακή επανάσταση. Ίσως, µάλιστα, τον πιο 

σηµαντικό – πιο σηµαντικό από τους επιστήµονες της πληροφορικής 

ή τους ηλεκτρονικούς, πιο σηµαντικό απ’ όλους. 

Ο ρόλος µας είναι να δώσουµε ανθρώπινο πρόσωπο 

στην τεχνολογία και στις τεχνολογικές αλλαγές. 

 

Gail Hawisher 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  

Η µείξη σηµειωτικών τρόπων (ρηµατικός, οπτικός, ηχητικός, κινητικός) αποδίδει 
µε διαφοροποιηµένη σηµασιολογική φόρτιση τα εκπεµπόµενα µηνύµατα, ανάλογα µε το 
σχεδιασµό και την υλοποίηση του ειδικού τρόπου προβολής τους. Ζώντας στην ψηφιακή 
εποχή, οι µαθητές  έρχονται σε επαφή µε όλο και περισσότερες πολυτροπικές πηγές 
µάθησης και πληροφόρησης, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη µύησή τους σε 
µηχανισµούς αποκωδικοποίησης όχι µόνο του εκάστοτε προφανούς νοήµατος, αλλά και 
των συνυποδηλωτικών του προεκτάσεων. Εάν το µάθηµα της Λογοτεχνίας στο σχολείο 
έχει χάσει κατά κοινή οµολογία κάθε παλαιότερη αίγλη του, η πολυτροπικότητα, από την 
άλλη, ως γενικότερο φαινόµενο επηρεάζει το σύγχρονο τρόπο ζωής και σκέψης των 
µαθητών και επιδρά άµεσα στη συνήθως εκτός σχολείου καλλιεργούµενη ψηφιακή  
εγγραµµατοσύνη (literacy). Αφετηρία µου ήταν να διαµορφώσω µία πρωτότυπη πρόταση 
∆ιδακτικής της Λογοτεχνίας και, παράλληλα, να διερευνήσω την επίδραση πολυτροπικών 
παραγόντων στη διδακτική και µαθησιακή διαδικασία, καθώς και την επίδραση των Νέων 
Τεχνολογιών στη χρήση πολιτισµικών εργαλείων ευρύτερης εµβέλειας, όπως της 
γλώσσας. 

Αντικείµενο της ειδικότερης έρευνάς µου αποτελεί η πολυπρισµατική προσέγγιση 
του λογοτεχνικού µύθου, καθώς οι συνθήκες µετάπλασης και προσαρµογής του στις 
εκάστοτε ιστορικο-κοινωνικές παραµέτρους µεταβάλλουν δραστικά τη λειτουργία και τη 
φιλοσοφία του. ∆εν προσεγγίζω, όµως, το λογοτεχνικό µύθο ως δηµιούργηµα αποκοµµένο 
από το ευρύτερο πολιτισµικό του πλαίσιο και την κοινωνική δυναµική που αυτό 
ενσωµατώνει. Η προτεινόµενη θεώρηση του µύθου αποδίδει στο υβριδικό του υπόβαθρο 
τη δυνατότητα της διαρκούς νοηµατοδότησης εννοιολογικών συσχετισµών εντός ενός 
ανοιχτού και σύνθετου σηµειωτικού συστήµατος. Η µετάβαση από τη διαµόρφωση της 
συλλογικής ταυτότητας µέσω του προφορικού λόγου στη συγκρότηση της ατοµικά 
διαµεσολαβηµένης σφυρηλάτησης της εθνικής συνείδησης µέσω της γραφής, σηµατοδοτεί 
µία ουσιώδη µετάλλαξη της ιδιοσυστασίας της µυθικής σκέψης και της λειτουργίας που 
αυτή επιτελεί: ο µύθος εξακολουθεί να συνιστά συµπυκνωµένη φιλοσοφία αλληγορικών 
νοηµατοδοτήσεων, αλλά έχει δροµολογηθεί οριστικά πλέον ο κατευθυνόµενος 
χαρακτήρας της κοινωνικής του δυναµικής. Είτε πρόκειται για πολιτικό, ιστορικό, 
κοινωνικό, θρησκευτικό, πολιτισµικό ή προσωπικό µύθο, ο µετα-νεωτερικός 
‘κατασκευαστής’ δοµεί τη µυθική εκδοχή που θεωρεί ενδεδειγµένη για τη συγκεκριµένη 
συγκυρία και της οποίας η αντοχή δοκιµάζεται στο χρόνο, υφιστάµενη ποικίλες 
τροποποιήσεις. Ουσιαστικά, η δυνατότητα εγχρονισµού του µύθου και επανεγγραφής του 
στα δεδοµένα κάθε εποχής ή εθνικής πολιτισµικής ταυτότητας συναρτάται άµεσα µε την 
ελαστικότητα της αναπροσαρµογής του στα σηµασιολογικά ‘αντανακλαστικά’ του δέκτη: 
η διαδικασία ανατροφοδότησης του µυθικού υλικού από τα προσωπικά και συλλογικά 
βιώµατα κάθε υποκειµένου, εγγυάται στο µύθο την επιβίωσή του από την αχλή της 
προϊστορίας µέχρι τα τεχνολογικά επιτεύγµατα που κατασκευάζουν το µύθο της 
παντοδυναµίας τους, δεδοµένου ότι του επιτρέπει να διαµορφώνει στις µέρες µας 
πολυτροπικά µηνύµατα µε ανοιχτό ερµηνευτικό ορίζοντα. Εποµένως, ο µύθος δεν έρχεται 
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κατά βάση αντιµέτωπος µε τη λογική, αλλά καθίσταται φορέας µίας ανοιχτής διαδικασίας 
εκλογίκευσης των πραγµάτων χάρη σε εναλλακτικές ερµηνευτικές κατασκευές, 
δροµολογώντας µία ανορθολογική διαδικασία δόµησης και αποδόµησης.  

Η µετατόπιση του κέντρου βάρους από το συγγραφέα στο κείµενο και, στη 
συνέχεια, από εκείνο στον αναγνώστη αντικατοπτρίζει τις βαθύτερες δοµικές αλλαγές 
στην κοινωνιολογική θεώρηση του λογοτεχνικού φαινοµένου, δηµιουργώντας νέους όρους 
ανάλυσης του έντεχνου λόγου ως πολιτισµικού προϊόντος. Με άλλα λόγια, η ανατροπή της 
πυραµιδικής ιεραρχίας που έθετε την πλατιά µάζα των αναγνωστών στη  βάση και το 
συγγραφέα στην κορυφή ως χαρισµατικό δηµιουργό, συνεπάγεται την αναγωγή του 
αναγνώστη σε βασικό παράγοντα ανακατασκευής της λογοτεχνικής γραφής και 
συντελεστή δυνητικών κοινωνικών σεναρίων. Στη διδακτική διαδικασία, ωστόσο, είναι 
εξαιρετικά δύσκολο να συνδυαστεί ο στρουκτουραλιστικός χαρακτήρας της 
κειµενοκεντρικής ανάλυσης µε τον αποδοµιστικό ρόλο της ερµηνευτικής πρωτοκαθεδρίας 
του µαθητή – ποµπού, ώστε να επιτευχθεί η πολυπρισµατική θεώρηση του λογοτεχνικού 
υλικού. Πολλοί εκπαιδευτικοί, επίσης, αγνοούν – ή προσποιούνται ότι αγνοούν – το 
γεγονός πως είναι άλλο πράγµα να κατέχει κάποιος σε υψηλό βαθµό τις απαιτούµενες 
γνώσεις για το µάθηµα που διδάσκει και άλλο πράγµα να τις µεταδίδει µε 
αποτελεσµατικότητα στους µαθητές. Η καλλιέργεια πρόσφορου επικοινωνιακού κλίµατος, 
η διαλογική µορφή του µαθήµατος, ο µαθητοκεντρικός προσανατολισµός, η 
οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και ο συνδιαµορφωτικός ρόλος των µαθητών στην 
κατασκευή της νέας γνώσης αποτελούν βασικούς παράγοντες διαµόρφωσης ενός 
αποτελεσµατικού µαθησιακού περιβάλλοντος, οι οποίοι δυστυχώς απουσιάζουν από τη 
διδακτική πραγµατικότητα. Το µάθηµα της Λογοτεχνίας, ωστόσο, παρέχει την πολυτέλεια 
της απόδρασης από το στενά θετικιστικό και ρασιοναλιστικό πνεύµα της εποχής, χάρη 
στην καλλιέργεια όχι µόνο της κριτικής ικανότητας, αλλά και της φαντασίας και της 
δηµιουργικότητας κάθε µαθητή. Το γεγονός αυτό οφείλει να το αξιοποιήσει ο 
εκπαιδευτικός και να ωθήσει το µαθητή να δοµήσει τη νέα γνώση αυτενεργώντας και 
χρησιµοποιώντας τις βιωµατικές του πρώτες ύλες. Αυτό, όµως, δεν αρκεί, κατά τη γνώµη 
µου, για να καταστήσει ελκυστικό το µάθηµα στην ψηφιακή εποχή που διανύουµε: 
απαιτείται η συνδροµή της τεχνολογίας, η οποία θα βοηθήσει αποτελεσµατικά στην 
ανεύρεση πολύτιµου υλικού µέσω διαδικτυακών πηγών και θα παρέχει στο µαθητή τα 
κατάλληλα ηλεκτρονικά εργαλεία για να µετουσιώσει το συλλεγµένο υλικό σε 
ολοκληρωµένη κατασκευή παραγωγής λόγου.  

Ο ψηφιακός γραµµατισµός στις µέρες µας αποτελεί αδήριτη ανάγκη για τους νέους 
ανθρώπους και την ανταπόκριση στις προκλήσεις του µέλλοντος. Μετά την ανακάλυψη 
της τυπογραφίας, η ψηφιακή επανάσταση – η οποία προήλθε από τη συνδυαστική 
ανάπτυξη των συστηµάτων πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών – 
αποτέλεσε σταθµό στην εξέλιξη και διάδοση της γνώσης και της πληροφόρησης. Ο 
ψηφιακά αναλφάβητος µαθητής εκ των πραγµάτων βρίσκεται σε µειονεκτική θέση έναντι 
των συµµαθητών του. Ο ΗΥ καθίσταται ηλεκτρονικό εργαλείο διερεύνησης και 
συγκέντρωσης πληροφοριών, στον εννοιολογικό συσχετισµό των οποίων βοηθά η 
δηµιουργία ενός λογισµικού µε εποικοδοµιστικό προσανατολισµό. Το γεγονός αυτό µε 
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ώθησε να στραφώ στο σχεδιασµό ενός εκπαιδευτικού λογισµικού (το οποίο ονόµασα My 
First Experiment) και έπειτα από έρευνα και δοκιµή του, επέλεξα δύο  πρόσθετα βασικά 
κριτήρια τροποποίησής του: την όσο το δυνατόν απλούστερη χρήση του και, παράλληλα, 
τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και µετα-δεδοµένων σχετικά µε την πορεία 
πλοήγησης του µαθητή στους ψηφιακούς προορισµούς και τις πολυτροπικές πηγές που 
προσελκύουν περισσότερο το ενδιαφέρον του. Με τον τρόπο αυτόν, είµαι σε θέση να 
εξαγάγω χρήσιµα συµπεράσµατα για τις πολυτροπικές επιλογές των µαθητών, τον τρόπο 
επεξεργασίας του υπό διαπραγµάτευση υλικού τους και τους παράγοντες που επηρεάζουν 
τη διαδικασία δόµησης της νέας γνώσης. Η κατασκευή/χρήση του προτεινόµενου 
λογισµικού My First Experiment, όµως, δεν είναι αυτοσκοπός: πρέπει να ενταχθεί 
λειτουργικά στο πλαίσιο µίας συνολικότερης διδακτικής πρότασης, που θα περιλαµβάνει 
θεωρητικά µεθοδολογικά εργαλεία και θα διαπνέεται από την ίδια εποικοδοµιστική 
φιλοσοφία. 

Ακριβώς αυτήν την ανάγκη δηµιουργίας ενός ενιαίου θεωρητικού υπόβαθρου για 
τη µυθοπλασία και την πολυτροπικότητα έρχεται να καλύψει η Θεωρία των Υβριδικών 
Σηµείων: επιχειρώντας τη σύνθεση των γλωσσικών και πολιτισµικών κωδίκων µέσα από 
την κοινωνική δυναµική που εµπεριέχουν οι πρώτοι και το συνθετικό πλαίσιο που 
παρέχουν οι δεύτεροι, το αποτέλεσµα αυτού του κράµατος γλωσσολογικών και 
πολιτισµικών εργαλείων είναι η ανωτέρω θεωρία. Εντάσσοντας τις γλωσσικές και 
πολιτισµικές πρακτικές στη µετα-νεωτερική εποχή, η Θεωρία των Υβριδικών Σηµείων 
αποσκοπεί στο να αποκωδικοποιήσει τις σηµειωτικές προεκτάσεις κοινωνικών ενδείξεων 
και γεγονότων. Το µοντέλο προκύπτει κατά βάση από το συγκερασµό µεθοδολογικών 
εργαλείων των Μπαχτίν (Bakhtin) και Βιγκότσκι (Vygotsky) και εννοιών της Θεωρίας της 
Λογοτεχνίας και είναι θεµελιωµένο στο γλωσσολογικό υπόβαθρο της σύνδεσης των 
συστηµικών λειτουργικών περιγραφών της αγγλικής γλώσσας µε αντίστοιχες λειτουργίες 
της οπτικής ‘γραµµατικής’, όπως τις έχουν αναλύσει ο Χάλιντεϊ (Halliday), και οι Κρες 
και Βαν Λιούβεν (Kress & Van Leeuwen), αντίστοιχα.  Ο λόγος που χαρακτηρίζω τα 
σηµεία υβριδικά είναι ότι ενσωµατώνουν µηχανισµούς πολυτροπικής µεταφοράς, δηλαδή 
αντιγραφής και επικόλλησης υλικών, κοινωνικών και σηµειωτικών δεδοµένων, 
συνδυάζοντας το λεκτικό µε το µη λεκτικό κώδικα.  

 Η διατριβή έχει θεωρητικό και εµπειρικό ερευνητικό περιεχόµενο. Το γεγονός ότι 
περιλαµβάνει ερευνητικές προτάσεις και στα δύο επίπεδα, το θεωρητικό και το εµπειρικό, 
καθώς και η διεξαχθείσα εµπειρική έρευνα είναι οι παράγοντες που της προσέδωσαν τόσο 
µεγάλη έκταση. Ο προβληµατισµός για τη σχολική διδακτική πραγµατικότητα του 
µαθήµατος της Λογοτεχνίας έδωσε το λόγο και τους στόχους για τη διεξαγωγή εµπειρικής 
έρευνας της διατριβής, για την οποία υιοθετήθηκαν οι ποιοτικές µέθοδοι της εθνογραφίας 
και της έρευνας δράσης. Η µετουσίωση της θεωρίας σε διδακτική πράξη είναι εξαιρετικά 
δύσκολο και επίπονο εγχείρηµα και µε έφερε αντιµέτωπο µε τα όρια και τα εµπόδια της 
έρευνας. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο και σύνθετο σχέδιο που απαιτεί συντονισµό 
προσπαθειών και οργάνωση ενός καλά δοµηµένου χρονοδιαγράµµατος. Παρά τις 
αντιξοότητες και τις κατά καιρούς ενδογενείς και εξωγενείς δυσχέρειες, θεωρώ τον εαυτό 
µου πολύ τυχερό που κατάφερα να ολοκληρώσω αυτό το άκρως κοπιαστικό εγχείρηµα. 
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  Ως προς τη µεθοδολογία της παρούσης έρευνας, παρουσιάζονται παρακάτω 
συνοπτικά τα περιεχόµενα κάθε κεφαλαίου: 

 

Θεωρητικό µέρος 

• Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια του όρου µύθος, αποτυπώνοντας το 
φιλοσοφικό και πολιτικό του υπόβαθρο που τον καθιστά υβριδικό προϊόν και 
κατάλληλο µέσο για προπαγάνδα και κατασκευή ιδεολογηµάτων. Αφού 
αντικρουστεί εν συντοµία ο ισχυρισµός της εξίσωσης µύθου και ψεύδους, 
αναλύονται έννοιες και όροι σχετικοί µε την αποκωδικοποίηση του µυθικού υλικού 
και τα ποικίλα ερµηνευτικά συστήµατα που ενσωµατώνονται στη δοµή του, όπως 
παρουσιάζονται από διακεκριµένους µελετητές του συγκεκριµένου 
επιστηµολογικού πεδίου. Ακολουθεί συζήτηση για τη διδακτική προσέγγιση του 
µυθικού υλικού. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται ενδεικτικά απόψεις θεωρητικών της 
Λογοτεχνίας, ώστε να καταστεί σαφές το πολυπρισµατικό κάτοπτρο µε το οποίο 
αναλύεται το λογοτεχνικό κείµενο, και, παράλληλα, να γίνει κατανοητό ότι η 
ανεξάντλητη γκάµα των ερµηνευτικών εκδοχών οφείλεται στην ιδιοσυστασία της 
λογοτεχνικής γραφής και την επικέντρωση του ενδιαφέροντος είτε στο συγγραφέα, 
είτε στο κείµενο, είτε στον αναγνώστη, είτε στο κοινωνικό πλαίσιο όπου 
εντάσσεται το γενικότερο λογοτεχνικό φαινόµενο. Το κεφάλαιο συµπληρώνει 
συζήτηση σχετικά µε θεωρητικές παραδοχές ∆ιδακτικής της Λογοτεχνίας: το 
λογοτεχνικό κείµενο προσεγγίζεται ως πολιτισµικό προϊόν και τονίζεται η ανάγκη 
διδακτικής πλαισίωσής του µε εξωσχολικά περιβάλλοντα µάθησης, όπως το 
διαδίκτυο και τα ΜΜΕ, δεδοµένου ότι τα τελευταία διαδραµατίζουν όλο και 
περισσότερο ενεργό ρόλο στη διαδικασία σηµασιοδότησης του µαθητή. 

• Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται, καταρχάς, το φαινόµενο της πολυτροπικότητας, 
απότοκο της παιδαγωγικής έρευνας των πολυγραµµατισµών και πλαισιωµένο από 
τις ορίζουσες του κοινωνικού τους περιβάλλοντος.  Προβάλλεται η ανάγκη της 
συναισθητικής σηµασιολογικής αναπαράστασης, καθώς η διαµόρφωση των 
παραγόµενων νοηµάτων από τα µέσα των Νέων Τεχνολογιών είναι µία δυναµική 
διαδικασία, στην οποία αναβαθµίζεται ο ρόλος του υποκειµένου: τα πολυµεσικά 
κείµενα ως προϊόντα προερχόµενα από κοινωνικές και γενικότερες συνθήκες, 
απηχούν φαινόµενα, όπως η διεθνοποίηση και ο διαπολιτισµός. Ακολούθως, 
διερευνώνται οι σχέσεις εκπαίδευσης και τεχνολογίας, αποτυπώνοντας τα ίχνη της 
σηµαντικής επίδρασης που έχει ασκήσει η εισαγωγή των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Επεξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους το διαδίκτυο αποτελεί σηµαντικό 
µαθησιακό εργαλείο εποικοδοµιστικής κατασκευής της γνώσης, κριτήριο που µε 
ώθησε να επιδιώξω ανάλογες διαδραστικές µαθησιακές ενέργειες µέσω του 
προτεινόµενου λογισµικού. Αναπτύσσεται, ακολούθως, η συµβολή του 
Εποικοδοµισµού στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και τις εκπαιδευτικές πρακτικές, 
αποδίδοντας έµφαση στη συλλογιστική του Κοινωνικού  Εποικοδοµισµού και 
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αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο του κοινωνικού περιβάλλοντος στη 
διαδικασία δόµησης και  νοηµατοδότησης της γνώσης µε τη διαµεσολάβηση 
εργαλείων και σηµάτων. Τονίζεται ιδιαίτερα η συνεισφορά του Βιγκότσκι στην 
κοινωνική διάσταση της εποικοδοµιστικής µάθησης. 

• Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η θεωρία των υβριδικών σηµείων ως µέσων 
πολυτροπικής συσχέτισης ανάµεσα στο βίωµα και τη µεταφορά µε διεπιστηµονικά 
κριτικά εργαλεία που αντλούνται από τους τοµείς της Γλωσσολογίας, της 
Σηµειωτικής, των Πολιτισµικών Σπουδών και της Θεωρίας της Λογοτεχνίας, όπου 
συναρτάται η υποκειµενική κατασκευή της υλικής, κοινωνικής και σηµειωτικής 
πραγµατικότητας µε τρεις λειτουργίες της πολυτροπικής µεταφοράς. Επίσης, 
περιλαµβάνεται µία ευρεία διδακτική πρόταση µε βάση την παιδαγωγική 
αξιοποίηση της Θεωρίας των Υβριδικών Σηµείων. Προτείνεται, καταρχάς, η 
διδακτική αξιοποίηση της Θεωρίας της Λογοτεχνίας και της µυθοπλασίας που έχει 
αναλυθεί στο πρώτο κεφάλαιο: όλο το υλικό συµπυκνώνεται σε δεκατρείς 
διδακτικές προεκτάσεις, ενώ στην αρχή καθεµίας παρατίθενται οι αντίστοιχες 
βασικές θεωρητικές έννοιες ανάλυσης του λογοτεχνικού κειµένου (επισηµαίνεται 
ότι οι παραπάνω θεωρητικές προσεγγίσεις δεν εφαρµόστηκαν κατά τη διάρκεια της 
έρευνας δράσης).  

 

∆εύτερο µέρος 

Ποιοτική έρευνα 

• Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται, καταρχάς, διευκρινιστικές παρατηρήσεις 
για τη χρησιµότητα της ποιοτικής έρευνας και µία συνοπτική εισαγωγή στις 
µεθόδους της εθνογραφικής έρευνας και της έρευνας δράσης. Περιγράφεται, 
ακολούθως, η διδακτική πρόταση της έρευνας δράσης, στην οποία 
περιλαµβάνονται οι διδακτικοί στόχοι, οι διδακτικές µέθοδοι, στρατηγικές και 
αρχές, καθώς και η χρήση του λογισµικού My First Experiment ως πολυτροπικού 
διδακτικού εργαλείου. Προχωρώ στη συνοπτική παρουσίαση της λειτουργίας του 
λογισµικού της διδακτικής αξιοποίησης κοινωνικοπολιτιστικών παραµέτρων του, 
καθώς και κριτηρίων αξιολόγησης των εργασιών που εκπονούν οι µαθητές µε τη 
συνδροµή του. Παρουσιάζεται, τέλος, η διδακτική αξιοποίηση του προτεινόµενου 
λογισµικού µε τη στατιστική ανάλυση πολυτροπικών παραγόντων και την 
αποτύπωση νοητικών διαγραµµάτων (mind diagrams). Ακολουθούν παρατηρήσεις 
σχετικά µε την είσοδο µου ως ερευνητή στο σχολικό χώρο και η παρουσίαση των 
εθνογραφικών δεδοµένων της έρευνας. Περιγράφεται µία ενδεικτική διδασκαλία 
του πρώτου διδάσκοντος (∆ιδάσκων Α΄) και ακολουθεί η εθνογραφική της 
ανάλυση σε τρία επίπεδα: 1ο επίπεδο -  ∆ιδακτικές πρακτικές του διδάσκοντος και 
ανταπόκριση των µαθητών, α) διδακτικοί στόχοι (γνωστικοί) του διδάσκοντος, β) 
διδακτικές µέθοδοι και στρατηγικές του διδάσκοντος, γ) διαχείριση και έλεγχος της 
σχολικής τάξης από το διδάσκοντα. 2ο επίπεδο – Οι µαθητές και οι κατ’ οίκον 
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εργασίες τους. 3ο επίπεδο – Ο διδάσκων και ο ερευνητής. Ως προς τα τα 
συγκεντρωτικά εθνογραφικά δεδοµένα του ∆ιδάσκοντος Α΄, επιλέγονται τα πιο 
αντιπροσωπευτικά δεδοµένα του διδακτικού προφίλ του που συµπληρώνουν και 
επικυρώνουν την προηγηθείσα συζήτηση. Ανάλογου τύπου ανάλυση 
επαναλαµβάνεται και για τη διδάσκουσα Β΄: παρατίθενται οι περιγραφές της 
πρώτης και της δεύτερης ενδεικτικής διδασκαλίας µε την εθνογραφική τους 
ανάλυση, καθώς και τα συγκεντρωτικά εθνογραφικά δεδοµένα της διδάσκουσας 
Β΄, σύµφωνα µε το παραπάνω πρότυπο. 

• Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται το προπαρασκευαστικό στάδιο της 
συγκεκριµένης έρευνας δράσης, η διδασκαλία µου ως ερευνητή στο πρώτο σχολείο 
(∆ιδάσκων Α΄) και η ανάλυση των κατ’ οίκον εργασιών των µαθητών, 
συνοδευόµενη από ανάλυση των διδακτικών µεθόδων και στρατηγικών, 
αναστοχαστική κριτική των διδακτικών χειρισµών και γενική αποτίµηση της 
παραπάνω διδασκαλίας. Ακολουθούν οι εφαρµογές της διδακτικής ερευνητικής 
πρότασης από το ∆ιδάσκοντα Α΄: περιγράφονται εκτενώς τρεις ενδεικτικές 
διδασκαλίες του, οι οποίες αναλύονται και εντοπίζονται οι διδακτικές αρχές και 
µέθοδοί του, ενώ στα συγκεντρωτικά δεδοµένα της έρευνας δράσης 
περιλαµβάνεται η περιγραφή άλλων έξι διδακτικών εφαρµογών του ∆ιδάσκοντος 
Α΄ µε τη σχετική συζήτησή τους. Παρουσιάζονται, ακολούθως, η εφαρµογή του 
διδακτικού µοντέλου της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, η κριτική εφαρµογή της 
Θεωρίας των Υβριδικών Σηµείων µε τη συνδροµή του λογισµικού My First 
Experiment µέσω της παραγωγής γραπτού λόγου και επισηµαίνεται το διδακτικό 
προφίλ του διδάσκοντος Α΄στο πλαίσιο της έρευνας δράσης. Έπειτα, παρατίθεται 
µία ενδεικτική εφαρµογή της διδακτικής ερευνητικής πρότασης (επί συνόλου πέντε 
διδακτικών εφαρµογών που έλαβαν χώρα) από τη διδάσκουσα Β΄, η οποία 
συζητείται και εντοπίζονται οι διδακτικές αρχές και µέθοδοί της.  

• Στο έκτο κεφάλαιο παρατίθεται, καταρχάς, ποσοτική ανάλυση ψηφιακών 
δεδοµένων, που αφορά στις στατιστικές µετρήσεις πολυτροπικών παραγόντων µε 
βάση τις διαδικτυακές επιλογές των µαθητών και εξαγωγή σχετικών 
συµπερασµάτων. Επιπλέον, διενεργείται ειδικότερη αξιολόγηση του λογισµικού 
My First Experiment µε βάση τη σύνταξη ειδικών ερωτηµατολογίων µε 
διαφοροποιηµένο περιεχόµενο και αποδέκτες το διδάσκοντα Α΄, τους µαθητές και 
τον τεχνικό του προγράµµατος. Μετά τη συµπλήρωσή τους προκύπτει το 
συµπέρασµα ότι το My First Experiment ως διδακτικό εργαλείο και µέσο 
πολυτροπικής προσπέλασης του κοινωνικο-πολιτισµικού πλαισίου εντός του 
οποίου εφαρµόζεται, συντελεί στη βελτίωση του διδακτικού κλίµατος και στη 
δυναµική κατασκευή της νέας γνώσης εκ µέρους του µαθητή. Περαιτέρω 
αξιολόγηση της διδακτικής µου πρότασης διενεργείται µέσω συνεντεύξεων µε 
µαθητές, ώστε να εξαχθούν πιο ασφαλή συµπεράσµατα σχετικά µε τις απόψεις 
τους για έναν ευρύτερο κύκλο θεµάτων. 

• Στο έβδοµο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα που εξάγονται αναφορικά 
µε τα όρια της έρευνας, τα αποτελέσµατα σύγκρισης των εθνογραφικών δεδοµένων 
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και των δεδοµένων της έρευνας δράσης για το διδάσκοντα Α΄και τη διδάσκουσα Β΄ 
(κοινό συµπέρασµα για τους δύο διδάσκοντες από τα ερευνητικά δεδοµένα της 
έρευνας δράσης), καθώς και τα συµπεράσµατα σε σχέση µε την ερευνητική 
πρόταση, τη χρήση του λογισµικού My First Experiment και τη στατιστική 
ανάλυση πολυτροπικών παραγόντων. 

• Επίλογος 

• Βιβλιογραφία 

• Παράρτηµα – Στο παράρτηµα περιλαµβάνονται εργασίες των µαθητών που 
εκπονήθηκαν µε τη συνδροµή του λογισµικού My First Experiment, άλλες σχετικές 
µε τις διδακτικές εφαρµογές της έρευνας δράσης και µερικές που γράφτηκαν µε το 
συµβατικό τρόπο, ώστε να καταστεί σαφής η ποιοτική διαφορά σε σχέση µε τις 
πρώτες. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισµένα διδακτικά φυλλάδια 
του ∆ιδάσκοντος Α΄ και βοηθητικό υλικό της ∆ιδάσκουσας Β΄, ένα 
ερωτηµατολόγιο που µοίρασα στους µαθητές των δύο τάξεων κατά την 
εθνογραφική µου έρευνα προς συλλογή στοιχείων, δύο φυλλάδια σχετικά µε τους 
διδακτικούς στόχους και τις αρχές που έδωσα στους δύο διδάσκοντες, καθώς και 
ένα συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του λογισµικού My First Experiment που διένειµα 
στους µαθητές. Παρατίθενται, τέλος, τα διαφοροποιηµένα ανάλογα µε τον 
αποδέκτη (διδάσκων, µαθητές, τεχνικός) ερωτηµατολόγια αξιολόγησης του 
λογισµικού, καθώς και µέρος των αποµαγνητοφωνηµένων συνεντεύξεων µε 
µαθητές.  
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ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

1. ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

 

1.1. ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 
 

Ως κράµα προεπιστηµονικής σκέψης και φιλοσοφικής προπαρασκευής, η µυθική 
σύλληψη προοικονοµεί και κατακυρώνει τη λογική της ασύνορης ύπαρξης, επενδύει,  
δηλαδή, την ανθρώπινη ζωή µε τη δυναµική του παντοδύναµου και του αιώνιου, και τη 
λογική του φανταστικού, όπου λογική και φαντασία συναρτούν δύο µη αλληλο-
αναιρέσιµους κώδικες, οι οποίοι συντονίζουν τη λειτουργία βαθύτερων και γενικότερων 
δοµών µε την αρµονική συνεργασία τους. Από τους αναρίθµητους ορισµούς του µύθου δεν 
είναι εύκολο να επιλέξω κάποιον ως πιο αντιπροσωπευτικό και πλησιέστερο στη δοµή και 
τη λειτουργία της µυθικής σύνταξης. Η µυθική σύλληψη, και αποτύπωση ως δυναµική 
διαδικασία εγγράφεται σε συγκεκριµένες κοινωνικο-πολιτισµικές συνθήκες και 
διαµορφώνει ένα ανοιχτό σύστηµα σηµασιολογικών φορτίσεων και αποφορτίσεων. Το 
ποια ερµηνευτική εκδοχή προβάλλεται ως καταλληλότερη σε κάθε συγκυρία, είναι ένα 
ζήτηµα πολύπλοκο που εδράζεται σε συλλογικές και ειδικές σκοπιµότητες. Θρησκεία, 
Λογοτεχνία, Φιλοσοφία, Ψυχολογία,  Τέχνες, αλλά και Επιστήµη, αποτελούν ορισµένους 
τοµείς του Πνεύµατος για τους οποίους ο µύθος αποτελεί ουσιαστικό συστατικό στοιχείο: 
κινούµενο σε µία κλίµακα από τη Θρησκεία ως την Επιστήµη, το µυθικό σενάριο δοµεί 
και αποδοµεί προσωπικά όνειρα και συλλογικά οράµατα, αποτελώντας δείκτη 
συναισθηµατικής ενορατικότητας και κοινωνικής συνοχής, αντιστοίχως. Αυτό δε σηµαίνει 
ότι η µυθική σκέψη είναι ασύµβατη µε το πεδίο της Λογικής, διότι διατηρεί µαζί του ένα 
είδος επιλεκτικών σχέσεων, όπου οι µελετητές του 19ου αιώνα αναγνώρισαν ένα είδος 
πρωτόγονου επιστηµονικού λόγου µε αποστολή να ερµηνεύσει µε κυριολεκτικούς ή 
συµβολικούς όρους τη νοµοτέλεια του φυσικού κόσµου, ενώ οι ερευνητές του 20ου αιώνα 
διέκριναν ως θεµελιώδη σκοπό της µυθικής σκέψης την ενσωµάτωση ειδικών µηχανισµών 
σφυρηλάτησης της κοινωνικής συνείδησης µε ενοποιητικό συλλογικό προσανατολισµό. 
Παρά το γεγονός ότι δεν υφίσταται ως τις µέρες µας ειδικός επιστηµονικός τοµέας µε 
γνωστικό αντικείµενο το µύθο, οι θεωρητικές του προσεγγίσεις είναι πολυπληθείς και 
ανόµοιες

1, και σε γενικές γραµµές διακρίνονται σε: 

• ψυχολογικές (µε έµφαση σε εννοιολογικές συλλήψεις της ανθρώπινης 
υπόστασης) 

• κοινωνιολογικές (το κέντρο βάρους µετατίθεται στη συνάρτηση του σκοπού και 
της λειτουργίας του µύθου µε κοινωνικές παραµέτρους) 

• ανθρωπολογικές (βαρύνουσα σηµασία αποκτά ο πολιτισµός) 

                                                           
1 Πρβλ. ∆ήµητρα Μήττα, Απολογία για τον µύθο – Μία ιστορικοκριτική προσέγγιση, Θεσσαλονίκη, University 
Studio Press, 1997, σ.23-25, σχετικά µε µία απόπειρα ταξινόµησης των ερµηνειών του µύθου, συνοδευόµενη 
από κατατοπιστικές βιβλιογραφικές αναφορές (αλληγορική ερµηνεία, ο µύθος ως ‘ασθένεια της γλώσσας’, 
υπερβατική ερµηνεία, συµβολική/ροµαντική ερµηνεία, τελετουργική – κοινωνιολογική ερµηνεία, 
ψυχολογική ερµηνεία, στρουκτουραλιστική ερµηνεία). 
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Ιδιαίτερη προσοχή στη διδακτική µου πρόταση απαιτεί ο λογοτεχνικός µύθος, ο 
οποίος χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης. Εντούτοις, για να καταστεί πιο εµφανής ο τρόπος που 
συλλαµβάνω το µύθο και την παιδαγωγική του αξία, κρίνω σκόπιµο να αναφέρω 
πρωτύτερα ορισµένες σκέψεις µου για το φιλοσοφικό και πολιτικό υπόβαθρο του µύθου – 
από το οποίο πηγάζει και αντλεί την κοινωνική του δυναµική και ο λογοτεχνικός µύθος – 
ώστε να αναδείξω το ευρύτερο πλαίσιο οριοθέτησης των σύνθετων προοπτικών του. 

 

1.1.1. Το ευρύτερο φιλοσοφικό και πολιτικό υπόβαθρο του µύθου 
 

Είναι ο µύθος παρελθόν; 
Ξεκινώντας το συλλογισµό µου από τη σκέψη του Βιτγκενστάϊν (Witgenstein) πως 

για να βγάλουµε στο φως την αλήθεια που είναι κρυµµένη µέσα µας πρέπει να ξεκινούµε 
από το λάθος, θα επιχειρήσω µία µετα-δόµηση του µύθου – τόσο µε τη χρονική όσο και µε 
την υπερβατική νοηµατοδότηση – µε την έννοια ότι το µυθολογικό βίωµα αναφέρεται σε 
ένα λανθάνον υποκείµενο, προσδιορίσιµο χωροχρονικά και συνάµα ανολοκλήρωτο στην 
αχρονία του, δηµιουργώντας έτσι µία αποδοµητική µεταγλώσσα. Η συµβατική αντίφαση 
µυθολογία vs φιλοσοφία µοιάζει να έχει χάσει το ενδιαφέρον της προ πολλού, εφόσον ο 
ορθός Λόγος θεωρείται ότι αποτελεί συνέχεια του µυθικού, διαµορφώνοντας έναν 
στερεοτυπικό κανόνα, η επαναταξινόµηση της µεταφορικότητας του οποίου θα συνέχει 
κάθε αποδοµητική απόπειρα εννοιολογικής προσπέλασης. Η εξορία του µύθου στο «πυρ 
το εξώτερον» εδραιώνεται στη βάση ενός εννοιολογήµατος ταύτισής του µε το ψεύδος, 
µία εξίσωση που  µε βάση ορθολογικά κριτήρια καταλήγει να ταυτίζει τον άγνωστο χ µε 
την επιστήµη ως βασικό συντελεστή προόδου. Κανείς δεν αµφιβάλλει, φυσικά, ότι η 
επιστήµη έχει συµβάλει δραστικά στην πρόοδο της ανθρωπότητας, ωστόσο ο µονοµερής 
υπερτονισµός της συνεισφοράς της συνοδευόµενος από την κυρίαρχη οικονοµο-
τεχνοκρατική τάση εκµηδένισης του µύθου, επιδέχεται πληθώρα ερµηνειών – ίσως, 
µάλιστα, περισσότερων και από εκείνες που έχουν εφαρµοσθεί στην περίπτωση του 
µύθου. Το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει ο σύγχρονος άνθρωπος οδηγεί αναπόδραστα 
στο ερώτηµα: µήπως πλησιάζει το πλήρωµα του χρόνου όπου θα διασταλούν οι 
ερµηνευτικές δίοδοι του πολιτισµού και θα καταρρεύσει η σύγχρονη εκδοχή του 
επιστηµονικού επικοιδοµήµατος ως ανεπαρκής; ∆ιότι, αν µεν ο  ορθός Λόγος αποτελεί 
εξέλιξη της µυθικής σκέψης, οι αναλογίες των συµβολικών δοµών αµφοτέρων έχουν 
αναπόδραστα ηµεροµηνία λήξης, εφόσον τα θεµέλια είναι σαθρά και η µυθολογική 
ανεπάρκεια έχει κληροδοτήσει µία ανίατη «νόσο» στην επιστηµονική πανάκεια. Από την 
άλλη, αν δεχτούµε ότι η επιστήµη έχει αναπτυχθεί παράλληλα µε το µυθικό τρόπο σκέψης 
ή µεταγενέστερα από εκείνον και δεν έχει ουδεµία σχέση µαζί του, προκύπτει το εξής 
ερώτηµα: γιατί ο µύθος έχει επιβιώσει ως τις µέρες µας, έστω και αν έχει απωλέσει έναν 
σηµαντικό βαθµό της αίγλης του και έχει µετατοπίσει ερµηνευτικά τους συστατικούς 
όρους δόµησής του; Και στις δύο περιπτώσεις προκύπτει η ανεπάρκεια της επιστηµονικής 
µονοµέρειας, καθώς το αρχέτυπο του Οδυσσέα επικυρώνει την ανθεκτικότητα του µύθου: 
τόσο το µοτίβο του ∆ούρειου Ίππου – ο µύθος µέσα στην επιστήµη-Τροία – όσο και 
εκείνο του περιπετειώδους ταξιδιού στις ρίζες της Ιθάκης – η σύλληψη της επιστηµονικής 
προόδου ως ταξιδιού επιστροφής στην αρχέγονη σοφία που έχει εµπλουτιστεί µε τις 
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εµπειρίες – θέτουν γόνιµους προβληµατισµούς για τη σύλληψη του επιστηµονικού 
µονισµού ως ενός ενδιάµεσου σταδίου ανάµεσα στη µυθική σκέψη και τη µετα-µυθική 
σκέψη

2. Προς αυτό το συµπέρασµα οδηγούν και επιµέρους παράγοντες, όπως: 

• η απόρριψη της ευκλείδειας γεωµετρίας και της συµβατικής θεώρησης της 
φυσικής (π.χ. θεωρία των κβάντα, θεωρία της σχετικότητας) 

• η ενσωµάτωση κανόνων της ηθικής στις θετικές επιστήµες (π.χ. βιοηθική) 

• η ολοένα αυξανόµενη προβολή της θετικής σκέψης και ο κηρυγµένος ή 
ακήρυκτος πόλεµος κατά των ανθρωπιστικών επιστηµών µε ό,τι αυτό 
συνεπάγεται (οτιδήποτε θεωρητικό δεν είναι επιστηµονικό και πρακτικά 
χρήσιµο, ανεπάρκεια ερευνητικών κονδυλίων ως πρόβληµα που επιτείνεται αν 
αποτελέσει δεσµευτική συνάρτηση εξεύρεσης επιχειρηµατικών κεφαλαίων) 

• ο µορφωµένος άνθρωπος δεν είναι πεπαιδευµένος, αλλά ούτε και ευτυχής 

• ο στραγγαλισµός του φιλοσοφικού υπόβαθρου κάθε επιστήµης από τα αµιγώς 
οικονοµικά ιδεώδη και τις τεχνοκρατικές αξίες  

• η δυσαρέσκεια της πλατιάς µάζας από την εµπορευµατοποίηση των ιδεών και τη 
θεοποίηση του χρήµατος 

• η θεώρηση των επιστηµονικών ανακαλύψεων ως εσωτερικά δοµηµένων και 
αυτοτελών σεναρίων που προσιδιάζουν στα µυθικά αφηγήµατα και η δηµιουργία 
των εναλλακτικών εκδοχών τους από έναν περιορισµένο κύκλο «µυθοποιών» - 
επιστηµόνων (κυρίαρχος ρόλος της φαντασίας, καθώς κάθε πείραµα αφορµάται 
από µία ρηξικέλευθη έµπνευση) 

• η συνεχής κατασκευή µυθικών ιστών και ιδεολογηµάτων ως αναντικατάστατων 
µηχανισµών κοινωνικής συνοχής, γεγονός που ενδυναµώνει τις συνθήκες της 
µετα-δοµικής επανεγγραψιµότητάς τους στο πνεύµα της εποχής 

• ο υπαρκτός κίνδυνος της µυθολογικής παρεκτροπής ή απολυτότητας ως 
ετεροκαθορισµένης εκδοχής µε ολέθριες συνέπειες (φυλετική ανωτερότητα – π.χ. 
ο µύθος του ναζισµού, η έξαρση εθνικιστικών µύθων – π.χ. το Σκοπιανό – η 

                                                           
2Πρβλ. Claude Lévi-Strauss, Μύθος και Νόηµα, µτφρ. Β.  Αθανασόπουλος, Αθήνα, Εκδόσεις Καρδαµίτσα, 
1986, σ. 60 – 61: ‘∆εν θα ήθελα, βέβαια, να νοµίσετε πως βάζω την επιστηµονική εξήγηση στην ίδια θέση µε τη 
µυθική εξήγηση. Αυτό που θα έλεγα είναι πως το µεγαλείο και η υπεροχή της επιστηµονικής εξήγησης δεν 
βρίσκεται µόνο στις πρακτικού και διανοητικού χαρακτήρα επιτεύξεις της επιστήµης, αλλά, στην 
πραγµατικότητα – γεγονός άλλωστε του οποίου όλο και πιο πολύ γινόµαστε µάρτυρες – βρίσκεται στο ότι η 
επιστήµη γίνεται ικανή να εξηγήσει όχι µόνο την ίδια την εγκυρότητά της, αλλά επίσης και ό,τι υπήρξε µέχρις 
ενός βαθµού έγκυρο στη µυθολογική σκέψη.’. Επίσης, ενδιαφέρουσα είναι η άποψη του αµερικανού 
πανεπιστηµιακού Gary Shank για τη δυνατότητα µετάβασης από την επιστηµονική στη µετεπιστηµονική 
σκέψη, δηλαδή σε µία νέα ‘εποχή σκέψης’ µέσω της εκπαιδευτικής ποιοτικής έρευνας (www.nova. 
edu/ssss/QR/QR2-3/shank.html), σ.7: “[…]an inquiry can be systematic, and empirical, and yet not 
scientific. That is, in a very real sense, qualitative research in education has the potential of being one of the 
first modes of empirical inquiry to move into a post-scientific framework.[…]such an approach, translated 
into a collective and interdisciplinary project within inquiry, has the potential to usher in an Age of Meaning 
as the next development in inquiry.” . 
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µεταφυσική ως αυτοσκοπός, µεσαιωνισµός και θεοκρατική νοµοτέλεια, 
φονταµενταλιστική ιδεολογικοποίηση) 

 
Ο άναρχος χαρακτήρας του µύθου 

Λίγα λόγια, τώρα, θεωρητικά για το µύθο. Ο µύθος είναι άναρχος, δεν έχει δηλαδή 
αρχή – ή τουλάχιστον εµείς δεν τη γνωρίζουµε, ούτε και υπάρχει πιθανότητα προσπέλασής 
της – και από αυτό το θεµελιώδες συστατικό του, κατά τη γνώµη µου, διαρρηγνύεται η 
σχέση του µε το Λόγο. Θεωρώντας δεδοµένο ότι οι µυθολογικές καταγραφές σχετίζονται 
µε τον προϊστοριογραφικό χαρακτήρα της εννοιολογικής, οντολογικής και κοσµογονικής 
σύλληψης, είτε αυτοµάτως ο µύθος εκτοπίζει σηµασιολογικά την ιδεολογική απήχηση της 
λογοκρατικής εξουσίας («Εν αρχή ήν ο Λόγος»), είτε την εµβολιάζει δηµιουργικά, είτε 
δηµιουργεί ένα προπέτασµα καπνού  στην εννοιολογικοποιηµένη της µετα-δόµηση. Κάθε 
εκπαιδευτικός ή ερευνητής είναι ελεύθερος να επιλέξει όποια εναλλακτική λύση προκρίνει 
ως πιθανότερη. Αν, όµως, ενεργοποιήσουµε το µηχανισµό διαστολής των ερµηνευτικών 
διόδων για τις οποίες έκανα λόγο πρωτύτερα, θα διαπιστώσω ότι στην περίπτωση που 
δεχτώ το προαναφερθέν τριµερές ερµηνευτικό σχήµα, θα έχω πέσει σίγουρα θύµα του 
καθολικού και επικρατούντος µύθου, του υπέρτατου µύθου µε στόχο την αυτο- και ανα-
µυθολόγηση, του µύθου που ταυτίζει το µύθο µε το ψεύδος. ∆ε θα ασχοληθώ εδώ µε τις 
πιθανές αιτίες του φαινοµένου. Θα υπενθυµίσω µόνο, για να είµαι συνεπής και µε τα όσα 
προείπα, ότι στις µέρες µας και ο όρος «φιλολογία» έχει καταλήξει να σηµαίνει 
«σχετικολογία, περιττολογία, αµπελοφιλοσοφία». Αυτό που µε ενδιαφέρει είναι να 
υπογραµµίσω ότι ο όρος «µύθος» στην πρωτογενή του σύλληψη προσδιόριζε τον 
προφορικό λόγο ανεξαρτήτως αλήθειας ή ψέµµατος (Όµηρος, Αισχύλος, Εµπεδοκλής). Η 
εννοιολογική φόρτιση του όρου αρχίζει να µεταβάλλεται µε τον Πίνδαρο και τον 
Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, το Θουκυδίδη και άλλους, οι οποίοι προσεγγίζουν το µυθικό 
στοχασµό τόσο ως προπαρασκευαστικό στάδιο της φιλοσοφίας και της επιστήµης, όσο και 
ως προφορική προϊστορική αφήγηση της µυθικής εποχής. Ο πυρήνας του µύθου ήταν 
αρχικά η αδυναµία επαλήθευσής του, η οποία βρισκόταν σε άµεση συνάρτηση µε την 
προφορική του ιδιοσυστασία. Από την άποψη αυτήν, φωτίζεται καλύτερα το συµβολικό 
πεδίο της εξουσίας που εγκαθιδρύεται από το γραπτό λόγο (Μπαρτ, Μπουρντιέ). Άρα, 
λοιπόν, το αµάρτηµα και το ψεύδος του µύθου είναι η ειλικρίνειά του· και αυτό γιατί, εξ 
ορισµού, προαναγγέλλει ότι θα πραγµατευτεί κάτι που δεν επαληθεύεται εµπειρικά επειδή 
αναφέρεται στην αχλή της Ιστορίας, στο αντικείµενό του παρεισφρέει η φαντασία κάθε 
ανθρώπου και εποχής, η προφορικότητά του είναι εκ προοιµίου ευάλωτη, και πρόθεσή του 
είναι να εξιχνιάσει και να ικανοποιήσει µία εξ ορισµού ανεξιχνίαστη ανάγκη του όντος. 
Πολύ µεγαλεπήβολο όραµα στ’ αλήθεια για ένα απλό ψέµα, εντούτοις ο µύθος χωράει 
όλον τον κόσµο γιατί και ο κόσµος χωράει σε έναν µύθο, και αυτό είναι η µαγική 
διάστασή του που εµβολιάζει όλες τις άλλες προοπτικές του. 

 

Ο µύθος της πολιτικής και η πολιτική του µύθου 
Επανέρχοµαι, λοιπόν, στον άναρχο χαρακτήρα του µύθου, τη µεγαλύτερη ευχή και 

κατάρα του. Το πολιτικό σύστηµα, για παράδειγµα, έχει χρησιµοποιήσει το µύθο 
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καταχρηστικά, διαστρέφοντας και αλλοιώνοντας κάθε επικίνδυνο στοιχείο του για τη 
βιωσιµότητα της κυρίαρχης ιδεολογίας και, παράλληλα, προσδίδοντας στους σύγχρονους 
µύθους µία α-πολιτική, κατά Μπαρτ, γλώσσα3. Τους αντιµετωπίζει ως άσπονδους φίλους, 
από τους οποίους δεν πρόκειται να απαλλαγεί ποτέ, όσο και αν θα το ευχόταν. Η 
‘µυθογραφική ικανότητα της κοινωνίας’ δηµιουργεί άρρηκτους δεσµούς ανάµεσα στο µύθο 
και την Ιστορία4, ενώ ιδιαίτερα σηµαντική θέση κατέχει η ιστορική αναγκαιότητα του 
µύθου

5. Ο µύθος ως ατοµική και κοινωνική συνισταµένη, ως κράµα λογικής και 
φαντασίας, ως ιστορία οικογενειών και εθνών, ως θέση και άρνηση, ως υποκείµενο και 
αντικείµενο, ως ένα και όλον, εγκαθιδρύει τη δική του άναρχη εξουσία και επιβάλλει τη 
δική του αλήθεια. Το πολιτικό σύστηµα οφείλει να διαµορφώσει τους δικούς του µύθους, 
στηριζόµενο σε ένα συλλογικό σύστηµα δοµικών διαπλοκών µε µυθικά και ρεαλιστικά 
δεδοµένα

6. Όσο ο µύθος αντιποιείται το Λόγο, τόσο η Πολιτεία αντιποιείται την Αναρχία. 
Οι πολιτικοί αντι-µύθοι στρέφονται φαινοµενικά κατά του συλλογικού ασυνειδήτου, της 
αχαλίνωτης φαντασίας και του εξω-φρενικού υποκειµενισµού και παρουσιάζουν τα 
διαπιστευτήρια ενός ‘δίκαιου’ εξουσιαστικού προτύπου. Στις µέρες µας, µάλιστα, 
προσλαµβάνουν τη µορφή ενός αδυσώπητου οικονοµικού ευηµερισµού – ευηµερούν τα 
νούµερα και όχι οι άνθρωποι – µε παγκοσµιοποιητική εµβέλεια και επαγγέλλονται έναν 
τεχνοκρατικά εδραιωµένο επίγειο παράδεισο. Αν οι πολιτικοί, όµως, όπως και οι 
επιστήµονες, µέµφονται το µύθο γιατί ψεύδεται και χαρακτηρίζεται από φαντασιοπληξία, 

                                                           
3 Πρβλ. William Righter, Myth and Literature, London, Routledge & Kegan Paul, 1975, p. 11: “Myth in our 
own society is the a-political language through which the enemy class, the bourgeoisie, beguiles itself and its 
victims. It freezes the possibility of analysis, reflection and change into the images that deny them. To 
Barthes ‘myth is not defined by the object of its message but by the fashion in which it presents it.  There may 
be formal limits to myth but not ones of substance. So anything may be a myth? Yes, I think so’.”.     
4 Πρβλ. Γουργουρής Στάθης, Στοχάζεται η Λογοτεχνία; - Η λογοτεχνία ως θεωρία σε µια αντιµυθική εποχή, 
µτφρ. Θ. Κατσικερός, Αθήνα, Εκδόσεις Νεφέλη, 2006, σ. 96 – 97: «∆υνάµει της επιτελεστικής φύσης της, η 
µυθογραφική φαντασία της κοινωνίας δεν µπορεί ποτέ να εξαντληθεί στο γεγονός/συµβάν της ιστορικής 
πραγµάτωσής της. […] Η µυθογραφική ικανότητα της κοινωνίας βρίσκεται στον πυρήνα αυτού που ο 
Κορνήλιος Καστοριάδης αποκαλεί ‘κοινωνική φαντασιακή θέσµιση’, µια διαδικασία, δηλαδή, συγκρότησης και 
διαπραγµάτευσης των ταυτοτήτων µέσω µιας ρητά δηµιουργικής/καταστροφικής δύναµης, η οποία είναι 
ζωντανή στο βαθύτερο ψυχικό απόθεµα της ανθρωπότητας, που, υπό κάποιες συγκεκριµένες συνθήκες 
συνάντησής του µε το κοινωνικο-ιστορικό, διανοίγει τη δυνατότητα της αυτοετέρωσης. Ο µύθος, από αυτή την 
άποψη, συν-πίπτει µε την ιστορία, αντίθετα µε όσα συνήθως υποστηρίζονται – ότι, δηλαδή, ο µυθικός κόσµος 
ανήκει στην προϊστορία, πράγµα που υπονοεί ότι η επίκληση του µύθου µε σύγχρονους όρους ισοδυναµεί µε 
απο-ιστορικοποίηση της σύγχρονης κοινωνίας». 
5 Πρβλ. Αλέξης Πολίτης, Το µυθολογικό κενό – ∆οκίµια και σχόλια για την ιστορία, τη φιλολογία, την 
ανθρωπολογία και άλλα, Αθήνα, Εκδόσεις Πόλις, 2000, σ. 66 – 67, για την ιστορική αναγκαιότητα του 
µύθου: ‘Αλλού όµως βρίσκεται το πρόβληµα: στο ότι η αναίρεση, το ξήλωµα του µύθου, δεν έχει τις ίδιες 
πιθανότητες να παγιωθεί στις συνειδήσεις. Ότι δηλαδή, συνήθως, ο µύθος επιβιώνει της αποµυθοποίησής του, 
ή, έτι χειρότερον, µια προσπάθεια αποµυθοποίησης συχνά αντικαθιστά, απλώς, τον παλαιότερο µύθο µε τον 
αντίστροφό του […] ’. 
6 Για τους σύγχρονους πολιτικούς µύθους, βλ. Ernst Cassirer, Ο Μύθος του Κράτους, µτφρ. Σ. Ροζάνης &  Γ. 
Λυκιαρδόπουλος, Αθήνα, Εκδόσεις Γνώση, 1991: ‘Αν θελήσουµε να αναλύσουµε τους σύγχρονους πολιτικούς 
µύθους στα στοιχεία τους, θα δούµε ότι δεν περιέχουν κανένα εντελώς καινούργιο χαρακτηριστικό γνώρισµα.’ 
(σ. 379). Επίσης, σχετικά µε τη ‘µαγική χρήση της λέξης’ στους πολιτικούς µύθους του 20ου αιώνα: ‘Αν 
εξετάσουµε τους µοντέρνους πολιτικούς µύθους µας και τη χρήση που τους έχει γίνει, θα βρούµε σ’ αυτούς, 
προς µεγάλη µας έκπληξη, όχι µόνο µια µεταξίωση όλων των ηθικών αξιών µας, αλλά και έναν 
µετασχηµατισµό της ανθρώπινης οµιλίας. Ο µαγικός λόγος εκτοπίζει τον σηµαντικό λόγο. […] Αυτή η αλλαγή 
οφείλεται στο γεγονός ότι οι λέξεις αυτές, που προηγουµένως είχαν περιγραφική, λογική ή σηµαντική έννοια, 
χρησιµοποιούνται τώρα ως µαγικές λέξεις που σκοπός τους είναι να προκαλέσουν ορισµένα αποτελέσµατα, 
διεγείροντας ορισµένα συναισθήµατα. Οι συνήθεις λέξεις µας είναι φορτισµένες µε νοήµατα· αλλά αυτές οι 
καινούργιες λέξεις φορτίζονται µε αισθήµατα και βίαια πάθη.’ (σ. 386 – 387). 
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τότε πώς µπορούµε να χαρακτηρίσουµε όλες αυτές τις υποσχέσεις για ένα καλύτερο αύριο, 
όταν και ο πιο απλός πολίτης κατανοεί ότι πρόκειται για ένα ευφάνταστο σενάριο που δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα; Ποιος ψεύδεται, λοιπόν, περισσότερο, ο µύθος ή η 
πολιτική; Μήπως, η τελευταία δε µετέρχεται κανέναν µύθο; Στην ουσία, οι πολιτικοί αντι-
µύθοι λειτουργούν αντισταθµιστικά ως προς την έλλειψη ανθρωπιστικών ιδεωδών, ώστε 
να µετριάσουν την υποβάθµιση του ανθρωπισµού και να εξισορροπήσουν το αναµενόµενο 
έλλειµµα δικαιοσύνης. Η οριστική απώλεια του κράτους πρόνοιας προϋποθέτει και 
προεξοφλεί τη µεταχρονολογηµένη ρευστοποίηση αντι-µυθικών «γραµµατείων», που 
λειτουργούν αντισταθµιστικά, ανακόπτοντας την πληθωριστική απαξία και έκπτωση των 
ηθικών αξιών. 

 
Ο µύθος ως ανάµνηση και υπόµνηση  

Ας πούµε και δυο λόγια, σχετικά µε το πόσο κοντά στην αλήθεια ή το ψέµα 
βρίσκεται ο µύθος. Ο µύθος εν τη γενέσει του γινόταν κατα-νοητός ως µία ενότητα που 
δοµούσε το σύµπαν του όντος και ταυτοχρόνως το ον αποκτούσε τη βαθύτερη ουσία του 
χάρη σε εκείνον. Η απόπειρα ελλογικοποίησης των µυθικών παραµέτρων δηµιούργησε 
στο ον ένα συνειδησιακό δισυπόστατο που οδήγησε στη συνειδησιακή απόσχιση και 
αποξένωση του όντος από το µυθικό του Είναι. Ο µύθος του χαµένου παραδείσου 
κατατρύχει έκτοτε τον εξόριστο άνθρωπο, ο οποίος πασχίζει επί µαταίω να ανακτήσει την 
αυτοσυνειδησιακή του ολοκλήρωση. Το µυθικό σύστηµα υπέστη καίριο πλήγµα και 
αλλοίωση των δοµικών του συστατικών µε την παγιοποίησή του στον κώδικα του γραπτού 
λόγου. Θα λέγαµε ότι «αγαλµατοποιείται» ό,τι πριν ήταν αµάλγαµα. Με άλλα λόγια, ο 
µύθος ήταν προορισµένος να διαµορφώνεται συλλογικά και δυναµικά, διαµορφώνοντας 
την κοινή συνείδηση και το συλλογικό ασυνείδητο· τώρα, ακινητοποιείται και 
αναβιβάζεται στο βάθρο του από έναν ταλαντούχο ερµηνευτή. Επιπλέον, ο προφορικός 
λόγος ήταν η ψυχή του µύθου ως εγγυητής και θεµατοφύλακας της αλήθειας, εννοούµενης 
ως απουσίας λήθης. Ο Πλάτων σοφά διακρίνει τη λειτουργία της ανάµνησης από 
εσωτερικούς τύπους του προφορικού λόγου («ένδοθεν αυτούς υφ’ αυτών») και εκείνην της 
υπόµνησης χάρη σε «αλλότριους τύπους» (Φαίδρος, 275 

α-β) του γραπτού λόγου. Έτσι, η 
γραπτή µορφή εννοιολογικοποιεί – και, άρα, µεταλλάσσει ριζικά – αυτό που πριν 
αφοµοιωνόταν δηµιουργικά ως αισθητική πρόσληψη· χαράζει µιαν αδιαπέραστη τάφρο, 
αποδεσµεύοντας και ταυτοχρόνως αποξενώνοντας το ον από τη φύση και τον κόσµο. 
Εντούτοις, η αρχέγονη αναγκαιότητα της παρουσίας του µύθου διασφαλίζει τον ανθεκτικό 
του πυρήνα σε κάθε είδους µεταβολές και αλλοιώσεις, διατηρώντας κάτι από την 
πρωταρχική του µαγεία7. Καταλήγοντας, θα έλεγα ότι η δυνατότητα συνδιαµόρφωσης µίας 
συλλογικής ταυτότητας µέσω των µύθων θυσιάζεται στο βωµό της λογικοκρατίας και ως 
µία παράπλευρη απώλεια του φαινοµένου καταγράφω τη µετατροπή των µυθικών πρώτων 
                                                           
7 Πρβλ. Gilbert Durand, Introduction á la mythodologie – Mythes et sociétés, Paris, Albin Michel, 1996, p. 
43  - 44: “[Les savants] ils retrouvent des mythes. Car il s’ agit bien de ‘retour’. C’ est une illusion bien 
superficielle que de croire qu’ il y a des mythes ‘nouveaux’. […] Non seulement les mythes éclipsés 
recouvrent les mythes d’ hier et fondent l’ episteme d’ aujourd’hui, mais encore les savants à la pointe des 
savoirs de la nature ou de l’ homme prennent conscience de la relativité constitutive des vérités scientifiques, 
et de la réalité pérenne du mythe. Le mythe n’est plus un fantasme gratuit que l’ on subordonne au 
perceptive et au rationnel. C’ est une ‘res’ réelle, qu’on peut manipuler pour le meilleur comme pour le 
pire.”. 



 21

υλών σε µέσο χειραγώγησης και  εγκόλπωσης πολύσηµων ιδεολογικών προτύπων: 
πρόκειται για ένα είδος αναλογικού «flexicurity» του 4ου αι. π.Χ., αφού αναδεικνύεται η 
πρωτεϊκή φύση του µύθου για να διασφαλίσει την οντογενετική και φυλετική συνέχεια και 
ανωτερότητα. 

 

1.1.2.  Λογοτεχνικός µύθος  
 

Όταν ακούµε το φραστικό σύνολο ‘λογοτεχνικός µύθος’, κατανοούµε ότι πρόκειται 
για συγκερασµό του λογοτεχνικού κώδικα διατύπωσης και του µυθικού υπόβαθρου. Πέρα 
από αυτόν τον προφανή συνδυασµό, όµως, θα πρέπει να διευκρινίσω ορισµένα σηµεία 
απαραίτητα για την κατανόηση των προοπτικών που ανοίγονται για τον εκπαιδευτικό και 
αφορούν κυρίως σε θέµατα της Θεωρίας της Λογοτεχνίας και της Συγκριτικής 
Γραµµατολογίας

8. Οι δύο παραπάνω τοµείς της ευρύτερης φιλολογικής µελέτης έχουν 

                                                           
8 Παραθέτω ενδεικτική βιβλιογραφία για το µύθο, εκφράζοντας τις ευχαριστίες µου στον Καθηγητή κο 
Γεώργιο Φρέρη για τη συνεισφορά του: Claude Abastado, Mythes et rituels de l' écriture, Bruxelles, 
Complexe, 1979.• Pierre Alboy, Mythes et mythologie dans la littérature française, Paris, A.Colin,  1980. • 
Charles Baudoui, Le Triomphe du héros, étude psychanalytique sur le mythe du héros et les grandes epopees, 
Paris, Plon, 1952. • Gaston Bachelard, Le Droit de rêver, Paris, P.U.F., 1970. • Jean Bessiere (sous la 
direction de), Mythe, symbole, roman. Actes du colloque d' Amiens, Paris, PUF, 1980. • Yves Bonnefoy (sous 
la direction de), Dictionnaire des mythologies, Paris, Flammarion, 1981. • Pierre Brunel (sous la direction 
de), Dictionnaire des mythes littéraires, Monaco, éditions du Rocher, 1988. • Pierre BRUNEL, Le Mythe de la 
métamorphose, Paris, A.Colin, 1974. • Pierre Brunel, Mythocritique: Théorie et parcours, Paris, P.U.F.,  coll. 
«Écriture»,1992. • Pierre Brunel, Mythes et littérature, (textes réunis par), Paris, P.U. de Paris-Sorbonne, 
1994. • R. Caillois, Le Mythe et l’homme, Paris, Gallimard, coll:«Idées», 1972. • Ernest Cassirer, Langage et 
mythe, Paris, Minuit, 1973. • Pierre Cazier  (sous la direction de), Mythe et creation, P.U. de Lille, 1994. • 
Léon Cellier, L' Épopée humanitaire et les grands mythes romantiques, Paris, SEDES, 1971. • Christian 
Delmas, Mythologie et mythe dans l'e théâtre français(1650-1676), Genève, Droz, 1985. • Marcel Detienne, 
L' Invention de la mythologie, Paris, Gallimard, coll. «Bibliothèque des Sciences humaines», 1981. • Georges 
Dumezil, Mythe et Épopée, Paris, Gallimard, coll. «Quarto», 1995. • Georges Dumezil, Du mythe au roman, 
Paris, P.U.F., 1970. • Gilbert Durand, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, Paris, Dunod, 1969. • 
Gilbert DURAND, Figures mythiques et visages de l’œuvre, de la mythocritique à la mythanalyse, Paris, 
Dunod, 1992. • Gilbert Durand, Introduction à la mythodologie, Paris, A.Michel, 1996. • Marc Eideldinger, 
Lumières du mythe, Paris, P.U.F., 1983. • Marc Eideldinger, Mythologie et intertextualité, Genève, Slatkine, 
1987. • Mircea Eliade, Aspects du mythe, Paris, Galimard, coll:«Idées»,1975. • Mircea Eliade, Le Sacré et le 
profane, Paris, Gallimard, coll:«Idées», 1975. • Mircea Eliade, Mythes, rêves et mystères, Paris, Gallimard, 
Coll:«Idées»,1975. • Le Mythe et le mythique, Colloque de Cerisy, Paris, Albin Michel, coll:«Cahiers de 
l’Hermétisme», 1987. • Georges Freris, «Electre, l’incarnation d’une énigme», ∆ωδώνη, τόµ. 6, Iωάννινα, 
σ.15 - 39. • Jean-Marie Grassin, (sous la direction de), Mythes, images, représentations, Paris-Limoges, 
Didier-Trames, 1977. • A.-J Greimas, Des dieux et des hommes, Paris, P.U.F., 1965. • Marie-Catherine Huet-
Brichard, Littérature et mythe, Paris, Hachette, coll. «Contours Littéraires», 2001. • Claude LÉvi-Strauss, 
Anthropologie structural, Paris, Plon, 1974. • Claude LÉVI-STRAUSS, Mythologiques 3. L' origine des 
manières de table, Paris, plon, 1968. Mythologiques 4. L' Homme nu, Paris, plon, 1971. • Michelle Perrot, 
Mythe et littérature, Paris, P.U.F., 1968. • Paul Ricoeur, Finitude et culpabilité II, Paris, Aubier, 1960. • 
Marthe Robert, Roman des origines et origines du roman, Paris, Gallimard, coll. «Tel», 1972. • Jean Sellier, 
Le Mythe du héros, Paris, Bordas, 1970. • Jean SEZNEC, La Survivance des dieux antiques, Paris, flammarion, 
1980. • Georges Steiner, Les Antigones, Paris, Gallimard, 1986. • Joël Thomas, Introduction aux 
méthodologies de l' imaginaire, Paris, Ellipses, 1998. • Raymond Trousson, Thèmes et mythes, Bruxelles, 
Editions de l’Université de Bruxelles, 1981. • Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet, Mythe et tragédie en 
Grèce ancienne, Paris, Maspéro, 1979. • Pierre Zima, Le Désir du mythe, Paris, Nizet, 1973. • Γ. Aνδρεάδης, 
«Σκέψεις για την ιστορία και την ιστοριογραφία του µύθου στη νεοελληνική ποίηση», στα Σύγχρονα 
Θέµατα, αρ. 34, Mάιος 1988, σ. 88 - 92. • Γιώργος Γιάνναρης, Ποιητές και νεοελληνική µυθογένεια, Πάτρα, 
Aχαϊκές Eκδόσεις, 1993. • Περικλής Nεαρχου, Tο Mήνυµα του Aπόλλωνα, Aθήνα, Kοσµόπολις, 1995. • 
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προσφέρει σηµαντικές γνώσεις για τη φύση, τη λειτουργία, το σκοπό και τα γνωρίσµατα 
του λογοτεχνικού µύθου, από τα µέσα ιδίως του 20ου αι. και µετά. Αυτό δε σηµαίνει ότι 
νωρίτερα δεν είχαν γίνει προσπάθειες ανάδειξης του ιδιαίτερου χαρακτήρα που 
προσλαµβάνει η λογοτεχνική πραγµάτευση του µύθου, αλλά οι προσεγγίσεις αυτές ήταν 
µονοδιάστατες και σχετικές µε γραµµατολογικής φύσεως παρατηρήσεις, χωρίς να 
εµφανίζουν συστηµατική µεθοδολογία και αναλυτικό σχεδιασµό και, πολύ περισσότερο, 
χωρίς να υπερβαίνουν τα όρια της λογοτεχνικής παραγωγής ενός έθνους. 

Από την πληθώρα των θεµάτων που ανακύπτουν κατά την ανάλυση του 
λογοτεχνικού µύθου, θα αναφέρω εδώ µόνο τις παρατηρήσεις που θεωρώ χρήσιµες για τη 
σύλληψή του τόσο ως αφετηρίας επανακατασκευής της πραγµατικότητας, όσο και ως 
πεδίου ανασηµασιοδότησης και ιδεολογικού επανακαθορισµού, µε βάση κοινωνικά, 
πολιτισµικά και ψυχολογικά ερείσµατα. Η σχετική βιβλιογραφία, εξάλλου, αυξάνεται 
συνεχώς και έχει φωτίσει αρκετές αθέατες µέχρι πρότινος πτυχές του κοµβικού σηµείου 
όπου διασταυρώνεται η λογοτεχνική και η µυθική διάσταση9. Καταρχάς, ο λογοτεχνικός 
µύθος νοµίζω ότι επαληθεύει περισσότερο από κάθε άλλο είδος µύθου την άποψη περί 
πλαστότητας, ψευδούς και αναληθούς αναπαράστασης της πραγµατικότητας: το γεγονός 
ότι οφείλεται σε έναν και µόνο δηµιουργό οριοθετεί και κατακυρώνει τον υποκειµενικό 
και εκ προοιµίου απατηλό κώδικα της µυθικής αναδιαπραγµάτευσης του υλικού κόσµου, 
καθώς η µυθική αφήγηση εµπεριέχει την αυτο-άρνησή της10. Σε αντίθεση,  λοιπόν, µε 
συλλογικά νοούµενους εθνικούς ή θρησκευτικούς µύθους όπου η ανώνυµη κοινή 
καταγωγή τους σφυρηλατεί και ενδυναµώνει την εθνική ταυτότητα και συνείδηση, ο 
λογοτεχνικός µύθος είναι το αποκύηµα της φαντασίας ενός συγγραφέα, ένα κράµα όπου ο 
µυθικός ιστός αναλαµβάνει το ρόλο του υποστηρικτικού µέσου της λογοτεχνικής 

                                                                                                                                                                                

Ζαχαρίας ΣΙΑΦΛΕΚΗΣ, H Eύθραστη αλήθεια. Eισαγωγή στη θεωρία του λογοτεχνικού µύθου, Aθήνα, 
Γκούτεµπεργκ, συλλ: «Tο Mυστικό & το παράδειγµα», 1994. • Γιώργος Φρέρης, «O Mύθος της Mήδειας 
στο νεότερο ελληνικό έντεχνο λόγο», Θέµατα λογοτεχνίας, Aθήνα, τεύχ. 6, Iούλιος-Oκτώβριος 1997, σ. 125 - 
147. • Γιώργος Φρέρης, «Φαίδρα: ασίγηστα πάθος ή υπέρµετρη οµολογία;», Θεατρολογίες, Eπιθεώρηση του 
Kέντρου Σηµειολογίας του Θεάτρου, τεύχ. 1, Mάρτιος 1998, σ. 6 - 15. •Γιώργος Φρέρης, «H κοινωνική όψη 
του µύθου: η περίπτωση της Φαίδρας», Nέα Πορεία, Iανουάριος - Mάρτιος (1998), τεύχ. 515 - 517/ 221, σ. 
52 - 70. • Γιώργος Φρέρης, «O Mύθος του Iάσονα. Mια διαχρονική περιδιάβαση», στον τόµο, H Θεσσαλία 
στη λογοτεχνία και γραµµατεία, Bόλος, Eργαστήριο Λόγου και Πολιτισµού, Π.T.N. Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας, 1998, σ. 51 - 66. Eπαναδηµοσιεύθηκε στο Hπειρωτικό Hµερολόγιο, Γιάννενα, Eταιρεία 
Hπειρωτικών Mελετών, 1998, σ. 199-212. • Γιώργος Φρέρης, «Aνιχνεύσεις του µύθου του Oρφέα στην 
πρώτη µεταπολεµική ποιητική γενιά», Σύγκρισις, τχ. 11 (2000), σ. 108-121. •Γιώργος Φρέρης, «H 
Λογοτεχνία ως µύθος», ∆ια-Kείµενα, χ. 1(1999), σ. 9-20. • Περιοδικό H Λέξη, αρ. 75 - 76, αφιέρωµα: «H 
Aρχαία τραγωδία». • Περιοδικό Γράµµατα και Tέχνες, αρ. 34, αφιέρωµα: «O Mύθος στη ζωή µας». • 
Περιοδικό ∆ια-Kείµενα, τχ.1 (1999), αφιέρωµα: «Προσεγγίσεις του λογοτεχνικού µύθου».  
9 Για πληρέστερη ενηµέρωση του Έλληνα αναγνώστη σε ζητήµατα λογοτεχνικού µύθου, βλ. Ζαχαρίας Ι. 
Σιαφλέκης, Η εύθραυστη αλήθεια, Αθήνα, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας ∆αρδανός 1998. 
10 Πρβλ Z. I. Siaflekis, ‘Imitation et négation dans le discours moderne du mythe littéraire’, στο Μύθος και 
Μοντερνισµός, Πρακτικά ∆ιεθνούς Συµποσίου, Θεσσαλονίκη 31 Οκτωβρίου – 2 Νοεµβρίου 2002, 
Θεσσαλονίκη, Έκδοση Εργαστηρίου Συγκριτικής Γραµµατολογίας Α.Π.Θ., 2003, p. 17: ‘Le mythe littéraire 
contient, de par sa structure, la négation; elle est, sans doute, un des éléments qui lui permettent la 
reproduction á travers genres et forms littéraires. La négation assura la mise en place d’ un regard critique 
qui concerne tantôt la forme, tantôt l’ histoire racontée et elle est reproduite dans la nouvelle forme investie 
par le récit mythique. Par consequent, tout se joue sur la possibilité d’ un mythe littéraire de procurer au 
récepteur les moyens de sa propre négation. Il s’ agit en fait d’ un jeu entre l’ histoire racontée et ses moyens 
de representation où tout ce qui est montré est en meme temps dénié.’. 



 23

αφήγησης
11 και η συλλογική του απήχηση είναι συνάρτηση της εγγραψιµότητάς του στο 

πολιτισµικό σύνολο όπου απευθύνεται. Ως προς το συλλογικό καθορισµό της µορφής των 
µυθικών πρώτων υλών, τόσο η παραγωγή όσο και η πρόσληψη είναι συνδεδεµένες µε το 
φαινόµενο της διακειµενικότητας. Στο σηµείο αυτό θέλω να σχολιάσω ορισµένα συναφή 
θέµατα, επειδή ακριβώς ο διακειµενικός και ο προσληπτικός προσδιορισµός του µυθικού 
υλικού είναι απόρροια περισσότερο του λογοτεχνικού γίγνεσθαι παρά της µυθικής 
διαδικασίας. Εννοώ ότι, ενώ η κατασκευή των µυθικών ιστών ήταν – και σε αρκετές 
περιπτώσεις εξακολουθεί να είναι – συλλογική, η συγκρότηση του λογοτεχνικού µύθου 
είναι υπόθεση κατεξοχήν προσωπική. Από την άλλη, ενώ οι αρχαίοι µύθοι είχαν ως 
γλωσσικό φορέα τον προφορικό λόγο, µε την επικράτηση του Λόγου υπερίσχυσε η γραπτή 
αποτύπωσή τους από προικισµένους διαµεσολαβητές, ικανούς να αφουγκράζονται τον 
κοινό παλµό και να καταγράφουν τις µυθικές εκφάνσεις που θεωρούν 
αντιπροσωπευτικότερες ενός κλίµατος ή µίας εποχής. Είναι φυσικό επόµενο κατά τη 
µακραίωνη πορεία της µυθικής παράδοσης να επιφορτιστούν οι χαρισµατικοί δηµιουργοί 
µε την αρµοδιότητα συγκρότησης προσωπικών µύθων, επενδυµένων µε λογοτεχνικό 
µανδύα. Στην ουσία, λοιπόν, παρατηρείται µία πορεία µετάβασης από το µυθικό στο 
λογοτεχνικό στοιχείο, διαδικασία που εντάσσεται στη γενικότερη πορεία υποβιβασµού 
και, τελικά, απαξίωσης του ιερού περιεχοµένου µε το οποίο ήταν άρρηκτα συνδεδεµένο το 
τελετουργικό του µύθου. Το ιερό περιεχόµενο της µυθικής αφήγησης έχει διατηρήσει στις 
λογοτεχνικές του µεταπλάσεις µόνο τον υπερβατικό του χαρακτήρα· το ιερό έχει 
υποβιβασθεί σε υπερβατικό, διατηρώντας, ωστόσο, στενές σχέσεις µε την κοσµική 
αποτύπωση της υπερβατικότητας. Οι µυθικοί ήρωες και θεοί χαρακτηρίζονται κυρίως από 
µία αποπνευµατοποιηµένη υλικότητα, µε την έννοια ότι το υπερβατικό τους µεγαλείο 
προσλαµβάνει γήινες διαστάσεις. Για το λόγο αυτόν ένας από τους πιο ιδανικούς φορείς 
της µυθικής σκέψης είναι ο λογοτεχνικός λόγος: ο παντογνώστης δηµιουργός και ο 
γραπτός σηµειωτικός κώδικας ενδείκνυνται για την υλική αποτύπωση υπερβατικών νόµων 
και ακολουθιών. Επιπλέον, η επιλογή ενός µυθικού σεναρίου προς λογοτεχνική 
αναδιαπραγµάτευση δηµιουργεί αναγκαστικά τους όρους της λογοτεχνικής 
ανοικοδόµησης ενός αφηγήµατος µε µυθικό σκελετό ή θεµέλια. Ο µύθος αποδοµείται και 
τα κατάλληλα συστατικά του στοιχεία επαναδοµούνται στο πρότυπο του προσωπικού 
µύθου του συγγραφέα. Ο µύθος, όµως, αυτός δεν είναι ένας και µοναδικός. Αποτελείται 
από τόσες παραλλαγές, όσες είναι και οι λογοτεχνικές αναπλάσεις του. Οι µυθικές εκδοχές 
στα λογοτεχνικά πλαίσια αναλογούν σε εναλλακτικές µεταπλάσεις του µύθου στην 
αρχαιότητα, µε τη διαφορά ότι πρόκειται για εκκοσµικευµένες ατοµικές κατασκευές µε 
συλλογική απήχηση. Με άλλα λόγια, ο λογοτέχνης που προτιµά κάποιον µύθο για να 
αποδώσει τα προσωπικά του οράµατα, συνδιαλέγεται όχι µόνο µε το πρωτογενές µυθικό 
υλικό, αλλά και µε το δευτερογενές λογοτεχνικό υλικό που απορρέει από το πρώτο. Το 

                                                           
11 Πρβλ. Georges Fréris, ‘Parodie ou rémythisation de la mythologie dans la littérature néo-hellénique. Le cas 
de Médée’, στο Μύθος και Μοντερνισµός, Πρακτικά ∆ιεθνούς Συµποσίου, Θεσσαλονίκη 31 Οκτωβρίου – 2 
Νοεµβρίου 2002, Θεσσαλονίκη, Έκδοση Εργαστηρίου Συγκριτικής Γραµµατολογίας Α.Π.Θ., 2003: ‘Mais 
dans les sociétés modernes et meme post-modernes, le mythe comme récit, n’est ni genre littéraire, ni récit 
autonome, préférant rester ce qu’il a toujours été dans la fiction littéraire, un moyen indéfini de soutien au 
récit littéraire.’ (σ. 299 – 300), ‘De ce point de vue, le mythe littéraire récupère le prestige du mythe lui 
révélant une démarche de la vie, lui reddonant une image du destin qui bouleverse la culture où une société 
découvre ses désirs et ses nostalgies’ (σ. 302). 
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γεγονός αυτό προσδίδει στο λογοτεχνικό µύθο σύνθετη προοπτική και εγκαθιδρύει µία 
υπερ-σηµειοδότηση του µυθικού κώδικα. Είτε πρόκειται για µυθικά πρόσωπα, είτε για 
καταστάσεις ή σύµβολα αντιπροσωπευτικά ενός µύθου, η αναφορά ενός και µόνο από 
αυτά προκαλεί το διακειµενικό διάλογο µε όλα τα µυθικά ή λογοτεχνικά του 
προπλάσµατα. 

 

1.1.3 ∆ιακειµενικές νοηµατοδοτήσεις του µύθου 
 
Το µερικώς κενό διακειµενικό σηµαίνον 

Έχει ήδη εντοπιστεί ο διάλογος του λογοτέχνη µε το πρωτογενές µυθικό υλικό και 
το δευτερογενές λογοτεχνικό υλικό που απορρέει από το πρώτο, καθώς και η 
συνεπαγόµενη υπερ-σηµειοδότηση του µυθικού κώδικα: η χρήση ενός και µόνο 
χαρακτηριστικού προσώπου, συµβόλου ή κατάστασης ενός µύθου προκαλεί το 
διακειµενικό διάλογο µε όλα τα µυθικά ή λογοτεχνικά του προπλάσµατα. Ο συλλογικός 
χαρακτήρας του λογοτεχνικού µύθου, όµως, όπως προανέφερα, εγκαθιδρύεται και στην 
προσληπτική του δυναµική: ο σύγχρονος ή ιδανικός ή ενεχόµενος αναγνώστης αποτελούν 
χαρακτηριστικούς όρους συµπύκνωσης του κοινού που καταξιώνει και νοηµατοδοτεί κάθε 
λογοτεχνικό έργο. Στην περίπτωση του αρχέγονου µύθου, οι διαδικασίες της παραγωγής 
και της πρόσληψης ουσιαστικά ταυτίζονταν, αφού ο προφορικός λόγος ως κοινός δίαυλος 
όλης της κοινότητας αποτελούσε δυνητική εγγύηση της συλλογικής συνδροµής σε µία 
διαρκή πορεία µυθικού υβριδισµού. Στην περίπτωση της λογοτεχνίας, η διαδικασία της 
παραγωγής διατηρεί τη δευτερογενή συλλογική της διάσταση χάρη στη διακειµενικότητα, 
και µόνο η πρόσληψη ολοκληρώνει τη συλλογική διαδικασία σηµασιοδότησης της 
προτεινόµενης από το συγγραφέα ερµηνευτικής διακειµενικότητας. Η δυνατότητα 
διακειµενικής ανάσυρσης λανθανόντων σηµασιολογικών εκδοχών από τον αναγνώστη 
συνιστά βασικό µηχανισµό επικύρωσης, ακύρωσης ή µετατροπής των προτεινόµενων από 
το συγγραφέα νοηµατοδοτήσεων. Το δευτερογενές κατά Μπαρτ σηµειολογικό σύστηµα 
του µύθου, όπου επικυρώνεται η µετάβαση από το γλωσσολογικό σηµείο στο µυθικό 
σηµαίνον (Μπαρτ, 1979: 208, 212)12, όταν ενσωµατώνεται στο λογοτεχνικό έργο και 
επενδύεται µε το λογοτεχνικό κώδικα, «ενυποθηκεύει» το µέλλον του, αρνούµενο να 
υποταχθεί στην προδιατεταγµένη του πορεία. Με άλλα λόγια, η διαδικασία 
σηµασιοδότησης την οποία επιτελεί διευρύνει τον πολιτισµικό και ιδεολογικό της 
ορίζοντα στο συσσωρευµένο πληροφοριακό απόθεµα των αναγνωστών, µετατρέποντας το 
µυθικό σηµαίνον σε διακειµενικό σηµαίνον, κατ’ αναλογία της κατά Μπαρτ µετατροπής σε 
κενό σηµαίνον για τη σηµειοδότηση της ποίησης (232 – 233). Όταν λέω διακειµενικό 
σηµαίνον, εννοώ την πρόταση νοηµατοδότησης της µορφής σε πρώτο επίπεδο από το 
λογοτέχνη και την ουσιαστική επικύρωση, ακύρωση ή µετατροπή της σε δεύτερο επίπεδο 
από τον αναγνώστη. Ο τελευταίος αναλαµβάνει να σηµασιοδοτήσει ένα σηµαίνον που 
είναι «µερικώς κενό», διότι οι διακειµενικές του εµπειρίες – συµπεριλαµβανοµένων των 
υποδείξεων του συγγραφέα – παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής των σηµειωτικών υλικών 
µε τα οποία θα επανανοηµατοδοτήσει το µυθικό σηµαίνον. Για παράδειγµα, η αναφορά 

                                                           
12 Το εντοπίζει ο Ζ. Σιαφλέκης στην Εύθραυστη Αλήθεια, Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg, 1994, σ. 33-34.  
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του ονόµατος Μήδεια ή  Κίρκη σε ένα λογοτεχνικό έργο αναγκάζει τον αναγνώστη να 
αναζητήσει και άλλα σηµεία-γέφυρες µε τον αντίστοιχο µύθο και τις λογοτεχνικές του 
µεταπλάσεις, αλλά και το όνοµα αυτό ως διακειµενικό σηµαίνον στο νέο του µυθικό 
αφηγηµατικό πλαίσιο είναι «µερικώς κενό», διότι οι διακειµενικές του συσχετίσεις είναι 
νέες και ο αναγνώστης θα επιλέξει από αυτές το κατάλληλο σηµασιολογικό του 
περιεχόµενο. 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΥΘΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
Γλωσσολογικό σηµείο Μυθικό σηµαίνον ∆ιακειµενικό σηµαίνον 

 ∆ιαδικασία σηµασιοδότησης 

 

Η µορφική αποτύπωση 

Οι διακειµενικές νοηµατοδοτήσεις του δέκτη αναπροσαρµόζουν το πολιτισµικό και 
ιδεολογικό τους φορτίο µε βάση διάφορα κριτήρια, εκ των οποίων τρία ιδιαίτερα 
σηµαντικά, κατά τη γνώµη µου, είναι η µορφική αποτύπωση του µυθικού σεναρίου, η 
αλληγορική ευελιξία ως κειµενική αρετή του µυθικού υλικού και η επιλογή του 
κατάλληλου λογοτεχνικού γένους για κάθε περίπτωση. Το πρώτο σχετίζεται µε την 
αισθητική αποτίµηση του λογοτεχνικού έργου, το δεύτερο µε την πολυπρισµατική 
διάσταση της µυθικής πλοκής, και το τρίτο µε τις ιδιαίτερες συνθήκες ευδοκίµησης των 
διακειµενικών νοηµατοδοτήσεων στο ενδεδειγµένο λογοτεχνικό γένος. Ως προς τη µορφή, 
καθοριστικής σηµασίας είναι η επιλογή των στυλιστικών παραµέτρων, αφού ο υφολογικός 
σχεδιασµός αποδίδει το πνεύµα του κειµένου: το µυθικό κλίµα επανακτά την παντοδύναµη 
ιεροποίησή του χάρη στο συµβολοποιηµένο ύφος του δηµιουργού. Εποµένως, η επιλογή 
και η διαχείριση των σηµειωτικών αποθεµάτων υφίστανται µία διαδικασία προ-
σηµειοδότησης από το συγγραφέα, µία διαδικασία σηµειοδότησης από το σύγχρονο 
αναγνώστη και µία διαδικασία µετα-σηµειοδότησης από κάθε κατοπινό δέκτη: ο 
συγγραφέας, ο σύγχρονός του αναγνώστης και ο µελλοντικός δέκτης συνδιαµορφώνουν 
τις µορφοποιητικές διαδροµές του κειµένου και, κατ’ ουσίαν, συνδιαµορφώνουν τις 
διακειµενικές νοηµατοδοτήσεις κάθε µυθικού σηµαίνοντος. Οι φορµαλιστικοί χειρισµοί 
προάγουν – κυρίως µέσω της συνδηλωτικής τους λειτουργίας – δυνητικές συνδέσεις 
σηµαινόντων και συνθέσεις σηµειωτικών υλικών, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός 
διακειµενικού υβριδισµού. Ο διαρκής πειραµατισµός της µνήµης και της φαντασίας 
οριοθετούν το βαθµό ανατροπής του συµβατικού επικοινωνιακού κώδικα µέσω της 
διακειµενικής αναδιαπραγµάτευσης του οµογενοποιηµένου µυθικού υλικού: ο αναγνώστης 
χρησιµοποιώντας τις εµπειρίες του και την ευρηµατικότητά του νοηµατοδοτεί διαφορετικά 
τις διακειµενικές προεκτάσεις του µύθου µε τη συνδροµή διαφόρων σηµειωτικών 
συστηµάτων (ήχος, εικόνα, φωτογραφία κ.λ.π.) που διασπούν την οµογενοποιηµένη 
γλώσσα της µυθικής αφήγησης. 

Προ-σηµειοδότηση Σηµειοδότηση Μετα-σηµειοδότηση 
Συγγραφέας Σύγχρονος αναγνώστης Κατοπινός αναγνώστης 

∆ιακειµενικός υβριδισµός 
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Η αλληγορική ευελιξία 

Το δεύτερο κριτήριο συγκρότησης των διακειµενικών νοηµατοδοτήσεων ρυθµίζει 
και συντονίζει το σηµασιολογικό περιεχόµενο των µυθικών δοµών στις εκάστοτε 
κοινωνικο-πολιτισµικές συνθήκες, προκρίνοντας µία πτυχή του µύθου ως πιο 
αντιπροσωπευτική της επικοινωνιακής του δυναµικής. Στην περίπτωση αυτήν 
προσεγγίζουµε το µύθο ως έναν συνθετικό µύθο, έναν µύθο-µήτρα, ικανό να αναδείξει 
ποικίλα σηµασιολογικά περιβάλλοντα σε ανάλογες περιπτώσεις. Η εποχή, ο συγγραφέας, ο 
αναγνώστης και η κοινωνία διασταυρώνουν τις προοπτικές συγκρότησης ενός 
ερµηνευτικού σχήµατος του µύθου, ενός αλληγορικού – λεκτικού µε την ευρεία έννοια – 
παιχνιδιού που δίνει νόηµα σε σοβαρά ζητήµατα. Ακόµη και για θέµατα µεταφυσικής, 
όπως η ζωή και ο θάνατος, το µυθικό υλικό έχει την ιδιότητα να ωθεί τον αναγνώστη σε 
ένα παιχνίδι αποκωδικοποίησης και ανακάλυψης νέων µηνυµάτων. Ο µύθος χρωστά στον 
παιγνιώδη αυτόν χαρακτήρα του ένα σηµαντικό µέρος της δραστικής του εµβέλειας και 
προσαρµοστικότητας. Η αντίθεση ‘αλήθεια vs ψέµα’ εξακτινώνεται στο δίπολο ‘παιχνίδι 
vs σοβαρό’, µία δραστικά ασύµµετρη ισοτοπία σηµασιών, όπου το αλληγορικό στοιχείο 
διατρανώνει την ισχύ του: η λειτουργία του ‘άλλο λέω και άλλο εννοώ’ εγκαθιδρύει όρους 
ασυµµετρίας σε διακειµενικούς συσχετισµούς νοηµατοδοτήσεων και προβάλλει την 
απαίτηση ενός αναλογικού σχήµατος προσέγγισης του µυθικού πυρήνα. Ο γρίφος ως 
µύθος και ο µύθος ως γρίφος συνθέτουν ένα σοβαρό παιγνίδι και συνάµα µία παιγνιώδη 
σοβαρότητα, όπου το γκροτέσκο καλύπτει τα κενά της λογικής. Μέσα από αυτήν την 
προοπτική, θεωρώ ότι η αφηγηµατική σύνθεση του µύθου είναι πολυπρισµατική, υβριδική 
και αναγνωρίζει την αυθυπαρξία της σε µία διαδικασία διαρκούς µεταβολής και 
επανασύστασης. Ο διακειµενικός  ορίζοντας των πιθανών ερµηνευτικών µετουσιώσεών 
της κυοφορείται σε ιστορικά προσδιορισµένους παράγοντες και εκµαιεύεται σε 
προσληπτικά ερευνήσιµους διαδραστικούς όρους.  

 

Η επιλογή του λογοτεχνικού γένους 

Το τρίτο κριτήριο καθορισµού των διακειµενικών συσχετισµών σκηνοθετεί τις 
εγγενείς δυνατότητες κάθε λογοτεχνικού γένους, συναρτώντας τόσο τον τεχνοτροπικό όσο 
και τον αλληγορικό χαρακτήρα του κειµένου µε το ποσοστό πρωτοτυπίας και ανανέωσης 
του µυθολογικού υπόβαθρου που του προσφέρει το λογοτεχνικό εποικοδόµηµα. Έτσι, ο 
πεζός, ο ποιητικός και ο δραµατικός λόγος προσδιορίζουν – µε τις συµβάσεις που 
κουβαλούν κατά τη µακρόχρονη πορεία τους – τα διακριτά πλαίσια όπου µπορεί να 
αναπτυχθεί γόνιµα ο προς διαπραγµάτευση µύθος. Η επιλογή ενός πλαισίου ως 
καταλληλότερου από το συγγραφέα συνεπάγεται τη ρύθµιση καθοριστικών όρων της 
κατοπινής πορείας του λογοτεχνικού έργου. Οι κατοπινοί αναγνώστες θα επικυρώσουν τη 
βραχύβια ή µακρόβια πορεία της λογοτεχνικής «πράξης» γέννησής του, γιατί, στην ουσία, 
πρόκειται για «πράξη» δηµιουργίας, εφόσον κάθε λογοτεχνικό γένος νοείται ως ένα είδος 
Λόγου (Discourse), όπου οι κοινωνικές πρακτικές και το τεχνοτροπικό πρωτόκολλο 
επικαθορίζουν τη λειτουργία και την «εµψύχωση» των ηρώων, της πλοκής, της αφήγησης 
και της αισθητικής αποτίµησης. Το λογοτεχνικό γένος υποβάλλει αυτό καθεαυτό έναν 
αναγωγικά προσωποποιηµένο ήρωα, έναν προσωποποιηµένο δηµιουργό πλοκής, έναν 
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προσωποποιηµένο αφηγητή και έναν προσωποποιηµένο αισθητικό κριτή. Όλοι αυτοί οι 
προσωποποιηµένοι παράγοντες εννοιολογικοποιούνται στο µυαλό του σύγχρονου ή 
κατοπινού αναγνώστη από το συσσωρευµένο αναγνωστικό του απόθεµα του ίδιου κατά 
κύριο λόγο λογοτεχνικού γένους: αυτή είναι η οριζόντια διαστρωµάτωση, η οποία – 
αλληλενεργώντας µε µία άλλη κάθετη – εξυφαίνει ένα πρόσθετο πλέγµα διήθησης του 
παραπάνω κριτηρίου· η κάθετη διαστρωµάτωση ακολουθεί τα εξελικτικά στάδια του 
αναγνωστικού αποθέµατος που είναι διαµορφωµένο από τη διαπραγµάτευση του ίδιου 
µύθου, ανεξαρτήτως λογοτεχνικού γένους. Ο αναγνώστης, µε άλλα λόγια, όταν διαβάζει 
ένα λογοτεχνικό έργο, συνοµιλεί, συνδιαλέγεται µαζί του. Ανοίγει εσωτερικό διάλογο µε 
τις κοινωνικές συνιστώσες που έχουν οδηγήσει στο συγκεκριµένο Λόγο (Discourse) και 
ερευνά τη βαθύτερη αιτιολόγηση των όρων δόµησης και αποδόµησής του. Η διεξαγωγή 
του εσωτερικού διαλόγου προσδιορίζεται πρωτίστως από τα πρωτόκολλα που καθορίζουν 
το λογοτεχνικό γένος στο οποίο ανήκει το έργο, και δευτερευόντως από οποιοδήποτε 
λογοτεχνικό ή εξω-λογοτεχνικό κείµενο πραγµατεύεται το µύθο που ανακαλύπτει ο ίδιος 
στο έργο.  Για παράδειγµα, όταν διαβάζω τις Μύγες (Les Mouches) του Σαρτρ (Sartre), το 
σχηµατικό πλαίσιο του εσωτερικού διαλόγου οικοδοµείται από όλα τα θεατρικά έργα που 
έχω δει και όλα τα λογοτεχνικά ή µη κείµενα που έχουν πέσει στην αντίληψή µου και 
ενσωµατώνουν µία µυθική πτυχή της Ορέστειας. Νοηµατοδοτώντας υποσυνείδητα όλες 
αυτές τις παραµέτρους διεξαγωγής της εσωτερικής συνοµιλίας – που στον ποιητικό λόγο 
αγγίζει τα όρια του εσωτερικού µονολόγου – κατ’ ανάγκην « προσωποποιώ» εγώ ο ίδιος 
τον ήρωα, τον αφηγητή, το δηµιουργό της πλοκής και τον κριτικό. Επανεγγράφω το έργο 
στο βιωµατικό µου υλικό και του προσδίδω τις σηµασίες που θεωρώ ότι ανταποκρίνονται 
πληρέστερα στο µνηµονικό ή φαντασιακό µου ορίζοντα. Ως εκ τούτου, είναι φυσικό 
επόµενο να είµαι εγώ – ως αναγνώστης – ο προσωρινά κυρίαρχος συντελεστής 
νοηµατοδότησης του µυθικού πυρήνα που συνέχει το λογοτεχνικό κείµενο. Νοηµατοδοτώ 
κάθε δευτερογενές µυθικό σηµαίνον – δηλαδή, πρωτογενές γλωσσολογικό σηµείο – 
σύµφωνα µε µία υποκειµενική εκδοχή αφενός του Λόγου (Discourse) και, αφετέρου, των 
γνωστών σε µένα κειµένων, όπου αυτό ανήκει. ∆ιενεργώντας µία διαδικασία οικείωσης 
του µυθικού σηµαίνοντος, µεταβάλλω τους κοινωνικούς όρους δόµησής του σύµφωνα µε 
την ιστορικά προσδιορισµένη ιδεολογία µου. 

Υβριδικός 
Λόγος 

1ος παράγων 2ος παράγων 3ος παράγων 4ος παράγων 

Λογοτεχνικό 
γένος 

Προσωποποιηµένος 
δηµιουργός πλοκής 

Προσωποποιηµένος 
αφηγητής 

Προσωποποιηµένος 
ήρωας 

Προσωποποιηµένος 
αισθητικός κριτής 

Μύθος ∆ιακειµενικός 
µύθος 

∆ιακειµενικός 
µύθος 

∆ιακειµενικός 
µύθος 

∆ιακειµενικός 
µύθος 

Εννοιολογικοποιηµένοι παράγοντες πρόσληψης στη διαδικασία οικείωσης του µυθικού 
σηµαίνοντος 

 

Η αναµέτρηση µύθου και λογοτεχνίας 

Στη σύνθετη πορεία αναµέτρησης του λογοτεχνικού και του µυθικού στοιχείου δεν 
υπάρχει νικητής και ηττηµένος: η λογοτεχνία ανανεώνει τους διαθέσιµους πόρους κάθε 
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λογοτεχνικού γένους, και ο µύθος εµπλουτίζει την αναπαραστατική του δυναµική. Η 
παραπάνω εξισορρόπηση δυνάµεων – όσο απλουστευτική και ελλιπής και αν είναι – 
προοικονοµεί τη σύµπλευση και τη συνεργασία διαφορετικών Λόγων (Discourses), µε 
κινητήριο άξονα τη µυθοπλασιακή ικανότητα ενός συλλογικά εννοούµενου δρώντος 
προσώπου (σύγχρονου/κατοπινού αναγνώστη ως κοινωνικού συντελεστή). Ο 
µυθοπλασιακός σχεδιασµός του κοινωνικού συντελεστή συµπυκνώνει και νοηµατοδοτεί το 
λανθάνοντα διάλογο ανάµεσα σε εκείνον και την κοινωνία, µε ενδιάµεσο το κείµενο. Έτσι, 
η γραµµική πορεία της αλυσίδας «κοινωνία > συγγραφέας > κείµενο > αναγνώστης» 
µετατρέπεται στη δυναµική της διαδραστικής σχέσης «αναγνώστης >< κείµενο >< 
κοινωνία», και θεωρητικά ωθεί στη δηµιουργία υβριδικών Λόγων (Discourses), η 
συλλογική αποδοχή των οποίων είναι άµεση συνάρτηση της κοινωνικής αναγκαιότητάς 
τους. Η µετάπλαση του σηµασιολογικού περιεχοµένου του µυθικού σηµαίνοντος 
προϋποθέτει τη συνειδητοποίηση της ανάγκης υπερκέρασης του συµβατικού περιεχοµένου 
του: η παραδοσιακή σύλληψη ανατρέπεται χωρίς να απαξιώνεται, εφόσον ο διακειµενικός 
της συσχετισµός διατηρεί τα σηµασιολογικά της ίχνη. Τα υβριδικά αποτυπώµατα του 
µυθικού σηµαίνοντος ανακαλύπτονται πίσω από τη λανθάνουσα συνοµιλία αναγνώστη 
και κοινωνίας – η δεύτερη απορροφά το συγγραφέα – όπου η επιθυµία µετάλλαξης των 
κοινωνικών δοµών αντικατοπτρίζεται στη µεταµορφωτική ισχύ του µυθικού λόγου και η 
αφηγηµατική της σύνθεση συναρµολογείται σε λογοτεχνικά συµφραζόµενα. 

 

Μυθοπλασιακός σχεδιασµός του αναγνώστη ως κοινωνικού συντελεστή 
 
 

Μύθηµα και πολυτροπικά δεδοµένα 

Η ερµηνευτική προσέγγιση του µύθου εδραιώνεται στη σύλληψή του ως λογικού 
µοντέλου, ως ολοκληρωµένου ερµηνευτικού συστήµατος του κόσµου, που παρέχει 
επαρκείς όρους της συστηµατικής ανάγνωσής του (Perrot, 1976: 7-8), ή θεώρησής του, ή 
ακρόασής του, αναλογικά προς το λεκτικό, οπτικό ή ακουστικό λειτουργικό πλαίσιο της 
γραµµατικής του δοµής. Ο µύθος θεµελιώνει το επικοινωνιακό του πλαίσιο σε µία γλώσσα 
που είναι κατεξοχήν «λογοτεχνική» - µε την ευρεία έννοια του όρου – ασφαλώς, όµως, 
επεκτείνει την καλαισθητική υφή του σε ηχητικές ή οπτικές εικόνες, για παράδειγµα, τις 
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οποίες ενσωµατώνει στην ερµηνευτική προσπέλαση του κόσµου, δηµιουργώντας µία 
σηµασιολογική γκάµα επιλογής του καλύτερου µέσου νοηµατοδότησής του: ο µαθητής- 
δέκτης επιλέγει αν η γλώσσα, οι εικόνες ή οι ήχοι προσφέρουν πιο άρτια και 
αντιπροσωπευτική σηµασιολογική επένδυση στους πολυτροπικούς συσχετισµούς του. Η 
διδακτική θεώρηση του µυθικού υλικού είναι πολυπρισµατική και ως εκ τούτου η γλώσσα 
και η εικόνα – µε τον ήχο να έρχεται κατά κοινή οµολογία σε τρίτη θέση, τουλάχιστον 
στην Ελλάδα – ερίζουν για την ερµηνευτική πρωτοκαθεδρία· εντούτοις, η αντίθεση 
πρωταρχική εικόνα vs αρχετυπική ιστορία (Boyer, 1994:154), ακόµη και σε περίπτωση που 
θα επικύρωνε την ισχύ ενός από τους δύο όρους, στην ουσία δε θα είχε καθολική ισχύ, 
εφόσον και οι δύο σηµειωτικοί τρόποι συνδιαµορφώνουν τον εικονικό διάλογο του δέκτη 
µε το υλικό αναφοράς του. Το γεγονός ότι η λογοτεχνία έχει ως αποστολή να 
κατασκευάζει µύθους κατά τον Μπουαγιέ (Boyer) (164), την καθιστά ενδεδειγµένο πεδίο 
ανάπτυξης ενός δηλωτικού και συνδηλωτικού ερµηνευτικού πλαισίου των βασικών ιδεών 
της. Η µικρότερη σηµαντική µε µυθικούς όρους µονάδα, το µύθηµα, κινητοποιεί έναν 
ορατό και έναν αόρατο µηχανισµό σηµασιολογικών εκδοχών, αντιπροσωπευτικών των 
εκάστοτε κοινωνικο-πολιτισµικών και ψυχολογικών συνθηκών: ο αναλυτής µυθικών 
δοµών είναι, λοιπόν, σε θέση να διακρίνει τόσο την προφανή όσο και την  υπονοούµενη 
δράση του (Durand, 1992a: 344-347), γεγονός που προσδιορίζει – χωρίς, όµως, να 
περιορίζει – τους ερµηνευτικούς χειρισµούς κάθε µαθητή. Ως προς τη διδακτική του 
διάσταση, το µύθηµα – είτε είναι θέµα, µοτίβο ή µυθικό ντεκόρ, κατά τον Ντυράν – είναι 
ευκολότερα αφοµοιώσιµο από το µαθητή, αν παραλληλιστεί µε κάποιο σύµβολο. Το 
σύµβολο, νοούµενο ως γενικευτική έννοια, αποτελεί τη σηµασιολογική µήτρα απ’ όπου – 
ακολουθώντας το συλλογισµό του Ντυράν – δηµιουργείται η εικόνα, η οποία 
χαρακτηρίζεται από την οµοιογένεια σηµαίνοντος και σηµαινοµένου, χαρακτηριστικό που 
τη διαφοροποιεί ριζικά από το σηµείο (Durand, 1992b: 25). Είτε δεχτεί είτε απορρίψει 
κάποιος τη διαφοροποίηση της εικόνας από το σηµείο που προτείνει ο Ντυράν µε όρους 
αναίρεσης ή διατήρησης της αυθαιρεσίας, στην περίπτωση του λογοτεχνικού κειµένου ο 
µαθητής µυείται σε µία διαφορετική σύλληψη του λεκτικού κώδικα και αντιστρέφει τη 
γραµµική νοηµατοδότηση που τον καθορίζει µε ορθολογιστικούς όρους. Εννοώ ότι ο 
µαθητής ασκείται στο να ανακαλύπτει πρώτα απ’ όλα τη µυθική υπόσταση της λέξης, 
διαδικασία που ανατρέπει την καθιερωµένη σειρά επεξεργασίας των γνωστικών 
δεδοµένων, διότι αναβιβάζει τη µυθική διάσταση του εκφωνήµατος σε αφετηρία κάθε 
ιδεατής έννοιας, γεγονός που παραπέµπει σε µία βιωµατική γραµµατική, θεµελιωµένη στο 
ασυνείδητο (Cassirer, 1973: 79). Ο Κασίρερ (Cassirer), εννοιολογώντας αυτήν την 
ασυνείδητη γραµµατική διάρθρωση, µας δίνει ένα γόνιµο επιχείρηµα για τη σύνδεση της 
καθηµερινής και της σχολικής εµπειρίας του µαθητή και, εποµένως, την εµπειρική 
σύγκλιση των κανόνων και των διατάξεων που δοµούν αυτό το διαρθρωτικό πλέγµα. 
Μολονότι αναφέρεται στη µυθική υπόσταση της λέξης, θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον αν 
µπορούσαµε να επεκτείνουµε το στοχασµό του στις µέρες µας και στα πολυτροπικά 
δεδοµένα, ώστε να ανακαλύψουµε τη µυθική υπόσταση της εικόνας, του ήχου, του βίντεο 
κ.λ.π.. Αν είναι, λοιπόν, ενδιαφέρον να προσεγγίσουµε αρχικά την πρωτογενή φύση των 
ποικίλων πηγών νοήµατος, η µύηση στο µυθικό χαρακτήρα των πηγών αυτών αποτελεί 
βασικό µέληµά µας. Η προτεραιότητα της µυθικής διάστασης συνεπάγεται µία 
διαφορετική λογική, έναν τρόπο σκέψης βιωµατικό και υποσυνείδητο, όπου οι κανόνες της 
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γραµµατικής και του συντακτικού διαµορφώνονται από τις εµπειρίες κάθε ατόµου. Ο 
µαθητής διαµορφώνει τις εµπειρικές αυτές γραµµατικές και συντακτικές δοµές τόσο στη 
σχολική όσο και στην εξω-σχολική ζωή. ∆εν είναι δυνατόν, εποµένως, να διαχωρίσουµε 
και να στεγανοποιήσουµε την απόκτηση νέων γνώσεων, βιωµατικών, περιοριζόµενοι µόνο 
στην οργανωµένη εκπαίδευση του σχολείου. Ο παραλληλισµός γλώσσας και µύθου όπου 
προβαίνει ο Κασίρερ αναδεικνύει πολύ περισσότερο από αυτό, κατά τη γνώµη µου, έναν 
βαρύνουσας σηµασίας παράγοντα, σχετικό µε τον κοινό παρονοµαστή τους: ο βιωµατικός 
ρόλος εδραιώνει νέους όρους µυθικής πρόσληψης χάρη σε δύο ιδιότητες του γλωσσικού 
και του µυθικού κώδικα, την ύπαρξη και τη δύναµη. Επεκτείνοντας το συλλογισµό του 
Κασίρερ, θα έλεγα ότι η ύπαρξη αναδεικνύει τη δυνατότητα λεκτικής εµψύχωσης, ένα 
είδος φραστικού ανιµισµού, όπου οι ψυχικές και µεταφυσικές ιδιότητες µεταφέρονται σε 
κάθε λέξη. Έτσι, η επίκληση ενός ονόµατος, η επανάληψη ορισµένων φράσεων ή η 
λατρευτική θεώρηση αφηρηµένων εννοιών που έχουν αποκτήσει ισχύ για το άτοµο, 
συγκροτούν τους όρους ενός επικοινωνιακού πλαισίου, όπου διεξάγεται ένας 
θρυµµατισµένος διάλογος σε λανθάνουσα µορφή. Από την άλλη, η εκφορά συγκεκριµένων 
λεκτικών ακολουθιών σε συνάρτηση µε την προσδοκώµενη σηµασιολογική τους εµβέλεια, 
προσδίδει σε αυτές µία δυναµική υπερκέρασης των υλικών τους ορίων. Η αισθητική 
απόλαυση αποτελεί µία απλή έκφανση του µυθικού περιεχοµένου των λέξεων, έναν ειδικό 
συντελεστή τέρψης και µάθησης. Πηγάζει από το µυθικό απόθεµα του σηµασιολογικού 
περιεχοµένου κάθε λέξης, το οποίο παραπέµπει στην παντοδυναµία του γλωσσικού 
οργάνου και την τελεστική του δυνητικότητα. Η δύναµη, εποµένως, της λέξης βασίζεται σε 
συλλογικά νοηµατοδοτούµενες διεργασίες εντός  µίας µικρο- ή µακρο-κοινωνίας, και σε 
ατοµικούς µεταλλάξιµους παράγοντες. Τα όσα προανέφερα ισχύουν, βεβαίως, στις µέρες 
µας όχι µόνο για τη γλώσσα, αλλά και για κάθε πολυτροπική πηγή, κάθε κείµενο, δηλαδή, 
µε την ευρύτερη έννοια, που ενσωµατώνει διάφορους σηµειωτικούς τρόπους (το 
φαινόµενο της πολυτροπικότητας αναλύεται εκτενώς στο επόµενο κεφάλαιο). Με άλλα 
λόγια, η ανακάλυψη της κωδικοποιηµένης ύπαρξης και η άντληση της υπερβατικής 
δύναµης µέσω των πολυτροπικών µηνυµάτων που λαµβάνει ή αποστέλλει κάθε άτοµο 
καθηµερινά, χαρακτηρίζουν τους µύχιους πόθους και τις προσδοκίες του. Ειδικότερα, ο 
µαθητής είναι πιο ευάλωτος σε παρόµοιες περιστάσεις, διότι διατρέχει τον κίνδυνο να 
επηρεαστεί δραστικότερα από εξω-σχολικούς µηχανισµούς διαµόρφωσης της κριτικής του 
ικανότητας, εάν και εφόσον το σχολείο δεν του παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για να 
κατανοεί και να ερµηνεύει τις πολιτισµικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Ωστόσο, το τελικό 
ζητούµενο είναι ότι η ύπαρξη και η δύναµη των πολυτροπικών πρώτων υλών 
προσανατολίζουν τη σκέψη µας σε ένα εικονικό κόσµο µε εµπράγµατο χαρακτήρα: ο 
µυθικός λόγος – σε όλες τους τις λανθάνουσες πολυτροπικές εκφάνσεις – αποτυπώνει ή 
απεικονίζει την υλική πραγµατικότητα, σκηνοθετώντας τα πιθανά σενάρια της δυνητικής 
επαναδιευθέτησής της µέσω επικοινωνιακών πράξεων. Άρα, οι εννοούµενες πράξεις που 
εµπεριέχονται στα πολυτροπικά µηνύµατα ενσωµατώνουν όλα τα µυθικά συµφραζόµενα 
και καθορίζουν τη γνωστική και αντιληπτική ικανότητα του µαθητή. Για το λόγο αυτόν, 
έχει µεγάλη αξία να κατανοήσει ο µαθητής τις βιωµατικές συνθήκες σύµφωνα µε τις 
οποίες συγκροτεί τους ατοµικούς µηχανισµούς ενός συντακτικού και µίας γραµµατικής των 
µυθολογικών σεναρίων που ενσαρκώνει ή σκηνοθετεί ο ίδιος. Παράλληλα, δηλαδή, µε 
την καλλιέργεια του ορθολογιστικού τρόπου σκέψης, ο µαθητής – ως ποµπός ή δέκτης – 
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διαµορφώνει και µία µυθολογική συνείδηση του κόσµου, η οποία βρίσκεται σε διαρκή 
αλληλεπίδραση µε τα καθηµερινά ερεθίσµατα των πολυτροπικών µηνυµάτων. 

 Η Ύπαρξη ως όρος µυθικής πρόσληψης  Η ∆ύναµη ως όρος µυθικής πρόσληψης 
Βιωµατική συγκρότηση συντακτικού και γραµµατικής µυθολογικών σεναρίων 

 

1.2. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ 
 

Η απόπειρα διδασκαλίας του µύθου εγείρει ερωτήµατα και αντιρρήσεις θεωρητικής 
και πρακτικής υφής που σχετίζονται µε τη δυνατότητα χρησιµοποίησής του ως µέσου 
διαµόρφωσης συνειδήσεων και κατασκευής γνώσεων. Ο φρονηµατιστικός και 
ηθικοπλαστικός χαρακτήρας του µύθου, στενά συνδεδεµένος µε πρακτικές χειραγώγησης 
και εκµετάλλευσης των ιδεολογικών απηχήσεών του, είναι ακόµη νωπός στην ελληνική 
εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Θεωρούµενο ως εύπλαστο και προσαρµόσιµο εργαλείο 
µάθησης στις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες µαθητών κυρίως µικρότερης ηλικίας13, το 
µυθικό υλικό εξαρτά το νευραλγικής φύσεως γνωσιακό του απόθεµα από τις επιταγές του 
αναλυτικού προγράµµατος, αλλά και τους πνευµατικούς ορίζοντες κάθε διδάσκοντος. Η 
διδακτική αξιοποίηση των µυθικών παραµέτρων στην τάξη δεν είναι απλή υπόθεση. 
Ξεπερνά τα όρια ενός συγκεκριµένου µαθήµατος, για παράδειγµα της Λογοτεχνίας, και 
επεκτείνεται στη συγκρότηση µυθικών σεναρίων στην καθηµερινή ζωή του µαθητή, 
ικανών να διαπλάσουν το χαρακτήρα του, να εµβολιάσουν τη σκέψη του και να 
καθορίσουν τη σύνθετη ταυτότητά του, επιδρώντας µε καθοριστικό τρόπο στη µελλοντική 
πορεία του14. Το αν ο σύγχρονος κόσµος δοµείται µε – ή νοηµατοδοτείται από – µύθους 
είναι ένα ζήτηµα για το οποίο δεν υπάρχει, φυσικά, µία και µόνο πειστική απάντηση. 
Άλλες φορές η ανακάλυψη µυθικού υποστρώµατος είναι πιο εµφανής (τέχνη, θρησκεία, 
θέαµα, διαφήµιση)15 και άλλες πιο συγκαλυµµένη (κοινωνικό, πολιτικό, εθνικό 
ιδεολόγηµα)16. Η συλλογική διαχείριση του δαιδαλώδους µυθικού πλέγµατος περιπλέκεται 

                                                           
13 Αναφορικά µε τη διδακτική αξία µύθων και παραµυθιών, καθώς και για τις µορφωτικές και διδακτικές 
αξιώσεις σε σχέση µε τους µύθους, βλ. Αναστάσιος Κοντάκος, Κείµενα Παιδείας – Μύθοι και Εκπαίδευση: 
Προτάσεις για µια Παιδαγωγική του Μύθου, Αθήνα, Εκδόσεις Ατραπός, 2003, σ. 242 – 264 και 294 – 319, 
αντιστοίχως. 
14 Στέφανος Ροζάνης, ∆οκίµια κριτικής – Ο µύθος και το περίβληµα, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της ‘Εστίας’, 
1976, σ. 29: ‘Γιατί ας µη ξεχνάµε πως και η ίδια η υπέρβαση όντας εκστατική έχει ερωτική ουσία. Και εδώ 
ακριβώς βρίσκεται ολόκληρη η συγκλονιστική µυθολογία της ποιήσεως: το πάθος που επενδύει, η ανάταση που 
εξιλεώνει ή καθαίρει µέσω του µαρτυρικού βίου και της µοναξιάς σε µυστική προσήλωση.’ . 
15 Πρβλ. Bernadette Bricout, Εισαγωγή στο Το βλέµµα του Ορφέα – Οι λογοτεχνικοί µύθοι της ∆ύσης, µτφρ. 
Α. Κοµνηνέλλη, Αθήνα, Εκδόσεις Σοκόλη, 2007, σ. 12: «[…] ο µύθος παίζει µαζί µας γιατί, ανάµεσα στην 
ερώτηση και την απάντηση, αφήνει πάντα χώρο για τη σιωπή. Από το ‘µύθος’ στο ‘mutus’ η απόσταση είναι 
ελάχιστη. Ο µύθος ξεφεύγει από τα όρια όπου θα θέλαµε να τον περιορίσουµε. […] Πού βρίσκεται σήµερα; 
[…] θυµόµαστε άραγε […] ότι ο θεός του πολέµου, διαµέσου της Στρατιωτικής Σχολής, ήταν προστάτης του 
Πεδίου του Άρεως, πριν µεταµορφωθεί σε σοκολάτα; Ότι ο Φοίνικας, σε αντίθεση µε τις κατοικίες των οποίων 
αποτελεί το σήµα, µπορούσε να αναγεννηθεί από τις στάχτες του; Ότι ο ∆ίας και η Ήρα υπήρξαν σύζυγοι πριν 
τους οικειοποιηθεί η RATP; Ότι ο Ηρακλής γέννησε τον Τληπόλεµο, τον Ύλλο, τη Μακαρία, τον Μπάτµαν, τον 
κύριο Προπρ, τον Ποπάυ; […] ». 
16 Πρβλ. Μπάµπης ∆ερµιτζάκης, Η αναγκαιότητα του µύθου – Ιδεολογία, συµπεριφορά και κοινωνική 
οργάνωση, Αθήνα, Εκδόσεις Θυµάρι, 1987, σ. 79: ‘Ο µύθος αποτελεί µια απόπειρα ερµηνείας της 
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ακόµη περισσότερο από παράγοντες όπως η κατασκευή και η διανοµή ενός προηγµένου 
τεχνολογικά πλαισίου, εντός του οποίου καλείται κάθε µαθητής να ζήσει ‘εικονικές 
εµπειρίες’, καθώς και το ιδιοσυγκρασιακό φιλτράρισµα στην οποία εκείνος τις υποβάλλει. 
Ως εκ τούτου, ο ρόλος του διδάσκοντος είναι σύνθετος, εφόσον καλείται να συγκεράσει το 
ανθρωπιστικό και παραδοσιακό υπόβαθρο του µυθικού µορφώµατος µε το τεχνολογικά 
επαναπροσδιορίσιµο σύγχρονο προσωπείο του. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να δώσει το 
περιθώριο σε κάθε µαθητή να αναπτύξει – µε βάση τον προσωπικό του ρυθµό αφοµοίωσης 
και επεξεργασίας του µυθικού υλικού – το πλαίσιο ανασυγκρότησης και µετασχηµατισµού 
της νέας γνώσης και να τον ωθήσει σε µία κοινωνική αναπλαισίωση των αφοµοιωµένων 
πληροφοριών. 

Λαµβανοµένου υπόψη του υποβαθµισµένου ρόλου της λογοτεχνίας στην ελληνική 
εκπαιδευτική πραγµατικότητα, εύκολα µπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι ο µυθικός 
σχολιασµός ή επαναπροσδιορισµός το µόνο που µπορούν να καταφέρουν είναι να 
επιβαρύνουν τη δογµατική και σχολαστική τυπολογία προσώπων ή καταστάσεων και να 
εγκλωβίσουν τους µαθητές σε αναχρονιστικά στερεότυπα, διαιωνίζοντας µάλλον παρά 
µετεξελίσσοντας τον ερµηνευτικό τους ορίζοντα. Η θεώρηση αυτή προδίδει, κατά τη 
γνώµη µου, µία επιφανειακή προσέγγιση, εστιάζοντας την προσοχή της περισσότερο σε 
ένα στατικό µοντέλο κατηγοριοποίησης των µυθικών καταβολών και µονολιθικότητας των 
νοηµατοδοτικών τους λειτουργιών: αγνοεί παντελώς την πολυπλοκότητα των 
σηµασιολογικών επενδύσεων που είναι σε θέση να προσλάβει η µυθική δοµή  σε 
συνάρτηση µε τη βιοθεωρία και την ψυχοσύνθεση κάθε µαθητή κάτω από διαφορετικές 
βιοτικές και εκπαιδευτικές συνθήκες. Όποιος θεωρεί ότι ο µύθος είναι πολιτισµικό 
υπόλειµµα ενός ανυπέρβλητου παρελθόντος, αποδέχεται ουσιαστικά την ηµεροµηνία 
λήξης του µύθου και την αναίρεση της βαθύτερης αιτίας δηµιουργίας του. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι ο Μπρυνέλ (Brunel), αναλύοντας το λογοτεχνικό µύθο της 
µεταµόρφωσης, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι το ευρύ πεδίο του παραπάνω µύθου 
αναπτύσσεται µε µοναδικό σκοπό την αυτο-κατάργησή του και στηρίζεται στην ένωση 
των αντιθέτων (Brunel, 1974: 181). ∆εν εµπεριέχει, λοιπόν, το µυθικό σενάριο ένα 
µονοδιάστατο σηµασιολογικό ρεπερτόριο, περιορισµένο ως προς τις επιλογές του και 
µονοσήµαντα ερµηνεύσιµο· αντιθέτως, εξαρτά τη γόνιµη δυναµική του από τη 
µεταµορφωτική του ισχύ. Για τη διδακτική του µύθου, αυτό συνεπάγεται την πολλαπλή 
διάσπαση της ερµηνευτικής εµβέλειας του µύθου σε διάφορα περιβάλλοντα, σχετικά µε τη 
καθηµερινή ζωή, τον κοινωνικό και πολιτικό βίο, την τέχνη, την ηθική, την επιστήµη, και 
γενικότερα όλους τους τοµείς του πνεύµατος όπου η φαντασία ενός µαθητή µπορεί να 
ανιχνεύσει πιθανές εφαρµογές του σχετικού µυθικού ιστού. Το ζητούµενο είναι να 
συνδυάσει ο µαθητής τα παραδοσιακά γνωρίσµατα µίας µυθικής παράδοσης µε σύγχρονα 
προς εκείνον σηµασιολογικά ερεθίσµατα, ικανά να επιδράσουν στην αντιληπτική και 
κριτική του ικανότητα. Ο µύθος, νοούµενος ως ένα ελαστικό και πολυδιάστατο 

                                                                                                                                                                                

πραγµατικότητας. Βέβαια αποτελεί µια λαθεµένη ερµηνεία. Όµως, παρόλο που δεν είναι ορθή, εντούτοις 
επιτελεί µια θετική λειτουργία. Ο άνθρωπος, έχοντας την αντίληψη ότι έχει λύσει τα µυστήρια που καλύπτουν 
την πραγµατικότητα, αναπτύσσει µια µεγάλη αυτοπεποίθηση, αποδεσµεύοντας έτσι περισσότερες δυνάµεις στον 
αγώνα του για τη ζωή. Αυτή τη θετικότητα της λειτουργίας της η µυθολογία την έχει µεταδώσει και στην 
διάδοχό της, την ιδεολογία. Επειδή όµως η ιδεολογία άρχισε να αναπτύσσεται µέσα σε πλαίσια ταξικών 
κοινωνιών, ο προοδευτικός της χαρακτήρας άρχισε να ξεφτίζει.’. 
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σηµασιολογικό πεδίο ερµηνευτικών προσεγγίσεων, αποτελεί, κατά τη γνώµη µου, 
πρόσφορο µέσο καλλιέργειας της γνωστικής και φαντασιακής πολυµέρειας του µαθητή, 
εφόσον δηµιουργεί έναν συνεκτικό ιστό ετερόκλητων θεµατικών κατηγοριών: η 
µεταµορφωτική και προσαρµοστική του ικανότητα τον καθιστά ενδεδειγµένο µέσο 
νοηµατικής διασύνδεσης του διδακτέου λογοτεχνικού κειµένου και της σύγχρονης 
κοινωνικής πραγµατικότητας. Θα επιχειρήσω να προσεγγίσω στη συνέχεια ορισµένες 
βασικές παραµέτρους της ερµηνευτικής αξιοποίησης του µύθου, όσο δύσκολο και αν είναι 
το εγχείρηµα της επιλογής τους, µε απώτερο στόχο τη διερεύνηση του πλαισίου 
επανεγγραψιµότητας των διαπραγµατεύσιµων όρων του στο ευµετάβλητο επικοινωνιακό 
κλίµα που αναπτύσσεται ανάµεσα στο διδάσκοντα και τους µαθητές. 

 

1.2.1.  Ο κοινωνικός διάλογος του λογοτεχνικού µύθου 
 

Είναι προφανές ότι ο µύθος έχει διατηρήσει την παρουσία του στη σύγχρονη ζωή 
µε συγκαλυµµένο τρόπο και, µάλιστα, η τεχνολογία όχι µόνο δεν τον έχει καταργήσει, 
αλλά τον χρησιµοποιεί κατά κόρον για να µυθοποιήσει τα επιτεύγµατά της. Το ίδιο ισχύει 
µε τα πολιτικά, κοινωνικά, οικονοµικά και καταναλωτικά δόγµατα που αναζητούν 
απεγνωσµένα νέους µύθους για να προσελκύσουν οπαδούς, υποστηρικτές ή πελάτες. 
Ενδεικτικό παράδειγµα είναι η επιβίωση του ηρωικού µύθου στη σύγχρονη εποχή στο 
χριστιανισµό, το µαρξιστικό σοσιαλισµό (παρά την κατάρρευση του υπαρκτού 
σοσιαλισµού), την πολιτική προπαγάνδα, τα αστυνοµικά µυθιστορήµατα, τις διαφηµίσεις, 
τα γουέστερν, το αµερικανικό όνειρο και πολλές άλλες περιπτώσεις, όπου ο  Σελιέ 
(Sellier) επιβεβαιώνει τη ρήση του Μπασλάρ (Bachelard) ότι «η φαντασία είναι πάντα νέα» 
(Sellier, 1990: 27-28). Αν ο µύθος υποβόσκει σε πολλές εκδηλώσεις του καθηµερινού βίου 
και σε όλους σχεδόν τους τοµείς του πνεύµατος, η διδακτική του αποδεικνύεται ένα 
κοπιαστικό εγχείρηµα. Ο λογοτεχνικός µύθος, ειδικότερα, είναι και αυτός ένα είδος 
σύνθετου λανθάνοντος διαλόγου, αφού κάθε νέα λογοτεχνική µετάπλαση ενός 
συγκεκριµένου µύθου δεν είναι παρά µία νέα ερώτηση, η οποία συνεπάγεται ένα νέο 
νόηµα στην απάντηση, σύµφωνα µε το Γιάους (Mortier, 1994:148). Έτσι, είναι σηµαντικό 
να δηµιουργήσει ο διδάσκων ευνοϊκούς όρους και συνθήκες εµπλοκής του µαθητή σε µία 
αλυσιδωτή διαδοχή ερωταποκρίσεων µε αφορµή κάποιον λογοτεχνικό µύθο, ούτως ώστε 
να εµφυσήσει στον τελευταίο την αγάπη για τη σύγκριση, την ανακάλυψη, το στοχασµό 
και τη νέα γνώση. Βασική µου πεποίθηση είναι ότι η νέα γνώση πρέπει να είναι 
εµπράγµατη και να επεκτείνει τη δυναµική της στον κοινωνικό περίγυρο του µαθητή. Ο 
µύθος δεν περιορίζεται στο διδακτέο λογοτεχνικό κείµενο· αντίθετα, το δεύτερο πηγάζει 
από εκείνον και σε εκείνον πάλι καταλήγει  όταν θέλει να ανανεώσει την καλλιτεχνική του 
ιδιοσυστασία και τον κοινωνικό του αντίκτυπο. Ο Ίζερ κάνει λόγο για υπερκειµενικότητα 
(hypertextualité), όταν ο αναγνώστης αναζητά διακειµενικές µεταµορφώσεις του µύθου µε 
αφετηρία το κείµενο ή το θρύλο που θεωρείται η µήτρα του µύθου αυτού ως ένα υπο-
κείµενο (hypotexte)(Mortier, 146). Ο διακειµενικός διάλογος του µαθητή µε τις µυθικές 
παραµέτρους που αποτελούν αντικείµενο συζήτησης µπορεί να επεκταθεί – µε την ευρεία 
έννοια – όχι µόνο σε λογοτεχνικά κείµενα, αλλά και σε κάθε είδους κείµενο. Το 
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παραδοσιακό µάθηµα της Λογοτεχνίας όχι µόνο δεν επεκτείνεται σε εξω-λογοτεχνικά 
κείµενα, αλλά συχνά αποφεύγει κάθε είδους διακειµενική προσέγγιση. Εφόσον οι λόγοι 
της παραπάνω επιλογής είναι συνειδητοί, τίθεται το ερώτηµα αν ο διδάσκων επιλέγει τη 
στεγανοποίηση της διδακτέας ύλης για να παραµείνει πιο πιστός στο αναλυτικό πρόγραµµα 
ή να επιτύχει την καλύτερη αφοµοίωση του διδακτέου κειµένου: θεωρεί, ενδεχοµένως, ότι 
οι διακειµενικοί χειρισµοί είναι πολύ λεπτοί, απαιτητικοί και επικίνδυνοι για θεµατικές 
παρεκβάσεις. Όποιο και αν είναι το σκεπτικό, όµως, ο µύθος είναι εύπλαστο υλικό, ικανό 
να βοηθήσει ακόµα και τον πιο κακόπιστο διδάσκοντα, ώστε να αξιοποιήσει το 
διακειµενικό του υπόβαθρο και να τον χρησιµοποιήσει ως µαθησιακό πολυ-εργαλείο: 
αναφέρω ενδεικτικά ότι ο Ντυράν διακρίνει ως προς τις ιστορικές καταβολές του µύθου 
την αιρετική, τη συγκρητική (syncrétique) και την ηθική εκδοχή, εφόσον είναι δυνατόν να 
πριµοδοτηθεί σκόπιµα µία πτυχή του για συγκεκριµένους πολιτισµικούς λόγους, ή να 
εµβολιαστεί συνειδητά µε κοινωνικο-ιστορικά τεχνητά εµφυτεύµατα, ή και να φέρει σε 
ευθεία αντιπαράθεση την ηθική και την κοινωνιολογική προσέγγιση µίας εποχής, έτσι 
ώστε µία µυθηµατική έκφανση να φέρει τα ίχνη αυτής της αντιπαράθεσης (ο όρος µύθηµα 
είναι η µικρότερη διακριτή µονάδα ενός µύθου και διευκρινίζεται περαιτέρω ακολούθως) 
(Durand, 1987: 18). Είναι έκδηλη η πλαστικότητα των µυθικών εκφάνσεων και η συµβολή 
των µαθητών στην ανάδειξη του ρόλου και της λειτουργίας τους δηµιουργεί καινοτόµες 
συλλήψεις και ανανέωση των θεµατικών τους οριζόντων. Πέρα από κάθε προσπάθεια 
διαχείρισης των µυθικών πρώτων υλών εκ µέρους των µαθητών, ο διδάσκων εύκολα 
µπορεί να επιλέξει µία διακριτή µονάδα του αναλυόµενου µύθου και να την επεξεργαστεί 
διακειµενικά ή να αφήσει περιθώρια στους πρώτους να διαπραγµατευτούν εκείνοι το 
πλαίσιο του νέου θεµατικού της ορίζοντα.  

 

1.2.2.  Φρόυντ και Ελιάντ: η υπερ-κειµενική εµβέλεια του µύθου 
 

Η θέση που υπερασπίζοµαι, λοιπόν, εδώ αφορά στη διδακτική αξιοποίηση ενός 
ευρύτερου µυθικού πλαισίου, πέρα από το αυστηρά λογοτεχνικό, συναφούς, όµως, ως 
προς το δεύτερο, τουλάχιστον ως προς µία διακριτή µυθική του παράµετρο. Για τη 
σύνδεση του λογοτεχνικού µύθου µε τις ευρύτερες διακειµενικές του πηγές και αναφορές, 
θα επικαλεστώ ορισµένες θέσεις του Φρόυντ (Freud) και κυρίως του Ρουµάνου 
θρησκειολόγου Μιρσέα Ελιάντ (Mircea Eliade), ειδήµονα και καταξιωµένου ερευνητή στο 
χώρο της Μυθολογίας, ώστε να καταστεί εµφανέστερος ο άρρηκτος δεσµός του µύθου και 
της κοινωνικής του επιβίωσης. ∆εν υιοθετώ, βεβαίως, τη θρησκειολογική προσέγγιση του 
Ελιάντ, απλώς υπογραµµίζω ορισµένα σηµεία της θεωρίας του, διαφωτιστικά για τη 
διδακτική χρήση του µυθικού υλικού, όπως εγώ τη συλλαµβάνω. Το γεγονός ότι ακόµη 
και ο Μπρυνέλ (Brunel) υιοθετεί τον ορισµό του µύθου που προτείνει ο Ελιάντ (Brunel, 
1992: 59)17 αποδεικνύει ότι ο σπουδαιότερος, ίσως, θεωρητικός του λογοτεχνικού µύθου 
αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στις απόψεις του δευτέρου. Αν θεωρήσουµε το µύθο ως µία 
έκφραση του τρόπου ύπαρξης στον κόσµο και ως συνδήλωση µίας ουσιώδους θέσης στην 
                                                           
17  «Ο µύθος διηγείται µία ιερή ιστορία· εξιστορεί ένα γεγονός που συνέβη στα πρώτα χρόνια, το θαυµαστό 
καιρό ‘των απαρχών’.» 
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κοινωνία (Eliade,1989:23), παραδεχόµαστε ότι όχι µόνο ο τρόπος που ζούµε και βιώνουµε 
τον κόσµο καθορίζεται από µυθικά πρότυπα, αλλά ακόµη και η κοινωνική µας θέση είναι 
άρρηκτα συνδεδεµένη µε αυτά. Με άλλα λόγια, τόσο οι υπαρξιακές ανησυχίες του 
µαθητή, όσο και η αξιολόγηση της κοινωνικής κατάστασης της οικογενείας του – που έχει 
άµεσο αντίκτυπο στον ίδιο – υφίστανται την επίδραση µυθικών προτύπων. 

 

Ο ψυχο-λογοτεχνικός µύθος του Φρόυντ 

 Με αφορµή την ένταξη του µαθητή στη διαβαθµισµένη κοινωνική κλίµακα της 
εποχής του, δράττοµαι της ευκαιρίας να παρεµβάλω µία καίρια παρατήρηση του Φρόυντ 
αναφορικά µε έναν µικρό µύθο, λογοτεχνικό και ψυχολογικό συνάµα, που απορρέει από 
το Οικογενειακό µυθιστόρηµα των νευρωτικών (Robert, 1983: 41-47). Πρόκειται για ένα 
κείµενο που δεν έχει αποτυπωθεί σε γραφή, δεν έχει συντεθεί µε λεκτικές πρώτες ύλες, δεν 
απευθύνεται σε κοινό, αλλά είναι εξίσου σηµαντικό µε ένα αυθεντικό µυθιστόρηµα: κατά 
τη διάρκεια των παιδικών χρόνων του το άτοµο διαπλάθει συνειδητά – και αργότερα 
απωθεί – έναν µικρό µύθο σύµφωνα µε τον οποίο ως παιδί δεν αναγνωρίζει τους γονείς ως 
δικούς του, αισθάνεται αποξενωµένο και υιοθετηµένο και πιστεύει ότι κάποια µέρα θα 
εµφανιστούν οι ευγενείς και βασιλικοί γονείς του και θα το αποκαταστήσουν. Θα έλεγα 
ότι ο σιωπηλός αυτός λογοτεχνικός µύθος είναι υπαρξιακός και συνοδεύει το άτοµο ως το 
τέλος της ζωής του, παρέχοντάς του διαρκώς την ψευδαίσθηση της κοινωνικής του 
αναγνώρισης και καταξίωσης. Στην περίπτωση του µαθητή, η αξιολόγηση της κοινωνικής 
του κατάστασης εγγράφεται σε µία µελλοντική προοπτική, καθώς η σχολική εκπαίδευση 
αποτελεί προπαρασκευαστικό στάδιο, εντούτοις, ο άγραφος αυτός ψυχο-λογοτεχνικός 
µύθος επηρεάζει υποσυνείδητα και τα µαθητικά του χρόνια. Θα πρόσθετα ότι σε αναλογία 
µε τη συλλογική διαµόρφωση των ιερών µύθων σε προφορικό λόγο τους Πρώτους 
Χρόνους, το παιδί συγκροτεί συνειδητά έναν προσωπικό ιερό µύθο, διατηρώντας τη 
βιωµατική δυναµική ενός ευφηµικού – και, ίσως, σωτηριολογικού – συλλογικού 
οράµατος. Για να ολοκληρώσω εδώ τη σκέψη µου, καταλήγω στο συµπέρασµα ότι η 
µυθική δυνητικότητα επηρεάζει τον τρόπο ζωής µας, καθορίζει τις υπαρξιακές και 
µεταφυσικές µας ανησυχίες, και προσδίδει ειδική σηµασία στον ετεροκαθορισµένο 
κοινωνικό µας ρόλο, εφόσον η συλλογική ταυτότητα δοµείται µέσω ενός ενεργού 
διαλόγου µε µυθικά υπολείµµατα. 

 

Η ανάγνωση ως ρωγµή της διάρκειας κατά τον Ελιάντ 

Είναι, εποµένως, δυνατόν να αναγνωρίσουµε την επίδραση του µύθου στις µέρες 
µας τόσο στην ανθρώπινη συµπεριφορά όσο και στη λειτουργία του ως πολιτισµικού 
στοιχείου (Eliade,1989:26), µε τον ιερό χαρακτήρα του µυθικού περιβάλλοντος να 
προσλαµβάνει µία µοντέρνα επένδυση. Για τον Ελιάντ, το βέβηλο δεν αποτελεί παρά νέα 
εκδήλωση εκκοσµίκευσης ιερών εκφράσεων (Eliade, 1965: 12-13) και η µυθολογική 
συµπεριφορά εκδηλώνεται µε την αναζήτηση αφενός της έντασης που συνοδεύει το χρόνο 
της πρώτης βιωµατικής εµπειρίας και, αφετέρου, της ανασύστασης των πρωταρχών 
(Eliade, 1990:234-235). Το γεγονός αυτό είναι διδακτικά αξιοποιήσιµο από τη στιγµή που 
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η ανάγνωση λογοτεχνικών κειµένων ικανοποιεί µία βαθύτερη ανάγκη, δηλαδή, την 
απόδραση από τον ιστορικό και τον προσωπικό χρόνο, και η εµπλοκή του µαθητή σε µία 
ιστορία πηγάζει από τη µύχια επιθυµία επικοινωνίας του µε αγνώστους (Eliade, 1990:233-
234). Ο µύθος επιτελεί κατ’ αυτόν τον τρόπο µία σωτήρια λειτουργία, λυτρώνοντας τον 
άνθρωπο από τη φθορά του ιστορικού και του προσωπικού χρόνου που τον οδηγούν στο 
θάνατο. Στη σύγχρονη εποχή την αποστολή αυτήν έχουν αναλάβει κατά τον Ελιάντ κυρίως 
το θέαµα και η ανάγνωση, που διέπονται τόσο από µυθική δοµή όσο και από µυθική 
λειτουργία (Eliade, 1989:35). Ο ρόλος της ανάγνωσης είναι εξέχων, διότι προσοµοιάζει µε 
την προφορική λογοτεχνία και την αφήγηση µύθων, επιτυγχάνοντας την έξοδο από τη 
χρονική γραµµικότητα και παρέχοντας την ψευδαίσθηση της εποπτείας του χρόνου ως 
ρωγµή της διάρκειας: πιο συγκεκριµένα, η ποίηση αποσκοπεί στην ιερή αναδηµιουργία της 
γλώσσας, διαδικασία αυθόρµητη και αχρονική (Eliade, 1989: 36-37). Όπως έχω 
προαναφέρει, το θρησκειολογικό πρίσµα του Ελιάντ αποδίδει µεγάλη σηµασία στο ιερό, 
το οποίο χαρακτηρίζεται από δύο βασικές ιδιότητες, την υπερβατικότητα και την 
παραδειγµατικότητα (Eliade, 1989: 16), καθώς η ιεροποίηση του αρχαϊκού όντος 
επιτυγχάνεται είτε µε τη µίµηση είτε µε τη διήγηση (Eliade, 1989: 21-22). Θα ήθελα εδώ 
να κάνω δύο επισηµάνσεις: η πρώτη συναρτά τον υπερβατικό και διαπροσωπικό ρόλο του 
ιερού µε τη διακειµενική και διαλογική µορφή του µύθου· η δεύτερη επικεντρώνει το 
ενδιαφέρον της στη µυθική συµπεριφορά του Χριστιανισµού, η οποία κατά τον Ελιάντ 
εδραιώνεται στη µίµηση, την επανάληψη και τη συγχρονία (Eliade, 1989: 30-31). 
Παρατηρούµε ότι στη σύγχρονη εποχή η επίδραση µυθικών παραµέτρων στη ζωή και τη 
σκέψη του ατόµου εδραιώνει την κοσµική ισχύ της κατά ανάλογο τρόπο µέσω της 
µίµησης, της επανάληψης και της υπερβατικής συγχρονίας των πολυτροπικών µηνυµάτων: 
καθένας µιµείται, επαναλαµβάνει και αναβιώνει – σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό – τα 
προβαλλόµενα µυθικά πρότυπα, όσο µεταµφιεσµένη και να προβάλει η µη ιεροποιηµένη 
φύση τους. 

 

Υπερβατικότητα και διαλογικότητα 

Ο µαθητής έχει την ευκαιρία να συνδυάσει στο µάθηµα της Λογοτεχνίας την 
αισθητική και την κοινωνική διάσταση των εµπειριών που έχουν διαµορφώσει τη σκέψη 
του: η έννοια του υπερβατικού και του διαπροσωπικού χαρακτήρα του µύθου, µε 
αφόρµηση από το διδακτέο λογοτεχνικό κείµενο, είναι σε θέση να επεκτείνει την εµβέλειά 
του και σε σύγχρονα κοινωνικά θέµατα µε τη διαµεσολάβηση πολυτροπικών πηγών 
πληροφόρησης, όπως το διαδίκτυο. Με τον τρόπο αυτόν η υπερβατικότητα εδραιώνει 
καλύτερα τις µυθικές καταβολές και, παράλληλα, ο µαθητής ανακαλύπτει τρόπους για να 
ανιχνεύσει πιθανές εφαρµογές της στην υλική πραγµατικότητα. Το λογοτεχνικό έργο 
διαµεσολαβεί για να ενώσει το µύθο και την κοινωνία και ο µαθητής κατασκευάζει από 
την αρχή όχι µόνο το συγκεκριµένο κείµενο µε την αναγνωστική του εµπειρία, αλλά 
συλλέγοντας υλικό από πολυτροπικές πηγές, καλείται να δοµήσει ένα νέο κείµενο µε 
δοκιµιακές ή λογοτεχνικές αξιώσεις και να χρησιµοποιήσει βιωµατικό υλικό για να 
µετεξελίξει βασικές παραµέτρους του. Ανακαλύπτει, δηλαδή, ένα νέο και µυστικό νόηµα 
του κόσµου και της ανθρώπινης ύπαρξης (Eliade, 1990: 231) µέσα από µία διαδικασία 
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τεµαχισµού του διαλόγου του µε συνοµιλητές µυθικών υπολειµµάτων (Eliade, 1989: 38). Η 
ανακαλυπτική διάσταση του µύθου µε τη συνδροµή της τεχνολογίας ανοίγει έναν 
ατέρµονο διάλογο ανάµεσα στο µαθητή και τον εαυτό του, παρέχοντάς του τα εφόδια για 
να δοµήσει τη βιοθεωρία του και να δώσει – συχνά ικανοποιητικές – απαντήσεις στα 
υπαρξιακά του ερωτήµατα· από την άλλη, ο διάλογος διεξάγεται µεταξύ του µαθητή και 
λανθανόντων συνοµιλητών των πολυτροπικών πηγών, και, µάλιστα, µε τη χρήση µίας 
τεράστιας γκάµας σηµειωτικών τρόπων. Η εικόνα, ο ήχος, το βίντεο, οι υπερ-σύνδεσµοι 
(hyperlinks) διαµορφώνουν µε διαφορετικό τρόπο το θρυµµατισµένο διάλογο µέσω 
µυθικών στοιχείων, καθώς κάθε πηγή προκρίνει διαφορετικά χαρακτηριστικά της 
µεταδιδόµενης πληροφορίας. Το γενικό πλαίσιο του διαλόγου, βέβαια, είναι εξαιρετικά 
πολύπλοκο, δεδοµένου ότι υπεισέρχονται στην επικοινωνιακή διαδικασία παράγοντες 
όπως το αν ο µαθητής/χρήστης ανήκει στον ακουστικό, οπτικό ή κιναισθητικό τύπο, αν 
είναι παρορµητικός ή τυπικός στις επιλογές του, αν είναι τολµηρός ή συντηρητικός ως 
προς την οικοδόµηση της νέας γνώσης, καθώς και αστάθµητοι παράγοντες, όπως η τυχαία 
εµφάνιση εικόνων ή συνδέσµων στις ιστοσελίδες, που επηρεάζουν τις πολυτροπικές 
προτιµήσεις του. Έτσι, ο διαλογικός ρόλος του µύθου στην περίπτωση του µαθήµατος της 
Λογοτεχνίας µετατρέπεται καταρχάς σε λογοτεχνικό διάλογο, για να ξεδιπλωθεί στη 
συνέχεια η κοινωνική του διάσταση µε την εφαρµογή συγκεκριµένων πτυχών ή συµβόλων 
του σε επίκαιρα γεγονότα ή πρόσωπα. Η λογοτεχνική συµπύκνωση του µυθικού υλικού  
πρέπει, κατά τη γνώµη µου, να προχωρά στη διασταλτική ερµηνεία της υλικής 
πραγµατικότητας, ώστε ο µαθητής να αντιληφθεί ότι ο συγγραφέας επηρεάστηκε από µία 
ανάλογη προς τη δική του κοινωνική πραγµατικότητα για να δηµιουργήσει τη 
συγκεκριµένη λογοτεχνική µορφή. Έτσι, και ο ίδιος ο µαθητής επιχειρεί µία ανάλογη 
συγγραφική «πράξη» για τη δική του εποχή, έχοντας τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει το 
µύθο για να επιτύχει µε τη µίµηση ή τη διήγηση την απόδραση από τον ιστορικό και τον 
προσωπικό χρόνο. Επιπλέον, µία εναλλακτική πρόταση θα µπορούσε να είναι η υβριδική 
σύνθεση του πρωταρχικού µυθικού χρόνου, του λογοτεχνικού χρόνου, του παρόντος 
χρόνου και του υπό κατασκευή λογοτεχνικού χρόνου στο κείµενο που ο µαθητής καλείται 
να συνθέσει: προβάλλεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η Μπαχτινική διαλογικότητα ως βασικό 
κριτήριο ενός ετεροχρονισµένου ‘µυθικού’ διαλόγου, όπου ο ψυχο-λογοτεχνικός 
προσωπικός µύθος κατά το Φρόυντ και ο κοινωνικός µύθος κατά τον Ελιάντ 
προσλαµβάνουν πιο σύνθετο χαρακτήρα µέσω των πολυτροπικών πηγών διαµόρφωσης της 
ατοµικής και συλλογικής ταυτότητας κάθε µαθητή. 

 

Μίµηση, επανάληψη και συγχρονία 

Μίµηση, επανάληψη, συγχρονία: τρεις λειτουργίες της µυθικής τελετουργίας που 
αναλαµβάνουν να αναβαπτίσουν το άτοµο στις αχρονικές πηγές της χριστιανικής 
επαγγελίας και αποτελούν πρότυπο για πολλές µυθολογικές πρακτικές κοσµικών 
δογµάτων στις µέρες µας. Τα πολυτροπικά µηνύµατα που µας κατακλύζουν 
χαρακτηρίζονται από υψηλή τεχνολογική ποιότητα και αποτελούν προϊόντα συνεργασίας 
αρκετών επιστηµονικών πεδίων. Πολιτικές, επιχειρηµατικές, διαφηµιστικές, 
καταναλωτικές επιδιώξεις – για να αναφέρω ενδεικτικά ορισµένες – αποπειρώνται να 
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δηµιουργήσουν νέους, ανθεκτικούς και πειστικούς µύθους, ούτως ώστε να κερδίσουν την 
εµπιστοσύνη όσο γίνεται περισσότερων αποδεκτών των µηνυµάτων. Τη µύηση σε αυτά τα 
µυθικά πρότυπα αναλαµβάνουν ειδικοί µύστες της σύγχρονης τεχνολογίας, οι οποίοι 
επιστρατεύουν όλα τα δυνατά µέσα της ψευδαισθησιακής εµπέδωσης ενός φαινοµενικά 
στέρεου θεωρητικού υπόβαθρου. ∆ηµιουργώντας αυτό που αποκαλώ πολυτροπικό µύθο, 
αναδεικνύουν διαφορετικές µυθικές εκδοχές της πραγµατικότητας όπου αναφέρονται και 
αποβλέπουν στην προσχώρηση πιστών µελών/δεκτών στα ποικίλης φύσεως προβαλλόµενα 
δόγµατα. Το ίδιο, φυσικά, επιδιώκει και η λογοτεχνία, µε τη διαφορά ότι εδώ πρόκειται για 
αισθητικής φύσεως κίνητρα – τα οποία, ωστόσο, δεν είναι αµιγώς γνήσια, εφόσον το 
µάρκετιγκ έχει εµπορευµατοποιήσει σε καίριο βαθµό τις λογοτεχνικές αξίες και ιδέες. Για 
τον πρόσθετο αυτόν λόγο, παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον – έχοντας πάντα ως 
διαµεσολαβητή το διδασκόµενο λογοτεχνικό κείµενο – η δυνατότητα αποκωδικοποίησης 
µέσω του µαθήµατος της Λογοτεχνίας των τριών ανωτέρω λειτουργιών (µίµησης, 
επανάληψης, συγχρονίας), οι οποίες διέπουν τον εµπράγµατο µυθικό χαρακτήρα 
σύγχρονων κοσµικών δογµάτων. Τα δόγµατα αυτά παρουσιάζουν αναλογίες µε το 
ακραιφνές µυθικό πρότυπο από όπου εκπορεύονται και αντλούν τη δυναµική της πειθούς 
τους. Τις περισσότερες φορές, βέβαια, οι συνθετικοί αυτοί µύθοι δεν ανάγονται µόνο σε 
έναν µύθο-µήτρα, αλλά αποτελούν κράµα και νεότερων – κυρίως δυτικοευρωπαϊκών – και 
σύγχρονων µυθικών µεταπλάσεων. Ο µαθητής βρίσκεται, λοιπόν, σε µία εύκολη ή 
δύσκολη θέση απέναντι στο λογοτεχνικό κείµενο; Θα έλεγα ότι η θέση του πρέπει να είναι 
θέση προβληµατισµού, ώστε να κινητοποιήσει τη δηµιουργική του φαντασία, να 
ανακαλύψει λανθάνοντα µυθικά πρότυπα και, στη συνέχεια, να τα µεταπλάσει 
δηµιουργικά. Ο ρόλος του µαθητή δεν είναι να ανασύρει στο φως µόνο τα κρυµµένα 
µυθικά αρχέτυπα του λογοτεχνικού κειµένου, αλλά να τα συνδέσει µε εµπράγµατες 
εκφάνσεις της σύγχρονης κοινωνικής ζωής, ώστε να οδηγηθεί στην υβριδική 
µεταστοιχείωσή τους: έτσι, αφού επιτύχει – µε µεθόδους όπως η οµαδική εργασία και 
στρατηγικές όπως η υποστηρικτική συνδροµή του διδάσκοντος – την αποκωδικοποίηση 
ορισµένων µηχανισµών που συνέχουν τις δοµές της µίµησης, της επανάληψης και της 
συγχρονίας σε λογοτεχνικό και κοινωνικό πλαίσιο, θα οικοδοµήσει τη νέα γνώση, µία 
γνώση ολοκληρωµένη ως συνισταµένη µυθικών δοµών και γνωστικών δεξιοτήτων, που 
συµβάλλει στην πολύπλευρη ανάπτυξη των ανώτερων νοητικών του λειτουργιών.  

 

1.3. ΘΕΩΡΙΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 
Γενικά 

Η πορεία της προσέγγισης του λογοτεχνικού φαινοµένου από τη σκοπιά ενός 
θεωρητικού υπόβαθρου µε επιστηµολογική σκοποθεσία είναι µακρά και σύνθετη. 
Μελετητές και θεωρητικοί διαφορετικών γνωστικών αντικειµένων και επιστηµονικών 
µεθοδολογιών έχουν διατυπώσει κατά καιρούς τις απόψεις τους αναφορικά µε τη 
χρησιµότητα, την καταλληλότερη µέδοδο προσπέλασης των λογοτεχνικών έργων, την 
ορθότερη µέθοδο ταξινόµησης και αξιολόγησής τους, τους όρους και τις συνθήκες 
λειτουργίας και επικοινωνίας των λογοτεχνικών πρώτων υλών. Φιλοσοφία, Ψυχανάλυση, 
Κοινωνιολογία, Φιλολογία, Πολιτισµικές Σπουδές προσφέρουν µία ευρεία γκάµα 
θεωρητικών προτάσεων προσέγγισης και ερµηνείας του λογοτεχνικού γίγνεσθαι µέσα από 
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ένα πολύπλευρο και συχνά γεµάτο συγκρούσεις φάσµα µεθοδολογικών προτιµήσεων και 
επιστηµολογικών επιλογών18. Είναι γνωστό ότι η ιστορική διαδροµή της θεωρητικής 
αποτίµησης του λογοτεχνικού φαινοµένου από το 19ο αιώνα µέχρι τις µέρες µας έχει 
προσλάβει σηµαντική δυναµική κινούµενη διαρκώς σε νέες θέσεις και προτείνοντας 
ποικίλα µεθοδολογικά εργαλεία, γεγονός που οφείλεται πρωτίστως και σε µία µετατόπιση 
του ερευνητικού ενδιαφέροντος καταρχάς από το συγγραφέα στο κείµενο αυτό καθεαυτό, 
και στη συνέχεια από το κείµενο στον αναγνώστη. Το πνεύµα κάθε εποχής και οι 
αποκλίνουσες επιστηµολογικές πρωτοβουλίες φανερώνουν τελικά ότι το λογοτεχνικό 
φαινόµενο είναι ένα τόσο σύνθετο και πολυπρισµατικό ζήτηµα, ώστε είναι αδύνατον να 
καταλήξουµε σε µία κοινώς αποδεκτή λύση και εφαρµογή θεωρητικού πλαισίου για την 
αποκωδικοποίηση, την ερµηνεία, την αισθητική αποτίµηση και τη συνολική αξιολόγηση 
κάθε έργου. Αν η λογοτεχνική φύση εξαρτά την ουσία και την αξία της από την απουσία 
µίας και µοναδικής κάθε φορά ερµηνευτικής λύσης, προκύπτει εύλογα το ερώτηµα πώς θα 
µπορούσε να απαλλαγεί από αυτήν τη σχετικιστική κατάρα ή ευχή µία ενδεχόµενη 
«Ποιητική Επιστήµη», η οποία θα αναλάµβανε τη δύσκολη αποστολή να µελετήσει 
επιστηµονικά τους νόµους που τη διέπουν και τους όρους λειτουργίας της. Σε κάθε 
περίπτωση, η σφαιρική προσέγγιση των λογοτεχνικών θεµάτων έχει αποδείξει µέχρι τώρα 
πως οι οπτικές γωνίες είναι ανεξάντλητες και αυτό ακριβώς το γεγονός έχει λειτουργήσει 
θετικά, ανανεώνοντας το ερευνητικό ενδιαφέρον και επιβεβαιώνοντας το τεράστιο 
θεµατικό εύρος των Λογοτεχνικών Σπουδών19. 

                                                           
18Πρβλ. ενδεικτικά, K.M. Newton, Twentieth Century Literary Criticism: A Reader, edited and introduced by 
K.M. Newton, London, Macmillan, 19904. Επίσης, Jonathan Culler, Literary Theory. A very short introduction, 
Oxford, Oxford University Press, 2000 και Jeremy Hawthorn, Ξεκλειδώνοντας το κείµενο. Μία εισαγωγή στη 
Θεωρία της Λογοτεχνίας, µτφρ. Μ.  Αθανασοπούλου, Ηράκλειο, Πανεπιστηµιακές  Εκδόσεις Κρήτης, 19993. 
Επιπλέον, αναφορικά µε τη µαρξιστική προσέγγιση χρήσιµο είναι το βιβλίο του Terry Eagleton, Εισαγωγή στη 
θεωρία της λογοτεχνίας, εισαγωγή-θεωρία-µτφρ. ∆. Τζιόβας, Αθήνα, Οδυσσέας, 1989. 
19 Παραθέτω ενδεικτική βιβλιογραφία, οφείλοντας ευχαριστίες στην Επίκουρη Καθηγήτρια κα Ελένη 
Χοντολίδου για τη συνεισφορά της: Γενική βιβλιογραφία - «Λογοτεχνία και διδασκαλία», Ηριδανός, 1 
(1975). • Η διδακτική της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, Αθήνα, Πατάκης, 
1993. • «Η λογοτεχνία στην εκπαίδευση», Μανδραγόρας, 16−17 (1997), Ιούνιος−Σεπτέµβριος, 72−100. • «Η 
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Η πρόκριση του συγγραφέα, του κειµένου ή του αναγνώστη δεν είναι επιλογές 
τυχαίες ή ασύνδετες από το γενικότερο πολιτικο-κοινωνικό πλαίσιο όπου εντάσσεται η 
λογοτεχνική δραστηριότητα: οι αξιολογικές αυτές ταξινοµήσεις πηγάζουν από τις 
γενικότερες συνθήκες που επικρατούν κάθε εποχή και αντανακλούν άµεσα ή έµµεσα τις 
γενικότερες ζυµώσεις που λαµβάνουν χώρα κάθε φορά. Για παράδειγµα, η αναγωγή του 
συγγραφέα σε υπέρτατο τιµητή της λογοτεχνικής δηµιουργίας οφείλεται στην κοινωνική 
του αυτονόµηση που προκύπτει από τη σύγκρουση της αριστοκρατικής µε την αστική 
τάξη (Πεσκετζή, 2003: 25), ενώ σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν η διάδοση του 
φιλοσοφικού θετικισµού και του ροµαντικού ρεύµατος (Τζούµα, 1991: 13). Από την άλλη, 
το γεγονός ότι η εστίαση της ερευνητικής προσοχής στο κειµενικό σώµα ξεκινά µε το 
ρωσικό φορµαλισµό – για να επεκταθεί στη Νέα Κριτική, το δοµισµό και τη σηµειωτική – 
παρέχει σαφείς ενδείξεις για τη συσχέτισή του µε τις ανατρεπτικές ιδέες και τη 
ρηξικέλευθη ιδεολογία της ρωσικής κοινωνίας την περίοδο πριν την Οκτωβριανή 
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άρθρο γιά τη γλώσσα», ∆εκαπενθήµερος Πολίτης, 72 (1986), 33–34. • Κ. Γεωργουσόπουλος, «Σαλταδόροι», 
εφηµ. τα Νέα, 9–9–86, 23. • Ξ. Α. Κοκόλης, «Η δήθεν κρίση των ‘Νέων Ελληνικών’: µία από– κριση, κι 
ίσως µία πρόταση για συγκρίσεις», ∆εκαπενθήµερος Πολίτης, 73, 6–3–86, 48. • Ξ. Α. Κοκόλης, «Για τη 
διδασκαλία της λογοτεχνίας στα σχολεία», ∆εκαπενθήµερος Πολίτης, 76 (1987), 89–90. • Αντρέας 
Μπελεζίνης, «Η κρίση των Νέων Ελληνικών», ∆εκαπενθήµερος Πολίτης, 71, 25–7–86, 42–45. • Νικήτας 
Παρίσης, «Είναι διδακτή η λογοτεχνία;», ∆έντρο, 56–57 (1990), 46–49. • Jean Alter, «Προς τι η διδασκαλία 
της λογοτεχνίας;», Συνέδριο του Σεριζί: Η διδασκαλία της λογοτεχνίας, µτφρ. Ι.Ν. Βασιλαράκης, Αθήνα, 
Επικαιρότητα, 1985, 63–74. • «Ο Roland Barthes απαντά στο περιοδικό Pratiques», Ηριδανός, 1, 1975, 209–
216. 
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Επανάσταση: το βάρος δεν πέφτει στη µονοδιάστατη εξάρτηση της λογοτεχνικής 
ανάλυσης από κοινωνικούς παράγοντες όπως θα γίνει αργότερα, αλλά στη συλλογική 
απαίτηση ανάδειξης µίας γενικότερης συστηµατικής «δοµής» - εγγυήτριας της αλήθειας 
και της αξιοπιστίας των ερµηνευτικών αποτελεσµάτων. Αναφορικά δε, µε την αναγωγή 
του αναγνώστη όχι µόνο σε συν-δηµιουργό και συν-διαµορφωτή της τόσο ευµετάβλητης 
και εύθραστης λογοτεχνικής αλήθειας, αλλά σε βασικό πλέον παράγοντα νοηµατοδότησης 
και αξιολόγησης της λογοτεχνικής γραφής, σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν κατά τη 
γνώµη µου τα γεγονότα που συµβαίνουν το Μάη του 1968 στη Γαλλία: δεν πρέπει να 
περνά απαρατήρητο το ότι την κύρια ώθηση για τη µετάβαση από την κειµενική δοµή 
στην αναγνωστική σχετικοκρατία δίνει ο στοχαστικός ορίζοντας του Ζακ Ντεριντά 
(Jacques Derrida). Παράλληλα, είναι ενδεικτικό και το γενικότερο κλίµα, δεδοµένου ότι 
προβάλλεται διάχυτη η διάθεση απόρριψης της συστηµατικής και µονιστικής αντίληψης 
του κόσµου (Eagleton, 1989: 211).  

Ανάµεσα στο λογοτεχνικό έργο και το πρωτογενές ή το σύγχρονο κοινωνικό 
περιβάλλον αναπτύσσεται, λοιπόν, ένας διαρκής διάλογος µε πολλές προεκτάσεις, 
αποσπασµατικά µέρη του οποίου µπορεί να ανακαλύψει ο µελετητής σε λανθάνουσα 
µορφή και στους τρεις προαναφερθέντες όρους της λογοτεχνικής πράξης, δηλαδή το 
συγγραφέα, το κείµενο και τον αναγνώστη. Καθίσταται προφανές ότι ο συγγραφέας είναι 
προσδιορισµένος µε κοινωνικούς, πολιτικούς και πολιτισµικούς όρους, το έργο του απηχεί 
ανάλογα ιδεολογικά µηνύµατα ως πράξη επικοινωνίας και έκφραση δυνητικού 
µετασχηµατισµού ή διατήρησης της καθεστηκυίας τάξης, ενώ ο αναγνώστης φιλτράρει 
τους ιδεολογικούς µηχανισµούς του συγγραφέα και αναπτύσσει έναν διάλογο ολικής ή 
µερικής, αποδοχής ή απόρριψής τους, δίνοντας το «φιλί της ζωής» σε ένα «ηθεληµένα 
λιπόθυµο κειµενικό σώµα», µε άλλα λόγια διαβάζει αυτό που θέλει να διαβάσει.  

Η ανακάλυψη, η αναβίωση και η «επαλήθευση» εκ µέρους του αναγνώστη των 
προσωπικών ερµηνευτικών εκδοχών του της αλήθειας και κατασκευής της γνώσης µέσω 
της πρόσληψης, προσιδιάζει στη συλλογιστική της εποικοδοµιστικής θεωρίας. Αν το 
λογοτεχνικό κείµενο είναι εµπλουτισµένο µε ένα σύνολο ιδεολογικών και αξιακών 
κωδίκων ενσωµατωµένων από το συγγραφέα, ο καθοριστικός συντελεστής της 
επικοινωνιακής πράξης για το οποίο αυτό προορίζεται είναι ο αναγνώστης, µε την έννοια 
ότι δίχως τον  τελευταίο το κείµενο δεν έχει φωνή. Ο αναγνώστης είναι εκείνος που 
δανείζει τη φωνή του στο κείµενο και το «κάνει να µιλήσει». Το ερώτηµα αν η φωνή του 
αναγνώστη είναι πλήρως διαµορφωµένη αποτελεί ψευδο-δίληµµα, δεδοµένου ότι η φωνή 
αυτή – εκτός από τους εξωγενείς παράγοντες που τη διαµορφώνουν – ουσιαστικά είναι 
κράµα των διαφόρων φωνών που εµπεριέχονται στο λογοτεχνικό κείµενο. Η πολυφωνική 
διάσταση του µυθιστορήµατος, όπως έχει αναδειχτεί από τον Μπαχτίν (Bakhtin), µας 
αναγκάζει να θεωρήσουµε το λόγο ως συνισταµένη πολλών άλλων ετερόκλητων και 
ανόµοιων λόγων (Κουτσουσίµου – Τσίνογλου, 2011). Κατ’ επέκταση, καθοριστικής 
σηµασίας είναι όχι µόνο η πολυφωνική σύνθεση ενός λογοτεχνικού έργου, αλλά και η 
υβριδικής ιδιοσυστασίας φωνή του αναγνώστη, εφόσον η τελευταία επιφορτίζεται µε τη 
διαδικασία της επιλεκτικής ανασύνθεσης τόσο των εξωτερικών όσο και των εσωτερικών 
φωνών του κειµένου.  
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Συµπληρωµατικά ως προς τη χειραφέτηση του αναγνώστη, καλό είναι να 
επισηµανθεί συνοπτικά η θετική, κατά τη γνώµη µου, συνεισφορά της κοινωνιοκριτικής 
στη λογοτεχνική ανάλυση, η οποία έγκειται στη διατήρηση του ενδιαφέροντος για την 
αισθητική αποτίµηση του έργου (Zima, 1985). Η κοινωνιοκριτική αντλεί τα κυριότερα 
επιχειρήµατά της από τις κοινωνικές δοµές, εγκαθιδρύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο µία 
θεώρηση των κοινωνικών δεδοµένων ως βασικής πηγής καλλιτεχνικής δηµιουργίας και 
γνώσεως, αντίστοιχα. Επιπλέον, η επίδραση θεσµικών και ιδεολογικών παραγόντων στη 
δόµηση του λογοτεχνικού κειµένου προσφέρει το έναυσµα της σύγκρισης οµολογικών 
δοµών εξουσίας, ακόµα και στο χώρο της εκπαίδευσης. Η διδακτική αξιοποίηση της 
κοινωνιοκριτικής σε θεωρητικό επίπεδο έγκειται στη διασύνδεση κοινωνικών και 
γλωσσικών δοµών, η οποία διενεργείται σε επίπεδο αξιακών συστηµάτων χάρη στην 
αµφιµονοσήµαντη σχέση που τα διέπει, εφόσον ο γλωσσικός φορέας µεταφέρει τις 
κοινωνικές ιδέες σε κωδικοποιηµένη µορφή στα διάφορα επίπεδα της γλώσσας. 

 

1.3.1.  Γκολντµάν 
 

Αν το θεωρητικό υπόβαθρο του γενετικού δοµισµού που εισάγει ο Λουσιέν 
Γκολντµάν (Lucien Goldmann)20 είναι εξαιρετικά σύνθετο και απαιτεί ειδικές γνώσεις για 
το κλίµα της εξεταζόµενης ιστορικής περιόδου, εντούτοις η συµβολή συγκεκριµένων 
µεθοδολογικών εργαλείων που εισάγει κρίνεται ως αρκετά γόνιµη. Καταρχάς, η δυναµική 
προσέγγιση των δοµών ως συνάρτηση εξισορρόπησης του υποκειµένου και του 
περιβάλλοντος, παρέχει χρήσιµα στοιχεία για την κατανόηση της διανοητικής 
προσαρµογής του υποκειµένου µέσα από µία διαδικασία επεξεργασίας και αφοµοίωσης 
καινούριων εµπειριών και συµµόρφωσης στα νέα δεδοµένα (Παπαθανασίου, 2000: 27). Η 
πρωτοκαθεδρία των ιστορικών και κοινωνικών γεγονότων αποτελεί χαρακτηριστικό της 
σκέψης του Γκολντµάν, διότι από αυτά πηγάζουν οι διανοητικοί προσανατολισµοί του 
συλλογικού υποκειµένου, εντός του οποίου ενσωµατώνεται το ατοµικό υποκείµενο. Η 
σύλληψη των οµόλογων δοµών προδιαγράφει τη στοχαστική πορεία του Γκολντµάν προς 
την οριοθέτηση της ολότητας ως έννοιας που είναι εφικτή στο λογοτεχνικό πεδίο µε την 
ανάλυση των διανοητικών δοµών χάρη στην ισοµορφική συσχέτιση ανάµεσα στις 
ιδεολογικές θέσεις που απηχεί το έργο και το ιδεολογικό προφίλ της κοινωνικής τάξης του 
συγγραφέα – και όχι του ιδίου. Στο σηµείο αυτό χρήσιµο είναι να γίνει µία διευκρίνιση 

                                                           
20 Παραθέτω ενδεικτική βιβλιογραφία: Recherches dialectiques, Paris, Gallimard, 19593; Pour une 
sociologie du roman, Paris, Gallimard 1965;Marxisme et sciences humaines, Paris, Gallimard, 1970; La 
création culturelle dans la société moderne,  Paris, Denoël-Gonthier, 1971; The philosophy of the 
Enlightenment: the Christian Burgess and the Enlightenment, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1973; 
Structures mentales et création culturelle, Paris, Union générale d’éditions, 1974; Towards a sociology of the 
novel, London, Tavistock, 1975; Lucien Goldmann et la sociologie de la littérature : hommage à Lucien 
Goldmann, Institut de sociologie, Bruxelles,  Editions de l’Université de Bruxelles, 1975;Epistémologie et 
philosophie politique : pour une théorie de la liberté, Paris, Denoël-Gonthier, 1978; Sciences humaines et 
philosophie suivi de structuralisme génétique et création littéraire, Paris, Gonthier, 1978; William Q. 
Boelhower (ed.), Method in the sociology of literature, Oxford, Blackwell, 1981; Goldmann [et al.]. Figures 
de médiateurs de l'Allemagne de Weimar à la France de la Ve, Paris, Nouvelles éditions rationalistes, 1983; 
Le dieu caché : étude sur la vision tragique dans les "Pensées" de Pascal et dans le théâtre de Racine , 
Paris, Gallimard, 1994. 



 44

σχετικά µε την οριοθέτηση του συλλογικού υποκειµένου, δηλαδή της συνείδησης στη 
συνολική της διάσταση: παρά το ότι δεν αναµιγνύεται στη διαδικασία των οµόλογων 
δοµών, διατηρεί τον καθοριστικό του – µάλλον, αναλογικό – ρόλο στη διαδικασία 
παραγωγής πολιτισµικών προϊόντων άµεσα συνδεδεµένων µε τις ιστορικές συνθήκες από 
όπου προέρχονται. Ωστόσο, η γκολντµανική  εκδοχή του συλλογικού ασυνείδητου 
επεκτείνει την εµπειρική της εµβέλεια και στην πρωτόγονη µνήµη όπως την έχει ορίσει ο 
Γιουγκ (Jung) και – αφήνοντας ανοικτή για το σύγχρονο µελετητή µία δίοδο επικοινωνίας 
µε τις διακειµενικές θεωρίες – είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη µνηµονική ανάσυρση 
αρχετυπικών εκφάνσεων και µυθολογικών εικόνων (51-52). Τη θέση αυτήν µπορεί ο 
ερευνητής να τη χρησιµοποιήσει, κατά τη γνώµη µου, όχι µόνον για να αναλύσει τη 
διακειµενική προέλευση ενός λογοτεχνικού έργου, αλλά και για να ανακαλύψει την 
µπαχτινική του πολυφωνικότητα και την παρουσία πολλών κριτικών Λόγων (Discourses) 
ως συντελεστών διαµόρφωσης του συγκεκριµένου έργου. 

 

Περιβάλλουσα και σηµαίνουσα δοµή   
Χρήσιµο είναι να αναλύσουµε περαιτέρω έννοιες σχετικές µε τη γκολντµανική 

λειτουργία της σηµαίνουσας δοµής, η οποία – πριµοδοτηµένη µε τη µεγάλη φιλοσοφική 
κληρονοµιά των Χέγκελ (Hegel), Μαρξ (Marx), Λούκατς (Lucacs) – αποτελεί συνδετικό 
κρίκο των ιστορικών και πολιτισµικών δοµών. Παρά το δυσνόητο περιεχόµενό της και την 
περιστασιακή ταύτισή της µε έννοιες όπως η ολότητα, η κοσµοθεωρία, το συλλογικό 
υποκείµενο της παραγωγής πολιτισµικών έργων, το στοιχείο που ελκύει την προσοχή µου 
είναι η συνεχής εναλλαγή ανάµεσα στον προσληπτικό και τον ερµηνευτικό χαρακτήρα του 
λογοτεχνικού έργου, διαδικασία που δροµολογείται µε τη διαλεκτική σχέση που 
αναπτύσσεται ανάµεσα στην περιβάλλουσα και τη σηµαίνουσα δοµή: αρχικά, η 
σηµαίνουσα δοµή προβάλλει ως εσωτερική αξιακή κατασκευή του κειµένου και 
προϋποθέτει την αφοµοιωτική ικανότητα του αναγνώστη, ενώ η περιβάλλουσα δοµή ως 
κοινωνικός ιδεολογικός προσανατολισµός αφενός εγκιβωτίζει τη σηµαίνουσα δοµή, 
αναδεικνύοντας έτσι τον ερµηνευτικό της ρόλο, και αφετέρου εντάσσεται σε µία διαρκώς 
ευρύτερη δοµή, δηµιουργώντας ένα σύνθετο διαλεκτικό σχήµα ερµηνείας και πρόσληψης. 
Εντοπίζω εδώ ένα είδος οµολογικής µεθοδολογίας της έρευνας δράσης προς τη διαλεκτική 
αυτή, υπό την έννοια ότι το παραπάνω σχήµα παρουσιάζει αναλογίες µε τη σπειροειδή 
αναστοχαστική µέθοδο συλλογής και αξιολόγησης δεδοµένων, έχοντας ως κοινό 
παρονοµαστή την παλινδρόµηση και την αµφιµονοσήµαντη αντιστοιχία των επιµέρους 
στοιχείων µε το όλον, γεγονός που µε τη διασταλτική ερµηνεία αναδεικνύει τη δοµική 
αναγωγή κάθε σπείρας σε επιµέρους στάδιο ενός ευρύτερου σχεδίου δοµικής διεύρυνσης.  

Ο συλλογικός χαρακτήρας της κοινωνικής οµάδας όπου ανήκει ο συγγραφέας 
συγκροτεί το ευρύ ιδεολογικό απόθεµα της κοσµοθεωρίας από όπου εκείνος αντλεί το 
φαντασιακό του κόσµο, παρέχοντάς του ωστόσο περιορισµένο εύρος κοσµοθεωρητικής 
σύλληψης. Το κοσµοθεωρητικό πρότυπο προκύπτει ως ιδεολογική συνισταµένη των 
µελών της κοινωνικής οµάδας όπου εντάσσεται ο συγγραφέας και, εποµένως, θεωρούνται 
καθοριστικές οι κοινωνικο - οικονοµικές παράµετροι που επηρεάζουν την ταυτότητα της 
συγκεκριµένης οµάδας. Η αξία του λογοτεχνικού έργου έγκειται στη δυνατότητα 
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αποκωδικοποίησης των ιδεολογικών προβληµατισµών που διαµορφώνουν τη συλλογική 
συνείδηση της κοινωνικής οµάδας όπου εντάσσεται ο συγγραφέας, µέσω των 
προτεινόµενων λύσεων που αυτό παρέχει.  

 

1.3.2.  Μπαχτίν 
 

Το σηµαντικό έργο του Ρώσου θεωρητικού Μπαχτίν (Bakhtine) (1978, 1981, 1984, 
1986)21 παρουσιάζει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία µεταξύ των οποίων ξεχωρίζω για τη 
συγκεκριµένη µελέτη τη συµβολή της διαλογικότητας, της πολυφωνικότητας, της 
εκφωνηµατικής διάστασης του νοήµατος και της παρουσίας του λόγου του Άλλου. Η 
συµβολή του Μπαχτίν στη διανόηση του 20ου αιώνα είναι αναµφισβήτητη22 και η 
επίδρασή της στη συγκρότηση της Θεωρίας των Υβριδικών Σηµείων (µίας ερευνητικής 
µου πρότασης, που θα παρουσιαστεί αργότερα) είναι καθοριστική ως προς το 
επικοινωνιακό πλαίσιο, δεδοµένου ότι η διαλογικότητα αποτελεί το θεµελιώδη λίθο της 
διακειµενικότητας και διασφαλίζει το εξω-γλωσσικό υπόβαθρο κάθε επικοινωνιακής 
πράξης. Η διαφορετική προσέγγιση σχετίζεται περισσότερο µε το σηµαινόµενο, δεδοµένου 
ότι στη θέση του ο Μπαχτίν τοποθετεί ουσιαστικά ένα νόηµα απόν, εννοούµενο και 
προσδιορισµένο από τις συνθήκες συνοµιλίας και τους συνοµιλητές. Το γεγονός αυτό 
δηµιουργεί ένα είδος δευτερογενούς πολυτροπικότητας (µείξης, δηλαδή, σηµειωτικών 

                                                           
21 Παραθέτω ενδεικτική βιβλιογραφία: Michael Holquist (ed.), Bakhtin, M. M.- The Dialogic Imagination: 
Four Essays, µτφρ. Caryl Emerson,  Michael Holquist, Austin and London, University of Texas Press, 1981; 
[1941, 1965] Rabelais and His World, µτφρ. Hélène Iswolsky. Bloomington: Indiana University Press, 1993; 
Problems of Dostoevsky’s Poetics, µτφρ. Caryl Emerson, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1984; 
Michael Holquist and Vadim Liapunov (επιµ.), Art and Answerability, µτφρ. V. Liapunov and K. Brostrom, 
Austin, University of Texas Press 1990; David Lodge, After Bakhtin: essays on fiction and criticism, 
London, Routledge, 1990; Michail Bachtin, Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und Lachkultur, 
trans. Alexander Kaempfe, Frankfurt am Main, Fischer-Taschenbuch, 1990; Michael Holquist and Vadim 
Liapunov (eds.), Toward a Philosophy of the Act, µτφρ. Vadim Liapunov, Austin, University of Texas Press, 
1993; David Shepherd, Bakhtin: carnival and other subjects, Amsterdam, Rodopi, 1993; Ken Hirschkop 
(ed.), Bakhtin and cultural theory,  Manchester, Manchester Univ. Press, 1989; Rainer Grübel,Bachtin, 
Michail Michajlovič. Die Ästhetik des Wortes, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 19975; Barry A. Brown [et al.], 
Bakhtin and the nation, Lewisburg, Bucknell University Press, 2000; Arnetha F. Ball  [et al.], Bakhtinian 
perspectives on language, literacy, and learning, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2004; Caryl Emerson 
(ed.), Speech genres and other late essays, Austin, Univ. of Texas Press, 1986; Markus May (ed.), Bachtin im 
Dialog: Festschrift für Jürgen Lehmann, Heidelberg, Winter 2006; Graham Pechey, Mikhail Bakhtin. The 
word in the world critics of the twentieth century, London, Routledge, 2007; M. Bachtin - Chronotopos, 
trans. Michael Dewey, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2008. 
22 Simon Dentith, Bakhtinian Thought – An introductory reader, London, Routledge, 1996, p. 88: ‘Yet his 
particular intellectual trajectory, and the extraordinary history in which it occurred, lend a remarkable 
weight to the various and sometimes contradictory positions to be found in the writing of Bakhtin and his 
circle.  As a result, they press upon the diverse intellectual currents of Europe and America from unexpected 
directions, dialogizing in turn New Critical formalism, structuralism, Marxism, deconstruction and some 
versions of historicism’. Πρβλ. και Χρυσή Κερατσινίδου, Η αναγέννηση του νοήµατος – Ο Μιχαήλ Μπαχτίν 
και η σύγχρονη πολιτισµική θεωρία, Αθήνα, Εκδόσεις Ίνδικτος, 2005, σ. 62 – 63: «Η αξία της προσφοράς του 
Bakhtine στον πολιτισµό του εικοστού αιώνα καταδεικνύεται από την εκτενέστατη σχετική βιβλιογραφία, ενώ 
αναγνωρίζεται ανεπιφύλακτα και από καταξιωµένους θεωρητικούς (Kristeva, Todorov, κ.ά.). Ειδικότερα ο 
τελευταίος […] χαρακτηρίζει τον Bakhtine  ως ‘τον πιο σηµαντικό σοβιετικό στοχαστή στις επιστήµες του 
ανθρώπου και τον µεγαλύτερο θεωρητικό της λογοτεχνίας στον εικοστό αιώνα’». 
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τρόπων), όπου η σηµασία των όσων εκφέρονται, δηλαδή των εκφωνηµάτων 
προσδιορίζεται από παράγοντες εξωγενείς του γλωσσικού συστήµατος (Bakhtine, 1981).  
Επιπλέον, αξιοσηµείωτη είναι η παρατήρηση ότι η διαχρονική έννοια του εδραιωµένου σε 
λαϊκές πηγές πολιτισµού παρουσιάζεται συγκαλυµµένη στη γλωσσική του µεταστοιχείωση 
και συσχετίζεται µε µία σύνθετη κωµική διάσταση: η σύνδεση µε συλλογικές πρακτικές 
εξαγνισµού της αλλοτριωµένης πραγµατικότητας και ανάδειξης της αµφισβήτησης είναι 
χρήσιµη για µένα σε θεωρητικό επίπεδο ως κριτήριο αντίστασης του µαθητή στην 
επικράτηση ενός αµιγούς τεχνοκρατικού συστήµατος, χάρη στην ευφηµική λειτουργία της 
λογοτεχνίας. Παρά το γεγονός ότι έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στη 
µυθιστορηµατική ανάλυση, ο Μπαχτίν µε τις αναλύσεις του γύρω από τη διαλογικότητα 
των λόγων που εµπεριέχονται σε κάθε κείµενο µας δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσουµε 
τη διακειµενικότητα των λόγων του Άλλου σε κάθε πολιτισµικά παραγόµενη δηµιουργία. 
Η πολυφωνική δοµή, λοιπόν, του µυθιστορήµατος µέσω της συνδιαλλαγής διαφόρων 
λόγων είναι µία  ιδιότητα που µπορεί να παρατηρηθεί σε οποιαδήποτε γραπτή έκφανση 
της τέχνης και του πολιτισµού, ανεξαρτήτως της επικοινωνιακής τακτικής του δηµιουργού 
της. Η µπαχτινική διαλογικότητα χαρακτηρίζει κάθε µορφή γραπτής επικοινωνίας, εφόσον 
το διακείµενο είναι πάντα παρόν. 

 

Πολυφωνία και διαλογικότητα 
 Καταρχάς, ο εκφωνηµατικός προσανατολισµός της µπαχτινικής έρευνας έχει 

πολυτροπικές προεκτάσεις, αρκεί να παραλληλίσουµε το ρόλο του αφηγητή µε τη 
συνθετική φωνή του κατασκευαστή πολυµεσικών µηνυµάτων και να εντάξουµε σε 
διακειµενική ανάλυση κάθε σηµειωτικό κώδικα που συµµετέχει στη διαµόρφωση της 
κρίσης µας. Η ένταξη των επικοινωνιακών πράξεων που ενσωµατώνονται στο γραπτό 
κείµενο σε ένα διαδραστικό πλαίσιο αναζήτησης της πολυφωνίας απαιτεί την προσπάθεια 
οριοθέτησής τους µε κριτήρια ιστορικά και κοινωνικά: τόσο ο µικρόκοσµος όσο και η 
ευρύτερη κοινωνική οµάδα όπου ανήκει ο δηµιουργός της επικοινωνιακής πράξης 
επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές στο γραπτό λόγο του µέσα από την άµεση ή έµµεση 
διαλογική επίδραση στον τελικό σχεδιασµό του. Η αναζήτηση της  γλώσσας του Άλλου, 
είτε αυτή είναι ενταγµένη σε ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά ή πολιτισµικά συµφραζόµενα, 
και ο γόνιµος διάλογος που αναπτύσσεται µεταξύ των εκφωνηµάτων παρουσιάζει το 
βαθµό αλληλεξάρτησης και υβριδοποίησης του δια-λόγου που διαµορφώνουν οι 
κοινωνικοί τελεστές, παρέχοντας παράλληλα σηµαντικά συµπεράσµατα για την 
ταξινόµηση των ιδεών τους και τους ιδεολογικούς µηχανισµούς κατασκευής της γνώσης. 
Ως προς το προσληπτικό στάδιο, η µπαχτινική τυπολογία µπορεί να µας βοηθήσει να 
κατατάξουµε τους µαθητές σε τρεις τύπους αναγνωστών ανάλογα µε τη σχέση που 
αναπτύσσουν µε το κείµενο, αντλώντας χρήσιµες πληροφορίες για το προφίλ και την 
αυτοεκτίµησή τους (Φρυδάκη, 2003: 159 – 160). Σε επίπεδο παραγωγής λόγου, οι 
στυλιστικές επιλογές του µαθητή προδίδουν τον επιχειρούµενο βαθµό µετασχηµατισµού 
της γλώσσας του σε σχέση µε την απόκλιση από τη νόρµα κάθε λόγου που ενσωµατώνει 
στο γραπτό του κείµενο, και µας βοηθούν να καταγράψουµε τους ενδογενείς όρους της 
στυλιστικής «ανισοµετρίας», εκείνους δηλαδή τους όρους οι οποίοι διαµορφώνουν την 
υφολογική διαστρωµάτωση του κειµένου. Εντοπίζοντας τις συνθήκες του δοµικού 
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κειµενικού σχεδιασµού µε κριτήρια στυλιστικά, ο διδάσκων επιχειρεί να ανακατασκευάσει 
τη συνειδητή ή υποσυνείδητη αλληλουχία των πρωτογενών λόγων που έχει 
χρησιµοποιήσει ο µαθητής για την κατασκευή της νέας γνώσης. Μία αναγκαία 
επισήµανση: ο όρος «στυλιστικές» προτιµήσεις δεν αναφέρεται µόνο σε φορµαλιστικές 
διατάξεις, αλλά σε ένα αξεδιάλυτο κράµα µορφής και περιεχοµένου όπου ο θεµατικός και 
ο αισθητικός ορίζοντας αλληλοπροσδιορίζουν το κοινό τους µέλλον. Ο στυλιστικός και ο 
ιδεολογικός άξονας στο γραπτό λόγο αφήνουν εξ ορισµού ανεξιχνίαστα ίχνη και ο 
µελετητής φιλοδοξεί απλώς να ανακαλύψει κάθε φορά ορισµένες ενδείξεις του 
διεξαχθέντος διαλόγου – φυσικά, θα ήταν ουτοπική επιδίωξη το εγχείρηµα µίας πλήρους 
ανασυνθετικής πορείας.      

 

1.3.3.  Η αισθητική της πρόσληψης: Γιάους & Ίζερ 
 

Η αναγνώριση της συµβολής του αναγνώστη στην ιδεολογική ταυτότητα και την 
εµπορική καταξίωση του λογοτεχνικού έργου χάρη στον αναβαθµισµένο ρόλο που 
αποδίδουν στον αναγνώστη οι σύγχρονες αντιλήψεις στη θεωρία της λογοτεχνίας, έχουν 
ως αποτέλεσµα να ανακαλύπτονται διαρκώς νέες πλευρές του λογοτεχνικού φαινοµένου, 
οι οποίες παρέµεναν στη σκιά των παραδοσιακά ισχυρών παραγόντων της λογοτεχνικής 
πράξης, δηλαδή του συγγραφέα και του έργου. Ο µετανεοτερικός χαρακτήρας της εποχής 
µας και οι νέες αντιλήψεις για την αισθητική αξιολόγηση και χρησιµότητα του κειµένου 
έχουν αλλάξει άρδην το σκηνικό. Εδώ και µερικές δεκαετίες, ενταγµένα στο ευρύτερο 
πλαίσιο αποδόµησης και µε σηµαία την αµφισβήτηση κάθε αυθεντίας, έχουν διαµορφωθεί 
κυρίως στη Σχολή της Κωνσταντίας και στις Η.Π.Α. δύο θεωρητικά ρεύµατα σχετικά µε 
το ζήτηµα του επαναπροσδιορισµού της λογοτεχνικότητας και τη µετατόπιση του 
ενδιαφέροντος στον αναγνώστη. Θεωρώ χρήσιµο να υπογραµµίσω ορισµένες σκέψεις του 
Χανς Ρόµπερτ Γιάους (Hans Robert Jauss)23, πριν ασχοληθώ εκτενέστερα µε τον κριτικό 
στοχασµό του Βόλφγκαγκ Ίζερ (Wolfgang Iser). 

 

Η διαπλοκή των δύο οριζόντων κατά το Γιάους 
Ο πρώτος σε µία σηµαντική µελέτη του σχετικά µε την αισθητική της πρόσληψης 

(19868)24 προχωρεί στον επαναπροσδιορισµό της σηµασίας που αποκτά η υποδοχή του 

                                                           
23 Παραθέτω περαιτέρω ενδεικτική βιβλιογραφία: Hans Robert Jauß, Theorie literarischer 
Texte, Göttingen, Vadenhoeck & Ruprecht, 1973; Hans Robert Jauß & William R. Herzog, The dialogical 
and the dialectical Neveu de Rameau:  how Diderot adopted Socrates and Hegel adopted Diderot,  Berkeley, 
Calif.: Center for Hermeneutical Studies in Hellenistic and Modern Culture, 1983; Literaturgeschichte als 
Provokation,  Frankfurt a.M., Suhrkamp 19868; Wege des Verstehens,  München, Fink, 1994; O. Rush, The 
reception of doctrine: an appropriation of Hans Robert Jauss' reception aesthetics and literary hermeneutics, 
Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 1997; Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik, 
Frankfurt, M.,Suhrkamp 20072; Meike Aissen-Crewett, Rezeption als ästhetische Erfahrung: Lehren aus der 
literaturwissenschaftlichen Rezeptionsästhetik für die Bildende Kunst, Potsdam, Universitätsbibliothek-
Publikationsstelle, 1999. 
24Aρκετά µέρη του έργου, εµπλουτισµένα µε άλλα άρθρα του Jauß, έχουν µεταφραστεί στα γαλλικά: Pour 
une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, 1978,  στα αγγλικά: Toward an Aesthetic of Reception, 
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λογοτεχνικού κειµένου στην κοινωνία και στη δυναµική οριοθέτηση του θεµατικού 
περιεχοµένου του ανάλογα µε τις νοηµατοδοτήσεις των αναγνωστών. Η διαχρονική 
εµβέλεια του θεµατικού ενδιαφέροντος δεν περιστρέφεται πάντα γύρω από τον ίδιο άξονα, 
αλλά προσαρµόζεται στα µεταβαλλόµενα κοινωνικά δεδοµένα. Η διαλεκτική σχέση 
αναγνώστη και κειµένου κάθε εποχής είναι ισότιµη και δοµείται σε µία εντελώς νέα βάση 
µέσα από τη διαπλοκή δύο οριζόντων: εκείνον που συγκροτείται από τους όρους και τις 
συνθήκες που διαµορφώνουν την αισθητική του αναγνώστη και εκείνον που χαρακτηρίζει 
τη δυνητική εµβέλεια και προσδοκία της λογοτεχνικής αποτελεσµατικότητας. Ο 
αναγνώστης έρχεται τώρα στο προσκήνιο, διότι οι κριτικές του ικανότητες 
µετασχηµατίζουν τη δοµή και τα νοήµατα του έργου, εφόσον η κειµενική αφετηρία 
εκλαµβάνεται ως όχηµα που το κατευθύνει ο αναγνώστης εκεί όπου αυτός θέλει µε βάση 
τις αξίες, τις ανάγκες, τους περιορισµούς και τα οράµατά του, όλα καθορισµένα µε 
κοινωνικούς όρους (Jauß, 1983). Η εποχή του αναγνώστη, µε άλλα λόγια, και ο 
συνεπαγόµενος καθορισµός της κοινωνικής του ταυτότητας συνδιαµορφώνουν µαζί µε το 
κείµενο τα θέµατα του λανθάνοντος διαλόγου που διεξάγεται µεταξύ τους.  

 

Ο αναγνωστικός ορίζοντας προσδοκίας 
Η διαµεσολάβηση διαφόρων παραγόντων δεν αναιρεί τη δυνατότητα αποδοχής εκ 

µέρους του αναγνώστη των προσδόκιµων λογοτεχνικών θέσεων, ακόµα και αν έχουν 
παρέλθει αιώνες από τη συγγραφή του. Από την άλλη, είναι εξίσου θεµιτό – και αρκετά 
σύνηθες στις µέρες µας – να εγείρονται ενστάσεις γύρω από ιδεολογικά ή και 
µορφολογικά ζητήµατα και ο αναγνώστης να γίνεται όλο και πιο υποψιασµένος για τα 
µηνύµατα που επιδιώκει να του µεταφέρει το κείµενο (Jauß, 1994: 73). Από την άποψη 
αυτήν, είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για το µαθητή η διαδικασία επιλογής άρθρων από το 
διαδίκτυο, για παράδειγµα, προκειµένου να φιλτράρει την εισροή νέων πηγών για να 
συµφωνήσει, να διαφωνήσει και να επιλέξει κριτικά τις θέσεις που είναι αφοµοιώσιµες στο 
δικό του ιδεολογικό απόθεµα, επηρεαζόµενος παράλληλα από αυτές. 

 

 Ο νοούµενος αναγνώστης του Ίζερ 
Από το στοχασµό του δεύτερου µελετητή, του Ίζερ25, αντλώ πολλές απαντήσεις για 

την ενδοκειµενική αναζήτηση ενός δικτύου κωδικοποιηµένων όρων και συνθηκών, 

                                                                                                                                                                                

Minnesota, Minnesota University Press, 1982, και στα ελληνικά: Η Θεωρία της πρόσληψης – Τρία 
µελετήµατα, µτφρ. Μ. Πεχλιβάνος, Αθήνα, Εστία, 1995. 
25 Παραθέτω ενδεικτική βιβλιογραφία: Wolfgang Iser, Dargestellte Geschichte in der europäischen Literatur des 
19. Jahrhunderts, Frankfurt a. M., Klostermann, 1970; Die Appelstruktur der Texte. Unbestimmtheit als 
Wirkungsbedingung literarischer Prosa, Konstanz, Univ.-Verl., 1970; The act of reading. A theory of aesthetic 
response, Baltimore, Johns Hopkins Univ. Press, 1978; Dieter Henrich & Wolfang Iser (eds.), Funktionen des 
Fiktiven, München, Fink, 1983; Der Akt des Lesens: Theorie ästhetischer Wirkung, München, Fink, 19903; 
Fingieren als anthropologische Dimension der Literatur, Konstanz, Universitätsverlag, 1990; Theorie der 
Literatur. Eine Zeitperspektive, Konstanz, Univ.-Verl., 1992; Das Fiktive und das Imaginäre: Perspektiven 
literarischer Anthropologie, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1991; Matthias Richter, Wirkungsästhetik, In Heinz 
Ludwig Arnold & Heinrich Detering (eds.), Grundzüge der Literaturwissenschaft, München, Deutscher 
Taschenbuchverlag, 20036, 516-535; Jeremy Lane, Reception Theory and Reader-Response: Hans-Robert Jauss, 



 49

υπεύθυνων για τη δοµική συνοχή και αρµόδιων για την ιδεολογική «συνενοχή» του 
αναγνώστη στα µεταφερόµενα µηνύµατα. Κατά τον Ίζερ (1985), το κειµενικό σύνολο 
είναι διαµορφωµένο έτσι ώστε να προσφέρει σε έναν νοούµενο (“implicite”) αναγνώστη 
το ρόλο που εκείνος πρέπει να ενσαρκώσει. Ο νοούµενος αυτός αναγνώστης καλείται, 
λοιπόν, να ερµηνεύσει ως ηθοποιός – της commedia dell’ arte θα λέγαµε µεταφορικά, 
εφόσον το ποσοστό αυτοσχεδιασµού του είναι αρκετά µεγάλο – έναν προσχεδιασµένο στις 
γενικές του γραµµές ρόλο. Ωστόσο, δεν πρόκειται για έναν αυστηρά καθορισµένο ρόλο, 
παρά για ένα πολυπρισµατικό σύνολο επιλογών που διαπλέκονται µεταξύ τους, 
δηµιουργώντας ένα σηµασιολογικό δίκτυο διαθέσιµων διασυνδέσεων. Κατά τη διάρκεια 
της αναγνωστικής εµπειρίας, ο αναγνώστης ανα-βιώνει τα αφηγούµενα γεγονότα και 
προσπαθεί να «στριµώξει» τις νέες λογοτεχνικές του εµπειρίες στο δικό του βιωµατικό 
απόθεµα. Ο ρόλος του είναι ρυθµιστικός, διότι επιχειρεί εξελικτικά να ολοκληρώσει την 
ηµιτελή λογοτεχνική µορφή, αναδιαρθρώνοντας τη σταδιακή εξέλιξη των νοηµατικών 
κενών και χασµάτων του κειµένου. Η συλλογιστική του πορεία είναι παραγωγική, µε την 
έννοια ότι από την αρχή της αναγνωστικής διαδικασίας, ο νοούµενος αναγνώστης 
κληρονοµεί έναν πλούτο σηµασιολογικών αποχρώσεων, τις οποίες υποβάλλει σε διαρκή 
έλεγχο κατά τη συνέχεια: η διαδικασία απόρριψης περιττών σηµασιολογικών 
προεκτάσεων, τον οδηγεί στο φιλτράρισµα των λογοτεχνικών πρώτων υλών µέχρι την 
τελική επιλογή ενός µόνο τρόπου αναβίωσης και αναπαράστασης των γεγονότων (Lane, 
2006: 279). Η ουσία όλης αυτής της πορείας έγκειται, κατά τη γνώµη µου, στη σταδιακή 
βιωµατική «πραγµοποίηση» - µε τη µεταφορική χρήση του µαρξιστικού όρου “reification” 
- των λογοτεχνικών προσδοκιών στο σύµπαν του αναγνώστη. Η κοσµοαντίληψή του 
εµπλέκεται σε ένα ιδεολογικό δούναι και λαβείν µε τον κειµενικό κόσµο για να φτάσει 
σταδιακά στην επαναδιατύπωση του δευτέρου.  

Οι µεθοδολογικοί χειρισµοί του Ίζερ αναδεικνύουν την αξία που αποκτούν τα κενά 
και οι αρνήσεις στην αποκατάσταση της ασυµµετρίας που ενυπάρχει στη σχέση 
αναγνώστη και κειµένου (∆εγερµεντζίδης, 2004:32-36). Ειδικότερα, τα πρώτα 
αναφέρονται στο συνταγµατικό άξονα και έχουν ως στόχο να δηµιουργήσουν εντέχνως 
µηχανισµούς κειµενικής ασυνέχειας, ώστε να ενδυναµώσουν την αναπαραστατική 
δραστηριότητα του αναγνώστη. Ο ρόλος του κενού (‘Leerstelle’) συνίσταται στη 
διαµόρφωση των ειδικών συνθηκών που διέπουν τη διάδραση θέµατος και ορίζοντα, 
ασκώντας έτσι ανάλογη επίδραση στην προσδοκία του αναγνώστη. Η οπτική γωνία του 
αναγνώστη µεταβάλλεται ακατάπαυστα µε βάση την εναλλαγή ανάµεσα στο θεµατικό 
προσανατολισµό και έναν ορίζοντα που, χάνοντας την προκαθορισµένη θεµατική του 
ιδιότητα, παραπέµπει τον αναγνώστη σε έναν καινούργιο κάθε φορά θεµατικό 
προσανατολισµό. Από την άλλη, οι αρνήσεις επιτελούν έναν ανάλογο ρόλο µε εκείνον των 
κενών στον παραδειγµατικό άξονα, διακρίνονται σε πρωτογενείς και δευτερογενείς και 
σχετίζονται µε τη «σκηνοθετική» λειτουργία του αναγνώστη και την ιστορικο-κοινωνική 
πλαισίωση της λογοτεχνικής δηµιουργίας (Iser, 1978: 225). Οι πρωτογενείς αρνήσεις είναι 
κειµενικές και συνδράµουν στο θεµατολογικό εµπλουτισµό, ενώ οι δευτερογενείς είναι µη 
κειµενικές και συγκροτούνται από το διάλογο που αναπτύσσεται µεταξύ κειµενικών 

                                                                                                                                                                                

Wolfgang Iser, and the School of Konstanz, In Julian Wolfreys (ed.), Modern European criticism and theory: a 
critical guide Edinburg, Edinburg University Studio Press, 2006, 278-286. 
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σηµείων – οδηγών και της γκάµας των διαθέσιµων µορφολογιών στις οποίες έχει ήδη 
ενσωµατώσει σηµασιολογικούς ορισµούς ο αναγνώστης. Το κείµενο, λοιπόν, επιδρά στον 
αναγνώστη και µετασχηµατίζει το αισθητικό του βίωµα, προσδίδοντάς του την ιδιότητα 
της αποφατικότητας: όλα τα διατυπωµένα στοιχεία του κειµένου συναρτώνται µε έναν µη 
διατυπωµένο ορίζοντα, γεγονός που συνεπάγεται την παράλληλη παρουσία και ενός 
δεύτερου, µη διατυπωµένου κειµένου. Το αναδιατυπωµένο αυτό κείµενο αποτελεί δοµικό 
έρεισµα για τη συγκρότηση του λεχθέντος, καθώς έρχεται, αφενός, σε σύγκρουση µε το 
σύστηµα των αρνήσεων και, αφετέρου, συνοδεύει το σύνολο των κειµενικών 
διατυπώσεων. Σύµφωνα µε τον  Ίζερ, στη διαδικασία αυτήν παρατηρούνται τρεις 
διαστάσεις: η µορφική όψη που εισάγει τη σηµασία των αυτόνοµων θέσων του 
αναγνώστη, η διάσταση που αναφέρεται στο περιεχόµενο, όπου αναλύεται ο καθοριστικός 
ρόλος της αποφατικότητας, και η πλευρά του επικοινωνιακού µηχανισµού µε τον οποίο η 
αποφατικότητα καθίσταται εγγυήτρια της επικοινωνιακής πράξης χάρη στην ενσωµάτωση 
φανταστικών δεδοµένων σε ρεαλιστικό πλαίσιο. Συµπερασµατικά, η ιδέαση του 
λογοτεχνικού οράµατος ως αναγνωστική αναδιάπλαση χειραφετεί το ρόλο του δέκτη – 
µαθητή και οδηγεί στη µεταµόρφωση του κειµένου, διαδικασία που συντελείται 
πρωτίστως µε τη µυθοπλασιακή συνδροµή.  

 
Εξωτερικός και εσωτερικός λόγος 

  Ο αναγνώστης ερµηνεύοντας τον  εαυτό του, ερµηνεύει στην ουσία και το 
κείµενο, και για το λόγο αυτόν πρόκειται για µία διαδικασία σηµαντική για την ανάπτυξη 
της κριτικής ικανότητας του µαθητή και την ενσάρκωση του ρόλου που υποβάλλει το προς  
επεξεργασία κείµενο. Οι αλυσιδωτές µετατοπίσεις του ερευνητικού ενδιαφέροντος του 
αναγνώστη – µαθητή δηµιουργούν δοµικές µετατοπίσεις στο κειµενικό σύνολο και στα 
εµπεριεχόµενα σε αυτό γεγονότα. Άρα, µε µία αντίστροφη πορεία από εκείνην της 
πραγµοποίησης, ο αναγνώστης – µαθητής ουσιαστικά αλλάζει τα γεγονότα που εξετάζει, 
και κατ’ επέκταση επαναδοµεί τους όρους µίας νέας πραγµατικότητας. Η κατασκευή της 
νέας πραγµατικότητας ως συνισταµένης του πρωτογενούς βιωµατικού και του 
δευτερογενούς λογοτεχνικού υλικού αντιπροσωπεύει το διεξαγόµενο διάλογο ανάµεσα 
στον εξωτερικό και τον εσωτερικό λόγο του αναγνώστη και είναι θεµελιώδης για την 
κατανόηση της κοσµοαντίληψής του. Η ανακατασκευή της πραγµατικότητας υπό µία 
συγκεκριµένη οπτική γωνία µας παρέχει ανεξάντλητες πληροφορίες για τους όρους της 
νέας δόµησης, τις προοπτικές και τον ορίζοντα προσδοκιών του αναγνώστη.  

Με τη µύηση στο στοχασµό του Ίζερ, κατανοούµε πως είναι αναγκαίο να αναλυθεί 
ο τρόπος µε τον οποίο εκλαµβάνει ο αναγνώστης το κείµενο, καθώς η πρόσληψή του δεν 
εξαρτάται µόνο από την αφοµοιωτική ικανότητα του ιδίου, αλλά και από τον ιδιαίτερο 
σχεδιασµό των συντακτικών ακολουθιών, των θεµατικών συσχετίσεων και των 
φορµαλιστικών διαπλοκών. Πάνω από όλα, όµως, βασικός συντελεστής ενός 
επιτυχηµένου διαλόγου αναγνώστη – κειµένου είναι το ποσοστό παρεχόµενης ελευθερίας 
στον πρώτο για την υβριδική ενσωµάτωση της λογοτεχνικής αλήθειας στις δικές του 
αλήθειες. Ανασύροντας στην επιφάνεια τις λανθάνουσες κειµενικές αρθρώσεις, στην 
ουσία ο αναγνώστης αναλαµβάνει το δηµιουργικό έργο της επιλογής συγκεκριµένων 
σηµείων τοµής και επανένωσης των φραστικών ακολουθιών. Επιτελεί, έτσι, µία 
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αναγνωστική λειτουργία που προϋποθέτει, ασφαλώς, ένα σύνολο ερµηνευτικών και 
αξιολογικών κριτηρίων. Ο αναγνώστης καλείται να αναδιαµορφώσει το κείµενο, και – 
πέρα από το ρόλο που του ανατίθεται να υποδυθεί – καλείται επιπλέον να σκηνοθετήσει 
ένα σενάριο που του παραδίδεται εν λευκώ µε τις καλύτερες προϋποθέσεις από το 
συγγραφέα του για να είναι ελκυστικό. Το γεγονός ότι ο συγγραφέας ήδη παρέχει 
σκηνοθετικές οδηγίες είναι αδιαµφισβήτητο: το θέµα είναι αν οι µηχανισµοί διέγερσης της 
φαντασίας του αναγνώστη – σκηνοθέτη λειτουργούν όπως τους είχε προγραµµατίσει ο 
συγγραφέας ή αν απορρυθµίζεται η προσχεδιασµένη ανταπόκρισή τους. Ανάµεσα στις 
σκηνοθετικές υποδείξεις του συγγραφέα και το βαθµό ελευθερίας µε την οποία αυτός τις 
περιβάλλει από τη µια, και τους σκηνοθετικούς χειρισµούς ενσωµάτωσής τους στα 
εµπειρικά δεδοµένα του αναγνώστη από την άλλη, διεξάγεται ένα παιχνίδι ρύθµισης και 
απορρύθµισης. Το παιχνίδι αυτό είναι τόσο πιο πετυχηµένο όσο ο αναγνώστης µπορεί να 
απορρυθµίσει το προσχεδιασµένο κείµενο, και, ταυτοχρόνως, όσο περισσότερο οι 
λανθάνουσες ρυθµίσεις του κειµένου απορρυθµίζουν τις υιοθετηµένες από εκείνον 
κοινωνικές πρακτικές µέχρι εκείνην τη στιγµή. Αυτό σηµαίνει ότι διενεργείται µία 
ανακύκλωση επιδράσεων, καθώς οι ρυθµισµένες ιδεολογικές λειτουργίες του αναγνώστη 
απορρυθµίζουν τη δοµική συνοχή του κειµένου και, παράλληλα, οι ρυθµισµένοι 
µηχανισµοί διέγερσης της φαντασίας στο κείµενο απορρυθµίζουν τις παγιωµένες 
ιδεολογικές θέσεις του αναγνώστη.  

 

1.3.4.  Ντυράν 
 

 Το διεπιστηµονικό πνεύµα που διέπει το έργο του Ντυράν26 (Durand, 1992a) 
προσφέρει στέρεες βάσεις στην προσπάθεια να οργανωθούν οι φαντασιακές εκφάνσεις µε 
κριτήριο την αναπαραστατική οµοιογένεια. Η µέθοδος της σύγκλισης και του 
µεθοδολογικού ψυχολογισµού δηµιουργούν έναν σύνθετο ερευνητικό προβληµατισµό 
ταξινόµησης και κατηγοριοποίησης των εικόνων µε γνώµονα τον ισοµορφισµό 
συγκλινόµενων συµβόλων. Η απόπειρα  οµαδοποίησης των συµβόλων εδράζεται στη 
σύλληψή τους ως προεκτάσεων διαφόρων αρχετυπικών θεµάτων. Προσεγγίζοντας την 
αρχετυπική σύλληψη, ο Ντυράν επιχειρεί να την οριοθετήσει ως γέφυρα ανάµεσα στις 
φαντασιακές λειτουργίες και τους νόµους της λογικής, χάρη στην ιδεολογική κατασκευή 
ενός σχήµατος. Σε αδρές γραµµές, θα λέγαµε ότι το αρχέτυπο νοείται ως ιδεολογική 
αποτύπωση, το σύµβολο ως όνοµα και ο µύθος ως ένα δυναµικό σύστηµα συµβόλων, 
αρχετύπων και σχηµάτων, στο οποίο προσδίδεται αφηγηµατική δοµή µε τον οργανωτικό 
συντονισµό ενός σχήµατος. Μία πολύ χρήσιµη τεχνική, κατά τη γνώµη µου, βασίζεται 

                                                           
26

  Παραθέτω ενδεικτική βιβλιογραφία:  Les Structures anthropologiques de l'imaginaire, Paris, Dunod, 1960; 
Le Décor mythique de la Chartreuse de Parme, Paris, José Corti, 1961; L'Imagination symbolique, Paris, 
PUF, 1964; Figures mythiques et visages de l’œuvre. De la mythocritique à la mythanalyse, Paris, Berg 
International, 1979; L'Âme tigrée, Paris, Denoël, 1980; La Foi du cordonnier, Paris, Denoël, 1984; Beaux-
arts et archétypes. La religion de l'art, Paris, P.U.F., 1989; L’Imaginaire. Essai sur les sciences et la 
philosophie de l'image, Paris, Hatier, 1994; Introduction à la mythodologie. Mythes et sociétés, Paris, Albin 
Michel, 1996; G. Durand & D. Chauvin, Champs de l’imaginaire, textes réunis par Danièle Chauvin, 
Grenoble, Ellug, 1996; Les Mythes fondateurs de la franc-maçonnerie, Paris, Dervy, 2002. 
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στην αξιοπρόσεκτη αναλογία ανάµεσα στο δυναµικό ρόλο του µύθου και το στατικό ρόλο 
των οµαδοποιηµένων εικόνων, σύγκριση που καθίσταται δυνατή χάρη στο ρυθµιστικό 
ρόλο των δοµών που συντονίζουν και ταξινοµούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
αναπαραστατικής µετουσίωσης. Ο υβριδικός χαρακτήρας κάθε δοµής εγγυάται τόσο την 
ικανότητα ενσωµάτωσης πολλών εικόνων σε αυτήν, όσο και τη δυνατότητα ενσωµάτωσης 
της ιδίας σε µία γενικότερη δοµική συστοιχία που ο Ντυράν ονοµάζει Σύστηµα 
(«Régime»). 

Οι µυθολογικοί και αρχετυπικοί συσχετισµοί διασφαλίζουν την αναζήτηση 
σηµασιολογικού περιεχοµένου στη συγκρότηση των µυθικών δεδοµένων. Ο µύθος 
προσεγγίζεται όχι µόνο ενδογενώς, αλλά ερµηνεύεται µε βάση την αφηγηµατική µορφή, 
µία σταθερά που διαµορφώνει τη διασύνδεση των εικόνων  σύµφωνα µε ιστορικο-
κοινωνικά κριτήρια. Η µυθολογική αποτύπωση είναι πριµοδοτηµένη µε νοηµατική 
πολλαπλότητα, δηλαδή ανακαλύπτουµε σε κάθε επίπεδο ένα πολυµορφικό νόηµα: η 
διαχρονική, συγχρονική και ισοτοπική ανάλυση του µύθου παραπέµπουν, αντιστοίχως, 
στον αφηγηµατοποιηµένο µύθο, στο θεµατολογικό προσανατολισµό και τον εξωγενή 
παραλληλισµό συγγενών µύθων, και τη δοµική ταυτοποίηση του µύθου. Επιπλέον, θεωρώ 
ότι ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στην ευφηµική λειτουργία της λογοτεχνίας, η σηµασία 
της οποίας προβάλλεται από τον Ντυράν, καθώς φωτογραφίζει την πτυχή της φαντασίας 
που µε τον επαναστατικό της χαρακτήρα αντιτίθεται στην προκαθορισµένη ροή των 
γεγονότων, αντιστρέφει τη γήινη νοµοτέλεια και επαγγέλεται την επικράτηση της ζωής επί 
του θανάτου.  

 

Μυθικό υπόβαθρο και συλλογική φαντασία 
Αποδίδω ιδιαίτερο βάρος στο στοχασµό του Ντυράν, διότι επιδιώκει να 

ανακαλύψει τη βαθύτερη σχέση ανάµεσα στο φαντασιακό άξονα της µυθολογίας και τις 
κοινωνικές συνθήκες προέλευσής τους. Ο δηµιουργός του µύθου είναι ο βασικότερος ίσως 
παράγοντας µετάπλασης των πρώτων υλών απ’ όπου συντίθεται το µυθικό υλικό, γεγονός 
που ενδυναµώνει κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας το ρόλο κάθε µαθητή στην 
αναδιαπραγµάτευση των µυθικών πρώτων υλών που καλείται να µετασχηµατίσει. Το 
γεγονός αυτό καθίσταται εµφανέστερο κατά τη διάρκεια της παραγωγής γραπτού λόγου, 
διότι οι αφηγηµατικές τεχνικές του µαθητή και οι χειρισµοί των αντληµένων πληροφοριών 
αναδεικνύουν την προσωπική του σφραγίδα. Από την άλλη, η συγκεκριµένη έκφανση του 
µύθου συνιστά µία συγχρονική εναλλακτική εκδοχή ενός συλλογικού υλικού µε 
διαχρονική αξία, αλλά στη µελλοντική του τροχιά θα αποτελέσει και αυτή µε τη σειρά της 
µέρος ενός πιο εµπλουτισµένου συλλογικού υλικού, το οποίο θα κληθεί να µεταπλάσει ο 
µελλοντικός δηµιουργός. Εποµένως, ο µυθολογικός επαναπροσδιορισµός είναι µία 
συνεχής «σκυταλοδροµία» µυθικών ιδεών και εικόνων κατά την οποία καθένας µεταφέρει 
το µύθο διανύοντας την προσωπική του αφηγηµατική διαδροµή. Καθίσταται, λοιπόν, 
αναγκαίο να διερευνήσουµε τη διάδραση ανάµεσα στο µυθικό υπόβαθρο και τη δυναµική 
της συλλογικής φαντασίας, ώστε να εξετάσουµε τη συµβολή των γενικότερων κοινωνικο- 
πολιτισµικών όρων στις συνθήκες αλληλεπίδρασής τους. Για παράδειγµα, κάθε µυθικό 
πρόσωπο δεν επιδέχεται µία και µοναδική συµβολιστική λειτουργία, αφού σε διαφορετικές 
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εποχές και κοινωνικές συνθήκες, κάθε µύθος ενσωµατώνει κοινωνικές πρακτικές που 
µετασχηµατίζουν δραστικά τις δοµές της συλλογικής φαντασίας, πάντα σε συνεργασία µε 
τις µυθοπλασιακές επιρροές του δηµιουργού. 

Τέλος, ο Ντυράν παρατηρεί πως σε κάθε εποχή υπάρχουν δύο ανταγωνιστικοί 
µηχανισµοί της φαντασίας µε κοινωνιολογικό έρεισµα, ένας καταπιεστικός που υιοθετεί τα 
συµβατικά σύµβολα και ένας απευθερωτικός που κατασκευάζει ανταγωνιστικά σύµβολα. 
Αποτελεί, λοιπόν, ισχυρό τεκµήριο το να διακριβώσουµε ποια σύµβολα επιλέγει κάθε 
µαθητής στην οικοδόµηση του µυθολογικού υπόβαθρου, ώστε να κατανοήσουµε τη στάση 
που τηρεί απέναντι στο καθιερωµένο φαντασιακό σύστηµα. 

 

1.3.5. Μπαρτ 
 

Το σηµειολογικό παιχνίδι στο οποίο µας προσκαλεί η σκέψη του Μπαρτ27 
(Barthes) είναι ελκυστικό και προσδίδει στο µύθο µία νιχιλιστική απάντηση σε όσα 
ερωτήµατα προεξοφλούν την ερµηνευτική του αποκωδικοποίηση ακολουθώντας έναν 
προδιαγεγραµµένο δρόµο. Ο µύθος για τον Μπαρτ κρύβει ένα πλέγµα µεταγλωσσικών 
διανυσµάτων, ικανών να τον φωτίσουν εκ των ένδον για να αποκαλύψουν την υβριδική 
εµβέλεια των σηµαινόντων. Ο µύθος είναι σε θέση να δώσει την πιο απλή εξήγηση στα πιο 
σύνθετα ζητήµατα και, ταυτοχρόνως, να παρέχει µία τεράστια γκάµα ερµηνειών στα πιο 
απλά. Είναι τόσο σύνθετος όσο και η φαντασία µας και, συνεπώς, είναι προορισµένος να 
µείνει ανερµήνευτος και το υλικό του ανεξάντλητο. Από κοινωνιολογική σκοπιά είναι 
ενδεικτικός ο τρόπος µε τον οποίο ο συγγραφέας χειρίζεται τις µυθολογικές πρώτες ύλες, 
αφού η υιοθέτηση συγκεκριµένων συµβόλων προικίζει το λόγο µε συµβατική ή 
επαναστατική προοπτική και, παράλληλα, ο γλωσσικός σχεδιασµός κινείται εντός ή εκτός 
του πεδίου της εξουσίας, µε ανάλογες ιδεολογικές απηχήσεις. Η ιδεολογική 
ανατροφοδότηση του µύθου αποδεσµεύει τη σκέψη από τους νοµοτελειακούς 
περιορισµούς και της προσδίδει απεριόριστα περιθώρια δράσης: είναι αυτή η ελευθερία 
που προσφέρει η µυθολογική περιπλάνηση – µία ελευθερία τόσο απαγορευµένη στην 
καθηµερινή ζωή και εξοστρακισµένη διά παντός από τον εξορθολογισµένο τρόπο σκέψης 
– που αναγκάζει το µελετητή να υπολογίσει το σηµασιολογικό «ισοζύγιο» ανάµεσα στο 
βαθµό προεξαγγελίας της και το βαθµό µετατόπισης που αυτή επιφέρει στο γλωσσικό 
σύστηµα, ώστε να διαπιστώσει αν πρόκειται για περίσσευµα ή έλλειµµα ελευθερίας 
δράσης. Γλώσσα και ελευθερία αλληλοπροσδιορίζονται και οριοθετούν η µία την άλλη 

                                                           
27 Ρολάν Μπαρτ, Μυθολογίες – Μάθηµα, µτφρ. Κ. Χατζηδήµου – Ι. Ράλλη, Αθήνα, Εκδόσεις Ράππα, 1979 
από το γαλλικό Mythologies, Paris, Editions du Seuil, 1970. Παραθέτω ενδεικτική βιβλιογραφία: L'empire 
des signes, Genève, Albert Skira, 1970; Roland Barthes, Le plaisir du texte, Paris: Éd. du Seuil, 1973; L’ 
analyse structurale du récit. Recherches sémiologiques, Paris, Ed. du Seuil, 1981; L’ aventure sémiologique, 
Paris, Ed. du Seuil, 1981; Susan Sontag (ed.), A Barthes’ reader, London, Cape, 1982; Nick Mansfield, 
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Mythologies at 50:  Barthes and popular culture. Barthes  Roland 1915-1980, Nottingham, Univ. of 
Nottingham, 2008.  



 54

µέσα από την αµοιβαία άρνησή τους να υποταχθούν σε αποκρυσταλλωµένες 
νοηµατοδοτήσεις και παγιωµένους ιδεολογικούς µηχανισµούς.  

Η σηµειολογική προσπέλαση του Μπαρτ παρά τις δοµικές της καταβολές διατηρεί 
ανοιχτούς τους αποδοµιστικούς της ορίζοντες, αρνούµενη να δεσµευτεί σε οριοθετήσεις 
και νόρµες, και από την πλευρά αυτήν αποδεικνύει το ρηξικέλευθο χαρακτήρα της. Το 
παιχνίδι µε τα λανθάνοντα σηµαινόµενα προβάλλει ως η µεγάλη πρόκληση του αναγνώστη 
µέσα από τη µνηµονική ανάσυρση του βιωµατικού υλικού και τη φαντασιακή του 
ανάπλαση: ο µύθος διατηρεί ακέραια τη νοηµατική πολλαπλότητα των δοµικών του 
παραµέτρων µε φορέα το κειµενικό σώµα από το οποίο ξεκινούν και στο οποίο 
καταλήγουν όλα. Αυτή η φαινοµενικά µονοτροπική προσέγγιση του µύθου αποτελεί 
ουσιαστικά ψευδοδίληµµα, διότι αναφέρεται στην αφηγηµατική κατασκευή του µυθικού 
υλικού και όχι στην ιεραρχική πρωτοκαθεδρία του λόγου. Εξάλλου, µία ιδιότυπη 
πολυτροπική πτυχή του µυθικού υλικού αναδεικνύεται από τον Μπαρτ µε την αντίστιξη 
προφορικού και οπτικού µύθου, καθώς η εννοιολογική ανάπτυξη είναι συνειρµική, ενώ η 
µορφική συγκρότηση διαρθρώνεται στο χώρο (Smith, 2008). Ένα δεύτερο ζήτηµα που 
τίθεται σχετίζεται µε την υποβάθµιση του αναγνωστικού παράγοντα σε σχέση µε τους 
ενθηκευµένους εννοιολογικούς πυρήνες στο κειµενικό σώµα, διότι το ειδικό βάρος 
αποδίδεται στους τελευταίους: σε τελική ανάλυση, παρατηρείται µερική µόνο σύγκλιση µε 
το στοχασµό του Ίζερ αναφορικά µε την εστίαση στους ενσωµατωµένους µηχανισµούς 
του λογοτεχνικού κειµένου και τον ειδικό ρόλο καθοδήγησης του αναγνώστη µε τον 
οποίον έχουν επιφορτιστεί. Ως προς το σκέλος αυτό παρατηρώ µεγαλύτερη συσχέτιση 
µεθοδολογικού σχεδιασµού στο κριτικό βλέµµα των Ίζερ και Μπαρτ απ’ ό,τι στην 
ταξινοµική ιεράρχηση  που συνέχει κατά τον Ντυράν το προς εξέταση εικονοποιητικό 
σύστηµα. Η κρυφή, ωστόσο, δοµική συγγένεια των τριών παραπάνω µελετητών έγκειται 
στην πολύπλευρη αναγόρευση της επιθυµίας σε καθοριστικό παράγοντα διαµόρφωσης του 
γλωσσικού σκελετού της µυθικής αφήγησης. Ο Ίζερ προωθεί περισσότερο τη διάδραση 
ανάµεσα στην επιθυµία όπως την έχει προγραµµατίσει ο συγγραφέας και την κυρίαρχη 
τελικά µεταµόρφωσή της από τις προσληπτικές ανάγκες του αναγνώστη. Ο Μπαρτ από 
την πλευρά του αποδίδει µεγαλύτερη σηµασία στις διαχρονικές µεταλλάξεις της επιθυµίας 
και την καθοριστική συµβολή τους στην οριοθέτηση ενός ανατροφοδοτούµενου 
φαντασιακού ορίζοντα. Από την άλλη, ο Ντυράν επικεντρώνει τη µατιά του στην 
ευφηµική διάσταση της λογοτεχνίας και αναζητά την επιθυµία επαναπροσδιορισµού του 
σύµπαντος στην επιλογή των κατάλληλων εικονοποιητικών δοµικών ψηφίδων. Και στις 
τρεις περιπτώσεις  η επιθυµία εκλαµβάνεται ως κοινός παρονοµαστής, µε άλλα λόγια ως 
ρυθµιστικός συνδιαµορφωτής της σχέσης µε την εξουσία που εγκαθιδρύει το λογοτεχνικό 
κείµενο. 

 

Από το µυθικό σηµαίνον στο νοηµατοδοτηµένο σηµείο 
Αν υιοθετήσουµε την οπτική του Μπαρτ στην περίπτωση της ∆ιδακτικής της 

Λογοτεχνίας, θα διαπιστώσουµε ότι ο µαθητής µέσα από τη διαδικασία κατασκευής της 
γνώσης στην ουσία ανακατασκευάζει τους όρους της γλωσσικής δόµησης, και 
αντιστρόφως. Αυτό σηµαίνει ότι ανακαλύπτοντας τους µορφολογικούς συνδυασµούς και 
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την εµβέλεια του µυθικού σηµαίνοντος, γίνεται ο ίδιος δηµιουργός νέων µυθικών 
σηµαινόντων και άρα µέρος του µυθικού σύµπαντος: ως µαθητής τοποθετείται εκτός του 
µυθικού πλαισίου, ως µυθικός συντονιστής, όµως, αναδοµεί τις συνθήκες κατασκευής του 
µυθικού υλικού και έτσι ενσωµατώνεται σε αυτό. Η αφοµοιωτική και συνάµα ανοµοιωτική 
λειτουργία του µαθητή απέναντι στο κατά Μπαρτ µυθικό σηµειολογικό σύστηµα, 
µετουσιώνεται µε τις γλωσσικές του επιλογές. Για το λόγο αυτόν, το κοινωνικό πεδίο όπου 
εντάσσεται ο µαθητής καθορίζει δραστικά το ποσοστό ελευθερίας µε το οποίο 
εκδηλώνονται οι υφολογικές του προδιαθέσεις και οι πολιτισµικές αξίες στις οποίες είναι 
διατεθειµένος να επενδύσει το λόγο του. 

Σε επίπεδο ∆ιδακτικής της Λογοτεχνίας, η παραγωγή λόγου την οποία καλείται να 
κάνει ο µαθητής εµπεριέχει την επιθυµία ως συντελεστή διαµόρφωσης της µετάλλαξης 
που εκείνος προκαλεί στο γλωσσικό σύστηµα: η µετουσιωµένη σε λεκτικές διατυπώσεις 
επιθυµία αντανακλά το βαθµό ελευθερίας που εγκιβωτίζει ο µαθητής στις φραστικές του 
δοµές και, σε τελική ανάλυση, αντιπροσωπεύει το ποσοστό της πολιτισµικής 
τροποποίησης που συντελείται στο κληρονοµηµένο γλωσσικό απόθεµα. Από την 
αναγνωστική στάση και την υφολογική διάρθρωση του νέου κειµένου δηµιουργείται το 
ερµηνευτικό πλέγµα των νοηµατικών διαπλοκών που οδηγούν στην κατασκευή της 
γνώσης. Ο ερευνητής κατά τον Μπαρτ οφείλει να οξύνει τα κριτικά του εργαλεία για να 
εµβαθύνει σε τρεις τουλάχιστον διαστάσεις της λογοτεχνικής δηµιουργίας: τη Σηµείωση, 
τη Μάθηση και τη Μίµηση. Η πρώτη αφορά στις γλωσσικές επιλογές που οικοδοµούνται 
στα θεµέλια µιας διαρκώς νέας – και, άρα, διαχρονικής – αλήθειας, όπως αυτή 
διαπλάθεται από τον παράγοντα της επιθυµίας. Η δεύτερη ανασύρει στο φως έναν 
κρυµµένο στο γλωσσικό υπόβαθρο λογοτεχνικό «υποβολέα», ο οποίος υποδεικνύει 
χαµηλόφωνα τις λεκτικές επιλογές και προτείνει τη δική του «σκηνοθετική» εκδοχή 
ανάλογα µε τη στοχοθετηµένη αξιακή νοµοτέλεια. Η τρίτη, τέλος, προδιαγράφει την εκ 
των προτέρων µαταίωση της αναπαραστατικής επαγγελίας της γλώσσας, εφόσον η 
επιθυµία του ουτοπικού σφραγίζει ανεξίτηλα την επιθυµία του πραγµατικού.   

    Η θεώρηση του µυθικού ιστού κατά τον Μπαρτ µας βοηθά να διερευνήσουµε 
τους διαύλους επικοινωνίας που αυτός εγκαθιδρύει µε το µαθητή, καθώς και τις συνθήκες 
και τους όρους που εγγυώνται το διαδραστικό τους χαρακτήρα. Ο µυθολογικός ορίζοντας 
εκτείνεται πέρα από τη γνώση και αναβαπτίζει την πραγµατικότητα στην ιδανική της 
διάσταση, προβάλλοντας έτσι ουσιώδη οράµατα του ανέφικτου. Η καλλιέργεια της 
µυθικής διάστασης στη σκέψη του µαθητή είναι ευεργετική για αρκετούς λόγους. 
Καταρχάς τον ωθεί στην ανακάλυψη πολλαπλών νοηµατικών διαστρωµατώσεων και την 
επάλληλη παράθεση των δυνητικά διαθέσιµων σηµαινόντων για τη µορφολογική 
επένδυσή τους. Η διαισθητική αντίληψη του µαθητή τον οδηγεί στην κατασκευή διαφόρων 
ερµηνευτικών σεναρίων κατά τη διάρκεια του χειρισµού του µυθικού υλικού. Η 
νοηµατοδότηση των µυθικών αξόνων δοµείται µε τη σύνθεση εύπλαστων σηµαινόντων 
που συσπειρώνονται γύρω ή αποµακρύνονται από τον επιλεγµένο νοηµατικό πυρήνα. Η 
κεντροµόλος ή φυγόκεντρος τάση των υβριδικών σηµαινόντων αποτελεί µία σύνθετη 
στοχαστική διαδικασία του µαθητή, µία διαρκή αναζήτηση της γνωσιακής του 
περιπλάνησης και επαναχάραξης των δυνητικών διαδροµών ενός νοηµατικού προορισµού. 
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Μπορούµε εδώ να θυµηθούµε το συνεχές παιχνίδι ανάµεσα στο θέµα και τον ορίζοντα που 
γίνεται θέµα σύµφωνα µε τον Ίζερ, για να κατανοήσουµε τη νοηµατική πολυπλοκότητα 
και τον πολυπρισµατικό προσεταιρισµό µυθικών σηµαινόντων. 

Όταν ο µαθητής συγκρίνει τις µορφές των µυθικών σηµαινόντων, δηλαδή όταν από 
τις µορφικές αναλογίες της µυθικής αφήγησης σηµατοδοτεί το νοηµατικό περιεχόµενο της 
προσωπικής του µετα-αφήγησης, επιλέγει διάφορες υβριδικές φόρµες και τις αναπλάθει 
αυτοβούλως, χωρίς, όµως, να είναι σε θέση να τις διαµορφώσει οριστικά. Στη συνθήκη 
αυτήν εντοπίζεται, κατά τη γνώµη µου, µία αναλογία µε την εναλλαγή θέµατος και 
ορίζοντα, ως διαδικασία που µετουσιώνεται µε την υποκειµενική νοηµατοδότηση του 
µαθητή. Έτσι, ο τρόπος που ο µαθητής αλλάζει τις µορφολογικές του προτιµήσεις και 
προκρίνει ορισµένες λεκτικές διατυπώσεις ως αρτιότερες, καθώς και η υπεροχή 
συγκεκριµένων νοηµατικών πυρήνων, επιτρέπουν στον ερευνητή να παρακολουθήσει τους 
χειρισµούς του πρώτου σε διάφορα επίπεδα. Αυτό συµβαίνει, διότι οι ιστορικο-κοινωνικές 
συνθήκες φιλτράρονται στο µύθο και ο µαθητής αναλαµβάνει κοµβικό ρόλο ως 
διαµεσολαβητής τους. Συµπερασµατικά, η συγχώνευση του µυθολογικού και του 
λογοτεχνικού ορίζοντα στο κάτοπτρο του µαθητή εµπλουτίζει το τελικό αποτέλεσµα της 
παραγωγής λόγου µε τον αµοιβαίο προσδιορισµό της φύσης και του πολιτισµού: 
προσθέτοντας ιστορικο-κοινωνική ταυτότητα στην πρώτη και, την ίδια στιγµή, 
αναιρώντας κάθε θεώρηση συµβατικής ιστορικής διάστασης, το µυθικό υπόβαθρο 
ναρκοθετεί κάθε δυνατότητα χαλιναγώγησης και νοµοτελειακού προκαθορισµού. Το 
αναµφισβήτητο πλεονέκτηµα του µύθου είναι η δυνατότητα να µετατρέπει τις πρώτες του 
ύλες σε υβριδικές φόρµες, τις οποίες στη συνέχεια χρησιµοποιεί µεταπλασµένες ο µαθητής 
ως νοηµατοδοτηµένα σηµεία στη δευτερογενή λογοτεχνική επεξεργασία. 

 

1.3.6. Μπουρντιέ 
 

Η κοινωνιολογική προσπέλαση της λογοτεχνικής κριτικής και ερµηνείας 
παρουσιάζει αρκετές εγγενείς αδυναµίες αν εκληφθεί ως απλή αντανάκλαση των 
οικονοµικών συνθηκών και περιορισθεί σε µία ερευνητική δραστηριότητα άµεσης 
αντιστοίχησης της βάσης και του εποικοδοµήµατος. Αυτό δε σηµαίνει, όµως, ότι ο φακός 
του ερευνητή των επιφορτισµένων µε συλλογική χρησιµότητα πολιτισµικών προϊόντων – 
µεταξύ αυτών και το λογοτεχνικό έργο – είναι καταδικασµένος να παραµένει αδρανής. Ο 
µελετητής ο οποίος έχει επεξεργαστεί µε αρτιότερο τρόπο τα σχετικά θέµατα είναι κατά τη 
γνώµη µου ο Μπουρντιέ (Bourdieu)28, µέσα από πλήθος ερευνών γύρω από την επίδραση 

                                                           
28  Παραθέτω ενδεικτική βιβλιογραφία: Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passeron, La Reproduction. Εléments 
pour une théorie du système d'enseignement, Paris, Éditions de Minuit 1970; Leçon sur la leçon, Paris, 
Editions de Minuit, 1982; Ce que parler veut dire: l'économie des échanges linguistiques, Paris, Fayard, 
1982; In other words: essays towards a reflexive sociology, trans. Matthew Adamson, Cambridge, Polity 
Press in association with Basil Blackwell, 1990; The field of cultural production: essays on art and 
literature, trans. Randal Johnson, Cambridge, Polity Press, 1993; Sociology in question, trans. Nice Richard, 
London, Sage, 1993; Pierre Bourdieu and Hans Haacke, Free exchange, Cambridge, Polity Press, 1995; 
Masculine domination, trans. Nice Richard, Cambridge, Polity Press, 2001;  Le Bal des célibataires: crise de 
la société paysanne en Béarn, Paris, Éd. du Seuil, 2002; Josef Jurt (ed.), Pierre Bourdieu, Freiburg, Orange 
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των κοινωνικών συνθηκών σε θέµατα πολιτισµού και εκπαίδευσης. Από το τεράστιο σε 
εύρος έργο του που επεκτείνεται σε πολλούς τοµείς του πνεύµατος, θα επιλέξω ορισµένα 
µόνο στοιχεία, χρήσιµα για τη διδακτική προσέγγιση της Λογοτεχνίας που θα προτείνω 
στη συνέχεια. 

Πρώτα – πρώτα αξίζει να σηµειώσω την πολύ διαφωτιστική ανάλυση της 
δυναµικής που ενσωµατώνεται στη γλώσσα ως φορέα συµβολικής εξουσίας µε κριτική 
διάθεση απέναντι σε ορθόδοξα γλωσσολογικά δόγµατα (Bourdieu, 1999). Ο Μπουρντιέ 
αναλαµβάνει – και ως έναν βαθµό σίγουρα το επιτυγχάνει – να αποκαταστήσει τα 
κοινωνικά ερείσµατα του γλωσσικού πλούτου και να ανασύρει στην επιφάνεια τις 
διαδραστικές σχέσεις των γλωσσικών πρακτικών µε τη συλλογική σφαίρα των 
δραστηριοτήτων. Υποστηρίζοντας πως οι περιορισµοί που θέτει η δοµική γλωσσολογία 
στην πολύπλευρη κατανόηση του σύνθετου γλωσσικού φαινοµένου συναρτούν τη 
γλωσσική διαδικασία µε καθαρά επικοινωνιακή στοχοθεσία και αποξηραίνουν την 
άρδευση βαθύτερων ιδεολογικών και αξιακών πηγών, ο Μπουρντιέ αποκαλύπτει τους 
συγκαλυµµένους µηχανισµούς της εξουσίας στις γλωσσικές δοµές. Με µία αρκετά 
υπεραπλουστευτική διατύπωση, θα λέγαµε ότι οι γλωσσικές πρακτικές συγκροτούνται από 
την αµφιµονοσήµαντη σχέση ανάµεσα στις δοµικές σχέσεις που εγκαθιδρύουν τα πεδία 
από τη µια, και οι οριοθετηµένες διαθέσεις και οι έξεις (habitus) των ατόµων από την 
άλλη. Η θέση αυτή δεν είναι αυστηρά επικαθορισµένη, διότι οι διαθέσεις για παράδειγµα 
είναι δυνατόν να διαµορφώνονται ενίοτε και από συλλογικές διαδικασίες. Επισηµαίνω τη 
σύγκλιση της σκέψης του Μπουρντιέ και των στόχων του πολυγραµµατισµού στις µέρες 
µας ως προς τη βαρύνουσα σηµασία επιλογής της κατάλληλης γλωσσικής φόρµας 
ανάλογα µε την περίσταση: η οµιλία προσαρµόζεται στις ιδιαίτερες συνθήκες της 
γλωσσικής επικοινωνίας και η κατασκευή του νοήµατος αφενός πηγάζει από 
συγκεκριµένες κοινωνικο-πολιτισµικές συνιστώσες και αφετέρου συντελεί στο 
µετασχηµατισµό της περιρρέουσας ατµόσφαιρας µέσω της µετατόπισης που επιφέρει στο 
σύστηµα της γλώσσας. Το οµιλούν άτοµο του Μπουρντιέ, λοιπόν, και ο νοούµενος 
αναγνώστης του Ίζερ διασταυρώνουν το κριτικό τους βλέµµα στην αναδιαπραγµάτευση 
του γλωσσικού υλικού και τον υβριδικό µετασχηµατισµό των νοηµατικών του 
προεκτάσεων: τα διαθέσιµα εναλλακτικά σενάρια σηµατοδοτούν τόσο τους 
αφοµοιωµένους µηχανισµούς πρόσληψης και αποκωδικοποίησης, όσο και την 
ακατάπαυστη τροποποίηση των µηχανισµών αυτών µε κριτήριο την αποτελεσµατική 
προσαρµογή τους στα νέα δεδοµένα.  

Ως προς το λογοτεχνικό πεδίο, ο Γάλλος διανοητής έχει διαµορφώσει ένα ειδικό 
θεωρητικό σύστηµα, θεµελιωµένο εντούτοις σε µία κοινωνιολογίζουσα «θεωρία της 
πράξης», αποτίµησης του αισθητικού περιεχοµένου και αξιολόγησης του ειδικού βάρους 
που αποκτά το λογοτεχνικό κείµενο ως πολιτισµικό προϊόν (Μπουρντιέ, 2006). Ο 
Μπουρντιέ στρέφεται κατά του άκρατου υποκειµενισµού και της απόπειρας αυτονόµησης 

                                                                                                                                                                                

Press, 2003; Homo academicus, Paris, Les Éditions de Minuit, 2005; Questions de sociologie, Paris, Éd. de 
Minuit, 2006; La Production de l’idéologie dominante, Paris, Demopolis, 2008; Sketch for a Self-Analysis, 
Chicago, Univesity of Chicago Press, 2008; P. Bourdieu - Praktische Vernunft: zur Theorie des Handelns, 
trans. Hella Beister, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1998; Pierre Bourdieu & Roger Chartier, Le Sociologue et 
l'historien, Paris, Agone, 2010; Pierre Bergounioux, Bourdieu et la littérature, Nantes, Defaut, 2010. 
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της Λογοτεχνίας και προβάλλει ως αίτηµα την επιστηµονική προσπέλαση του 
λογοτεχνικού κειµένου. Κριτικάροντας,  λοιπόν, τις θέσεις διανοητών όπως ο Μπεργκσόν 
(Bergson), ο Χάιντεγκερ (Heideger) και ο Γκαντάµερ (Gadamer), οι οποίοι θεωρούν 
βεβήλωση την απόπειρα εξορθολογισµού της τέχνης, φιλοδοξεί να αποµυθοποιήσει τη 
σχετικοκρατική αυτήν άποψη και να διασκεδάσει τα µυθεύµατα περί ιερόσυλης εισβολής 
στο απαραβίαστο άσυλο της Λογοτεχνίας. Μακράν του να προσφέρει έτοιµες λύσεις και 
προκατασκευασµένους συλλογισµούς αποκωδικοποίησης και ερµηνείας, προτιµά να 
αναλύει µηχανισµούς αποκάλυψης των ιστορικών και κοινωνικών δοµών που 
ανιχνεύονται στον πυθµένα του λογοτεχνικού κειµένου και κρύβουν σηµαντικές 
πληροφορίες για την εις βάθος ανάλυσή του. Πράγµατι, ο Μπουρντιέ προσφέρει µε τις 
εκπληκτικές γνώσεις και την ευρυµάθειά του σηµαντικά µεθοδολογικά εργαλεία για την 
ανάδειξη των ιδιοτήτων του λογοτεχνικού πεδίου και των σχέσεων που αυτό διατηρεί µε 
τα άλλα πεδία. Αυτός ο ιδιότυπος κοινωνιολογικός δοµισµός µε ειδική εφαρµογή στους 
νόµους που διέπουν τη γένεση λογοτεχνικών έργων, αποτελεί µία ιδιαίτερα σύνθετη 
διαδικασία και κάθε άλλο παρά µονοσήµαντος µπορεί να χαρακτηρισθεί.  

Συνοψίζοντας, το σηµείο τοµής της λογοτεχνικής παραγωγής και των κοινωνικών 
ιδεολογηµάτων εµφανίζει µία εύθραυστη ισορροπία και µετατοπίζει διαρκώς τον 
εννοιολογικό άξονα γύρω από τον οποίο περιστρέφεται. Το γεγονός αυτό είναι απόρροια 
του υπερ-ιστορικού χαρακτήρα µε τον οποίο οφείλουµε να προσεγγίσουµε τις δοµές του 
λογοτεχνικού και των υπόλοιπων πεδίων, αλλά και της διαδραστικής σχέσης πεδίων και 
ατόµων µε συγκεκριµένες θέσεις µέσα σε αυτά. Οι κοινωνικές παράµετροι είναι 
αναγνωρίσιµες στο λογοτεχνικό κείµενο µέσα από τις συνθήκες συλλογικής διαµόρφωσης 
των µυθολογικών δοµών τις οποίες ενσωµατώνει το κείµενο. Οι µυθολογικές αυτές δοµές 
µεταφέρουν συµπυκνωµένες γνώσεις και γίνονται φορείς της κυρίαρχης ιδεολογίας, της 
ασκούν κριτική ή την αρνούντα πεισµατικά. Ο συλλογικός χαρακτήρας των µυθολογικών 
χειρισµών παρουσιάζεται, φυσικά, διαµεσολαβηµένος στα λογοτεχνικά έργα από το 
πρωτογενές κριτικό κάτοπτρο του συγγραφέα και το δευτερογενές του αναγνώστη, µε 
όποιες µεταβολές συνεπάγεται η µεταφορά της γνώσης από τον ένα συντελεστή του 
λογοτεχνικού φαινοµένου στον άλλον. Ο εδραιωµένος σε µεθόδους αποδόµησης ρόλος 
του ερευνητή έγκειται στο να φωτίσει τη φαντασιακή διάσταση µε την οποία επενδύεται η 
ρεαλιστική ζωή χάρη στο διαθέσιµο µυθολογικό απόθεµα. Η λειτουργία αυτή στην ουσία 
απογυµνώνει τα κυρίαρχα ιδεολογήµατα και αναζητά στη γλώσσα τις ενσωµατωµένες 
δοµές της συµβολικής εξουσίας. Εναπόκειται στον παραγωγό λόγου να ανα-κατασκευάσει 
τις γνωσιακές δοµές µε την αναδιαπραγµάτευση των µυθικών πρώτων υλών και στον 
ερευνητή να διακρίνει την πραγµατιστική απήχηση των δοµών συµβολικής εξουσίας. 

 

Ο υπερ-ιστορικός δοµισµός των λογοτεχνικών έργων   
Ο παράγοντας της γλωσσικής έξης του  µαθητή αναδεικνύει τις συνθήκες 

αφοµοίωσης των συλλογικά καθορισµένων διαθέσεών του και, παρά το ποσοστό 
περιορισµένης ευθύνης µε την οποία είναι επιφορτισµένη, συνιστά ασφαλιστική δικλείδα 
στους επιβληθέντες από τη γλωσσική αγορά κανόνες: το ποσοστό αποδοχής ή απόρριψης 
των θεσµοθετηµένων γλωσσικών αξιών εκ µέρους του µαθητή σχετίζεται µέχρι ενός 
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σηµείου µε τις επιλεγµένες τακτικές στην εξέλιξη του γλωσσικού παιχνιδιού, καθώς το 
προσδοκώµενο λεκτικό όφελος – όπως το µεταγράφει ο αναλυτής – φέρει εντός του σε 
εµβρυακή µορφή ενδεχόµενες στάσεις και πράξεις του µαθητή. Υπάρχει µία αλυσιδωτή 
πορεία επιδράσεων και εξαρτήσεων που ανάγονται στην ταξική οριοθέτηση του µαθητή 
απ’ όπου καθορίζεται η εκπαιδευτική του πορεία, η οποία µε τη σειρά της προσδιορίζει το 
ποσοστό συνδιαχείρισης των γλωσσικών αγαθών που του αναλογούν, ώστε να φτάσουµε 
στην αξιολόγηση της γλωσσικής του αρτιότητας. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι 
συχνά ο διδάσκων έχει σχηµατίσει µία συγκεκριµένη εικόνα ενός µαθητή και ως έναν 
βαθµό αυτή είναι το κριτήριο αξιολόγησης των γλωσσικών του αποδόσεων, δεδοµένου ότι 
οι εξουσιαστικές δοµές της γλώσσας νοµιµοποιούν την κοινωνικά θεµελιωµένη 
επικράτησή τους. Οι δοµές της συµβολικής εξουσίας έχουν, φυσικά, ευρύ πεδίο δράσης 
και αντλούν το συγκριτικό τους πλεονέκτηµα από µία ιδιότυπη διαδικασία 
«πραγµοποίησης», µε άλλα λόγια δυνατότητα απτής µετουσίωσης των λεκτικών 
προεξαγγελιών, ικανής να συνδέσει το θεωρητικό και το πρακτικό σκέλος του 
εκφρασιακού ενεργήµατος. Το γεγονός αυτό παραπέµπει στην υπερφυσική λειτουργία της 
γλώσσας, ιδιότητα που ανιχνεύεται στην πιο ακραιφνή έκφανσή της, την καλλιτεχνική, 
όπως αυτή µετουσιώνεται στο λογοτεχνικό φαινόµενο.  

Στο εγχείρηµά µου αποδίδω µεγάλη σηµασία στην ολιστική διάσταση της 
παραγωγής λόγου, µίας πρακτικής, δηλαδή, µετατροπής του ιδεολογήµατος σε έργο, του 
υπό διαµόρφωση συλλεχθέντος υλικού σε εκφρασιακό ενέργηµα, της δηµιουργικής 
θεώρησης σε εµπράγµατο σχεδιασµό: από την άποψη αυτήν η πρακτική θεωρία που 
ενοποιεί στο γνωστικό πυρήνα της επιλεγµένα επιστηµονικά εργαλεία όπως εκείνα που 
προτείνει ο Μπουρντιέ, γονιµοποιεί το στοχασµό του µαθητή και εγκαθιδρύει υπό 
καθεστώς ανατροφοδότησης τη διαδικασία κατασκευής της νέας γνώσης. Ο προτεινόµενος 
από το Βιγκότσκι (Vygotsky) κοινωνικός ιστός της γνώσης29 και η δυναµική σύλληψη του 
κοινωνικού γίγνεσθαι του Μπουρντιέ φανερώνουν τη σηµασία που οφείλουµε να 
αποδώσουµε στο διαρκώς µεταβαλλόµενο χαρακτήρα της δοµής του λογοτεχνικού έργου 
και των πεδίων από τη διαδραστική σχέση των οποίων αυτή προκύπτει. ∆εν έχει τόσο 
σηµασία αν ο µαθητής παράγει κάποιο κείµενο µε χαµηλή αισθητική αξία ή µειωµένη 
ενσωµάτωση ιστορικο-κοινωνικών δεδοµένων, όσο η κριτική ικανότητα συγχώνευσης των 
εσωτερικών και εξωτερικών παραµέτρων που συνδράµουν στην κατανόηση του κειµένου 
αυτού µε αυτο-αναιρετική ως προς το µύθο νοηµατοδότηση: η διερεύνηση του ιστορικού 
πλαισίου είναι χρήσιµη κυρίως όταν οδηγεί στην εξιχνίαση των δοµικών µεταλλαγών που 
υφίστανται σταδιακά τα πεδία, και ως εκ τούτου ο υπερ-ιστορικός δοµισµός τους 
εµπερικλείει έναν τεράστιο πλούτο πληροφοριών καθοριστικής σηµασίας για την 
αποµυθοποίηση των λογοτεχνικών δοµών και την κατασκευή της νέας γνώσης. Με άλλα 
λόγια, η Ιστορία και η  Αισθητική, η γνώση και ο µύθος, η επιστήµη και η τέχνη, 
δηµιουργούν ένα δίπολο αυτο-αναιρετικής εξέλιξης. Υπενθυµίζω εκ νέου – γι να 
επιχειρήσω έναν οµολογικό παραλληλισµό – το παιχνίδι ανάµεσα σε ορίζοντα και θέµα 
κατά τον Ίζερ, αυτή τη φορά, όµως, σε επίπεδο ερευνητικής µετα-γλώσσας. 

                                                           
29 L.S. Vygotsky, Mind in Society, M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner, E. Souberman (eds), Cambridge, 
MA, Harvard University Press, 1978 και στα ελληνικά Νους στην κοινωνία, µτφρ. Βοσνιάδου, Στέλλα 
Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg, 1997. 
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1.4. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ         
 
Θεωρητικές παραδοχές ∆ιδακτικής της Λογοτεχνίας 

Μολονότι το πεδίο των λογοτεχνικών ερευνών είναι εξαιρετικά ευρύ30, ως προς τις 
διδακτικές του προεκτάσεις δεν έχει αξιοποιηθεί δηµιουργικά η συνδροµή των Νέων 
Τεχνολογιών

31. Η Λογοτεχνία, ωστόσο, ως πεδίο διαµεσολαβηµένης πρακτικής ποικίλων 
Λόγων (Discourses) δηµιουργεί διακειµενικούς δεσµούς όχι µόνο µε λογοτεχνικά κείµενα, 
αλλά και µε κάθε άλλου είδους «κείµενο» το οποίο αντανακλά την πολιτισµική του 
ταυτότητα και νοηµατοδοτεί τις κοινωνικές του καταβολές και προεκτάσεις. Το άνοιγµα 
που έχουν επιχειρήσει οι Πολιτισµικές  Σπουδές σε προϊόντα του πνεύµατος, συχνά 
κατώτερης αισθητικής ποιότητας από τα λογοτεχνικά έργα, παρά τις ποικίλες αντιρρήσεις 
και τις βάσιµες υποψίες που γεννά η άλογη και παρεκκλίνουσα από το λογοτεχνικό 
κανόνα χρήση τους, αποτελούν, κατά τη γνώµη µου, απαραίτητο συµπλήρωµα των 
κειµένων µε τεκµηριωµένη αισθητική αξία. Θα επιχειρήσω στη συνέχεια να διαπιστώσω 
εάν και κατά πόσον ωφελεί να υιοθετήσει ο διδάσκων στοιχεία της ποιητικής και της 
ρητορικής των «κειµένων» που τοποθετούνται σε παρα- ή εξω-λογοτεχνικά πλαίσια, µε 
την προοπτική να ενδυναµώσει όχι µόνο τον ερµηνευτικό, αλλά και τον κοινωνικό 
ορίζοντα δόµησης των λογοτεχνικών κειµένων. Οι προβληµατισµοί αυτοί εντάσσονται σε 
ένα γενικότερο πλαίσιο που περιλαµβάνει ερωτήσεις, όπως τι θα επιλέξει να διδάξει – 
λαµβάνοντας υπόψη και τον παράγοντα µαθητή – ο εκπαιδευτικός στο µάθηµα της 
Λογοτεχνίας, εποµένως, ποια «κείµενα» είναι πιο ελκυστικά για τους µαθητές32, και ποιος 
είναι ο καταλληλότερος τρόπος αντιµετώπισης του µαθητή στη σηµερινή εποχή όπου 
εκείνος εντάσσεται. Στο σηµείο αυτό µε ενδιαφέρει να επικεντρώσω την προσοχή µου 
στην παιδαγωγική αξία κειµένων που παραδοσιακά υποτιµώνται και παραµένουν στο 
περιθώριο, ενώ η συµβολή τους στη γόνιµη διεξαγωγή της επικοινωνιακής διαδικασίας 
στις µέρες µας κρίνεται καθοριστική. 

Εάν το λογοτεχνικό κείµενο καλλιεργεί τα υψηλά ιδανικά του ανθρώπου, ενώ τα 
προϊόντα του λαϊκού πολιτισµού διαµορφώνουν τον τρόπο σκέψης και συµπεριφοράς του 
στις εκδηλώσεις της καθηµερινής του ζωής, τότε ίσως η ψυχαναλυτική αναγωγή του 
«καλύτερου» εαυτού στο «ιδεατό εγώ» (υπερεγώ) και του «καθηµερινού» εαυτού στο 
«εγώ» (Φρυδάκη, 2003: 178) είναι σε θέση να δικαιολογήσει a priori την αναγκαιότητα 
των υποβαθµισµένων ή παραµεληµένων πολιτισµικών προϊόντων, εφόσον αυτά συνιστούν 
διάσπαρτα σηµεία που χρησιµοποιεί το θεωρητικά ‘ανώτερο’ λογοτεχνικό κείµενο για να 

                                                           
30 Η ενδεικτική βιβλιογραφία που έχει παρατεθεί εµπλουτίζεται διαρκώς, µε αποτέλεσµα να προκύπτουν 
πολύ ενδιαφέρουσες διεπιστηµονικές προσεγγίσεις λογοτεχνικών θεµάτων.  
31Για πληροφορίες σχετικά µε το µάθηµα της Λογοτεχνίας στο αγγλικό, αµερικανικό και ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα, καθώς και για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας σε αγγλόφωνους και ελληνόφωνους 
εκπαιδευτικούς κόµβους, βλ. Σοφία Νικολαΐδου, Λογοτεχνία και Νέες Τεχνολογίες – Από τη θεωρία στη 
διδακτική πράξη, Αθήνα, Κέδρος, 2009, σ. 25 – 57 και 89 – 119, αντιστοίχως. Επίσης, για πληροφορίες 
αναφορικά µε τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας µέσω διαδικτύου βλ. Σοφία Νικολαΐδου & Τερέζα 
Γιακουµάτου, ∆ιαδίκτυο και διδασκαλία – Ένας οδηγός για κάθε ενδιαφερόµενο και πολλές προτάσεις για τους 
φιλολόγους, Αθήνα, Κέδρος, 2001, σ. 283 – 296. 
32 Για πληροφορίες σχετικά µε το περιεχόµενο των διδακτικών βιβλίων της Λογοτεχνίας από τα 
‘Νεοελληνικά Αναγνώσµατα’ του 1956 µέχρι τη δεκαετία του 1980, βλ. Ευγενία Σπετσιώτου – Μέλλιου, 
‘∆άσκαλε … τον ήρωά µου!’ – Το κοινωνικό πρόσωπο της σχολικής λογοτεχνίας, Αθήνα, Εκδόσεις Έκφραση, 
1998, σ. 115 – 148. 
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διατρανώσει την ισχύ του. Ποια αξία µπορεί, όµως, να αποκτήσει ένα λογοτεχνικό κείµενο 
που αποκόπτει υπεροπτικά τους διακειµενικούς δεσµούς του µε τα µηνύµατα των µέσων 
µαζικής ενηµέρωσης, της µόδας, των µετεξελιγµένων τηλεπικοινωνιακών µέσων, και, 
γενικότερα, µε τις νοηµατοδοτήσεις κάθε επικοινωνιακού µηχανισµού της καθηµερινής 
ζωής; Θεωρητικά, η αισθητική αποτίµηση ενός τέτοιου έργου είναι αδύνατον να είναι 
πολυπρισµατική από τη στιγµή που ορισµένα απλά κριτήρια φανερώνουν τη µονοµέρειά 
της. Πρώτα-πρώτα η συχνά ως τις µέρες µας εσφαλµένη ταύτιση της λογοτεχνίας µε 
αναπαραστατική και µιµητική δραστηριότητα της πραγµατικότητας – ερµηνεία που 
ευθύνεται πρωτογενώς για το φρονηµατιστικό και κανονιστικό πρότυπο της λογοτεχνικής 
διδασκαλίας – ακυρώνει εκ προοιµίου τον αποκλεισµό όλων των πολιτισµικών προϊόντων 
από τον ενεργό διάλογο µε το λογοτεχνικό κείµενο, µε τη διαφορά, βέβαια, ότι δεν 
πρόκειται για ταύτιση, αλλά για αφηγηµατική ή καλλιτεχνική εκδοχή της 
«πραγµατικότητας». Αν η λογοτεχνία περιοριστεί µόνο στη φαντασία και συναρτήσει την 
πραγµατικότητα µε ορισµένες υποκειµενικές εκδηλώσεις του ανώτερου πνεύµατός της, θα 
κάνουµε πλέον λόγο για «φαντασιοτεχνία», το εκλεκτικιστικό πνεύµα της οποίας θα 
νεκρώσει κάθε ικµάδα κοινωνικής και πολιτισµικής δυναµικής στον ανιστορικό της 
ορίζοντα. Από την άλλη, ορισµένες νοηµατοδοτικές πρακτικές της καθηµερινής ζωής 
αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής και θα µπορούσαν να αναβαθµίσουν το λειτουργικό και 
αισθητικό χαρακτήρα τους, προσεγγίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αξίες που διεκδικεί και 
υιοθετεί το καταξιωµένο λογοτεχνικό κείµενο. Επιπλέον, αν η λογοτεχνία αποτελεί ένα – 
ίσως, το πιο εννοιολογικοποιηµένο – µέσο ανθρώπινης επικοινωνίας και µετάδοσης ιδεών 
και συναισθηµάτων, πώς είναι δυνατόν να διακηρύσσει τη συνειδητή αποµόνωσή της και 
να έρχεται σε ρήξη µε την εγγενή φύση και τη θεσµοθετηµένη λειτουργία της; 

 
Η Λογοτεχνία ως πολιτισµικό προϊόν 

Το επείγον ερώτηµα δεν είναι τόσο αν υπάρχει κίνδυνος να υποβιβασθεί 
µακροπρόθεσµα η λογοτεχνική ποιότητα στην καθηµερινή απαξία, όσο αν η θεωρητικά 
δεδοµένη ποιότητα των λογοτεχνικών έργων διατηρεί πλέον ισχυρούς δείκτες ευκαµψίας 
και προσαρµογής στα νέα κοινωνικο-πολιτισµικά δεδοµένα του σύγχρονου κόσµου: το 
ερώτηµα αυτό δεν αφορά, εποµένως,  τόσο την επιλογή συγκεκριµένων ιστορικά 
καταξιωµένων λογοτεχνικών έργων, όσο τον τρόπο µετάδοσης του περιεχοµένου τους, 
δηλαδή τη διδακτική τους. Η ελληνική κοινωνία και η παιδαγωγική νοοτροπία των 
ηµερών µας δεν είναι αρκετά ώριµες για να δεχτούν µία θεµατολογική ανανέωση στα 
σχολικά ανθολόγια της  Λογοτεχνίας. Από την άλλη, η ενσωµάτωση σύγχρονων 
λογοτεχνικών έργων ή και άλλων πολιτισµικών προϊόντων στη διδακτέα ύλη της 
Λογοτεχνίας, είναι – ή πρέπει να είναι – µία διαδικασία σταδιακή και µακροχρόνια, µε 
πιλοτική εφαρµογή διδακτικών προτύπων και επάλληλους κύκλους στοχασµού, δράσης 
και αναστοχασµού. Το πιο εύκολο βήµα στο παραπάνω δίληµµα είναι η εισαγωγή 
εναλλακτικών «κειµένων» στο παραδοσιακό corpus των λογοτεχνικών έργων ως 
βοηθητικών ή παράλληλων κειµένων. Ο διδάσκων είναι σε θέση σήµερα να συνδυάσει και 
να εµπλουτίσει την παράδοση ενός καθιερωµένου λογοτεχνικού έργου µε άλλες πηγές, 
άλλα «κείµενα», που θα διευρύνουν τους σηµασιολογικούς προσδιορισµούς των µαθητών 
και θα ενδυναµώσουν µέσα τους την ικανότητα οικοδόµησης της νέας γνώσης. Η εκ νέου 
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νοηµατοδότηση, εξάλλου, των σηµείων που καλούνται οι µαθητές να αποκωδικοποιήσουν 
στα λογοτεχνικά έργα – όσο παρωχηµένα και να είναι αυτά – είναι ο πιο σίγουρος τρόπος 
επιβίωσης ενός µέρους των σηµασιολογικών τους φορτίων, αρκετός, ωστόσο, για να 
διατηρήσει τεντωµένο το νήµα της παράδοσης και της ιστορικής τους αξίας. Αν, όµως, δε 
δοθεί έστω και ελάχιστος χώρος για τη νοηµατική ανασυγκρότηση και τον εγχρονισµό των 
σηµείων αυτών στη νέα διαµορφωµένη πραγµατικότητα, όχι µόνο θα αποφορτισθεί το 
συγκινησιακό ενδιαφέρον των µαθητών για αυτά, αλλά θα καταλήξουν γράµµα νεκρό, 
εφόσον θα αναφέρονται σε µία πραγµατικότητα την οποία οι µαθητές θα αισθάνονται ως 
εντελώς ξένη µε τα ενδιαφέροντα και τις απαιτήσεις της δικής τους εποχής. Η 
διαχρονικότητα επιτυγχάνει µε γόνιµο τρόπο τη µεταλαµπάδευση του ιστορικού και 
αισθητικού πνεύµατος µέσω της µερικής αποφόρτισης του σηµασιολογικού περιεχοµένου 
του µηνύµατος ανά περίοδο ή εποχή, και την παράλληλη επικαιροποίηση του 
νοηµατοδοτικού του περιεχοµένου. Αυτό γίνεται, φυσικά, µε την ένταξη στο κατάλληλο 
επικοινωνιακό πλαίσιο, το οποίο στις µέρες µας καθορίζεται κατά βάση από τα ΜΜΕ και 
την τεχνολογία, και όχι από τη λογοτεχνία – και κυρίως την ποιητική τέχνη. Μπορεί 
κάποιος να φανταστεί έναν νέο που δεν έχει σήµερα επαφή µε τα ΜΜΕ ή την τεχνολογία; 
Ασφαλώς και όχι. Εφόσον, λοιπόν, το ρόλο της λογοτεχνίας πριν από έναν ή δύο αιώνες 
έχουν αντικαταστήσει κυρίως οι δύο παραπάνω παράγοντες, περιθωριοποιώντας τη 
λογοτεχνία στη σύγχρονη ζωή, προφανώς αποτελεί ένδειξη αυτάρεσκης αποµόνωσης ο 
επιδεικτικός παραγκωνισµός της «σηµασιοδοτικής λειτουργίας» που ασκούν και την οποία 
διαµορφώνουν στη ζωή των νέων33. Είναι µεγάλο λάθος, λοιπόν, να υποβαθµίσουµε το 
ρόλο των εξωσχολικών πλαισίων µάθησης – διαδικτύου, ΜΜΕ, προσωπικών και 
εργασιακών εµπειριών – και, µάλιστα, από τη στιγµή που έχει αναγνωρισθεί ο 
καθοριστικός ρόλος των µη οργανωµένων σε εκπαιδευτικούς θεµούς διαδικασιών για την 
ποιοτική µάθηση (Κορωναίου, 2001). Η Λογοτεχνία, λοιπόν, ως πολιτισµικό προϊόν 
κοινωνικών επικαθορισµών, δε µιλά για διαφορετικές αξίες – και αν το κάνει, αυτό θα 
είναι εις βάρος της. Οι αξίες ήταν, είναι και θα είναι πάντα οι ίδιες, απλώς µεταβάλλεται η 
ιεράρχηση και η νοηµατοδότησή τους. Ο όρος ‘δικαιοσύνη’ για παράδειγµα έχει υποστεί 
τεράστια σηµασιολογική µετατόπιση και η νοηµατοδότησή της σήµερα συναρτάται σε 
τεράστιο βαθµό από την επίδραση των ΜΜΕ. Όταν ο µαθητής ανακατασκευάζει το 
νοηµατικό ιστό αυτής της έννοιας µέσα από ένα λογοτεχνικό κείµενο στο σχολείο, θεµιτό 
είναι να τη συνδυάζει µε όλα εκείνα τα διακειµενικά πλαίσια – ΜΜΕ, διαφηµίσεις, 
γκράφιτι, τραγούδια κ.λ.π. – που συνδιαµορφώνουν τη νοηµατική της αναπλαισίωση34. 

                                                           
33 Πρβλ. Sally Wicks, ‘Η αγγλική γλώσσα και η πληροφορική - επικοινωνιακή τεχνολογία – Πώς φτάσαµε 
ως εδώ και προς τα πού κατευθυνόµαστε: η αγγλική εµπειρία από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 ως το 1999 
και οι µελλοντικές προοπτικές’, στο ∆ηµήτρης Κουτσογιάννης (επιµ.) Πληροφορική – επικοινωνιακή 
τεχνολογία και γλωσσική αγωγή: η διεθνής εµπειρία, Πρακτικά διεθνούς ηµερίδας, Θεσσαλονίκη, Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, 2001, σ. 201 – 212, όπου περιγράφεται η πολιτική της ενσωµάτωσης των Νέων 
Τεχνολογιών στην εκπαίδευση στη Μεγάλη Βρετανία και µεταξύ άλλων τονίζεται η σηµασία της 
δυνατότητας πρόσβασης των µαθητών από το σπίτι στις τεχνολογικές δραστηριότητες, έτσι ώστε η 
µαθησιακή διαδικασία να παραµένει ενεργή και εκτός σχολείου. 
34Πρβλ. Γιώργος Παπαδόπουλος, ‘Το σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας’, στο Κώστας Τσολακίδης 
(επιµ.) Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση – Τεχνολογίες, Εφαρµογές, Κατάρτιση εκπαιδευτικών, Πρακτικά 
Συνεδρίου, Ρόδος, 14 – 15 ∆εκεµβρίου 2001, Τµήµα Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών & Τµήµα 
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2002, σ. 84, όπου ο 
ανωτέρω Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, επικαλούµενος απόψεις του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου 
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Και όχι µόνον αυτό, αλλά θα πρέπει να συσχετίσει τον εννοιολογικό ορίζοντα της 
«δικαιοσύνης», για παράδειγµα, µε τις υπόλοιπες νοηµατικές διαπλοκές που ανακαλύπτει 
στο προς ανάλυση λογοτεχνικό κείµενο. Ο ρόλος του διδάσκοντος είναι βοηθητικός ως 
προς τη διαδικασία της ανακάλυψης νέων νοηµάτων και εννοιολογικών διασυνδέσεων, και 
σε καµία περίπτωση δεν πρέπει εκείνος να επιβάλει τη µία και µοναδική ερµηνεία35. Από 
αυτόν τον εννοιολογικό συσχετισµό δεν επηρεάζεται µόνο το παραδοσιακό λογοτεχνικό 
κείµενο µε διακύβευµα τη διαχρονικότητά του, και η πορεία συγκρότησης της ταυτότητας 
του µαθητή µε διακύβευµα την ενεργητική διαχείριση πληροφοριών και τους 
εναλλακτικούς τρόπους ανακατασκευής του προτεινόµενου νοήµατος, αλλά και ο βαθµός 
της κριτικής αξιολόγησης κάθε πολιτισµικού προϊόντος της καθηµερινής ζωής του µαθητή 
µε διακύβευµα την αποκαθήλωση των καθολικών υπερβατικών εννοιών και των 
χειραγωγίσιµων συµπεριφορών. Η λογοτεχνία, υπό το παραπάνω πρίσµα, δεν αποτελεί 
στεγανό χώρο ιδεών, αξιών και νοηµάτων, ακόµα και στην περίπτωση που κάποιος θα 
ισχυριζόταν ότι επρόκειτο για την πιο εκλεπτυσµένη έκφανση του πνεύµατος. Συµµετέχει 
στη ζωή, εκπορεύεται από εκείνην και σε εκείνην πάλι καταλήγει. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
έχει τη δυνατότητα να διαδραµατίσει το ρόλο ενός αποτελεσµατικού διαµεσολαβητή 
ανάµεσα στη ζωή και το σχολείο. Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι ο ζωτικός χώρος 
του λογοτεχνικού κειµένου ασφυκτιά κάτω από το βάρος του εκλεκτικισµού και του 
σκόπιµου αποµονωτισµού και αναζητά διέξοδο σε κοινωνικο-πολιτισµικά ερείσµατα που 
θα αναδιαµορφώσουν τους ορίζοντες της προοπτικής του. Με αυτό το σκεπτικό, η 
διδασκαλία του λογοτεχνικού έργου είναι θεµιτό να πλαισιώνει τα εγνωσµένης αξίας 
λογοτεχνικά κείµενα µε σύγχρονα πολιτισµικά προϊόντα, ώστε να προβάλει αβίαστα το 
σύνθετο πλέγµα των ενδεχόµενων συγκρίσεων και συσχετισµών τους. 

 
∆ιδακτικές παράµετροι της Λογοτεχνίας  

Οι όροι Αναλυτικό Πρόγραµµα και διαθεµατικότητα αντανακλούν τις αντίστοιχες 
στρατηγικές της διδακτικής λογοτεχνικών κειµένων και τις δύο διαφορετικές διαδροµές 
των ρόλων που καλείται να διαδραµατίσει ο διδάσκων στη χάραξη σκοποθεσίας και την 
εκτέλεση της διδακτικής πράξης, µίας πράξης εύπλαστης που είτε ενσωµατώνει τις 
κοινωνικές εξελίξεις, είτε παραµένει αεροστεγώς αποµονωµένη από εκείνες, είτε, τέλος, 
εντοπίζεται σε µία σειρά διαβαθµίσεων ανάµεσα στα δύο αυτά άκρα. Κάθε διδάσκων, 
ανάλογα µε τη θεωρητική του κατάρτιση – γενική και ειδική – διαµορφώνει µέσα του ένα 
                                                                                                                                                                                

και του Seymour Papert, δηλώνει πως ‘Το σχολείο πρέπει, επίσης, να αποτελεί ζωντανό κύτταρο και όχι 
‘παράρτηµα’ της κοινωνίας. ∆εν πρέπει να υπάρχει κενό ανάµεσα στο θεσµό του σχολείου και στην κοινωνία.’. 
Επιπλέον, βλ. στα Πρακτικά του ίδιου Συνεδρίου, Ε. Μάλλιου, Σ. Σάββας & Σ. Σωτηρίου, ‘Σχεδιάζοντας το 
σχολείο του αύριο. Καινοτόµες εφαρµογές των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση’, σ. 117, όπου 
διαπιστώνεται η αλληλεπίδραση σχολείου και κοινωνίας: ‘Το σχολείο του αύριο θα πρέπει να ανταποκρίνεται 
στις προκλήσεις αυτές, να αποτελεί ενεργό κρίκο της κοινωνίας, να αντανακλά τον πολιτισµό της εκάστοτε 
κοινωνικής στιγµής. Η σχέση σχολείου και κοινωνίας θα πρέπει να θεωρείται ως σχέση ανάδρασης και 
αλληλεπίδρασης’.  
35
Ιδ., σ. 206: ‘Επιπλέον, οι Πληροφορικές – Επικοινωνιακές Τεχνολογίες µπορούν να υποστηρίξουν και να 
αναπτύξουν τη µελέτη των λογοτεχνικών κειµένων, δίνοντας, για παράδειγµα, στους µαθητές τη δυνατότητα να 
ερευνήσουν τα κοινωνικά, ιστορικά και πολιτιστικά συµφραζόµενα ενός κειµένου που γράφτηκε πριν από τον 
εικοστό αιώνα, µέσω ψηφιακού δίσκου ή του ∆ιαδικτύου. Χρησιµοποιώντας το ∆ιαδίκτυο, οι  µαθητές µπορούν 
ακόµη να βρουν πληροφορίες για σύγχρονους συγγραφείς και να τους στείλουν ηλεκτρονικές επιστολές µε 
ερωτήσεις σχετικές µε το έργο τους.  Τέλος, µπορούν να συµµετάσχουν σε µια ηλεκτρονική συζήτηση και να 
ανταλλάξουν απόψεις για κάποιο κείµενο µε αναγνώστες από όλο τον κόσµο.’ . 
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λογοτεχνικό δόγµα για τη φύση, την ουσία, τη λειτουργία και τους σκοπούς της 
λογοτεχνίας. Το αν αυτό το δογµατικό «εννοιολόγηµα» συµπίπτει µε εκείνο που έχει 
διαµορφώσει στη συνείδησή του κάθε µαθητής είναι ένα ζέον ζήτηµα, και σίγουρα είναι 
καλό να διασαφηνιστούν καίρια θέµατα ευθύς εξαρχής, για να καταστεί γόνιµη η 
επικοινωνία τους µέσω του λογοτεχνικού διαύλου. Εξίσου σηµαντικό θέµα είναι κατά 
πόσον ο διδάσκων έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει τους διδακτικούς του σχεδιασµούς, 
τηρώντας και ταυτόχρονα «υπερβαίνοντας» τους περιορισµούς του αναλυτικού 
προγράµµατος, και µε ποια µέσα είναι σε θέση να το επιτύχει αυτό. Η διαθεµατικότητα, 
για παράδειγµα, θα µπορούσε να αποτελέσει έναυσµα για µεγαλύτερους πειραµατισµούς 
και ανάληψη πρωτοβουλιών εκ µέρους του εκπαιδευτικού. Η πραγµατικότητα, ωστόσο, 
έχει διαψεύσει αυτές τις ελπίδες, καθιστώντας τις διαθεµατικές δραστηριότητες στην 
ουσία προαιρετικές, δεδοµένου ότι δεν αποτελούν εύκολα εφαρµόσιµη λύση. Ανάµεσα, 
λοιπόν, στο δίληµµα του αναλυτικού προγράµµατος και του διαθεµατικού µοντέλου, 
καθίσταται καίριο και επιτακτικό το αίτηµα για ανίχνευση νέων ευέλικτων παραδειγµάτων 
διδακτικής εφαρµογής και µετουσίωσης των νεότερων επιστηµολογικών κατακτήσεων.  

 

Το δίληµµα της αµφισβήτησης του λογοτεχνικού κανόνα 
Το αναλυτικό πρόγραµµα οριοθετεί τις προτεραιότητες του εκπαιδευτικού 

προσδιορίζοντας τους βασικούς πόλους έλξης των διδακτικών του στόχων: ο πολιτισµικός 
παράγοντας είναι κυρίαρχος και ενσωµατώνει τη λογοτεχνική παραγωγή στη 
συνολικότερη θεώρησή της ως αισθητικό δείκτη και ιδεολογικό φορέα του κυρίαρχου 
αξιακού συστήµατος. Αντλώντας υλικό από µία γκάµα καταξιωµένων δηµιουργών που 
συµβολοποιούν το πνεύµα της εποχής τους, ο εκπαιδευτικός διατηρείται εντός των ορίων 
του αναλυτικού προγράµµατος, πλην όµως διατρέχει το σοβαρό κίνδυνο της µουσειακής 
και αποστεωµένης προσέγγισης της Λογοτεχνίας, µίας προσέγγισης που ταυτίζει την 
τελευταία µε κάτι πλαστό και περιττό, άρα άχρηστο στο σηµερινό νέο. Η υποβάθµιση της 
αξίας του λογοτεχνικού έργου και της προσωπικότητας του λογοτέχνη είναι 
αναµφισβήτητα γενικότερο φαινόµενο: η Ελλάδα διαθέτει σήµερα µεγάλα λογοτεχνικά 
ταλέντα, αλλά στερείται προσωπικοτήτων ολκής (π.χ. Καβάφης, Σεφέρης, Ελύτης, Ρίτσος) 
και δεν έχει λαοπρόβλητους πνευµατικούς ταγούς. Από τη σκοπιά αυτήν, κοινωνία και 
σχολείο συµβαδίζουν, υποτιµώντας το ρόλο και την αξία του λογοτεχνικού φαινοµένου 
και περιορίζοντας την αξιολογική του αποτίµηση στον κανονιστικό και ψυχαγωγικό του 
χαρακτήρα. Αν, όµως, η κοινωνία και το σχολείο διαπιστώνουν οµόφωνα την απαξίωση 
του λογοτεχνικού κανόνα, το ερώτηµα που τίθεται είναι σε ποιες ενέργειες έχει τη 
δυνατότητα να προβεί ο διδάσκων για να καινοτοµήσει στο µέτρο του δυνατού. Το 
ακανθώδες αυτό ζήτηµα είναι σύνθετο και εµπεριέχει πλήθος άλλων παραγόντων που 
σχετίζονται µε το γενικότερο κοινωνικό και πολιτισµικό του περιβάλλον, το εκπαιδευτικό 
σύστηµα και τη δυναµική των πειραµατικών του υποδοµών, την υλικοτεχνική υποδοµή 
κάθε σχολείου, τους πνευµατικούς ορίζοντες του διευθύνοντος κάθε σχολείου, την 
ικανότητα συγκερασµού των θεωρητικών προτύπων και της πρακτικής εφαρµογής, το 
έµψυχο υλικό κάθε τάξης και την ικανότητα αυτοπροσδιορισµού ως διαδικασία 
αυτογνωσίας και συγκρότησης της ταυτότητας κάθε µαθητή µε όρους διαπολιτισµικής 
συνείδησης. Ένα ακόµη σοβαρό ζήτηµα είναι η αναξιοποίητη µε πολυτροπικούς όρους 
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συγκρότηση µαθησιακού υλικού για τη διδακτική λογοτεχνικών κειµένων, 
συµπεριλαµβανοµένων και των σχολικών Ανθολογίων36. 

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε ενέργεια πρωτότυπη και ρηξικέλευθη που απηχεί 
τη διδακτική νεοτερικότητα στόχων και µεθόδων κρίνεται ως θετικό βήµα από την πλευρά 
των µαθητών και προκαλεί το ενδιαφέρον τους. Η συµµετοχή των µαθητών, εφόσον 
προκύπτει αβίαστα ως αποτέλεσµα δικής τους επιλογής, σηµατοδοτεί την ανακάλυψη στο 
µάθηµα της Λογοτεχνίας ενός ουσιώδους γνωστικού αντικειµένου για τη ζωής τους. 
∆ιευκρινίζω εδώ ότι ο µαθητής έχει την κριτική ικανότητα και τη διαίσθηση να 
ερµηνεύσει την προσπάθεια του διδάσκοντος να τον  προσεγγίσει για να γίνει πιο 
ελκυστικό το µάθηµα. Περιπτώσεις όπου ο εκπαιδευτικός υποτιµά το επίπεδο των 
µαθητών ή υιοθετεί παρελκυστικές µεθόδους ταύτισης του γνωστικού αντικειµένου µε 
προϊόντα αγαπητά σε αυτούς, αλλά µε χαµηλή αισθητική και παιδευτική αξία, γίνονται 
εύκολα αντιληπτές και φέρνουν τα αντίθετα αποτελέσµατα. Η διδακτική πρόταση για να 
έχει απήχηση πρέπει να κοµίζει κάτι πραγµατικά ενδιαφέρον, που να υπόσχεται και να 
αποδεικνύει παράλληλα, ότι είναι σε θέση να προσφέρει γνώση στο µαθητή, να επιτύχει τη 
συγκινησιακή του φόρτιση και να οξύνει την κριτική του ικανότητα. Αυτό ισοδυναµεί µε 
δηµιουργία αυριανών πολιτών µε αυξηµένες κοινωνικές και πολιτικές ευθύνες, ατόµων 
που είναι σε θέση να αποκωδικοποιήσουν τα µηνύµατα από τα οποία βοµβαρδίζονται, να 
φιλτράρουν το νοηµατοδοτικό καταιγισµό των κοινωνικών πράξεων όπου εµπλέκονται 
άµεσα ή έµµεσα, ώστε να επιλέξει καθένας ό,τι θεωρεί πιο χρήσιµο για τη συγκρότηση και 
ενδυνάµωση της πολιτισµικής και κοινωνικής του ταυτότητας. 

 

Το νέο επικοινωνιακό πλέγµα εκπαιδευτικού και µαθητών 
Εάν το διαθεµατικό πλαίσιο, πολλά υποσχόµενο αλλά πρακτικά δυσεφάρµοστο, 

απαιτεί συνεργασία διδασκόντων, πολύπλοκο σχεδιασµό και εκτενές χρονοδιάγραµµα 
εκτός ωριαίου προγράµµατος, ίσως να είναι προτιµότερο ο διδάσκων να στραφεί σε λύσεις 
που του προσφέρονται από τις δυνητικές προοπτικές εναλλακτικών διδακτικών χειρισµών, 
όπως αυτές προκύπτουν συχνά από το αναλυτικό πρόγραµµα. Πρώτιστο µέληµά του είναι 
η διαµόρφωση επιτυχηµένων µαθησιακών εµπειριών37, ενώ σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει 
η διαρκής επιµόρφωσή του σε θέµατα παιδαγωγικής και τεχνολογικής κατάρτισης38. 

                                                           
36Για µία ευσύνοπτη κατατοπιστική προσέγγιση του σχολικού βιβλίου ως πολυτροπικού κειµένου, βλ. 
Κυριάκος Θ. Μπονίδης, Το Περιεχόµενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείµενο έρευνας – ∆ιαχρονική εξέταση 
της σχετικής έρευνας και µεθοδολογικές προσεγγίσεις, Αθήνα, Μεταίχµιο, 2004, σ. 159 – 172. 
37 Πρβλ. Henry Ellington, Fred Percival & Phil Race, Handbook of Educational Techonology, London, 
Kogan Page Ltd, 1995, p. 24 – 27, σχετικά µε τα τέσσερα συστατικά στοιχεία των επιτυχηµένων 
µαθησιακών εµπειριών: την παροχή κινήτρων (‘Wanting’), την εξάσκηση, τη δοκιµή και το λάθος (‘Doing’), 
τις αντιδράσεις άλλων ανθρώπων και την αποτίµηση των αποτελεσµάτων (‘Feedback’) και την προσωπική 
νοηµατοδότηση µε την κατάκτηση της γνώσης (‘Digesting’) (η µτφρ. δική µου). 
38 Πρβλ. Αριστοτέλης Ράπτης & Αθανασία Ράπτη, Πληροφορική και Εκπαίδευση – Συνολική προσέγγιση, 
Αθήνα, Εκτύπωση – βιβλιοδεσία: Εκδόσεις Τελέθριον, 1997, σ. 239 – 240, ως προς τη σηµασία της 
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών «υπάρχει ανάγκη για δηµιουργία ενός συστήµατος όχι µόνον ειδικής 
κατάρτισης, αλλά και ‘συνολικής παιδαγωγικής και τεχνολογικής µόρφωσης και συνεχούς επιµόρφωσης των 
εκπαιδευτικών’» και, επιπλέον, «δηµιουργία ενός νέου µοντέλου δασκάλου/καθηγητή. ‘Ο σύγχρονος 
εκπαιδευτικός χρειάζεται ανάπτυξη της σφαιρικής του µόρφωσης, των κριτικών και δηµιουργικών του 
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Παράλληλα, η ολοένα αυξανόµενη επίδραση των επιστηµολογικών απόψεων για τη 
σηµασία του αναγνώστη και το κοινωνικο-πολιτισµικό πλαίσιο του µαθητή-αναγνώστη 
στη διαµόρφωση του διδακτικού κλίµατος, χαρακτηρίζουν ένα νέο σκηνικό διδακτικής 
µεθοδολογίας, όπου εκπαιδευτικός και µαθητές αποφασίζουν να συστήσουν από κοινού 
ένα επικοινωνιακό πλέγµα, ανοιχτό στις εκατέρωθεν παρεµβάσεις και ικανό να 
προκαλέσει το γόνιµο διάλογο39.  

Από τον ολοένα αυξανόµενο αριθµό ελληνόγλωσσων µελετών για τη διδασκαλία 
της λογοτεχνίας θα αναφερθώ ενδεικτικά, καταρχάς, στις χρήσιµες παρατηρήσεις της 
Καλογήρου, ώστε να διαπιστωθεί το εύρος των πιθανών εφαρµογών του µυθοπλασιακού 
αποθέµατος των µαθητών στη δηµιουργία αυθεντικών προτύπων βιοθεωρίας και 
δηµιουργικού στοχασµού (Καλογήρου 2002: 59-81).  Στη διερεύνηση µίας γόνιµης 
πρακτικής  ως προς την ειδική διδακτική της λογοτεχνίας, αναπόσπαστο τµήµα της 
µεθοδολογίας συνιστά, ως γνωστόν, η υιοθέτηση συγκεκριµένης θεωρητικής αφετηρίας: 
διαφωτιστική, από την άποψη αυτήν, είναι η αντιστικτική προσέγγιση των δύο πεδίων και 
η σφαιρική γνώση διαφόρων επιστηµολογικών προσεγγίσεων που έχουν διατυπωθεί στο 
πεδίο της Θεωρίας της Λογοτεχνίας. Αναφέρω ενδεικτικά το βιβλίο της Ευαγγελίας 
Φρυδάκη Η θεωρία της λογοτεχνίας στην πράξη της διδασκαλίας, για να τονίσω τη 
σηµαντική συνεισφορά του στην ανάλυση της διδακτικής µεθόδου µε την οποία µπορεί να 
επενδυθεί το λογοτεχνικό υλικό, τη συγκέντρωση και τη συνοπτική ανάλυση διαφόρων 
θεωρητικών σχολών και ενδεικτικών διδακτικών προοπτικών τους (2003). Σχετικά µε 
εναλλακτικούς τρόπους λογοτεχνικής διδακτικής, χρήσιµα συµπεράσµατα µπορούν να 
εξαχθούν και από ορισµένες ιδέες που συµπεριλαµβάνονται στο βιβλίο Λογοτεχνική 
ανάγνωση και διδακτικές εφαρµογές που επιµελήθηκε η Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου (2001): 
για παράδειγµα, ενδιαφέρουσα είναι η πρόταση για συνθετική χρήση κειµένου, µουσικής 
και εικόνας στη διδασκαλία (Καλογήρου 2001: 81-100) και η απόπειρα συγκερασµού της 
συγκριτικής θεώρησης ενός ελληνικού και ενός αγγλικού µυθιστορήµατος µε τη διδακτική 
πράξη (Πεσκετζή 2001: 159-176). Τέλος, ο αναγνώστης θα εντοπίσει ενδιαφέροντα άρθρα 
συγκεντρωµένα στο βιβλίο Λογοτεχνία και Εκπαίδευση, κυρίως στο πρώτο µέρος («Η 
λογοτεχνία στο σχολείο: βασικά προβλήµατα και εφαρµογές»), στο δεύτερο («Η συµβολή 
της θεωρίας της λογοτεχνίας στη διδασκαλία») και στο πέµπτο («Οµάδα έρευνας για τη 
διδασκαλία της λογοτεχνίας: προτάσεις για ένα νέο πρόγραµµα διδασκαλίας») 
(Αποστολίδου & Χοντολίδου 2004), ενώ αξιοποιήσιµη διδακτικά είναι η γνώση 
αφηγηµατικών τεχνικών του αναλυόµενου κειµένου40. 

                                                                                                                                                                                

ικανοτήτων, των προσωπικών και κοινωνικών του δεξιοτήτων. Γιατί η ανάπτυξη της προσωπικότητας των 
µαθητών δεν επιτυγχάνεται, όταν το σύστηµα παραµελεί την προσωπικότητα των δασκάλων.». 
39Πρβλ. Αναστάσιος Σιµάτος, Τεχνολογία και Εκπαίδευση – Επιλογή και χρήση των εποπτικών µέσων 
διδασκαλίας, Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη, 1995, σ. 75: ‘Κυρίαρχο στοιχείο λοιπόν για την επιτυχή έκβαση µιας 
διδασκαλίας δεν είναι η φύση ή η τεχνολογία του µέσου που θα χρησιµοποιηθεί, αλλά ο σωστός σχεδιασµός του 
διδακτικού υλικού, ώστε κατά την παρουσίασή του να ενεργοποιούνται ταυτόχρονα και τα δύο συστήµατα 
καταγραφής των πληροφοριών στη µνήµη’, δηλαδή το ‘λεξιγραφικό’ και το ‘εικονογραφικό’, τα οποία είναι 
αλληλοεξαρτώµενα.  
40 Πρβλ. Κώστας Μπαλάσκας, ‘Αφηγηµατική τεχνική και κειµενική διδασκαλία’ στο Η ∆ιδακτική της 
Λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, Γ’ Κύκλος Επιµορφωτικού Σεµιναρίου 
(Οργανωτής:   Εκδόσεις Πατάκη), Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη, 1992, σ. 19: ‘Η γνωριµία της αφηγηµατικής 
τεχνικής από τους µαθητές, µε τη διαµεσολάβηση του διδάσκοντος, αποσκοπεί να καταστήσει το µαθητή 
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Η υπέρβαση του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας της Λογοτεχνίας αποτελεί 
συνάρτηση του ορισµού της εκπαιδευτικής/σχολικής καινοτοµίας: πρόκειται, απλώς, για 
την εισαγωγή νέων γνωστικών αντικειµένων στο σχολικό πρόγραµµα ή για την επιλογή του 
«νέου», ως εκπαιδευτική και παιδαγωγική διαδικασία, που διαµορφώνει και διαµορφώνεται 
από την εποχή, τις αξίες, τις κοινωνικές στάσεις και τον πολιτισµό (Ηλιάδη, 2009:1); Τι 
πιθανότητες έχει ένα διδακτικό πρόγραµµα µε χρήση Νέων Τεχνολογιών να επιτύχει τους 
στόχους του41; Ο διάλογος για το αν η Λογοτεχνία είναι διδακτή δεν έχει ολοκληρωθεί, 
ενώ παράλληλα διεξάγεται και η συζήτηση για την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στη 
διδασκαλία του συγκεκριµένου µαθήµατος42. Η Μπαλτά προτείνει την εισαγωγή των ΤΠΕ 

                                                                                                                                                                                

‘επαρκέστερο’ (= κριτικότερο, πιο συνειδητό) αναγνώστη, οξύνοντας την αναγνωστική του όραση και άρα την 
προσληπτική του δυνατότητα’. 
41 Πρβλ. Η.Γ. Μπεζεβέγκης, ‘Ψυχολογικές και παιδαγωγικές επισηµάνσεις για τη χρήση της πληροφορικής 
στην εκπαίδευση’, στο ∆ιεθνές Κέντρο Φιλοσοφίας και  ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας, Φιλοσοφία και 
Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Μελέτες από την Τρίτη ∆ιεπιστηµονική Εκδήλωση του ∆ιεθνούς Κέντρου 
Φιλοσοφίας, Πάτρα – Ζαχάρω 26 – 27 Οκτωβρίου 1991, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, 1994, σ. 102, όπου ο 
ανωτέρω διδάσκων του Παν/µίου Αθηνών επισηµαίνει ότι τις περισσότερες πιθανότητες να πετύχει τους 
στόχους του έχει «ένα ‘πρόγραµµα διδακτικό µε ΗΥ’, που έχει λάβει υπόψη του ότι το παιδί δεν είναι απλώς 
µια σκεπτόµενη µηχανή, αλλά ένα αναπτυσσόµενο άτοµο που έχει συναισθήµατα, κίνητρα, έναν δικό του τρόπο 
αντίδρασης, που ανήκει σε µια οµάδα µε κάποιον ρόλο, που προέρχεται από µια οικογένεια µε δικά της 
χαρακτηριστικά, ένα ‘πρόγραµµα’ που επιφυλάσσει έναν ενεργό ρόλο στο δάσκαλο, αξιοποιεί την εµπειρία του 
και καθιστά τη διδασκαλία περισσότερο ευέλικτη και δηµιουργική […]». 
42 Παραθέτω ένα ενδεικτικό απόσπασµα για τα παραπάνω δύο ερωτήµατα, διατηρώντας τον αρχικό τύπο των 
βιβλιογραφικών αναφορών (πηγή:http://www.netschoolbook.gr/disklitchange.html. Πρβλ. ακόµη: 
http://www.netschoolbook.gr/literature.html, καθώς και http://www.netschoolbook.gr/pedagogy.html): […] 
Άραγε, τα νέα δεδοµένα επηρεάζουν τη διδασκαλία της λογοτεχνίας; Με ποιον τρόπο; -Mε τους η/υ και το 
διαδίκτυο, o καθηγητής µπορεί: Να προετοιµαστεί για το µάθηµα. Η διευκόλυνση δεν αφορά µόνο στους 
διδάσκοντες που βρίσκονται αποµακρυσµένοι από τα αστικά κέντρα αλλά και στους υπόλοιπους. Όσο 
ενηµερωµένη και να είναι η βιβλιοθήκη µου, πάντα κάτι λείπει. Με το διαδίκτυο έχω ανά πάσα στιγµή τη 
δυνατότητα να αναζητήσω και, πιθανόν, να βρω το κείµενο που µε ενδιαφέρει, να ερευνήσω τις πηγές, να 
έχω πρόσβαση σε αρχεία κ.τ.λ. Ένα παράδειγµα: στον Ηλεκτρονικό Κόµβο του Κέντρου Ελληνικής 
Γλώσσας, στο Τµήµα ∆ιαγλωσσικής Μετάφρασης, http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/diaglossiki.htm 
οργανώθηκε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για όσους διδάσκουν τη «Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία» στο 
Λύκειο. Εκεί βρίσκονται συγκεντρωµένες και ταξινοµηµένες σε φακέλους α) διαφορετικές από τις 
περιεχόµενες στο σχολικό εγχειρίδιο µεταφράσεις των λογοτεχνικών κειµένων, β) πρόσθετα κείµενα των υπό 
µελέτη συγγραφέων, γ) κριτικά κείµενα που αφορούν στο µελετώµενο κάθε φορά έργο, δ) σχετική 
βιβλιογραφία, ε) κείµενα θεωρίας της λογοτεχνίας τα οποία αναφέρονται σε λογοτεχνικά είδη, σχολές, 
ρεύµατα κ.ο.κ. Ο διδάσκων και οι µαθητές µπορούν να επισκέπτονται τον Κόµβο και να αντλούν υλικό, να 
παίρνουν ιδέες, να προετοιµάζονται.[...] Έχει ήδη προηγηθεί µεγάλη συζήτηση για το αν, και κατά πόσο, η 
λογοτεχνία είναι αντικείµενο που µπορεί να διδαχθεί και µε ποιους όρους.[*]  Τα ερωτηµατικά παραµένουν: 
∆ε µου αρκεί το βιβλίο για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας; Γιατί να ανακατέψω άλλα µέσα στη διδασκαλία 
µου;   Μήπως έτσι ξεστρατίζω το µάθηµα από τους πραγµατικούς του στόχους; Επιδιωκόµενοι στόχοι: Με 
την ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδασκαλία της λογοτεχνίας: 
Εκµεταλλευόµαστε τις µεγάλες δυνατότητες που παρέχει η χρήση των η/υ και του διαδικτύου στη 
διδασκαλία του µαθήµατος, π.χ. άµεση πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, αρχεία και πηγές, αλλά και στις 
ιστοσελίδες των ίδιων των συγγραφέων. Όλα αυτά που µέχρι σήµερα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν κατά 
περίπτωση στη διδασκαλία της λογοτεχνίας, από την εικόνα (αφίσα, σχέδιο, φωτογραφία, ζωγραφική), το 
video, τα cd µε αναγνώσεις ή µελοποιήσεις κειµένων, ως τα λογοτεχνικά αρχεία ή τα αρχεία των 
εφηµερίδων, τις µεγάλες βιβλιοθήκες κ.τ.λ., όλα µπορούν πλέον να αναζητηθούν µε ευκολία, να 
ψηφιοποιηθούν και να ενταχθούν µε παιγνιώδη και ευφάνταστο τρόπο στο µάθηµα. Έτσι, ο µαθητής 
ασκείται στην επιλογή, τον έλεγχο της πληροφορίας και την αποτελεσµατική της χρήση, συµµετέχει 
ενεργητικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η µάθηση γίνεται βιωµατική, πράγµα που αποτελεί ζητούµενο 
κατά τη διδασκαλία του συγκεκριµένου αντικειµένου.» [*]  Πβ. το ιδρυτικό για το συζητούµενο θέµα άρθρο 
του Τ.Καγιαλή «Η λογοτεχνία στη Μέση Εκπαίδευση: Ο ρόλος της θεωρίας», Εντευκτήριο, τχ.26, 1994 και 
τον διάλογο που ακολούθησε µε τις απαντητικές επιστολές των Ξ.Α.Κοκόλη, “Η λογοτεχνία στη Μέση 
Εκπαίδευση: «Υποζύγιον»;” και  Χρ. Μηλιώνη, καθώς και τις ανταπαντήσεις του Τ.Καγιαλή, Εντευκτήριο, 
τχ.27, 1994. Επίσης, βλ. ενδεικτικά, Ξ.Κοκόλη κ.ά, Η διδασκαλία της σύγχρονης ποίησης στη µέση 
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στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας έχοντας ως διδακτικούς στόχους την ανάπτυξη της 
αναγνωστικής και κριτικής ικανότητας των µαθητών, την άσκηση στον προφορικό και το 
γραπτό λόγο, καθώς και την εξοικείωση µε τα εργαλεία γενικής χρήσης του ΗΥ (2009:1). 
Επίσης, η λειτουργία του ΗΥ ως λογοτεχνικού εργαστηρίου που θα παρέχει σε κάθε µαθητή 
τη δυνατότητα επεξεργασίας κειµενικών δεδοµένων, αποσκοπεί στην παροχή 
πληροφοριών γνωστικού τύπου, τη δυνατότητα πρόσβασης στο συνολικό έργο, τον 
εµπλουτισµό των ερµηνευτικών στρατηγικών του κειµένου, τη διακειµενική προσπέλαση, 
τη γνωριµία άλλων µορφών τέχνης σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους, καθώς και την 
ανακαλυπτική µάθηση µέσω της παραγωγής ενός κειµένου του ίδιου του µαθητή, της 
σύνταξης, δηλαδή, ενός νέου κειµένου µε βάση τη δηµιουργικότητά του (Νέζη, 5-6:2009). 
Η ανάγνωση του λογοτεχνικού έργου ως αφετηρία κριτικής δηµιουργίας ενός νέου 
πολυτροπικού κειµένου των µαθητών µέσω της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας είχε ως 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία και την παρουσίαση µέσω λογισµικού ενός παραµυθιού από 
µαθητές της Β’ Γυµνασίου, µε στόχο την κριτική δηµιουργία ενός νέου κειµένου που θα 
αναδείξει το µαθητή – αναγνώστη σε αναδηµιουργό του κειµένου ή δηµιουργό ενός νέου 
λογοτεχνικού κειµένου (Ντζαφέρη, ∆ρες & Κασκαντάµη, 2009:1). Ως προς τη 
διαθεµατικότητα, ενδεικτική είναι η προσπάθεια συγκερασµού την άνοιξη του 2001 από 
µαθητές της Β’ και Γ’ Γυµνασίου µίας ενότητας για τον Παπαδιαµάντη και µίας ενότητας 
για τα πολυµέσα, ώστε να αµβλυνθεί η απόσταση φιλολογικών µαθηµάτων και 
Πληροφορικής και να καταστούν οι µαθητές ικανοί να χρησιµοποιήσουν το υλικό που 
άντλησαν για τον Έλληνα λογοτέχνη για να χτίσουν µία πολυµεσική εφαρµογή παρουσίασης 
του θέµατος της δράσης (Παπαστάµος, Σαµαράς & Φουρναράκης, 2009:1-2). 
Υπογραµµίζω, τέλος, εδώ ότι η διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων (Αρχαία, Νέα, 
Ιστορία) στο Γυµνάσιο και το Λύκειο µε τη χρήση του διαδικτύου, του ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου και του επεξεργαστή κειµένου επεκτείνουν τη διδακτική εµβέλεια των 
παραδοσιακών µέσων διδασκαλίας (Κασκαντάµη, 2001). Σε κάθε περίπτωση, κανείς δεν 
µπορεί να αρνηθεί την κεφαλαιώδους σηµασίας συµβολή διαδικτυακών εργαλείων και 
ψηφιακού υλικού ως προς τη διερεύνηση καίριων ζητηµάτων της νεοελληνικής43, αλλά και 
της νεότερης ευρωπαϊκής44, λογοτεχνίας. 

                                                                                                                                                                                

εκπαίδευση, Αθήνα, Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη, 1978, Ξ.Α.Κοκόλη, «Η δήθεν κρίση των Νέων Ελληνικών» 
(επιστολή), ∆εκαπενθήµερος Πολίτης, 73, 1986, ∆.Ν.Μαρωνίτη, «Η διδασκαλία της ποίησης», Μέτρια και 
Μικρά, Αθήνα, Κέδρος, 1987, Πανεπιστήµιο Πατρών, Πρακτικά έβδοµου Συµποσίου Ποίησης, Η ποίηση στην 
Παιδεία, επιµ.Σ.Λ.Σκαρτσής, Αθήνα, Γνώση, 1988, ∆. Καρατζά «Η λογοτεχνία,το µέγα σκάνδαλο της 
εκπαίδευσης», Το ∆έντρο, 48-49, 1989, Χ.Μηλιώνη, «Τα κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της ∆.Ε. Το 
ιστορικό τους και η κριτική τους», Το ∆έντρο, 48-49, 1989, Κ.Στεργιόπουλου, «Η διδασκαλία της 
λογοτεχνίας», Το ∆έντρο, 48-49, 1989, επίσης το αφιέρωµα «Η διδασκαλία της λογοτεχνίας στη δηµόσια 
µέση εκπαίδευση», Το ∆έντρο, τχ.56-57, 1990, Ε.Καψωµένου, «Λογοτεχνία και εκπαίδευση», Το ∆έντρο, 
τχ.55, 1990, Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Σεµινάριο 14, Η ξένη λογοτεχνία στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση, Αθήνα, 1991, Ν. Παρίση «Η λογοτεχνία στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση», στο Μελέτες-
Αναγνώσεις: ποίηση-πεζογραφία, Αθήνα, Πατάκης, 1992, Α.Πολίτη, «Η διδασκαλία της φιλολογίας: ένα 
παράδοξο», Το Βήµα, 19.9.93 […].  
43Παραθέτω ενδεικτικά ηλεκτρονικές διευθύνσεις χρήσιµων ιστοσελίδων, οφείλοντας ευχαριστίες στον 
Επίκουρο Καθηγητή κο Λάµπρο Βαρελά για τη συνεισφορά του σχετικά µε  το διαδίκτυο και τη νεοελληνική 
φιλολογία (εργαλεία και ψηφιακό υλικό), δηλαδή σχετικά µε υποστηρικτικό υλικό στο διαδίκτυο χρήσιµο 
για τη µελέτη και την έρευνα ζητηµάτων και θεµάτων της νεοελληνικής λογοτεχνίας: λεξικά, κατάλογοι 
βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικές ανθολογίες, ψηφιοποιηµένα λογοτεχνικά βιβλία και µελέτες, ψηφιοποιηµένα 
λογοτεχνικά περιοδικά του 19ου και του 20ού αιώνα, κριτικές µελέτες για συγγραφείς και ρεύµατα, 
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συµφραστικοί πίνακες λέξεων για το έργο συγκεκριµένων συγγραφέων κ.ά. • 1. Ηλεκτρονικά λεξικά: 
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html • 2. Κατάλογοι 
βιβλιοθηκών: Ζέφυρος: Συλλογικός ηλεκτρονικός κατάλογος όλων των ελληνικών ακαδηµαϊκών 
βιβλιοθηκών http://zephyr.lib.uoc.gr/, Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες (από το Εθνικό Κέντρο 
Τεκµηρίωσης) http://argo.ekt.gr/Opac2_3/zConnectELL.html, Βιβλιοθήκες ανθρωπιστικών επιστηµών 
στην Ελλάδα http://argo.ekt.gr/Opac2_2/zConnectELL.html, Βιβλιοθήκη της Βουλής: 
http://catalog.parliament.gr/, Ακαδηµία Αθηνών -  Βιβλιοθήκη: http://www.academyofathens.gr/,  Ε.Λ.Ι.Α.:  
http://www.elia.org.gr, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας: www.nlg.gr , Γεννάδειος Βιβλιοθήκη: 
http://www.ascsa.edu.gr/gennadius/  • 3. Ηλεκτρονικές βιβλιογραφικές βάσεις δεδοµένων – Ψηφιακές 
συλλογές: Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα http://www.benaki.gr/bibliology/, BIBLIONET - Αναλυτική ετήσια 
βιβλιογραφία (2000 κ.ε.): http://www.biblionet.gr/, Παιδική λογοτεχνία – Βιβλιογραφική βάση: 
http://www.cc.uoa.gr/ptde/epet/index.html, Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (στο εξής ΕΚΤ): 
http://www.ekt.gr/info-serv/diglib/bases/gr/live/index.html  • 4. Ψηφιοποιηµένα  βιβλία (λογοτεχνικά και 
µελέτες): Openarchives.gr - Μηχανή αναζήτησης σε πολλές ψηφιακές ελληνικές βιβλιοθήκες 
http://www.openarchives.gr/, Ανέµη – Ψηφιακή βιβλιοθήκη του πανεπιστηµίου Κρήτης 
http://anemi.lib.uoc.gr, ∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες http://publiclibs.ypepth.gr, Κοσµόπολις – 20 ψηφιοποιηµένα 
περιοδικά (19ος-20ός αι.) http://xantho.lis.upatras.gr/kosmopolis/ , Πλειάς – 26 ψηφιοποιηµένα περιοδικά 
(19ος-20ός αι.) http://xantho.lis.upatras.gr/pleias/, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου – Ψηφιοποιηµένα λογοτεχνικά 
περιοδικά (Νέα Εστία, Το ∆έντρο, Η Λέξη, Περίπλους, Πλανόδιον, Οδός Πανός, Οροπέδιον, Intellectum) 
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=488, Εθνικό Αρχείο ∆ιδακτορικών 
∆ιατριβών/ (Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης) http://www.ekt.gr/info-serv/diglib/bases/digitize/hedi.htm  & 
http://phdtheses.ekt.gr/eadd/?locale=el, Ανοικτή πρόσβαση για όλους (Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης): 
Ηλεκτρονικά Αποθετήρια http://www.openaccess.gr/, Ψηφιοθήκη του Α.Π.Θ.: 
http://invenio.lib.auth.gr/?ln=el, Ψηφιακή συλλογή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων «Ηπειροµνήµων» (περιοδικά: 
Εστία, Παναθήναια, Πανδώρα κ.ά.) http://pc-3.lib.uoi.gr/e-lib/, Ψηφιακή συλλογή Πανεπιστηµίου Αθηνών 
«Πέργαµος» (επετηρίδες, πρακτικά συνεδριάσεων, φωτογραφικό υλικό κ.ά.) 
http://www.lib.uoa.gr/yphresies/chfiakes-sylloges/, Ψηφιακή συλλογή της Βιβλιοθήκης της Βουλής 
http://catalog.parliament.gr/, Ελληνοµνήµων (φιλοσοφικά και επιστηµονικά χειρόγραφα που γράφτηκαν 
στην Ελλάδα κατά το διάστηµα 1600 – 1821. Κοραής, Ψαλλίδας κ.ά.) http://www.lib.uoa.gr/hellinomnimon/, 
Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας (35 µελέτες) http://195.251.7.62/iaen/, Internet Archive – Ογκώδης 
βιβλιοθήκη λογοτεχνικών κειµένων και µελετών απ’ όλο τον κόσµο http://www.archive.org, Google – 
Ογκώδης βιβλιοθήκη λογοτεχνικών κειµένων και µελετών απ’ όλο τον κόσµο http://books.google.com/, 
Πύλη για την ελληνική γλώσσα (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. στο εξής ΚΕΓ) – 4 ψηφιοποιηµένες 
ανθολογίες (Κοκκινάκη, Πολέµη, Άγρα, Παπαδήµα) http://www.greek-
language.gr/greekLang/literature/anthologies/scanned/index.html, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – ∆ιδακτικά 
εγχειρίδια: Κείµενα νεοελληνικής λογοτεχνίας http://pi-schools.sch.gr/gymnasio/ & http://pi-
schools.sch.gr/dimotiko/  • 5. Ηλεκτρονικές Πύλες, Κόµβοι, ιστοσελίδες – 5.1. Πύλες (portals): Πύλη για 
την ελληνική γλώσσα του ΚΕΓ – Η λογοτεχνία στο διαδίκτυο: http://www.greek-
language.gr/greekLang/literature/guides/net/index.html, Alfavita – Εκπαιδευτική ηλεκτρονική πύλη 
http://www.alfavita.gr/diktiakimathisi/logotexnia.htm, Μικρός Απόπλους-σύνδεσµοι 
http://www.mikrosapoplous.gr/links.htm, Λέξηµα. Λογοτεχνικό περιοδικό και πύλη http://www.lexima.gr/, 
5.2 Ηλεκτρονικές «βιβλιοθήκες» - ανθολογίες λογοτεχνικών κείµενων: Σπουδαστήριο του Νέου 
Ελληνισµού www.snhell.gr, Ειδική σελίδα για τον Καβάφη: http://www.kavafis.gr/, e-bookshop – 100 
λογοτεχνικά βιβλία (από 17ο αιώνα – 1930: Βλ. 1) http://www.e-bookshop.gr/, Βλ. και σύντοµες 
παρουσιάσεις «αναλύσεις» των ψηφιοποιηµένων βιβλίων µαζί µε πληροφορίες για την εργογραφία των 
συγγραφέων: http://www.e-alexandria.gr/, Πύλη για την ελληνική γλώσσα (ΚΕΓ) – Ανθολόγηση 
νεοελληνικής λογοτεχνίας (19ος – 20ός αιώνας) http://www.greek-
language.gr/greekLang/literature/anthologies/new/index.html, Πύλη για την ελληνική γλώσσα (ΚΕΓ) – 
Ανθολόγια νεοελληνικής και µεταφρασµένης λογοτεχνίας http://www.greek-
language.gr/greekLang/literature/anthologies/library/index.html, Πύλη για την ελληνική γλώσσα (ΚΕΓ) – 
Ανθολόγια µεταφρασµένης  ποίησης και πεζογραφίας http://www.greek-
language.gr/greekLang/literature/anthologies/european/index.html, Aνθολογία σύγχρονης ελληνικής και 
ξένης ποίησης (Σταύρος Αµπελάς) http://www.geocities.com/ampelast/, Σύγχρονη ελληνική ποίηση 
(Χρήστος ∆ηµάκης) http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/POETS/POETS.html, Σελίδες απ’ τη λογοτεχνία στο 
διαδίκτυο (Κώστας ∆ουρίδας) http://durabond.ca/gdouridas/poetry.html, Σελίδες λογοτεχνίας... (Γιώργος 
Σαραντάκος) http://www.sarantakos.com/keimena.html, Μυριόβιβλος (ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της 
Εκκλησίας της Ελλάδος) http://www.myriobiblos.gr/greekliterature/, Ανθολογία Ελληνικής Ποίησης (Εθνικό 
Κέντρο Βιβλίου. Επιµέλεια: ∆ηµήτρης Κοσµόπουλος. 100 ποιητές από τον Σολωµό ως σήµερα) 
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=414, Παιδική ανθολογία (από παλιά 
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 Είναι πολύ σηµαντικό γεγονός η αναγνώριση της σηµασία που αποκτούν τόσο η 
δυνατότητα κάθε µαθητή «να αναπτύσσει τους δικούς του µηχανισµούς πρόσληψης» (Π.Σ. 
2000: 167), όσο και ο αναγκαίος ρόλος που καλείται να διαδραµατίσει κατά τη διάρκεια 
του µαθήµατος η «αυτενέργεια διδασκόντων και διδασκοµένων» (Π.Σ. 2000: 161).45 Είναι, 
λοιπόν, κοµβικής σηµασίας ο σχεδιασµός της διδακτικής παρέµβασης κατά τέτοιον τρόπο 

                                                                                                                                                                                

αναγνωστικά του ∆ηµοτικού και από νεοελληνικά αναγνώσµατα) http://archimidis.sitesled.com/, Παιδικό 
ανθολόγιο (από παλιά αναγνωστικά του ∆ηµοτικού) http://www.snhell.gr/kids/categories.asp •  5.3. 
Ιστοσελίδες για νεοέλληνες συγγραφείς: Πύλη για την ελληνική γλώσσα: Συγκεντρωτικός κατάλογος 
σελίδων για συγγραφείς – αλφαβητική κατάταξη http://www.greek-
language.gr/greekLang/literature/guides/net/greek/greek_01.html, Εκπαιδευτική πύλη του ΥΠΕΠΘ 
http://www.e-yliko.gr/default.aspx, Ε.ΚΕ.ΒΙ. - Αρχείο Συγγραφέων από τον 18ο ώς τον 20ό αιώνα 
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=461 (∆εν παρέχει συνδέσµους, αλλά 
βιογραφικά σηµειώµατα, εργογραφία και βιβλιογραφία για 500 νεοέλληνες συγγραφείς από τον 18ο αιώνα 
έως το 1935) • 6. Μελέτες: Πύλη για την ελληνική γλώσσα ΚΕΓ – παρουσίαση µελετών για τη νεοελληνική 
λογοτεχνία http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/studies/studies/index.html, Πύλη για την 
ελληνική γλώσσα ΚΕΓ – ηλεκτρονικοί «φάκελοι» για λογοτεχνικά είδη (αστυνοµική ιστορία, 
αυτοβιογραφία, διήγηµα κ.ά.)  (απαιτείται κωδικός πρόσβασης) http://www.greek-
language.gr/greekLang/literature/education/european/genres.html, Πύλη για την ελληνική γλώσσα ΚΕΓ – 
ηλεκτρονικοί «φάκελοι» για λογοτεχνικά ρεύµατα/κινήµατα (ροµαντισµός, ρεαλισµός, νατουραλισµός, κ.ά.)  
(απαιτείται κωδικός πρόσβασης) http://www.greek-
language.gr/greekLang/literature/education/european/movements.html, Πύλη για την ελληνική γλώσσα ΚΕΓ 
– κριτικά κείµενα για τη νεοελληνική και την ευρωπαϊκή λογοτεχνία (απαιτείται κωδικός πρόσβασης) 
http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/anthologies/library/index.html, Πύλη για την ελληνική 
γλώσσα ΚΕΓ – Μελέτη για τις ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας http://www.greek-
language.gr/greekLang/literature/studies/grammatologies/index.html, Κριτικά σηµειώµατα για σύγχρονους 
συγγραφείς (∆ιεθνής έκθεση βιβλίου στη Φραγκφούρτη 2001) http://www.greece2001.gr/13.html, Ανοικτή 
πρόσβαση για όλους (Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης): Ηλεκτρονικά Αποθετήρια http://www.openaccess.gr/, 
∆ιαπολιτισµός – µελέτες http://www.diapolitismos.gr/, Σύγχρονη ελληνική ποίηση (Χρήστος ∆ηµάκης) – 
µελέτες από περιοδικά http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/periodica.htm, Ανοιχτή Λογοτεχνία / Openlit: 
www.openlit.gr , Η πόλη στη λογοτεχνία (νεοελληνική και ευρωπαϊκή) http://www.openlit.gr/cities.aspx 
[Πέντε διδακτικά σενάρια για τη διδασκαλία λογοτεχνικών έργων µε θέµα τις αναπαραστάσεις όψεων της 
πόλης (ελληνικά απόκρυφα µυθιστορήµατα του 19ου αιώνα, οι Αόρατες πόλεις του Καλβίνο, οι Έξι νύχτες 
στην Ακρόπολη του Σεφέρη, η Πλατεία Οµονοίας σε κείµενα των Μητσάκη-Ιωάννου-Κουµανταρέα, 
λογοτεχνικός χάρτης των Ιωαννίνων)]. • 7. Συµφραστικοί πίνακες λέξεων: Συµφραστικός πίνακας του 
ποιητικού έργου του Γιώργου Σεφέρη http://www.greek-
language.gr/greekLang/literature/tools/concordance/seferis/index.html, Συµφραστικός πίνακας του ποιητικού 
έργου του Οδυσσέα Ελύτη (υπό προετοιµασία από το ΚΕΓ), Συµφραστικός πίνακας του ποιητικού έργου του 
Άγγελου Σικελιανού (υπό προετοιµασία από το ΚΕΓ) • 8. Οπτικοακουστικό υλικό: Πύλη για την ελληνική 
γλώσσα – Ηλεκτρονικά προϊόντα: Βιβλιογραφική ενηµέρωση και περιγραφή http://www.greek-
language.gr/greekLang/literature/guides/digital/index.html, Οπτικοακουστικό αρχείο της ΕΡΤ 
http://www.ert-archives.gr/wpasV2/public/index.aspx, Ε.ΚΕ.ΒΙ. - Αρχείο συγγραφέων από τον 18ο ώς τον 
20ό αιώνα, http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=461 (Οι πληροφορίες 
κοσµούνται και από φωτογραφίες και πορτρέτα λογοτεχνών (18ος αι. - 1935), Σπουδαστήριο του Νέου 
Ελληνισµού – πορτρέτα και υπογραφές για 100 περίπου συγγραφείς 
http://www.snhell.gr/anthology/writers.asp, Ε.Λ.Ι.Α. – Φωτογραφικό αρχείο τόπων, προσώπων κ.ά., 48.000 
φωτογραφίες – 10.000 καρτ ποστάλ http://www.elia.org.gr,  Εικαστικόν (της Εκκλησίας της Ελλάδας): 
Εικαστικά – Μουσική http://www.eikastikon.gr/.  
44 Πρβλ. το ερευνητικό πρόγραµµα για τη Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία ως Υπόδραση της ∆ράσης 5 του 
Ηλεκτρονικού  Κόµβου για την Υποστήριξη των ∆ιδασκόντων την Ελληνική Γλώσσα από το έτος 2000, που 
είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία πλούσιου ψηφιακού υλικού, στο οποίο είχε πρόσβαση κάθε διδάσκων 
µέσω διαδικτύου (η διεύθυνση του προγράµµατος και του Ηλεκτρονικού Κόµβου είναι 
www.komvos.edu.gr), καθώς και την έκδοση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Νεότερη ευρωπαϊκή 
λογοτεχνία – Ένα ηλεκτρονικό πρόγραµµα για την υποστήριξη της διδασκαλίας, Θεσσαλονίκη, 2000, όπου 
περιλήφθηκαν τα εισαγωγικά σηµειώµατα και οι αντίστοιχοι πίνακες περιεχοµένων από δεκαπέντε 
ηλεκτρονικούς φακέλους µαζί µε τρεις ενδεικτικές περιπτώσεις διδακτικής αξιοποίησης του περιεχοµένου 
τους. 
45 Το εντοπίζει η Φρυδάκη, ό.π., σ. 99.  
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που να επιτρέπει σε κάθε µαθητή να διαµορφώσει το δικό του προσληπτικό µηχανισµό 
αφοµοίωσης και επεξεργασίας των λογοτεχνικών πρώτων υλών και την ανακατασκευή της 
νέας γνώσης. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητος ο υψηλός βαθµός ανάληψης πρωτοβουλιών 
από το διδάσκοντα και τους µαθητές, ώστε να διαταραχθεί η γραµµική προοπτική της 
διδακτικής πορείας και να εµπλουτισθεί η µαθησιακή διαδικασία. Ας εξετάσουµε 
ξεχωριστά τις δύο αυτές περιπτώσεις. 

 

Ο παράγων του ατοµικού ρυθµού  πρόσληψης  
Ο µαθητής αντιλαµβάνεται και αναπλάθει την ερµηνεύσιµη πραγµατικότητα µε το 

δικό του ρυθµό, ο οποίος διαφέρει σε σχέση µε τον αντίστοιχο τρόπο επεξεργασίας ενός 
άλλου µαθητή. Η λογοτεχνία διατυπώνει έναν κώδικα ανοιχτό προς ερµηνεία, ή – για να 
είµαι πιο ακριβής – σχεδόν ανοιχτό, εφόσον παρέχει ενδείξεις για να προσανατολίσει το 
νοηµατοδοτικό πλέγµα του µαθητή-αναγνώστη. Αυτό το εννοιολογικό «σταυρόλεξο» 
διακειµενικών νοηµατοδοτήσεων δεν είναι τόσο θέµα γνώσεων, όσο αντιληπτικής 
ικανότητας. Ο δέκτης κατά τη διάρκεια της αναγνωστικής διαδικασίας συσχετίζει 
δεδοµένα ασύνδετα µεταξύ τους και κατευθύνεται σε µία πορεία διαρκών συσχετισµών 
και επάλληλων αποκλεισµών, ώσπου να είναι σε θέση να δικαιολογήσει επαρκώς τις 
τελικές επιλογές του. Τα σήµατα νοηµατοδοτικής «κυκλοφορίας» δεν ωθούν το δέκτη σε 
υποχρεωτική συµµόρφωση µε την υπόδειξη της σηµασιοδοτικής διαδικασίας. Όσο πιο 
«ανοιχτά» είναι τα σηµεία αυτά, τόσο πιο ελεύθερος είναι ο δέκτης να (αυτο)σχεδιάσει τη 
δική του διαδροµή. Είναι, φυσικά, αυτονόητο το ότι δεν υπάρχει µία και µοναδική 
διαδροµή που οφείλει να διανύσει κάθε µαθητής. Υπάρχουν άπειρες διαδροµές, «στάσεις», 
επαναχάραξη της πορείας µε κριτήρια όπως η ευχαρίστηση, το ασυνείδητο, η συνδήλωση 
και η σύνδεση µε φλέγοντα θέµατα της επικαιρότητας. Η µία και µοναδική ερµηνευτική 
διαδροµή δεν παρέχει τίποτε άλλο εκτός από µία τυπική µετάβαση σε έναν «κοινό τόπο», 
έναν προορισµό που αποφασίζει ο διδάσκων εν αγνοία του µαθητή και δίχως τη 
συγκατάβαση του τελευταίου. Σεβασµός του µαθητή σηµαίνει δυνατότητα συµβολής του 
στο συλλογικό χειρισµό του πληροφοριακού υλικού µέσα στην τάξη, διαδικασία από την 
οποία µεταβάλλεται στη συνέχεια και ο µηχανισµός νοηµατοδότησης του ιδίου. Η 
ανάπτυξη συγκεκριµένου ρυθµού πρόσληψης από έναν µαθητή συνεπάγεται την 
απαιτούµενη προσαρµογή του τελευταίου στο ρυθµό αφοµοίωσης και επεξεργασίας των 
πληροφοριών που δέχεται. Τα ερεθίσµατα του µαθητή καθοδηγούν τη σκέψη του στο 
συντονισµό των νεοαποκτηµένων γνώσεων µε τις ήδη επεξεργασµένες. Αυτή η 
διαδικασία, φυσικά, δεν περιορίζεται σε γνώσεις που αφορούν µόνο στο λογοτεχνικό 
κανόνα ή το γενικότερο πεδίο της λογοτεχνίας: από τη στιγµή που το νέο σηµασιολογικό 
ερέθισµα κινητοποιεί το µηχανισµό των κυριολεκτικών ή µεταφορικών συσχετίσεων, το 
νοηµατοδοτικό πλέγµα επεκτείνεται και σε «κείµενα» της καθηµερινής ζωής και σε 
οτιδήποτε πλαισιώνει τις πράξεις που καθορίζουν τις επιλογές του δρώντος υποκειµένου 
(στην περίπτωσή µας του µαθητή)46. Το µήνυµα µίας διαφήµισης, ενός βιντεοκλίπ ή ενός 

                                                           
46 Wicks, ό.π., σ. 209 – 210: «Υπάρχει µια σύγχυση ανάµεσα στις έννοιες ‘πηγαίνω στο σχολείο’ και 
‘µαθαίνω’. Θα πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι η µάθηση συντελείται όχι µόνο µέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, 
αλλά και έξω απ’ αυτήν, µέσα από την ίδια τη ζωή. Καθώς επίσης ότι η εξωσχολική µόρφωση κυριαρχείται 
από τις κινούµενες εικόνες της τηλεόρασης και τις µη γραµµικές αφηγήσεις των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. […] 
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τραγουδιού είναι πιθανόν να επηρεάσει πολύ περισσότερο τη σκέψη του µαθητή σε 
σύγκριση µε τα λογοτεχνικά βιβλία που θα διαβάσει εκείνο το διάστηµα. Πέρα από όλους 
τους άλλους λόγους για τους οποίους συµβαίνει αυτό, πιστεύω ότι υπερτερεί η θεώρηση 
του µηνύµατος αυτού ως πιο ζωντανού και πραγµατικού έναντι του περιθωριοποιηµένου 
και τεχνητού λογοτεχνικού µηνύµατος. Ο µαθητής ζει σε µία πραγµατικότητα η οποία 
διαµορφώνει τον τρόπο σκέψης του και, άρα, εξελίσσεται µαζί της και η νοηµατοδοτική 
του ικανότητα. Η λογοτεχνική δυνητικότητα οξύνει την αντιληπτική ικανότητα του 
µαθητή, µεταµορφώνοντας τη δική του πραγµατικότητα. Αυτό σηµαίνει ότι και η 
λογοτεχνία, φυσικά, στηρίζεται σε µία πραγµατικότητα, η φαινοµενολογική προσέγγιση 
της οποίας δηµιουργεί τις νοηµατοδοτικές εκφάνσεις της, αλλά και ο µαθητής «ακουµπά» 
σε µία καθηµερινή πραγµατικότητα όπου βιώνει τις αξίες και τις γνώσεις του. Ο 
συγκερασµός των, τουλάχιστον δύο, αυτών επιπέδων πραγµατικότητας – δεδοµένου ότι 
κάθε «κείµενο» µας εισαγάγει σε µία νέα πραγµατικότητα – ενεργοποιεί, λοιπόν, το ρυθµό 
πρόσληψης του µαθητή, οδηγώντας τον σε µία πολυπρισµατική πραγµατικότητα, όπου 
κάθε σηµείο είναι σηµασιοδοτικό σταυροδρόµι και, ωθώντας τον να επιλέξει τον 
επιθυµητό εννοιολογικό – και ιδεολογικό – προσανατολισµό, ανάλογα µε τις διαθέσιµες 
«πηγές» παραγωγής νοήµατος. Όταν λέω «πηγές», εννοώ εκτός από το γραπτό 
λογοτεχνικό κείµενο κάθε άλλο µέσο παραγωγής «κειµένου», από τις χειρονοµίες και τη 
γλώσσα του σώµατος µέχρι τους διαδικτυακούς τόπους και τα SMS (γραπτά µηνύµατα 
στα κινητά τηλέφωνα). Η πρόσληψη συνεπάγεται αποκωδικοποίηση, και προϋπόθεση γι’ 
αυτό είναι το βίωµα. Η βιωµατική εµπειρία στις µέρες µας είναι αφενός κυριολεκτική και 
αφετέρου µεταφορική, εικονική. Μπορεί να αποκτηθεί κάλλιστα µε την ανάγνωση ενός 
λογοτεχνικού έργου ή την παρακολούθηση µίας ταινίας. Τελικά, ο ατοµικός ρυθµός 
πρόσληψης κάθε µαθητή των νέων πληροφοριών δεν είναι τίποτε άλλο από τη βίωση 
‘κοινωνικών’ και ‘ψηφιακών’ εµπειριών µε τρόπο µοναδικό και ανεπανάληπτο, γι’ αυτό 
και είναι σηµαντική η διατήρηση του ανοιχτού κώδικά της και του ελεύθερου πεδίου 
δράσης της47. 

 

                                                                                                                                                                                

Αν λοιπόν σήµερα θεωρείται µορφωµένος εκείνος που µπορεί να αξιοποιήσει στο µέγιστο τις δυνατότητες 
ανάγνωσης και γραφής που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, τότε θα πρέπει να αναζητήσουµε τις δυνατότητες 
αυτές και να τις ενσωµατώσουµε στο εκπαιδευτικό µας πρόγραµµα.». 
47Πρβλ. ∆ηµήτρης Κουτσογιάννης ‘Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνίας και διδασκαλία της 
ελληνικής γλώσσας: από το εκπαιδευτικό λογισµικό στον κριτικό τεχνογραµµατισµό’, στο Χρόνης Κυνηγός 
& Ευαγγελία ∆ηµαράκη (επιµ.) Νοητικά εργαλεία και πληροφοριακά µέσα – Παιδαγωγική αξιοποίηση της 
σύγχρονης τεχνολογίας για τη µετεξέλιξη της εκπαιδευτικής πρακτικής, Αθήνα, Εκδόσεις Καστανιώτη, 2002, 
σ. 413: ο όρος ‘πληροφορικός γραµµατισµός’ (‘ informatic literacies’) που χρησιµοποίησε ο Lemke το 1998 
είναι ενδεικτικός. Το περιεχόµενό του ‘θα µπορούσε να εστιαστεί στην καλλιέργεια στρατηγικών αναζήτησης 
πληροφοριών (π.χ. γνώση της µετα-γλώσσας για αναζήτηση/σύγκριση µε τη φυσική γλώσσα, εναλλακτικοί 
τρόποι αναζήτησης κ.λ.π.), στην καλλιέργεια της ικανότητας εντοπισµού της συγκεκριµένης πληροφορίας, 
σηµαντικό µέρος της οποίας είναι η δυνατότητα αξιολόγησης της εγκυρότητάς της, των τεχνικών γρήγορης 
ανάγνωσης µε βάση την ιδιαίτερη γραµµατική του διαδικτύου, καθώς και των τεχνικών οργάνωσης των 
πληροφοριών που βρέθηκαν και αξιοποίησής τους για τη διεκπεραίωση συγκεκριµένων εργασιών, π.χ. ένταξής 
τους σε γραπτό ή προφορικό κείµενο.’ . 
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Ο παράγων της αυτενέργειας διδάσκοντος και διδασκοµένων  

Περνώντας στην αυτενέργεια διδάσκοντος και διδασκοµένων ως βασική αρχή της 
γόνιµης επικοινωνίας µεταξύ τους και της ανάπτυξης πρωτοβουλιών που θα αναβαθµίσουν 
τη διδακτική πράξη, είναι προφανές ότι οι κατάλληλες συνθήκες που θα διαµορφώσουν 
ένα ευνοϊκό κλίµα προβολής εναλλακτικών και ρηξικέλευθων απόψεων είναι περισσότερο 
υπόθεση του διδάσκοντος παρά των διδασκοµένων – τουλάχιστον ως προς την παροχή 
ίσων ευκαιριών για να εκφράσουν αβίαστα, αλλά όχι υπέρµετρα, οι τελευταίοι τις θέσεις 
τους. Ο αυτενεργός ρόλος του διδάσκοντος είναι δυνατόν να διοχετευθεί είτε σε 
συστηµατικές µεθοδεύσεις ανατροπής της µίας και µοναδικής συµβατικής ερµηνείας του 
λογοτεχνικού κειµένου, είτε σε αυθόρµητες παρεµβάσεις του κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας, ικανές να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των µαθητών και να τους 
παρωθήσουν σε πρωτότυπες ερµηνευτικές απόπειρες. Από την πλευρά των τελευταίων, 
είναι πολύ πιθανόν να υπάρχει αµηχανία ή δυσκολία αποτύπωσης των προσωπικών τους 
τοποθετήσεων, γεγονός που πρέπει να αντιµετωπίσει κατάλληλα ο διδάσκων: η 
αναγνώριση των ανασταλτικών για την αυτενέργεια των µαθητών παραγόντων, καθώς και 
η πρόληψη περιπτώσεων αποκλεισµού από τη συλλογική επεξεργασία του λογοτεχνικού 
υλικού, αποτελούν πρωταρχικά µελήµατά του. Με άλλα λόγια, οι µαθητές καλό είναι να 
παροτρύνονται να αναλύουν και να ερµηνεύουν το κείµενο µε το δικό τους τρόπο, έχοντας 
πάντα υπόψη ότι αυτός καλύπτει µία µόνο πλευρά της λογοτεχνικής «αλήθειας», 
δεδοµένου ότι κάθε ερµηνευτική απόπειρα είναι εξίσου σεβαστή και αποδεκτή – εφόσον,  
βέβαια, πληροί ορισµένους βασικούς όρους αιτιολόγησης των κριτικών ερεισµάτων της. 
Όταν ο µαθητής αντιλαµβάνεται πως ο µόνος τρόπος για να κατανοήσει την προσοµοίωση 
δυνητικών εκδοχών της πραγµατικότητας και να επιτύχει την ενσωµάτωσή του σε αυτές 
τις εκδοχές είναι να «εµβολιάσει» τα προσωπικά του βιώµατα στα νέα, έχει 
χρησιµοποιήσει το λογοτεχνικό κείµενο ως αφετηρία ενδοσκόπησης του αξιακού του 
συστήµατος και διαµόρφωσης της κοινωνικής του ταυτότητας. Γνωρίζοντας πως η 
αλήθεια της ερµηνείας του είναι σχετική, πως κάθε συµµαθητής του έχει δικαίωµα σε µία 
ανάλογη προσωπική «αλήθεια», είναι σε θέση να αναπτύξει την κριτική του ικανότητα και 
να προκαλέσει ο ίδιος το διάλογο – εσωτερικό και εξωτερικό – για να µετεξελίξει και να 
χαράξει ένα νέο ερµηνευτικό και νοηµατοδοτικό πλαίσιο επικοινωνίας. Σύµφυτο µε τη 
διαφορά του επιστηµολογικού στοχασµού από την επιστηµονική τεκµηρίωση, το κριτήριο 
της λογοτεχνικής ερµηνείας αποδεικνύει και εξαντλεί το διερευνητικό του έρµα στην 
περιπέτεια της εύθραυστης σχετικότητας απέναντι στο αντίπαλο δέος της πειραµατικής 
εξήγησης. Η λογοτεχνία δεν είναι επιστήµη, δε διερευνά νόµους, δεν τεκµηριώνει τίποτα 
σε θετικιστικό κλίµα: είναι η ίδια η ζωή, όπως εκείνη θα µπορούσε – ή θα έπρεπε – να 
είναι, υιοθετώντας ένα καθεστώς που συχνά διέπεται από την ισχύ της φαντασιακής 
ετυµηγορίας. Το επιστηµολογικό υπόβαθρο, λοιπόν, της λογοτεχνικής διδασκαλίας 
ενδείκνυται για την προβολή της αυτενέργειας διδάσκοντος και διδασκοµένων και, 
µάλιστα, εναποθέτει σε εκείνην τη δυνατότητα διεξαγωγής ενός ειλικρινούς και 
αυθόρµητου διαλόγου.      
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

2. ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΟ∆ΟΜΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

 

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 
  

  Παρά το γεγονός ότι η πολυτροπικότητα48 ως φαινόµενο έχει προσελκύσει το 
ενδιαφέρον των ερευνητών τα τελευταία τριάντα περίπου χρόνια (Stöckl, 2004: 10), ως 
όρος λαµβάνει σάρκα και οστά στους κόλπους της Οµάδας του Νέου Λονδίνου και 
εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των πολυγραµµατισµών (‘multiliteracies’), όπως αυτό 
προβάλλεται στο µανιφέστο των επιστηµόνων που συγκεντρώνονται το Σεπτέµβριο του 
1994 και δηµοσιεύουν το βιβλίο µε τίτλο Παιδαγωγική των Πολυγραµµατισµών (Pedagogy 
of Multiliteracies) δύο χρόνια αργότερα (1996: 60 – 92)  στην Εκπαιδευτική Επιθεώρηση 
του Χάρβαρντ (Harvard Educational Review). Οι δέκα επιστήµονες από όλο τον κόσµο 
ένωσαν τις σκέψεις ανησυχίας τους για το µέλλον του γραµµατισµού (‘ literacy’) σε 
συνάρτηση τόσο µε τη ραγδαία εξάπλωση της αγγλικής γλώσσας, όσο και µε τις ποικίλες 
µεταβολές τις οποίες η αγγλική υφίσταται. Σε εκείνη την πρώτη συνάντηση στην πόλη του 
Νέου Λονδίνου στο Νέο Χάµσαϊρ τίθενται οι βάσεις για την ανάγκη επεξεργασίας ενός 
θεωρητικού πλαισίου πολυγραµµατισµών, των οποίων η παιδαγωγική αξιοποίηση θα 
δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις επιθυµητών κοινωνικών εξελίξεων (εξ ου και ο υπότιτλος 
Designing social futures). Μετά από επαναληπτικές συναντήσεις, ο διευρυµένος πλέον 
κύκλος του Νέου Λονδίνου εντατικοποιεί την επεξεργασία θεµάτων όπως ο ρόλος της 
κοινωνικής αλλαγής στην παιδαγωγική του γραµµατισµού, ο πολυδιάστατος ρόλος της 
τεχνολογικής εξέλιξης, της πολυγλωσσίας και των πολιτισµικών αποκλίσεων  στη 

                                                           
48 Παραθέτω ενδεικτική βιβλιογραφία: C. Strothotte & T. Strothotte, Seeing between the pixels: pictures in 
interactive systems, Berlin, Springer, 1997; C. Schachtner (ed.), Technik und Subjektivität: das 
Wechselverhältnis zwischen Mensch und Computer aus interdisziplinärer Sicht, Frankfurt am 
Main, Suhrkamp, 1997; G. Weber, Temporale Modellierung multimedialer interaktiver Systeme: Integration 
visueller und nichtvisueller Interaktionsformen, Aachen, Shaker, 2000; B. Granström, D. House & I. 
Karlsson (eds.), Multimodality in language and speech systems, Dordrecht, Kluwer Acad. Publ., 2002; E. 
Ventola, C. Cassily & M. Kaltenbacher (eds.), Perspectives on multimodality, Amsterdam, Benjamins, 2004; 
J. Ziegler (ed.),  Interaktion mit komplexen Informationsräumen: Visualisierung, Multimodalität, 
Kooperation, München, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2007; J.A. Bateman, Multimodality and genre: a 
foundation for the systematic analysis of multimodal documents, Basingstoke, New York, Palgrave 
Macmillan, 2008; C. Jones (ed.), From language to multimodality: new developments in the study of 
ideational meaning, London, Equinox, 2008; N.C. Krämer, Soziale Wirkungen virtueller Helfer: Gestaltung 
und Evaluation von Mensch-Computer-Interaktion, Stuttgart, Kohlhammer, 2008; M. C. Caridad, 
Multimodality in Canadian black feminist writing: orality and the body in the work of Harris, Philip, Allen, 
and Brand, Amsterdam, Rodopi, 2009; C. Jewitt, Technology, literacy and learning: a multimodal approach, 
London-New York, Routledge, 2009; P. Albers & J. Sanders, Literacies, the arts, and multimodality, Urbana, 
Ill, National Council of Teachers of English, 2010; L. Elleström (ed.), Media borders, multimodality and 
intermediality, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2010; G. Kress, Multimodality: a social semiotic approach 
to contemporary communication, London, Routledge, 2010; Routledge studies in multimodality, New York,  
Routledge, 2010; J. R. Martin, New discourse on language. Functional perspectives on multimodality, 
identity, and affiliation, London, Continuum, 2010; K. L. O’Halloran & B. A. Smith (eds.), Multimodal 
studies: exploring issues and domains, New York, Routledge, 2011; A. Gibbons, Multimodality, cognition, 
and experimental literature, London, Routledge, 2011. 
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διαµόρφωση της νέας παγκόσµιας πραγµατικότητας, όπου το καθολικό και το τοπικό 
αναζητούν µία νέα ισορροπία. Καρπός της συνάντησης τον Οκτώβριο του 1997 στο Alice 
Springs της  Αυστραλίας είναι η έκδοση τρία χρόνια αργότερα της ολοκληρωµένης 
θεωρητικής παρουσίασης των πολυγραµµατισµών και των πρακτικών της εφαρµογών, 
όπου αναλύονται οι συνθήκες που καθιστούν αναγκαία την εισαγωγή τους στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα. Στο βιβλίο αυτό (Cope & Kalantzis, 2000), µεταξύ άλλων 
κορυφαία θέση κατέχει η πολυτροπικότητα (‘multimodality’), µε κύριο εισηγητή της τον 
Γκίντερ Κρες (Gunther Kress), ο οποίος παραθέτει στέρεα επιχειρήµατα για την 
ανεπάρκεια των παραδοσιακών λειτουργιών του γραµµατισµού να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις της εποχής. Πιο συγκεκριµένα, ο Κρες χρησιµοποιεί την  πολυτροπικότητα ως 
όρο-κλειδί για να ερµηνεύσει την ταυτόχρονη λειτουργία διαφόρων σηµειωτικών τρόπων 
(modes), που είναι συστηµατική (δοµώντας σχέσεις ισότιµης συνεργασίας) και όχι 
ιεραρχική (πριµοδοτώντας έναν σηµειωτικό τρόπο και υποβαθµίζοντας έναν άλλον). Στο 
άρθρο µε τίτλο ‘Σχέδιο και µετασχηµατισµός: νέες σηµασιολογικές θεωρίες’ (‘Design and 
transformation: new theories of meaning’) υπογραµµίζει ότι η επικοινωνία µέσω 
πολυτροπικών µηνυµάτων, όπως αυτά παράγονται από τα ΜΜΕ και τα συστήµατα 
πληροφορικής για παράδειγµα, απαιτεί τη χρήση νέων κριτικών εργαλείων που ευνοούν τη 
συναισθητική (synaesthetic) δυνατότητα αναπαράστασης σηµασιών· επιπλέον, αποδίδει 
ιδιαίτερη σηµασία στην απόρριψη του στατικού χαρακτήρα των συµβατικών 
σηµασιολογικών θεωριών και την πριµοδότηση της συνειδητής και δυναµικής διαδικασίας 
µετασχηµατισµού του σηµασιολογικού περιεχοµένου που επιλέγει ενεργά κάθε 
υποκείµενο, ανοίγοντας γόνιµο διάλογο ανάµεσα στον παιδαγωγικό σχεδιασµό και τις 
µελλοντικές κοινωνικές εξελίξεις (153 – 161). Ο Κρες θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον του 
στους πολυτροπικούς µηχανισµούς στο κεφάλαιο που τιτλοφορείται ‘Πολυτροπικότητα’» 
(‘Multimodality’), όπου, παίρνοντας  αφορµή από τις τεχνολογίες της πληροφορίας, 
τονίζει πως είναι καιρός να ανακαλύψουµε την εικονική και ηχητική διάσταση του 
γραπτού και προφορικού λόγου, αντίστοιχα, και να αποκαταστήσουµε τη σηµασιολογική 
συνεισφορά των άλλων σηµειωτικών τρόπων στην ερµηνευτική προσπέλαση του λεκτικού 
κώδικα· ο ίδιος εξειδικεύεται στη σηµειωτική του οπτικού χώρου (182 – 202). 

  Ανάλογες προσπάθειες, βέβαια, για επεξεργασία του θεωρητικού πλαισίου που 
διέπει τις επικοινωνιακές τακτικές του γραπτού λόγου και την ανάγκη προσαρµογής τους 
στις σύγχρονες πολυτροπικές επιταγές, έχουν γίνει αρκετές, χωρίς, όµως, την αναµενόµενη 
παιδαγωγική εφαρµογή τους (Goodman and Graddol, 1996; Lemke, 1998a, 1998b; 
Rassool, 1999). Αξίζει να σηµειωθούν, ακόµη, ορισµένες µελέτες συγκρότησης 
εξειδικευµένων µορφών γραµµατικής πέρα από τη γλωσσική, όπως είναι η οπτική (Kress 
and van Leeuwen, 1996; O’ Toole, 1994), η οπτικο-γλωσσική (O’ Halloran, 1999; van 
Leeuwen, 1991), η µουσικο-ηχητική (van Leeuwen, 1999), η κινητική (Martinec, 1998, 
2000, 2001). 

 
Πολυτροπικότητα και πολυγραµµατισµοί  

Η πολυτροπικότητα, λοιπόν, ως σύλληψη και εξελικτική διαδικασία, συνιστά 
βασικό άξονα της παιδαγωγικής αναθεώρησης που επαγγέλλονται οι πολυγραµµατισµοί, 
εφόσον για την κατασκευή µίας λειτουργικής γραµµατικής υποδοµής µε συνθετικό 
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χαρακτήρα θεωρείται απαραίτητο ένα κριτικό εργαλείο αποκωδικοποίησης του 
σηµασιολογικού περιεχοµένου σε όλες του τις εκφάνσεις (γλώσσα, ήχο, εικόνα, κίνηση, 
µουσική κ.λ.π.). Παρά το γεγονός ότι στο ∆υτικό κόσµο η πρωτοκαθεδρία του γραπτού 
λόγου διατηρεί τα σκήπτρα της διανόησης και εξοβελίζει κάθε άλλον παιδαγωγικά 
αξιοποιήσιµο τρόπο έκφρασης, εδώ και ορισµένες δεκαετίες η εικόνα έχει κυριαρχήσει επί 
τοις πράγµασι στις σύγχρονες µορφές έκφρασης και επικοινωνίας, όπως τα ΜΜΕ, το 
διαδίκτυο, οι Η/Υ, η διαφήµιση, το βιντεοκλίπ, ο κινηµατογράφος. Υπό την έννοια αυτήν, 
η οπτική διάσταση των πολυτροπικών µηνυµάτων αποτελεί όχι µόνο ένδειξη, αλλά και 
επιβεβαίωση της συµµετοχής της στην «παντοδυναµία» του γραπτού λόγου49. Πέρα από 
κάθε διάθεση υποτίµησης της παιδαγωγικής και επικοινωνιακής διάστασης της γλώσσας, 
οι υπέρµαχοι του πολυτροπικού «ερµηνεύειν» τονίζουν την ανάγκη της πολυδιάστατης 
προσπέλασης κάθε σύγχρονου κειµένου50, µε άλλα λόγια κάθε πολύσηµου µηνύµατος που 
παράγεται σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις51. Επιθυµούν, δηλαδή, την ‘ισότιµη’ 
συµµετοχή και άλλων σηµειωτικών συστηµάτων, γεγονός που καθίσταται εµφανές όταν 
εστιάσουµε το ενδιαφέρον µας στα µη γλωσσικά στοιχεία ενός κειµένου, τα οποία, 
ωστόσο, συντελούν σηµαντικά στην πληρέστερη πρόσληψη, κατανόηση και ερµηνεία των 
σύνθετων σηµασιολογικών αποχρώσεων που είναι ενσωµατωµένες στο κειµενικό σώµα. 
Σε τελική ανάλυση, η επικοινωνιακή λειτουργία και ο ερµηνευτικός σχεδιασµός κάθε 
κειµένου εδραιώνουν τη διαδραστική τους αρτιότητα στον επικουρικό ρόλο της 
νοηµατοδοτικής διαδικασίας µέσω µη γλωσσικών σηµειωτικών µέσων. Αν αγνοήσουµε 
τον καθοριστικό ρόλο των τελευταίων, η κειµενική προσπέλαση θα παραµείνει στατική, 
µερική και, άρα, ελλιπής. Ο πολυτροπικός σχεδιασµός διατηρεί ενεργό ένα πλέγµα 
νοηµατικών διασυνδέσεων σε πλήρη εξέλιξη, ένα υπόγειο σύστηµα «άρδευσης» ιδεών και 
αξιών που αντανακλούν στο κείµενο την αδιάρρηκτη σχέση τους µε το κοινωνικό 
περιβάλλον ή την περίσταση απ’ όπου εκπορεύονται.  

 

Η πολυτροπικότητα ως σηµείο των καιρών 
  Αν θέλουµε να εντάξουµε το φαινόµενο της πολυτροπικότητας στο ευρύτερο 
πλαίσιο παραγωγής και εµφάνισής του, θα πρέπει καταρχάς να επισηµάνουµε τη συµβολή 
των Πολιτισµικών Σπουδών και τη στροφή σε πολιτισµικά προϊόντα όπου κυριαρχεί η 
µείξη σηµειωτικών τρόπων, γεγονός που σηµατοδοτεί την πορεία διαµόρφωσης σύνθετων 

                                                           
49 Πρβλ. Noel Sanders, ‘Angles on the image’, in G. Kress (ed.) Communication and Culture – An 
Introduction, Kensigton Australia, New South Wales University Press, 1988, p. 140: “While the word image 
may, as Roland Barthes has written, be close to its Latin source (‘imitari’, to imitate), implying a frozen 
moment in which a match between reality and representation is achieved, it also implies that it is itself an 
action or process in which several ingredients come together and act dynamically within its frame. In this 
latter sense, the image comes close to the notion of text – that is, something that can be explained in itself, 
irrespective of what is narratively implied as coming before or after it.’. 
50 Πρβλ. Gunther Kress, Linguistic processes in sociocultural practice, Oxford, Oxford University Press, 
1989, p. 12: ‘Texts are therefore manifestations of discourses and the meanings of discourses, and the sites of 
attempts to resolve particular problems’. 
51 Ελένη Χοντολίδου, Γλωσσικός Υπολογιστής, 1 (1), ∆εκέµβριος 1999, σ. 116: «Ως ‘κείµενο’ σήµερα η 
Γλωσσολογία, οι θεωρίες της Λογοτεχνίας αλλά και η Εκπαιδευτική Γλωσσολογία (Educational Linguistics) 
θεωρούν µία σύνθετη ποικιλία κοινωνικών καταστάσεων ή συµβάντων, όπως γραπτά κείµενα και αφίσες, 
video-clips και κινηµατογραφικές ταινίες, σχολικά µαθήµατα και πολιτικοί λόγοι, θεατρικές παραστάσεις ή 
θεατρικά δρώµενα.» 
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µεθόδων κειµενικής προσπέλασης. Πολύ εύστοχα ο Κρες στο άρθρο που έχω προαναφέρει 
περί πολυτροπικότητας (182 – 183), εντοπίζει ορισµένους παράγοντες που έχουν εκτοπίσει 
το γραπτό λόγο από την πρωτοκαθεδρία και στη θέση του έχουν εδραιώσει την εικόνα, 
προβιβάζοντας ταυτοχρόνως το ρόλο και άλλων υποβαθµισµένων σηµειωτικών 
συστηµάτων, όπως της µουσικής: η ραγδαία ανάπτυξη των (τηλ)επικοινωνιών, η επιµειξία 
πολιτισµικών κωδίκων σε τοπικό και διεθνικό επίπεδο, και η µεταφορά δεδοµένων µέσω 
των τεχνολογιών της πληροφορίας ως παραγόντων καθοριστικών για τις οικονοµικές 
µεταβολές, έχουν διαδραµατίσει ουσιαστικό ρόλο στην παραπάνω µετατόπιση. 
Γενικότερα, ο γόνιµος σχεδιασµός νέων µορφών κοινωνικής, πολιτισµικής, οικονοµικής 
και ψυχολογικής «διαπραγµάτευσης» των ιδεών και των αξιών µέσω του γλωσσικού 
αποθέµατος που διαθέτει κάθε υποκείµενο, προϋποθέτει, κατά τη γνώµη µου, την 
πολυπρισµατική προσέγγιση των πληροφοριών προς αποκωδικοποίηση, µε αποτέλεσµα το 
υποκείµενο να αναζητά γόνιµη επικοινωνία στην επαφή του µε κάθε κείµενο. Σε αυτόν το 
διάλογο κειµένου – υποκειµένου αντανακλώνται όλες οι γενικότερες ή µερικότερες 
αλλαγές που συντελούνται στο κοινωνικό, πολιτισµικό, οικονοµικό και ψυχολογικό 
επίπεδο, και, εποµένως, το κείµενο αποτελεί νοητή προέκταση διατάξεων Λόγου (Orders 
of Discourse) και καθοριστικών εννοιών, όπως η παγκοσµιοποίηση, η µετα-νεοτερική 
ταυτότητα, η εµπορευµατοποίηση και ο καταναλωτισµός. Εννοώ ότι τα κείµενα και οι 
κοινωνικές τους προεκτάσεις αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία και δεν είναι δυνατόν 
ένας µαθητής που βοµβαρδίζεται καθηµερινά από πληροφορίες να αγνοεί τις συθήκες της 
κοινωνικής τους προέλευσης, τους όρους της πολυτροπικής τους ερµηνείας και, κατ’ 
επέκταση, τις προϋποθέσεις διαµόρφωσης ενός καλύτερου αύριο. Προκύπτει, λοιπόν, ότι 
φαινόµενα όπως η παγκοσµιοποίηση, η διεθνοποίηση, η πολυγλωσσία και ο διαπολιτισµός 
βρίσκουν την πιο ενδεικτική, ίσως, εφαρµογή τους στα πολυµεσικά κείµενα, κείµενα – 
καθρέφτες της υβριδικής εποχής που διανύουµε. 

 

2.2.  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

∆ιάφοροι µελετητές έχουν επιχειρήσει να διεισδύσουν στα άδυτα των πολυτροπικών 
µηχανισµών και να ανασύρουν σταδιακά στο φως γνώσεις που αποκαλύπτουν αθέατες 
πτυχές των σηµασιολογικών πρώτων υλών. Απώτερος στόχος τους είναι η 
αποκωδικοποίηση ενός κοινού πολυτροπικού κώδικα, ικανού να ενοποιήσει τις δοµές των 
επικοινωνιακών πράξεων και να συγχωνεύσει στη συνθετική προοπτική του τους 
µετασχηµατισµούς του διαθέσιµου σηµειωτικού δυναµικού. Στην κατηγορία αυτήν ανήκει 
η ερµηνευτική δουλειά των Γκίντερ Κρες και Τέο βαν Λιούβεν (Theo van Leeuwen) µε 
τίτλο Πολυτροπικός Λόγος (Multimodal Discourse) (2001), όπου επιχειρείται η προσέγγιση 
κάθε επικοινωνιακής πράξης µέσω πολυτροπικών συλλήψεων, δηλαδή γενικών 
ρυθµιστικών κανόνων που διέπουν όλα τα σηµειωτικά συστήµατα. Ο κοινωνικός 
χαρακτήρας κάθε επιλεγόµενης επικοινωνιακής τακτικής παρέχει σηµαντικές απαντήσεις 
για την ιδιαίτερη διαδικασία νοηµατοδότησης µε την οποία επενδύει το υποκείµενο τις 
σηµασιολογικές πρώτες ύλες. Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, αν σκεφτούµε 
ότι στις µέρες µας έχει καταστεί πλέον εφικτό για έναν γνώστη των διαδραστικών 
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πολυµέσων να επιλέξει ο ίδιος το σηµειωτικό σύστηµα µε το οποίο θέλει να εκφράσει 
κάποιο συγκεκριµένο νόηµα. Η επιλογή διαφορετικού κώδικα, εποµένως, είναι ξεκάθαρο 
πως επιδρά και στη νοηµατοδότηση, οπότε τα διάφορα στάδια από την παραγωγή ως την 
ερµηνεία των παρεχόµενων πληροφοριών χαρακτηρίζονται από την αλυσιδωτή επένδυση 
ενός ιδεολογικού και σηµασιολογικού ενδιαφέροντος, συγκροτώντας επάλληλες 
αλληλοκαλυπτόµενες επιστρώσεις σηµασιών.  Οι δύο µελετητές επισηµαίνουν και 
περιπτώσεις όπου τα σηµειωτικά συστήµατα λειτουργούν συµπληρωµατικά ή ιεραρχικά 
για να δοµήσουν όρους πολυτροπικής επικοινωνίας. Κάθε σηµειωτικό προϊόν ή συµβάν 
αφενός διαρθρώνεται ή παράγεται και αφετέρου ερµηνεύεται ή χρησιµοποιείται, και αυτή 
ακριβώς η διαδικασία προσδιορίζει τι σηµαίνει ο όρος επικοινωνία για τους Κρες και βαν 
Λιούβεν (20). Προτείνουν, λοιπόν, µία ερµηνεία βασισµένη στη διµερή διαστρωµάτωση 
των σηµειωτικών πρώτων υλών σε περιεχόµενο (content) και έκφραση (expression) της 
επικοινωνίας, η οποία συνεχίζεται και σε δεύτερο επίπεδο, καθώς το περιεχόµενο 
διαστρωµατώνεται στο Λόγο (Discourse) και το Σχέδιο (Design), ενώ η έκφραση στην 
παραγωγή (production) και τη διανοµή (distribution). Σηµειωτέον ότι σύµφωνα µε την 
άποψη αυτήν, τόσο η παραγωγή όσο και η διανοµή των σηµειωτικών προϊόντων ή 
συµβάντων διεκδικούν µερίδιο στη δυνατότητα παραγωγής νοήµατος και προσθέτουν νέες 
σηµασιολογικές αποχρώσεις, χάρη στην εξέλιξη των τεχνολογιών της επικοινωνίας.  

Αναφορικά µε τη σύνταξη µίας οπτικής γραµµατικής, θεωρώ ιδιαίτερα επιτυχηµένο το 
εγχείρηµα των Κρες και βαν Λιούβεν να επεξεργαστούν από κοινού τους γραµµατικούς 
κανόνες σύνταξης του οπτικού σχεδιασµού. Αναφέροµαι στο βιβλίο ∆ιαβάζοντας εικόνες 
(Reading images) (1996), το περιεχόµενο του οποίου θεωρείται πλέον κλασικό για τους 
θιασώτες της πολυτροπικής θεωρίας, γεγονός που αποδεικνύεται και από τις συνεχείς 
επανεκδόσεις του (1998, 1999, 2000, 2001 δύο φορές). Η απόπειρα προσδιορισµού της 
αναπαράστασης µε όρους της κοινωνιο-σηµειωτικής θεωρίας, βασίζει τα ερευνητικά της 
επιχειρήµατα στη θεώρηση της αναπαραστατικής διαδικασίας ενός φυσικού ή 
σηµειωτικού προϊόντος ή ολότητας υπό το πρίσµα των επιλογών που προτιµά ο 
παραγωγός µηνυµάτων, επηρεαζόµενος από το κοινωνικό, πολιτισµικό και ψυχολογικό 
του παρελθόν και τις περιστάσεις παραγωγής του µηνύµατος: η εκάστοτε επιλεγµένη όψη 
του προϊόντος αναπαριστά όλο το προϊόν (6). Στην ερµηνευτική προσπέλαση οπτικών 
πληροφοριών αποκτά αυθύπαρκτη αξία κάθε συστατικό στοιχείο του υπό εξέταση 
σηµειωτικού προϊόντος και αντιµετωπίζεται ως ανεξάρτητη από το γλωσσικό κώδικα πηγή 
νοήµατος. Υιοθετείται, κατ’ αναλογία µε τις τρεις µετα-λειτουργίες του γλωσσικού κώδικα 
(Halliday, 1994) το αντίστοιχο τριµερές σχήµα της οπτικής γραµµατικής, 
περιλαµβάνοντας την ‘αναπαραστατική’  (‘ ideational’), τη ‘διαπροσωπική’  
(‘ interpersonal’) και την ‘κειµενική’  (‘ textual’) µετα-λειτουργία (40 – 42). Πρόκειται για 
ταυτόχρονη άρθρωση σηµασιολογικών επιστρώσεων σε τρία επίπεδα, εφαρµόζεται στο 
γλωσσικό ή οπτικό κώδικα και προσφέρει τη συστηµατική βάση της λειτουργικής 
θεώρησής τους. 

Στο Εγχειρίδιο Οπτικής Ανάλυσης (Handbook of Visual Analysis) (2001) ο Τέο βαν 
Λιούβεν και η  Κέρυ Τζούιτ (Carey Jewitt) συγκεντρώνουν µία ευρεία γκάµα 
προσεγγίσεων και µεθόδων ανάλυσης, απ’ όπου προκύπτει ότι τα καλύτερα αποτελέσµατα 
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είναι απόρροια συστηµατικής επιστηµονικής µελέτης και ενορατικής καλλιτεχνικής 
δηµιουργικότητας: ανάλυση περιεχοµένου, οπτική ανθρωπολογία, Πολιτισµικές Σπουδές, 
Σηµειωτική και Εικονογραφία, ψυχαναλυτική ανάλυση εικόνας, οπτική ανάλυση της 
Κοινωνιο-σηµειωτικής, ανάλυση συνοµιλίας και εθνοµεθοδολογία, κινηµατογραφική και 
τηλεοπτική ανάλυση, αποτελούν διάφορες οπτικές γωνίες ερευνητών, ενδεικτικές για τον 
πλούτο του σηµειωτικού συστήµατος της εικόνας. Επίσης, ο βαν Λιούβεν έχει επιχειρήσει 
να συνδέσει την ανάλυση πολυτροπικών κειµένων µε το τεχνοτροπικό είδος (‘genre’) 
(2005: 73 – 93) µε βάση τη λειτουργική θεωρία του δευτέρου: η εφαρµογή του σχετίζεται 
µε τον εντοπισµό των εναλλακτικών εκδοχών της διαδροµής που ακολουθά ο αναγνώστης 
του πολυτροπικού «κειµένου», είτε αυτό είναι έντυπο, είτε µουσειακή έκθεση, είτε CD-
ROM. Σε µία σχετικά πρόσφατη µελέτη του, µάλιστα, ο βαν Λιούβεν εισάγει τον 
αναγνώστη στον κόσµο της Κοινωνιο-σηµειωτικής και αναλύει τέσσερεις τρόπους µε τους 
οποίους συντίθενται πολυτροπικά κείµενα µε αξιοποίηση των σηµειωτικών πρώτων υλών: 
ο ρυθµός (rhythm), η σύνθεση (composition), η σύνδεση πληροφοριών (information linking) 
και ο διάλογος (dialogue) δηµιουργούν µε τη µείξη τους επικοινωνιακά συµβάντα, 
διαµορφώνοντας διάφορους τύπους πολυτροπικής ενσωµάτωσης (van Leeuwen 
20062:179–267). Από τα διάφορα βιβλία που µελετούν την πολυτροπικότητα, θα ήθελα, 
τέλος, να αναφερθώ στη συγκέντρωση διαφόρων απόψεων από διακεκριµένους λογίους 
που συγκεντρώθηκαν στο Σάλτσµπουργκ το 2002 για να συζητήσουν ερευνητικά και 
θεωρητικά θέµατα: η έκδοση των πρακτικών [Ventola, Cassily & Kaltenbacher (eds.), 
2004] περιλαµβάνει στο πρώτο µέρος θεωρητικές και ερευνητικές προτάσεις, ενώ στο 
δεύτερο πολυτροπικές εφαρµογές. Έτσι, στο πρώτο µέρος βρίσκουµε άρθρα σχετικά µε τη 
γλώσσα και την εικόνα στα έντυπα µίντια, τη µείξη οµιλίας και χειρονοµιών, τη φύση των 
σηµείων στην πολυτροπική επικοινωνία, τη σχέση πολυτροπικότητας και εµπειρισµού. 
Στο δεύτερο συναντούµε αναλύσεις και εφαρµογές για τα µαθηµατικά, τη γλωσσική 
διδασκαλία µε CD-ROM, τη συσχέτιση του πολυτροπικού Λόγου (Discourse) µε τις 
Πολιτισµικές Σπουδές, την ανάλυση πολυτροπικών κειµένων και τον υποτιτλισµό, τη 
µετάφραση του χιούµορ στα κόµικς, το µουσειακό σχεδιασµό µε γλωσσικό και οπτικό 
υλικό, και διάφορα ιατρικά θέµατα. Επισηµαίνω την ανωτέρω συλλογή άρθρων από το 
Πρώτο ∆ιεθνές Συµπόσιο περί Πολυτροπικού Λόγου στο Πανεπιστήµιο του 
Σάλτσµπουργκ και για έναν πρόσθετο λόγο: για να γίνει πιο κατανοητή η διεπιστηµονική 
εµβέλεια του φαινοµένου της πολυτροπικότητας και να αναδειχθούν εµφανέστερα 
ενδεικτικοί κλάδοι των θεωρητικών και ερευνητικών της εκφάνσεων. 

 

2.3.  ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 

Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 
Όπως έχω σηµειώσει παραπάνω, το φαινόµενο της πολυτροπικότητας έγινε 

ευρύτερα αντιληπτό µε τη χρήση και τη διάδοση των Νέων Τεχνολογιών. Είναι, λοιπόν, 
χρήσιµο να το εντάξουµε στο γενικότερο πλαίσιο των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 
της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), πριν ασχοληθούµε µε ειδικότερα θέµατα εκπαίδευσης και 
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τεχνολογίας. Είναι γνωστό ότι η συµβολή της τεχνολογικής προόδου στην άνοδο του 
βιοτικού επιπέδου και την εδραίωση της πρωτοκαθεδρίας του υλικού πολιτισµού αποτελεί 
βασικό παράγοντα των τεράστιων αλλαγών που συµβαίνουν στις µέρες µας. Η επιστήµη 
και η πρόοδος πορεύονται µαζί σε ένα µέλλον όπου το ζητούµενο είναι η ευηµερία του 
ανθρώπου και η διασφάλιση των θεµελιωδών δικαιωµάτων του. Το προφανές έλλειµµα 
ανθρωπιστικής παιδείας που βιώνουµε πιστοποιεί για τους αµετανόητους θιασώτες του 
δυισµού την ανάγκη επαναπροσδιορισµού µίας λεπτής γραµµής, µίας εύθραυστης 
ισορροπίας ανάµεσα στην ύλη και το πνεύµα. Ωστόσο, δεν υφίσταται µία τέτοια σαφής 
διάκριση ανάµεσα στην ύλη και το πνεύµα, δεδοµένου ότι, αφενός, ζούµε σε έναν κόσµο 
υλικό, όπου υπάρχουν φυσικά υλικές κατασκευές και αξίες, και, αφετέρου, «παράγουµε» 
σκέψεις και συναισθήµατα – µέσω του νευρικού µας συστήµατος και του εγκεφάλου, 
δηλαδή µέσω της ύλης – που καθορίζουν τους «υλικούς» όρους των πολιτισµικών 
εκφάνσεων και της µεταβλητής θεώρησης και αξιολόγησης της γνώσης, της µάθησης και 
της εκπαίδευσης. Η γνώση, όσο αφηρηµένη και θεωρητική να είναι, παράγεται 
πρωτογενώς στον εγκέφαλο του ανθρώπου και δευτερογενώς στον ηλεκτρονικό εγκέφαλο. 
Η υλική πλαισίωση κάθε πνευµατικής δραστηριότητας είναι αυταπόδεικτη αλήθεια και, 
παράλληλα, κάθε πνευµατική δραστηριότητα απαιτεί κίνηση και ενεργητικούς 
µηχανισµούς δράσης που ερµηνεύονται µε υλικούς όρους. Ακόµα και στην περίπτωση που 
κάνουµε λόγο για καθαρή φιλοσοφία, επί της ουσίας παράγουµε και καταναλώνουµε 
ενέργεια για να πλαισιώσουµε µε υλικούς όρους (δηλαδή, να περιγράψουµε, να 
αξιολογήσουµε, να αισθητοποιήσουµε) έννοιες, ιδέες, καταστάσεις και 
επαγωγικά/παραγωγικά σχήµατα. Κατά προέκταση, ο υλικός εγκιβωτισµός της γνώσης ως 
εξελισσόµενης νοητικής διαδικασίας που αποτελεί ίδιον της ανθρώπινης φύσης, µπορεί να 
εγκιβωτισθεί εκ νέου σε συσκευές υψηλής τεχνολογίας και να δηµιουργήσει έτσι νοητές 
προεκτάσεις του ανθρώπινου εγκεφάλου. Κάθε τέτοια ηλεκτρονική συσκευή προηγµένης 
τεχνολογίας είναι ένα νοητικό εργαλείο, προγραµµατισµένο και εκ προοιµίου καθορισµένο 
στη λογική του, αλλά ανεξάντλητο ως προς τις δυνητικές εκδοχές της πραγµατικότητας τις 
οποίες δηµιουργεί, µέσω των διαδραστικών σχέσεων που αναπτύσσει µε τον/τους 
πιθανό/ούς χρήστη/ες του. Ο κατασκευαστής της ηλεκτρονικής συσκευής, η συσκευή και 
ο/οι χρήστης/ες της βρίσκονται έτσι σε συνεχή διάλογο µεταξύ τους µέσω ενός δικτύου 
λειτουργίας της συσκευής, για παράδειγµα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή του 
διαδικτύου. Το γεγονός αυτό «δικτυώνει» όχι µόνο τους παραπάνω παράγοντες σε διαρκή 
διάλογο µεταξύ τους, αλλά εµπλέκει δυνητικά όλους τους χρήστες – και, µάλιστα, ακόµη 
και µία µεγάλη γκάµα συσκευών – ως παραγωγούς ή δέκτες µηνυµάτων. Η διαδικασία 
αυτή στηρίζεται στην ανταλλαγή πληροφοριών, στην παροχή νέων γνώσεων και στη 
δηµιουργία νέων εκδοχών της πραγµατικότητας µέσω της νέας συλλογής πληροφοριών. 
Εάν η αφειδώς παρεχόµενη γνώση δεν απορροφηθεί καθόλου ή αφοµοιωθεί µε παθητικό 
τρόπο, το υποκείµενο περιθωριοποιείται και υποσκελίζεται από πλήθος άλλων ‘ψηφιακά 
εγγράµατων’, που επιδίδονται σε έναν διαρκή αγώνα κατάκτησης νέων γνώσεων, ώστε να 
είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας 
ψηφιακής εποχής52. Με άλλα λόγια, ο τεχνολογικός γραµµατισµός συνιστά απαραίτητο 

                                                           
52 Πρβλ. Νικόλαος Ρέλλος, ‘∆εξιότητες ‘κλειδιά’ στην Κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας (µέσα και 
από την αντίληψη της Ε.Ε.)’, στο Ευγ. Αυγερινός, Γ, Κόκκινος, Γ. Παπαντωνάκης & Αλ. Σοφός (επιµ.) Νέες 
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εφόδιο για τους µαθητές του 21ου αι., µε αποτέλεσµα όποιος δεν έχει εξοικειωθεί µε τη 
χρήση κυρίως των ηλεκτρονικών υπολογιστών να θεωρείται ψηφιακά αναλφάβητος.  

 
Μορφωτικό κεφάλαιο 
  Είναι γεγονός ότι διανύουµε µία περίοδο καταιγιστικών αλλαγών και διάχυσης 
τεράστιου όγκου πληροφοριών, µε αποτέλεσµα η σύγχρονη κριτική µατιά να εστιάζει το 
ενδιαφέρον της – παράλληλα µε τη µαρξιστική θεµελίωση της σηµασίας του οικονοµικού 
κεφαλαίου – στην ανάδυση µίας νέας µορφής κεφαλαίου, άυλου και διαρκώς 
ανανεώσιµου, αποτελούµενου από το γνωσιακό απόθεµα κάθε ατόµου, ένα απόθεµα που 
διογκώνεται διαρκώς χάρη στην πρόσκτηση ολοένα και πιο αναβαθµισµένων 
πληροφοριακών δεδοµένων: αυτό το διαρκώς εµπλουτιζόµενο γνωσιακό και 
πληροφοριακό κεφάλαιο σχετίζεται άµεσα µε τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και το ξέφρενο ρυθµό εισβολής τους στην καθηµερινή µας ζωή και 
εργασία (Φώκιαλη, 2007: 232-233). Στις µέρες µας όλα συντείνουν στο να συνδέουµε  
άµεσα τη µορφωτική αξία είτε µε την παραγωγική αξία ενός ατόµου είτε µε την 
πνευµατική αποδοτικότητά του, γεγονός που ισχύει εξίσου για τον ανήσυχο και επαρκώς 
καταρτισµένο εκπαιδευτικό. Αν υιοθετήσουµε, σύµφωνα µε τον Kelly (2004, 609-629) την 
τριµερή διάκριση του µορφωτικού κεφαλαίου σε ανθρώπινο κεφάλαιο, διαρθρωτικό 
κεφάλαιο και κοινωνικό κεφάλαιο (Φώκιαλη 236), η επιµορφωτική διαδικασία βελτιώνει 
και τα τρία επίπεδα του µορφωτικού κεφαλαίου που διαθέτει κάθε εκπαιδευτικός (Fullan – 
Hargreaves 1992, Evans 2002), γεγονός που την καθιστά µία µορφή επένδυσης µε 
προσδοκώµενα µελλοντικά οφέλη (Φώκιαλη 237). Στην κοινωνία της πληροφορίας, όπου 
όλοι οι µαθητές θα πολιτογραφηθούν αργά ή γρήγορα ως ενεργά µέλη, η µύηση σε όρους, 
έννοιες και αρχές της πληροφορικής κρίνεται ως επιβεβληµένη (∆ούρβας, 2006). Όροι 
όπως υπερκείµενα, πολυµέσα και υπερµέσα αποκτούν µεγάλη βαρύτητα στη νοηµατοδοτική 
διαδικασία του χρήστη µε βάση ψηφιακές πρώτες ύλες (Παπαδηµητρίου, 2001). Οι 
πολυµεσικές εφαρµογές στην εκπαίδευση µπορούν να προσφέρουν πολλά πλεονεκτήµατα 
(Παναγιωτακόπουλος & Ιωαννίδης, 1997:98–114) και έχουν σηµαντική συνεισφορά στην 
ανάδειξη του πολυτροπικού χαρακτήρα της γνώσης, αλλά ο διδάσκων πρέπει να είναι σε 
θέση να τις χρησιµοποιεί εποικοδοµητικά και όχι καταχρηστικά (Alessi & Trollip, 2005). 
Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι ο ρόλος των ΤΠΕ στη διαµόρφωση και την αναβάθµιση της 
ποιότητας των τριών παραπάνω ειδών µορφωτικού κεφαλαίου γίνεται ολοένα και πιο 
αποφασιστικός, σε σηµείο ώστε ο ψηφιακά αναλφάβητος να υπολείπεται σε θέµατα 
µορφωτικού κεφαλαίου και να µην είναι σε θέση να παρακολουθήσει τις σύγχρονες 
τεχνολογικές εξελίξεις53. Η διαπίστωση αυτή δε συνεπάγεται, βέβαια, ότι η επιµόρφωση 
του ατόµου στην ψηφιακή τεχνολογία θα του εξασφαλίσει µορφωτική επάρκεια και θα 

                                                                                                                                                                                

Τεχνολογίες και Επιστήµες της Αγωγής, Αθήνα, Μεταίχµιο, 2007, σ. 263 – 267, σχετικά µε τις δεξιότητες 
µάθησης (δεξιότητα αυτοκατεύθυνσης, δεξιότητα συνεργασίας και µιντιακή δεξιότητα).  
53 Πρβλ. Αθανάσιος Μιχάλης, ‘Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην υπηρεσία της γλωσσικής εκπαίδευσης: 
σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις’, στο Ευγ. Αυγερινός, Γ, Κόκκινος, Γ. Παπαντωνάκης & Αλ. Σοφός (επιµ.) 
Νέες Τεχνολογίες και Επιστήµες της Αγωγής, Αθήνα, Μεταίχµιο, 2007, για τις εφαρµογές του διαδικτύου (ως 
‘πηγή γλωσσικού υλικού’, ως επικοινωνιακό µέσο και ως ‘βάση οργάνωσης µιας ηλεκτρονικά 
υποστηριζόµενης γλωσσικής διδασκαλίας’) (σ. 31- 42), τα πλεονεκτήµατα της χρήσης ΗΥ στην εκπαίδευση 
(σ. 43 – 44) και τον τεχνολογικό γραµµατισµό (σ. 44 – 46). 
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καλύψει κάθε πνευµατική του ανάγκη54. Κάθε άλλο µάλιστα, η µύηση στον τεχνολογικό 
γραµµατισµό θα προσφέρει στον πνευµατικό άνθρωπο – και ειδικότερα τον εκπαιδευτικό 
– τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει την τεχνολογία ως µέσο και όχι ως σκοπό55, 
ισοζυγίζοντας τον ελλειµµατικό προϋπολογισµό των ανθρωπιστικών αξιών. 

 

Το διαδίκτυο ως ηλεκτρονικό µετα-εργαλείο  
Αν ο ΗΥ αποτελεί αναντικατάστατο εργαλείο αναφοράς (reference tool) στα χέρια 

του µαθητή, η συµβολή του διαδικτύου στη διαµόρφωση της κοινωνικής συνείδησής του, 
τη διεύρυνση των πνευµατικών του οριζόντων, την αποκωδικοποίηση πολυτροπικών 
µηνυµάτων και τον ψηφιακό γραµµατισµό, καθιστούν τις διαδικτυακές υπηρεσίες ένα 
ηλεκτρονικό µετα-εργαλείο µε απεριόριστες δυνατότητες. Ο µαθητής δηµιουργεί µία 
διαφορετική σχέση µε τη «χειρωνακτική» εργασία, καθώς το χέρι καθίσταται βασικό µέσο 

• χειρισµού ενός ηλεκτρονικού εργαλείου που ενσωµατώνει τα τελευταία 
επιτεύγµατα της υψηλής τεχνολογίας 

• διαβίβασης και εκτέλεσης των εντολών του. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η κατασκευή της νέας γνώσης καθορίζεται από συνθήκες 
ψηφιακής επικοινωνίας, που διαµεσολαβείται – και παράγεται ως ένα σηµείο – από τα 
δάχτυλα του χρήστη, συνδέοντας τον εγκέφαλό του όχι µόνο µε τη µονάδα κεντρικής 
επεξεργασίας του ΗΥ, αλλά, πλέον, µε τα κέντρα ψηφιακής επεξεργασίας δεδοµένων του 
Παγκόσµιου Ιστού (World Wide Web). Το διαδίκτυο µπορεί να αξιοποιηθεί είτε ως 
αστείρευτη πηγή γλωσσικού υλικού, είτε ως αποτελεσµατικό µέσο επικοινωνίας, είτε ως 
βάση οργάνωσης της γλωσσικής διδασκαλίας µε ηλεκτρονική υποστήριξη (Μιχάλης, 
2007: 31 – 40). Οι πολλαπλές χρήσεις του το µετατρέπουν σε ευέλικτο και παντοδύναµο 
εργαλείο διαµόρφωσης της κοινής γνώµης και διακίνησης τεράστιου όγκου 

                                                           
54 Πρβλ. Cynthia L. Selfe, ‘Οικουµενικές πρακτικές γραµµατισµού: πολιτισµικές προοπτικές στον 
παγκόσµιο ιστό’, στο ∆ηµήτρης Κουτσογιάννης (επιµ.) Πληροφορική – επικοινωνιακή τεχνολογία και 
γλωσσική αγωγή: η διεθνής εµπειρία, Πρακτικά διεθνούς ηµερίδας, Θεσσαλονίκη, Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, 2001, σ. 85, όπου µιλώντας για το πρόγραµµα Πρόκληση του τεχνολογικού γραµµατισµού που 
εφαρµόστηκε στο αµερικανικό εκπαιδευτικό σύστηµα το 1996, η Selfe διαπιστώνει  πως η εκπαιδευτική 
αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών είναι ζήτηµα µε πολιτισµικές προεκτάσεις, αφού αποδεικνύεται 
στατιστικά πως µικρός µόνο αριθµός µαθητών στις Ηνωµένες Πολιτείες συµµετείχε σε εκπαίδευση που 
ανταποκρινόταν στα πρότυπα του  Εθνικού Συµβουλίου των Καθηγητών της Αγγλικής, και καταλήγει στο 
συµπέρασµα πως ‘απαιτείται σύγχρονος εξοπλισµός, καλά καταρτισµένοι εκπαιδευτικοί, σύγχρονη υποδοµή 
και επιπλέον εκτεταµένη υποστήριξη των µαθητών από τους γονείς τους στο σπίτι. Οι υπόλοιποι µαθητές […] 
είναι αναµενόµενο να λάβουν µια κατά πολύ λιγότερο κριτική και δυναµική εκπαίδευση, µια εκπαίδευση που 
µεταδίδει ένα λειτουργικού τύπου γραµµατισµό, προσανατολισµένο σε πρακτικές δεξιότητες και πενιχρό 
συγκριτικά µε τα πρότυπα που αναφέρθηκαν παραπάνω.’. 
55Πρβλ. Francois Mangenot, ‘∆ιδασκαλία του γραπτού λόγου και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση της Γαλλίας’, στο ∆ηµήτρης Κουτσογιάννης (επιµ.) Πληροφορική – 
επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή: η διεθνής εµπειρία, Πρακτικά διεθνούς ηµερίδας, 
Θεσσαλονίκη, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2001, σ. 178, όπου αναφερόµενος στην εφαρµογή του 
λογισµικού Gammes d’ écriture σε σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στη Γαλλία, ο Mangenot 
διαπιστώνει πως ο επεξεργαστής κειµένου βοηθά τους πιο αδύναµους µαθητές, αποδίδοντας σηµασία στον 
τρόπο ‘µε τον οποίο οι διάφορες εκπαιδευτικές µέθοδοι και τεχνολογίες αξιοποιήθηκαν από µία καθηγήτρια, 
προκειµένου να πραγµατοποιηθούν συγκεκριµένοι µαθησιακοί στόχοι. Κάτι τέτοιο, όµως, µπορεί να επιτευχθεί 
µόνο µέσα στο πλαίσιο ενός ανοιχτού και ιδιαίτερα ευέλικτου λογισµικού.’ . 
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πληροφοριακών δεδοµένων56. Το ερώτηµα που εγείρεται είναι κατά πόσον ο µαθητής έχει 
την ωριµότητα και την κριτική ικανότητα να χρησιµοποιήσει αυτό το εργαλείο για την 
επίτευξη του εκάστοτε διδακτικού του στόχου. Υπό την έννοια αυτήν, η καλή ή κακή 
χρήση του διαδικτύου δε διαφέρει σε τίποτα από τη χρήση οποιουδήποτε άλλου εργαλείου, 
παρά µόνο ως προς το ότι διεισδύει µε ταχύτατους ρυθµούς στη ζωή όλο και 
περισσότερων νέων ανθρώπων, πείθοντάς τους για τη χρησιµότητα και την αναγκαιότητά 
του. Οι περισσότεροι µαθητές σήµερα είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση του και το 
χρησιµοποιούν κυρίως ως επικοινωνιακό µέσο για ανταλλαγή µηνυµάτων, πληροφοριών, 
εµπειριών, γνώσεων, ιδεών και πάσης φύσεως δεδοµένων. Αυτή η ανταλλακτική αξία του 
διαδικτύου, το καθιστά ιδανικό µέσο για διαδικασίες συλλογικής διαπραγµάτευσης της 
νέας γνώσης. Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητο το φιλτράρισµα των γνωσιακών δεδοµένων, 
διότι υπεισέρχονται διάφορα άσχετα, ετερογενή ή και κατευθυνόµενα στοιχεία, συχνά µε 
κακόβουλη προαίρεση µε αποτέλεσµα την αλλοίωση της ποιότητας του περιεχοµένου 
τους. Σηµαντική είναι η συµβολή ερευνών αξιολόγησης ηλεκτρονικών τοποθεσιών 
πληροφοριών µε εκπαιδευτικό περιεχόµενο και η διαµόρφωση εργαλείων διακρίβωσης της 
συµβολής τους: µία τέτοια προσπάθεια συγκροτεί επτά άξονες µε κατάλληλα κριτήρια και 
έναν όγδοο άξονα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας 
& Πιντέλας, 2002:75-86).57 Με άλλα λόγια, η διαδικτυακή κοινωνία κρύβει όχι µόνο 
όσους κιδύνους κρύβει και η κοινωνία όπου ζούµε, αλλά ακόµη περισσότερους, 
δεδοµένου ότι η έλλειψη της φυσικής παρουσίας των συνοµιλητών καθιστά πιο άδηλα τα 
επικοινωνιακά της κίνητρα. Εντούτοις, τα γνωσιακά και επικοινωνιακά οφέλη του 
διαδικτύου είναι τόσο πολλά στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης 
που ζούµε σήµερα, ώστε οι µαθητές είναι σχεδόν αναγκασµένοι εκ των πραγµάτων να 
γνωρίζουν τη χρήση αυτού του ηλεκτρονικού πολυ-εργαλείου.  

 

Το διαδίκτυο και οι διαδραστικές µαθησιακές ενέργειες 

Η διαδικτυακή διαπραγµάτευση της νέας γνώσης συµβάλλει στη διαµόρφωση της 
συλλογικής ταυτότητας των χρηστών σε καθοριστικό βαθµό, δηµιουργώντας πιο γόνιµη 
µαθησιακή διαδικασία (Ρετάλης: 2004). ∆οµούνται οι όροι και οι συνθήκες ενός νέου 
επικοινωνιακού πλαισίου, όπου οι διαπροσωπικές σχέσεις χάνουν µέν τη φυσική τους 
διάσταση, κερδίζουν, όµως, σε εύρος και βάθος σηµασιολογικών πλεγµάτων: οι 
νοηµατοδοτικές αναλύσεις και αποκλίσεις του ίδιου θέµατος παρέχουν τη δυνατότητα της 
πολυσυλλεκτικής και πολυτροπικής αποτύπωσης των αναλυόµενων εννοιών. Παράλληλα, 
η ηλεκτρονική µάθηση που στηρίζεται στη συλλογική διαπραγµάτευση διαδικτυακών 
νοηµάτων εδραιώνεται σε ειδικές µεθόδους (Βρέτταρος, Γιαννοπούλου, Κουρεµένος & 

                                                           
56 Πρβλ. Κυπαρισία Παπανικολάου, Γραµµατική Τσάγκανου & Μαρία Γρηγοριάδου, ‘Αξιοποιώντας το 
διαδίκτυο και το λογισµικό γενικής χρήσης ως διδακτικά και µαθησιακά εργαλεία’, στο Χρόνης Κυνηγός & 
Ευαγγελία ∆ηµαράκη (επιµ.) Νοητικά εργαλεία και πληροφοριακά µέσα – Παιδαγωγική αξιοποίηση της 
σύγχρονης τεχνολογίας για τη µετεξέλιξη της εκπαιδευτικής πρακτικής, Αθήνα, Εκδόσεις Καστανιώτη, 2002, 
σ. 119 – 160, όπου ο αναγνώστης µπορεί να βρει χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε θέµατα οργάνωσης της 
αναζήτησης διαδικτυακών πηγών, καθώς και της αξιολόγησής τους. 
57 Πρόκειται για τους εξής άξονες: 1) Άξονας τεχνικών παραγόντων, 2) Σκοπός κατασκευής και λειτουργίας, 
3) Περιεχόµενο, 4) Φορέας – συγγραφέας – υπεύθυνος ηλεκτρονικής τοποθεσίας, 5)Λειτουργικότητα – 
ευκολία χρήσης, 6) Σχεδιασµός – δοµή – αισθητική, 7) Κόστος, 8) Εκπαιδευτικός άξονας. 
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Κουρεµένος, 2004). Είναι, εξάλλου, προφανές ότι η µείξη διαφόρων σηµειωτικών 
κωδίκων, η χρήση υπερσυνδέσµων (hyperlinks), η χρήση µηχανών αναζήτησης, παρέχουν 
µία σειρά δυνατοτήτων στο µαθητή – χρήστη, δίνοντάς του το περιθώριο να 
συνδιαµορφώσει ως έναν βαθµό την ποιότητα της παραγόµενης γνώσης. Ο µαθητής είναι 
σε θέση να αναβαθµίσει το ρόλο του ως κατασκευαστή γνώσεων και κοινωνικού τελεστή, 
καθώς εµπλέκεται σε µία σειρά διαδραστικών ενεργειών που του επιτρέπουν να: 

• κατανοεί το είδος του Λόγου (Discourse) όπου εντάσσεται το κειµενικό 
απόσπασµα που αποκωδικοποιεί 

• αντιλαµβάνεται τη συνάφεια υπερσυνδέσµων, παραποµπών, εικόνων, ηχητικών 
ντοκουµέντων, βίντεο και άλλων ψηφιακών πηγών µε την ειδικότερη 
πληροφορία που αναζητά 

• αναπτύσσει κριτική ικανότητα επιλογής µόνο των συγκεκριµένων δεδοµένων 
που αναζητά58 

• νοηµατοδοτεί την κάθε του ψηφιακή επιλογή (κλικ) πάνω στην ψηφιακή 
κειµενική επιφάνεια 

• δηµιουργεί νοηµατικές συνδηλώσεις της κάθε επιλογής του µε βάση το 
συγκεκριµένο σηµειωτικό κώδικα, αλλά και τη µείξη των σηµειωτικών κωδίκων 
από τους οποίου αποτελείται όλη η σελίδα 

• επιλέγει τη δυναµική σειρά ανάγνωσης του ψηφιακού κειµενικού σώµατος και 
όχι τη γραµµική (που ισχύει στην έντυπη µορφή) 

• αναπτύσσει λανθάνοντα διάλογο µε τον κατασκευαστή της ιστοσελίδας, τους 
συντάκτες των κειµένων, την οργανική σχέση που διατηρούν οι επιµέρους 
ενότητες κάθε πλαισιοποιηµένης επιφάνειας µε τη συνολική θεώρησή τους59 

• υιοθετεί τη δυναµική σύλληψη της εικονικής πραγµατικότητας (virtual reality) 
και την υβριδική της µεταστοιχείωση σε εναλλακτικές ερµηνευτικές εκδοχές 

                                                           
58 Πρβλ. Gail E. Hawisher, ‘Οι εικονικές γειτονιές στον Κυβερνοχώρο’, στο ∆ηµήτρης Κουτσογιάννης 
(επιµ.) Πληροφορική – επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή: η διεθνής εµπειρία, Πρακτικά 
διεθνούς ηµερίδας, Θεσσαλονίκη, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2001, σ. 61, όπου παρατηρείται εύστοχα για 
το διαδίκτυο πως ‘πρέπει µαζί µε την απλή θέαση να υπάρχει και ενεργητική εµπλοκή […] πρέπει να εµπεριέχει 
την ίδια προσοχή και το ίδιο κριτικό πνεύµα που ζητούµε από τους µαθητές να έχουν, όταν διαβάζουν έντυπο 
υλικό.’. 
59Πρβλ Ilana Snyder, ‘Γραµµατισµός, τεχνολογία και σχολική τάξη: µια πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς’ 
στο ∆ηµήτρης Κουτσογιάννης (επιµ.) Πληροφορική – επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή: η 
διεθνής εµπειρία, Πρακτικά διεθνούς ηµερίδας, Θεσσαλονίκη, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2001, σ. 113 – 
114, όπου αναφερόµενη στα αποτελέσµατα µίας έρευνας για τη διδασκαλία της γλώσσας και την τεχνολογία 
στην Αυστραλία, η Snyder υιοθετεί µία κοινωνικοπολιτισµική προσέγγιση του γραµµατισµού για να 
υπογραµµίσει πως «Η ιδιότητα του εγγράµµατου περιλαµβάνει ακόµη την ικανότητα και τη διάθεση να 
διερευνά τις κοινωνικές πρακτικές αλλά και τα ‘σύµπαντα των σηµασιών’ (‘universes of meaning’), µέσα στα 
οποία εµπεριέχονται τα κείµενα. Κι ακόµη την ικανότητα να εµπλέκεται ενεργά στη δηµιουργία, τη διαµόρφωση 
και το µετασχηµατισµό αυτών των πρακτικών και των συµπάντων, καθώς αναζητά έναν καλύτερο και πιο 
ανθρώπινο ‘δυνατό κόσµο’ (‘possible world’). […] µια κοινωνικοπολιτισµική προσέγγιση αντιµετωπίζει τον 
τεχνολογικό γραµµατισµό ως µια κοινωνική πρακτική µε τρεις διαστάσεις: τη ‘χρηστική’, την ‘πολιτισµική’ και 
την ‘κριτική’ […] ». 
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• συνειδητοποιεί την ελαστικότητα των εννοιολογικών προσδιορισµών και των 
νοηµατοδοτικών συσχετίσεων 

• αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για την επίλυση προβληµάτων χάρη στην 
αυτενέργεια, την κριτική ικανότητα και τη φαντασία του 

• µετεξελίσσει το βιωµατικό υπόβαθρο των σηµασιολογικών του µορφολογιών µε 
την ψηφιακή προσπέλαση γεγονότων, σεναρίων και µύθων. Ειδικότερα, 

o αποκτά εικονική βιωµατική εµπειρία µε την πρόσληψη ανάλογων 
επεισοδίων 

o αναπτύσσει εικονικό βιωµατικό διάλογο µε απόντες συνοµιλητές και 
κοινωνικούς τελεστές µέσα από την αποκωδικοποίηση των σχετικών 
πληροφοριών 

o συνδηµιουργεί τους υπό διαπραγµάτευση ατοµικούς ή συλλογικούς µύθους, 
τόσο ως προς τον ψηφιακό σχεδιασµό τους, όσο και ως προς τις ιδεολογικές 
προεκτάσεις που αυτοί απηχούν 

• συνειδητοποιεί την  επίδραση που ασκούν οι εικόνες στην πολυτροπική 
ανάγνωση του ψηφιακού κειµένου 

• διαµορφώνει διαπροσωπικούς όρους διαπραγµάτευσης και κατασκευής των 
γνωσιακών πρώτων υλών 

• έχει πρόσβαση σε µία πλουραλιστική και πολύπλευρη προσέγγιση του ίδιου 
θέµατος, ώστε να προκαλείται γνωσιακή σύγκρουση και διαλεκτική ανάπτυξη 
συλλογισµών 

• µετατρέπει την κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης σε κοινωνία της 
ψηφιακής πράξης, µε την έννοια της µετατόπισης που υφίσταται το συλλογικά 
διαµορφωµένο γνωσιακό απόθεµα του µαθητή – χρήστη σε πραγµοποιηµένη 
δράση του στον κυβερνοχώρο. 

Στο πλαίσιο κριτικών πολυγραµµατισµών ο µαθητής είναι σε θέση να 

• καλλιεργεί την κοινωνική του συνείδηση και να αντιλαµβάνεται τις ιδεολογικές 
σκοπιµότητες των διαδικτυακών πηγών πληροφόρησης 

• διακρίνει τον κοινωνικό ρόλο που καλείται να ενσαρκώσει σε εικονικά πλαίσια, 
ανάλογα µε το Λόγο που πραγµατεύεται 

• ευαισθητοποιείται και να επιδεικνύει αισθήµατα αλληλεγγύης και αµοιβαιότητας 
για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο 

• εντάσσει την παραγόµενη γνώση στον κοινωνικό περίγυρο 

• συνδέει το γνωσιακό υπόβαθρο µε κοινωνικές παραµέτρους 

• συνειδητοποιεί ποιους κοινωνικούς στόχους και ανάγκες καλύπτει το 
συγκεκριµένο είδος Λόγου. 

Είναι επόµενο, το διαδίκτυο να αποτελεί τον κατεξοχήν χώρο υβριδικής 
προσπέλασης της πραγµατικότητας, εφόσον ο υποκειµενικός παράγοντας υπεισέρχεται και 
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σε µία επιπλέον σειρά εξειδικευµένων παραγόντων, όπως ο σχεδιασµός και η κατασκευή 
των ιστοσελίδων ή ο πολυτροπικός βαθµός κωδικοποίησής τους. Το γεγονός αυτό 
ενδυναµώνει το ενδιαφέρον του µαθητή να ανακαλύψει τις δικές του ερµηνευτικές 
εκδοχές, επιλέγοντας τις νοηµατοδοτικές διαδροµές που εκείνος προκρίνει ως καλύτερες. 
Κάθε νοηµατοδοτική διαδροµή του µαθητή – χρήστη διαµορφώνεται από 
σηµασιολογικούς σταθµούς, αφού κάθε κλικ του αντιπροσωπεύει και έναν 
σηµασιολογικό σταθµό. Αν ο µαθητής επιλέξει διαφορετικό σηµειωτικό κώδικα, αυτό 
συνεπάγεται ότι ο προηγούµενος σηµειοδοτικός φορέας δεν ήταν κατάλληλος για να 
µετεξελίξει τη σηµασιολογική πορεία των επιχειρούµενων νοηµατοδοτήσεών του: µε την 
έννοια αυτήν, θεωρώ ότι σε ανάλογη περίπτωση, µπορούµε να κάνουµε λόγο για 
σηµασιολογικό κόµβο. Είναι σηµαντικό το να καλλιεργήσουµε, λοιπόν, τη συνείδηση του 
µαθητή, ώστε να είναι ικανός να χειρίζεται αυτό το εξαιρετικά σύνθετο εργαλείο, το 
διαδίκτυο, διαχειριζόµενος τις γνωσιακές πρώτες ύλες του και σχεδιάζοντας τις 
νοηµατοδοτικές διαδροµές που θα τον οδηγήσουν στον επιθυµητό διδακτικό στόχο. Είναι 
ακόµη πιο σηµαντικό το να εµπιστευτούµε την ελεύθερη χάραξη αυτών των 
σηµασιολογικών διαδροµών στο µαθητή, αρκεί να τις εντάξουµε σε έναν τελικό διδακτικό 
προορισµό. Ο εποικοδοµιστικός ορίζοντας της χαρτογράφησης των εννοιών µε τις οποίες 
δοµεί τη σκέψη του ο µαθητής αποτελεί σηµαντική κατάκτηση της ∆ιδακτικής και της 
Γνωστικής Ψυχολογίας. Θεωρώ εξαιρετικά ενδιαφέρουσα τη διερεύνηση του τρόπου µε 
τον οποίο εξελίσσεται η διαδικτυακή σκέψη του µαθητή µέσα από τις αφετηριακές έννοιες 
και τις νοηµατοδοτικές διαδροµές του, καθώς και το φιλτράρισµά που αυτή υφίσταται µε 
τους σηµασιολογικούς σταθµούς και τους σηµασιολογικούς κόµβους, µέχρι να καταλήξει 
στις έννοιες – στόχους. Το διαδίκτυο µοιάζει έτσι µε ένα πολύπλοκο δίκτυο εννοιακών 
αφετηριών και προορισµών, ένα ανοιχτό σε ερµηνείες πολυτροπικό κείµενο, όπου η µείξη 
σηµειωτικών κωδίκων αλληλεπιδρά µε τις σηµασιολογικές µορφολογίες κάθε µαθητή – 
χρήστη, διαµορφώνοντας εναλλακτικές νοηµατοδοτικές  διαδροµές και γνωσιακές 
κατασκευές. Οι νοηµατοδοτικές διαδροµές δεν αφορούν, βέβαια, µόνο τους σηµειωτικούς 
κώδικες, διότι ενσωµατώνουν τόσο την απεικόνιση της υλικής πραγµατικότητας, όσο και 
την αποτύπωση του επικοινωνιακού πλαισίου, όπου εντάσσεται ο µαθητής – χρήστης. Με 
άλλα λόγια, το διαδίκτυο προσφέρει στο µαθητή σε ψηφιακή µορφή τις γνωσιακές πρώτες 
ύλες, προκειµένου να δοµήσει µέσω της σύνθεσης πολυτροπικών δεδοµένων 

1. τη δική του κατασκευάσιµη υλική πραγµατικότητα 

2. τη δική του κατασκευάσιµη κοινωνική πραγµατικότητα 

3. τη δική του κατασκευάσιµη πολυτροπική πραγµατικότητα. 

 

Η διαδικτυακή πρόκληση της κυβερνο-λογοτεχνίας 
Η επιδίωξη της πολυτροπικής προσέγγισης του λογοτεχνικού βιώµατος αποτελεί 

µεγαλεπήβολο όραµα, εφαρµόσιµο µόνο στη σφαίρα της φαντασίας, εφόσον αποσκοπεί 
στο να αισθητοποιήσει – και άρα να καταστήσει ερµηνεύσιµο – το σκληρό πυρήνα της 
λογοτεχνικής αναπαράστασης. Παρά το ότι έχουν γίνει πολλά βήµατα στο χώρο της 
κυβερνο-λογοτεχνίας (∆ηµητρούλια, 2011), παραµένει ανοικτό το ερώτηµα για τη 
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βιωσιµότητα και τη χρησιµότητα ενός τέτοιου εγχειρήµατος. Αν και προσωπικά θεωρώ 
αρκετά ενδιαφέρουσες ορισµένες πειραµατικές εφαρµογές ψηφιακών λογοτεχνικών 
κειµένων, δε θα αναφερθώ εδώ στο θέµα αυτό, διότι αποτελεί αντικείµενο ξεχωριστής 
µελέτης, καθώς είναι πολλές οι ενστάσεις για τη λογοτεχνικότητα των κειµένων αυτών60. 
Θα πρέπει να οριστεί, λοιπόν, αρχικά τι εννοούµε όταν λέµε λογοτεχνικότητα, ποιο 
κείµενο θεωρείται άρτιο από λογοτεχνική άποψη και ποια είναι τα κριτήρια της 
αρτιότητας, κατά πόσον η λογοτεχνικότητα είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε το γλωσσικό 
σηµειωτικό τρόπο και άλλα παρόµοια ερωτήµατα, τα οποία µπορεί ο ερευνητής να 
προσεγγίσει από ποικίλες οπτικές γωνίες και να εξάγει συχνά αλληλοσυγκρουόµενα 
συµπεράσµατα. Θα περιοριστώ εδώ στο να υπογραµµίσω ότι η ψηφιακή βίωση 
µυθοπλασιακών πράξεων ή γεγονότων εδραιώνεται ως επί το πλείστον στην εικόνα και όχι 
στο λόγο, συνθήκη η οποία αφενός αδρανοποιεί τη φαντασιακή επινοητικότητα του 
χρήστη, αφετέρου, όµως, πριµοδοτεί την εναλλαγή των σηµειωτικών τρόπων. 
Χαρακτηριστικά όπως η διαδραστική λειτουργία των ψηφιακών λογοτεχνικών κειµένων, ο 
δυναµικός τρόπος προσπέλασής τους, η αυξηµένης βαρύτητας ελευθερία του χρήστη και, 
ενίοτε, ο καθοριστικός ρόλος του τελευταίου στη συνδιαµόρφωση µίας δυνητικής πλοκής, 
καθιστούν το κυβερνο-λογοτεχνικό βίωµα µία πρωτότυπη και σύνθετη διαδικασία 
πολυτροπικής ανακατασκευής της πραγµατικότητας, ανεξαρτήτως αποτιµήσεως της 
αµιγούς λογοτεχνικής του αξίας. 

 

Οι σχέσεις Πληροφορικής και Εκπαίδευσης 
Η εισβολή των επιτευγµάτων της νέας τεχνολογίας στο κοινωνικό, οικονοµικό και 

εργασιακό πεδίο έχει επηρεάσει τον πολιτισµό και την εκπαίδευση περισσότερο στις 
χώρες µε προηγµένη οικονοµία, όπως είναι φυσικό, και έχει δηµιουργήσει αντικρουόµενες 
κριτικές ως προς τη λειτουργικότητα και την αποτελεσµατικότητά τους. Στη χώρα µας η 
αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση έχει ακόµη αρκετό δρόµο να διανύσει61, ενώ σε 
χώρες όπως η Φινλανδία που έχουν επενδύσει µεγάλο µέρος της εκπαιδευτικής πολιτικής 
στις Νέες Τεχνολογίες και το διαδίκτυο, η αξιολόγηση σε ευρωπαϊκή κλίµακα τα 

                                                           
60 Πρβλ. Γεώργιος Παπαντωνάκης, ‘Νέες Τεχνολογίες και (παιδική) λογοτεχνία: µια νέα θεώρηση ή ο 
θάνατος της λογοτεχνίας;’, στο στο Ευγ. Αυγερινός, Γ, Κόκκινος, Γ. Παπαντωνάκης & Αλ. Σοφός (επιµ.) 
Νέες Τεχνολογίες και Επιστήµες της Αγωγής, Αθήνα, Μεταίχµιο, 2007, σχετικά µε τις εγειρόµενες ενστάσεις, 
την έννοια του ‘υπερκειµένου’ και τα πνευµατικά δικαιώµατα στην περίπτωση της υπερλογοτεχνίας, του 
υπερκειµένου και του πολυµεσικού κειµένου (σ. 58 – 60) και µία εξαιρετική ταξινόµηση λογοτεχνικών 
διαδικτυακών τόπων (σ. 63 – 70).   
61 Πρβλ. ∆ηµήτρης Κουτσογιάννης, ‘Πληροφορική – επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή στην 
ελληνική δευτεροβάθµια εκπαίδευση: προκαταρκτικές παρατηρήσεις, στο ∆ηµήτρης Κουτσογιάννης (επιµ.) 
Πληροφορική – επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή: η διεθνής εµπειρία, Πρακτικά διεθνούς 
ηµερίδας, Θεσσαλονίκη, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2001, όπου εντοπίζονται συνοπτικά τα προβλήµατα 
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος (σ. 222), οι δυνατότητες του διαδικτύου παραµένουν 
αναξιοποίητες, δεδοµένου ότι ‘άξονας της διδασκαλίας είναι τα διδακτικά εγχειρίδια, τα οποία ο έλληνας 
εκπαιδευτικός ακολουθεί πιστά’ και όχι τα ανοιχτά αναλυτικά προγράµµατα (σ. 227), οι δυνατότητες των 
Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία του γραπτού λόγου προσκρούουν στην ‘επαναφορά ξεπερασµένων 
γλωσσοδιδακτικών αντιλήψεων µέσω των Νέων Τεχνολογιών’ (σ. 230). Επιπλέον, για τη σηµερινή 
κατάσταση στα ελληνικά σχολεία σε θέµατα εφαρµογής Νέων Τεχνολογιών, βλ. Χριστίνα Σολοµωνίδου, 
Σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία – Υπολογιστές και µάθηση στην κοινωνία της γνώσης, Θεσσαλονίκη, 
Κώδικας, 2007, σ. 136 – 177. 
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τελευταία χρόνια έχει αποδείξει τη σηµασία των καινοτόµων αυτών προγραµµάτων62. Η 
υπερβολική αισιοδοξία σε χώρες όπως οι ΗΠΑ έχει αποδειχθεί ουτοπική, δεδοµένου ότι η 
άκριτη εισαγωγή ΤΠΕ στην εκπαίδευση δε συνεπάγεται αυτόµατα την ουσιαστική 
αναβάθµιση του διδακτικού κλίµατος και την ποιοτική µαθητική διαδικασία63. Κάθε 
ηλεκτρονική συσκευή, όσο και έξυπνο εργαλείο να αποτελεί, είναι µέσον και όχι 
αυτοσκοπός, και για το λόγο αυτόν απαιτεί µαθητές που να γνωρίζουν πώς να το 
χρησιµοποιούν και διδάσκοντες που να τους βοηθούν και να τους διευκολύνουν, όποτε οι 
πρώτοι το έχουν ανάγκη64. Απέναντι στην υπεραισιόδοξη και αιθεροβάµονα στάση των 
υπέρµαχων της ψηφιακής τεχνολογίας τοποθετείται η εκ διαµέτρου αντίθετη στάση των 
επικριτών της: η υπερβολική φοβία για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία εδράζεται σε πολιτικά, κοινωνικά, ιδεολογικά και οικονοµικά επιχειρήµατα, τα 
οποία, µολονότι ως ένα βαθµό προβάλλουν εύστοχες θέσεις, χαρακτηρίζονται συνήθως 
από συντηρητικές και ισοπεδωτικές – αρκετές φορές, µάλιστα, και απωθητικές – απόψεις, 
εξαιτίας του αναχρονιστικού χαρακτήρα τους και του αρνητισµού που εκπέµπουν. Το 
δύσκολο, αλλά απαραίτητο εγχείρηµα, είναι χρησιµοποιηθεί η εκπαιδευτική τεχνολογία µε 
τέτοιον τρόπο, ώστε να αποκτήσει η µάθηση ποιοτικό χαρακτήρα: ο διδάσκων που 
γνωρίζει να επιλέγει τα κατάλληλα τεχνικά µέσα, να διαµορφώνει το διδακτικό υλικό µε 
βάση την εκπαιδευτική θεωρία του και να εξελίσσει τις επικοινωνιακές δοµές µέσα στο 
ανανεωµένο µαθησιακό περιβάλλον που οικοδοµεί, έχει αυξηµένες πιθανότητες να 
επιτύχει θετικά αποτελέσµατα στη διδακτική πράξη (Σολοµωνίδου, 1999). Η θέση µου, 
λοιπόν, είναι ότι πρέπει να αφουγκραστούµε τα µηνύµατα των καιρών και να 
αξιοποιήσουµε την ψηφιακή τεχνολογία όχι µόνο στα µαθήµατα θετικής κατεύθυνσης, 
αλλά και σε εκείνα µε ανθρωπιστικό περιεχόµενο, προκειµένου να διαµορφώσουµε τη 

                                                           
62

 Πρβλ. Jukka Mäkki, ‘Σύγχρονες εκπαιδευτικές µέθοδοι µε χρήση νέων τεχνολογιών στη Φινλανδία’, στο 
Κώστας Τσολακίδης (επιµ.) Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση – Τεχνολογίες, Εφαρµογές, Κατάρτιση 
εκπαιδευτικών, Πρακτικά Συνεδρίου, Ρόδος, 14 – 15 ∆εκεµβρίου 2001, Τµήµα Ελληνικών και Μεσογειακών 
Σπουδών & Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 
2002, σ. 353, όπου περιγράφεται το εθνικής εµβέλειας πρόγραµµα ‘Εκπαίδευση, επιµόρφωση και έρευνα 
στην κοινωνία της πληροφορίας’ στη Φινλανδία: ‘Η σχολική εκπαίδευση εστιάζει εµφατικά στο διαδίκτυο ως 
πηγή πληροφοριών. Η µάθηση εµπλουτίζεται µε ψηφιακό υλικό µάθησης. Πολλά προγράµµατα µεταξύ µαθητών 
ή και µεταξύ σχολείων συµπληρώνονται µε τη χρήση διαφορετικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, 
στηριγµένων στο διαδίκτυο’. 
63 Πρβλ. Νίκος ∆απόντες, ‘Η Κοινωνία της Πληροφορίας: η εκπαιδευτική διάσταση των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (Τ.Π.Ε.-Ε.)’, στο Χρόνης Κυνηγός & Ευαγγελία 
∆ηµαράκη (επιµ.) Νοητικά εργαλεία και πληροφοριακά µέσα – Παιδαγωγική αξιοποίηση της σύγχρονης 
τεχνολογίας για τη µετεξέλιξη της εκπαιδευτικής πρακτικής, Αθήνα, Εκδόσεις Καστανιώτη, 2002, σ. 86, όπου 
υπογραµµίζεται αναφορικά µε τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί στις Η.Π.Α. για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση ότι ‘Τελικά,  όλες οι έρευνες αποκαλύπτουν χωρίς καµιά αµφιβολία ότι οι µέθοδοι διδασκαλίας 
είναι πιο σηµαντικές από τα περιβάλλοντα διδασκαλίας και µάθησης’, ενώ οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές έρευνες 
δείχνουν ότι ‘Η ένταξη των πολυµέσων στη σχολική πρακτική µπορεί να έχει αποτελέσµατα µόνο µε 
καινοτόµες παιδαγωγικές πρακτικές και ευνοϊκές συνθήκες’. 
64 Πρβλ. Αγγελική  ∆ηµητρακοπούλου, ‘∆ιαστάσεις διδακτικής διαχείρισης των εκπαιδευτικών εφαρµογών 
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: προς µια ολοκληρωµένη αξιοποίησή τους στην 
εκπαίδευση’, στο Χρόνης Κυνηγός & Ευαγγελία ∆ηµαράκη (επιµ.) Νοητικά εργαλεία και πληροφοριακά µέσα 
– Παιδαγωγική αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για τη µετεξέλιξη της εκπαιδευτικής πρακτικής, Αθήνα, 
Εκδόσεις Καστανιώτη, 2002, όπου περιγράφονται οι κατηγορίες εκπαιδευτικών εφαρµογών των ΤΠΕ (σ. 60 
– 65) και τα τρία επίπεδα διδακτικής αξιοποίησής τους, δηλαδή το µικροεπίπεδο διαχείρισης (επίπεδο 
διδάσκοντος και σχολικής τάξης), το επίπεδο σχολικής µονάδας και το µακροεπίπεδο (επίπεδο εκπαιδευτικής 
πολιτικής) (σ. 71 – 74). 
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σκέψη και το χαρακτήρα του µαθητή µε τέτοιον τρόπο που να είναι σε θέση να 
αντεπεξέλθει στις τεράστιες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής65.  

Η ιδιαιτερότητα του ΗΥ ως καθολικής µηχανής έγκειται στο γεγονός ότι «η δοµή 
του δεν επιβάλλει ούτε το είδος της πληροφορίας, ούτε το θεωρούµενο τρόπο επεξεργασίας» 
(Ράπτης, 2006: 54 - 55, τ.1): εκτός από εργαλείο στα χέρια µας και εργαλείο µε αυτονοµία 
λειτουργίας ανεξαρτήτως από τη δική µας παρέµβαση, ο ΗΥ γίνεται «διαµεσολαβητής» 
των ενεργειών µας χάρη στον αλληλεπιδραστικό χαρακτήρα του και τις τεράστιες 
δυνατότητες επεξεργασίας πληροφοριών που διαθέτει. Η διαµεσολάβηση του έξυπνου 
αυτού ψηφιακού εργαλείου αποκτά τεράστια σηµασία για τον άνθρωπο, διότι 
ενσωµατώνει χαρακτηριστικά ενός 

• επιστηµονικού εργαλείου, χρήσιµου σε µία ευρεία γκάµα εφαρµογών από 
στατιστικές αναλύσεις µέχρι την πρόσβαση σε τεράστιες βάσεις δεδοµένων από 
όλον τον κόσµο µέσω του διαδικτύου 

• τεχνολογικού εργαλείου, καθώς η εκµάθηση ορισµένων δηµοφιλών προγραµµάτων 
θεωρείται πλέον απαραίτητη στην αγορά εργασίας σήµερα, όπως και η χρήση του 
διαδικτύου 

                                                           
65 Αναφέρω ενδεικτική ελληνόγλωση βιβλιογραφία για τις εκπαιδευτικές εφαρµογές των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (πηγή: www.epyna.gr Eκπαιδευτική Πύλη Νοτίου Αιγαίου):  S. Papert, 
Νοητικές θύελλες, µτφρ. Αίγλη Σταµατίου, Αθήνα, Οδυσσέας, 1991• Π. Αναστασιάδης, Στον αιώνα της 
Πληροφορίας, Αθήνα, Λιβάνης, 2000 • Ν. Αρβανιτάκης, Ο ηλεκτρονικός Υπολογιστής στην Πρωτοβάθµια 
Εκπαίδευση: ένα βοήθηµα για τους εκπαιδευτικούς του ∆ηµοτικού Σχολείου, Αθήνα, Κορφή, 1993 • 
Αναστασία Βακαλούδη, ∆ιδάσκοντας και µαθαίνοντας µε τις νέες τεχνολογίες θεωρία και πράξη, Αθήνα, 
Πατάκης, 2003 • Α. Βελλοπούλου,  Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την εξοικείωση των παιδιών, Αθήνα, 
Ελληνικά Γράµµατα, 2000 • Ε. Γιαννακοπούλου, Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Νέοι ορίζοντες, Αθήνα, 
Γρηγόρης, 1994 • Ν. ∆απόντες, Σ. Ιωάννου, Ι. Μαστρογιάννης, Σ. Τσοβόλας, Ν. Τζιµόπουλος & Α. Αλπάς, 
Ο ∆άσκαλος ∆ηµιουργός: Παιδαγωγική αξιοποίηση του Microworlds Pro στο Νηπιαγωγείο και ∆ηµοτικό, 
Αθήνα, Καστανιώτης, 2003 (το βιβλίο συνοδεύεται από CD) • Ν. ∆απόντες,  Η διδασκαλία της Logo στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, Αθήνα, Gutenberg, 1989 • Μ. Ζαβλανός,  Η Πληροφορική στην εκπαίδευση µε 
Basic και Logo, Αθήνα, Σύγχρονη Εκδοτική, 1991 • Γ. Θ. Καλκάνης, Εφαρµογές των 
Τεχνολογιών Πληροφόρησης στις Φυσικές Επιστήµες, Αθήνα, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2000 • Ι. Κεκκές 
(επιµ.), Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. Ζητήµατα Σχεδιασµού και εφαρµογών: Φιλοσοφικές - 
Κοινωνικές Προεκτάσεις, Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Αθήνα, Ατραπός, 2004 • Α. Κόλιας, Οι υπολογιστές στη 
διδασκαλία και τη µάθηση: Μια κριτική προσέγγιση, Περιστέρι, Έλλην, 1999 • Χ. Κολοβός, Θ. Λανόπουλος 
& Σ. Τσέπας, Εκπαιδευτικό ταξίδι σε αρχαιολογικούς χώρους του Νοµού Αιτωλ/νίας, Αγρίνιο, 2003 (το βιβλίο 
συνοδεύεται από CD) • Β. Κόµης, Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρµογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 
και των επικοινωνιών, Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2004 • Α. Κορωναίου, Εκπαιδεύοντας εκτός 
σχολείου: Η συµβολή των οπτικοακουστικών µέσων και των νέων τεχνολογιών, Αθήνα, Μεταίχµιο, 2001 • Χ. 
Κυνηγός & Ε. ∆ηµαράκη (επιµ.), Νοητικά εργαλεία και πληροφοριακά µέσα. Παιδαγωγική αξιοποίηση της 
Σύγχρονης Τεχνολογίας για τη µετεξέλιξη της εκπαιδευτικής πρακτικής, Αθήνα, Καστανιώτης, 2002 • Β. 
Μακράκης, Υπερµέσα στην Εκπαίδευση. Μια κοινωνικο-εποκοδοµιστική προσέγγιση, Αθήνα, Μεταίχµιο, 2000 
• Τ. Μικρόπουλος, Εκπαιδευτικό λογισµικό: Θέµατα σχεδίασης και αξιολόγησης λογισµικού υπερµέσων, 
Αθήνα, Κλειδάριθµος, 2000 • Τ. Μικρόπουλος & Α. Λαδιάς, Η Logo στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
Ιωάννινα, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 1997 • Σ. Νικολαΐδου & Τ. Γιακουµάτου, ∆ιαδίκτυο και ∆ιδασκαλία - 
Ένας οδηγός για κάθε ενδιαφερόµενο και πολλές προτάσεις για τους φιλολόγους, Αθήνα, Κέδρος, 2001 • Γ. 
Παπάς, Η πληροφορική στο σχολείο: Υλικό, Λογισµικό, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Αθήνα, 1989 • Χ. 
Σολωµονίδου,  Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Υπολογιστές και µάθηση στην Κοινωνία της Γνώσης, 
Θεσσαλονίκη, Κώδικας, 2001 • Χ. Σολωµονίδου, Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Μέσα, υλικά, διδακτική χρήση 
και αξιοποίηση, Αθήνα, Καστανιώτης, 1999 • Α. Ράπτης & Α. Ράπτη, Πληροφορική και εκπαίδευση. 
Συνολική προσέγγιση, Αθήνα, 1997 • Α. Ράπτης & Α. Ράπτη, Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της 
Πληροφορίας, τόµοι Α΄ & Β΄, Αθήνα, Α. Ράπτη, 2006. 
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• µαθησιακού εργαλείου, καθώς η κατασκευή προγραµµάτων εκπαιδευτικού 
λογισµικού και η άντληση πληροφοριών από τις διαδικτυακές πηγές παρέχουν στο 
µαθητή ανεξάντλητα περιθώρια µάθησης 

∆εν εξαντλούµε, βεβαίως, µε τις παραπάνω αναφορές τις δυνατότητες του ΗΥ, διότι η 
αληθινή καινοτοµία της ψηφιακής τεχνολογίας έγκειται στο ρόλο των πολυµεσικών 
εφαρµογών, όπου η συµβατοποίηση της ψηφιακής πληροφορίας καθιστά δυνατή τη 
µεταφορά, την επεξεργασία και τη µετατροπή της µε διαφορετικούς σηµειωτικούς 
κώδικες. Η πολυµεσική αυτή συνθήκη δηµιουργεί τεράστιες δυνατότητες ανάλυσης του 
πολυτροπικού φαινοµένου και των ιδιαίτερων όρων διαπραγµάτευσης των σηµάτων που 
εκπέµπουν τα διάφορα ψηφιακά εργαλεία (ήχος, εικόνα, βίντεο, για παράδειγµα). Η 
θεωρία των υβριδικών σηµείων – η οποία θα αναλυθεί σε επόµενο κεφάλαιο – αναζητά 
απαντήσεις σε αρκετά ερωτήµατα που απορρέουν από την αποκωδικοποίηση 
ψηφιοποιηµένων διαδικτυακών πληροφοριών, δεδοµένου ότι παρουσιάζει εξαιρετικό 
ενδιαφέρον ο συστηµικός χαρακτήρας που αναπτύσσεται µεταξύ 

• διαφόρων συστηµάτων οργάνωσης και επεξεργασίας της πληροφορίας 

• σύνθετων αποφάσεων του χειριστή των παραπάνω συστηµάτων 

• διαφόρων ψηφιακών εργαλείων των πολυµεσικών εφαρµογών 

• των σηµάτων των εργαλείων αυτών  και της πολυτροπικής τους µείξης 

• θεωρητικών συλλήψεων των  Ανθρωπιστικών Επιστηµών και στατιστικής 
ανάλυσης των Θετικών Επιστηµών 

• κοινωνικο-πολιτισµικών κριτηρίων µε διαπολιτισµική εµβέλεια 

• ψυχο-κοινωνικών συνθηκών που ευνοούν την επικοινωνία µεταξύ υποκειµένων 

• του συλλογικού Σχεδίου παραγωγής της ψηφιακής πληροφορίας και του 
προσωπικού Σχεδίου αναδιαπραγµάτευσης και αναδιατύπωσής της από κάθε 
υποκείµενο ξεχωριστά.  

Απώτερος στόχος µου είναι η διερεύνηση ορισµένων παραγόντων που επηρεάζουν την 
επιλογή ενός συγκεκριµένου σηµειωτικού κώδικα από το υποκείµενο της µάθησης, διότι η 
επιλογή µέσων και σηµάτων αντανακλά τη στοχαστική του ευελιξία και την υβριδική 
µεταστοιχείωση των γνωσιακών πρώτων υλών: η εναλλαγή σηµειωτικών µέσων επιδρά 
στη δόµηση νέων εννοιακών διασυνδέσεων και, κατ’ επέκταση, την ανάπτυξη 
σύνθετων νοηµατοδοτικών χειρισµών. Εποµένως, ουσιαστικά µε ενδιαφέρει να 
δηµιουργήσω µία νοητή παραλληλία ανάµεσα 

• στην υβριδική µεταστοιχείωση της ίδιας πληροφορίας µέσω των διαφορετικών 
ψηφιακών πρώτων υλών και 

• το διαφορετικό τρόπο κατασκευής της γνώσης που αντλεί ο µαθητής από τις 
διαδικτυακές πηγές 
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Τα υβριδικά πλαίσια των διαδικτυακών πηγών  εθίζουν το µαθητή σε µία 
διαφορετική προσέγγιση της γνώσης, καθώς αναδεικνύουν καλύτερα το µεταβλητό ρόλο 
του στη διαχείριση των γνωσιακών αποθεµάτων και καλλιεργούν το δυναµικό χαρακτήρα 
της µαθησιακής διαδικασίας. Ο ασύνορος γνωσιακός ορίζοντας και η πολυτροπική 
επένδυση των δοµών του καθιστούν το µαθητή 

• χειριστή και αποκωδικοποιητή σύνθετων πληροφοριών 

• κοινωνό της διαπολιτισµικής προοπτικής 

• Σχεδιαστή και Παραγωγό της γνώσης που κατασκευάζει ο ίδιος 

Ο ποιοτικός χαρακτήρας της µάθησης µε τη συνδροµή των ΤΠΕ εξαρτάται από 
πολλούς παράγοντες, όπως για παράδειγµα την ενιαία σύλληψη της γνώσης µέσα από τη 
θεωρητική διερεύνηση του γενικότερου πλαισίου της και την ανάδειξη της χρησιµότητάς 
της για το κοινωνικό σύνολο µε κάποια ενδεικτική πρακτική εφαρµογή της. Ο µαθητής 
πρέπει να συνδέει τη νέα πληροφορία µε το πεδίο της πραγµατικότητας, διότι 
συνδυάζοντας τις βιωµατικές του γνώσεις µε εκείνην, την εντάσσει σε συγκεκριµένο 
κοινωνικό πλαίσιο, κατανοεί σε τι µας χρησιµεύει και µε τον τρόπο αυτόν δίδει λύσεις σε 
δυνητικά προβλήµατα (problem solving). Αυτή η διαδικασία προϋποθέτει, όµως, τον 
ενεργό ρόλο του στη διαπραγµάτευση των γνωσιακών πρώτων υλών, συνθήκη η οποία 
εξαρτάται µε τη σειρά της από τη διδακτική φιλοσοφία του διδάσκοντος (για παράδειγµα, 
η εποικοδοµιστική οπτική επιτρέπει µία τέτοιου είδους ελευθερία στο µαθητή, πράγµα που 
δε συµβαίνει µε άλλες θεωρίες µάθησης, όπως ο συµπεριφορισµός).   

 

Οι εκπαιδευτικές λειτουργίες του ΗΥ 

  ∆ιακρίνοντας τις εκπαιδευτικές λειτουργίες του ΗΥ ανάλογα µε τη χρήση του ως 

• γνωστικού αντικειµένου 

• εποπτικού και επικοινωνιακού µέσου 

• γνωστικού και αναπτυξιακού εργαλείου 

• µέσου άτυπης µάθησης (Ράπτης : 56 – 74) 

µπορούµε να προχωρήσουµε στις εξής διαπιστώσεις: 

• η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση αντανακλά ιδεολογικούς µηχανισµούς 
παραγωγής νοηµάτων. Η Μπρίκα (2005) έχει ασχοληθεί µε την ελληνική 
εκπαιδευτική πραγµατικότητα µε σηµειολογικές προσεγγίσεις και ανάλυση 
περιεχοµένου.  

• ο ΗΥ αποτελεί πολυ-εργαλείο µε πολλές εκπαιδευτικές εφαρµογές και η γνώση 
χρήσης του είναι πολύ αποτελεσµατική στην κατασκευή της ποιοτικής γνώσης και 
των µαθησιακών εµπειριών, ενώ ιδιαίτερα αποδοτική φαίνεται να είναι η 
πρωτότυπη κατασκευή διαθεµατικών διδακτικών σεναρίων µε τη συνδροµή 
εκπαιδευτικού λογισµικού (Βακαλούδη, 2003) 
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• καίριο διακύβευµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η ικανότητα του µαθητή να 
ανακαλύπτει τις απαιτούµενες γνωσιακές πρώτες ύλες για να δοµήσει νέους 
εννοιολογικούς συσχετισµούς, µέσα από την προσπέλαση διαφόρων κειµενικών 
αποτυπώσεων και την αποκωδικοποίηση των σηµειωτικών κωδίκων τους 

• το υπερ-κειµενικό σύστηµα του Παγκόσµιου Ιστού επιτρέπει στο µαθητή να 
διαµορφώσει πλήθος σηµασιολογικών διαδροµών από έννοιες – αφετηρίες σε 
έννοιες – στόχους, επιτυγχάνοντας πολυτροπικούς νοηµατοδοτικούς χειρισµούς 

• η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία ευνοεί την ανάπτυξη της 
οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και τη συλλογική διαπραγµάτευση της γνώσης, η 
οποία, µε τη σειρά της, προωθεί την αλληλοδιδακτική και την ενίσχυση των 
θεωρητικά «αδύναµων» µαθητών 

• γίνεται πιο εµφανής η σηµασία της οπτικοποιηµένης πληροφορίας και του οπτικού 
γραµµατισµού (visual literacy)66, ενώ προβάλλεται, παράλληλα, ο ρόλος και άλλων 
σηµειωτικών κωδίκων 

• ανάµεσα στο µαθητή και τον ΗΥ αναπτύσσεται µία διαλεκτική σχέση που διέπει τη 
µαθησιακή διαδικασία και εδραιώνει τους νοηµατοδοτικούς χειρισµούς του 
πρώτου στο διαδραστικό πλέγµα της εφαρµογής τους.  

• η ανατροπή της γραµµικής αποκωδικοποίησης των πληροφοριών οδηγεί στη 
δυναµική ανακατασκευή της γνώσης και την ένταξή της σε υβριδικό πολιτισµικό 
πλαίσιο  

• η συνδροµή του ΗΥ στην εκπαιδευτική διαδικασία συντελεί στη µεταβολή του 
ρόλου του διδάσκοντος και την καλλιέργεια ενός γενικότερου συνδιαµορφωτικού 
κλίµατος στην παραγωγή της νέας γνώσης 

• η χρήση ειδικών εκπαιδευτικών λογισµικών και η αξιοποίηση των διαδικτυακών 
πηγών αναδεικνύουν πληρέστερα τη διαλεκτική σχέση των διαφόρων εργαλειακών 
µηχανισµών και του κοινωνικο-πολιτισµικού πλαισίου όπου λαµβάνει χώρα ο 
µετασχηµατισµός των γνωσιακών πρώτων υλών67 

• το εποικοδοµιστικό υπόβαθρο βοηθά στη µετατρεψιµότητα της γνώσης, ώστε να 
παρέχει λύσεις σε περιπτώσεις ανοιχτών προβληµάτων 

                                                           
66 Πρβλ. Μαρία Καµπουροπούλου – Σαββαΐδου, ‘Η τεχνολογία ως παράµετρος υποστήριξης εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων στην τέχνη και την ανάπτυξη’, στο Ευγ. Αυγερινός, Γ, Κόκκινος, Γ. Παπαντωνάκης & Αλ. 
Σοφός (επιµ.) Νέες Τεχνολογίες και Επιστήµες της Αγωγής, Αθήνα, Μεταίχµιο, 2007, σ. 145, για τη σύνδεση 
του οπτικού πολιτισµού µε τη διδασκαλία της Τέχνης. 
67Πρβλ. Ειρήνη Πουπάκη, ‘Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στο Ελληνικό σχολείο του 2001 
– Αποτύπωση, δυσκολίες, προοπτική’, στο Κώστας Τσολακίδης (επιµ.) Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση – 
Τεχνολογίες, Εφαρµογές, Κατάρτιση εκπαιδευτικών, Πρακτικά Συνεδρίου, Ρόδος, 14 – 15 ∆εκεµβρίου 2001, 
Τµήµα Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών & Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου Αιγαίου, 
Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2002, σ. 295: ‘Επίσης, είναι απαραίτητη η δηµιουργία µηχανισµού 
αναβάθµισης εκπαιδευτικών λογισµικών, λειτουργία και τροφοδότηση τράπεζας πληροφοριών για άµεση 
βοήθεια των εκπαιδευτικών, για ανταλλαγή απόψεων, υποστήριξη, ενηµέρωση, και για ενίσχυση ηλεκτρονικών 
συνεργασιών, καθώς και η αξιοποίηση των ικανοτήτων όλων των εµπλεκοµένων’ . 
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• η επεξεργασία εννοιολογικών σχέσεων ενδυναµώνει το διερευνητικό στοχασµό του 
µαθητή και την ικανότητά του να προσαρµόζεται και να αποδίδει σε πολύπλοκα 
µαθησιακά περιβάλλοντα 

• η διαδραστική σχέση µαθητή – ΗΥ συνθέτει τους εµπειρικούς µε τους 
αναστοχαστικούς συλλογισµούς του πρώτου 

• η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία βοηθά στην ταυτόχρονη συµµετοχή όλων 
των µαθητών στην ενεργό επεξεργασία της γνώσης, ανταποκρινόµενη στο 
διαφορετικό ρυθµό πρόσληψής της από τον καθένα ξεχωριστά 

 

2.4 ΕΠΟΙΚΟ∆ΟΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 
 

Εποικοδοµισµός και παιδαγωγικές αντιλήψεις 
Το διαµορφωτικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού λογισµικού που θα προτείνω ακολούθως 

είναι εποικοδοµιστικό και ειδικότερα η λειτουργία του έχει σχεδιαστεί µε τέτοιον τρόπο, 
ώστε να ανταποκρίνεται στις παιδαγωγικές αντιλήψεις του Κοινωνικού Εποικοδοµισµού, 
όπως αυτές έχουν διατυπωθεί από το Βιγκότσκι. Κατά συνέπεια, πριν παρουσιάσω τον 
τρόπο χρήσης και τους στόχους του, είναι απαραίτητο να περιγράψω τη γενικότερη 
φιλοσοφία και τις αρχές σύµφωνα µε τις οποίες έχει οικοδοµηθεί.  

Το εποικοδοµιστικό υπόβαθρο των παιδαγωγικών θεωρήσεων καλύπτει ένα ευρύ 
επιστηµολογικό πεδίο, όπου συντίθενται ποικίλες ερµηνευτικές εκδοχές ανάλυσης της 
µαθησιακής διαδικασίας. Σε αντίθεση µε την ντετερµινιστική προσέγγιση του θετικιστικού 
πνεύµατος και τις συµπεριφοριστικές εφαρµογές της, ο εποικοδοµισµός προβάλλει τον 
υποκειµενικό χαρακτήρα της κατασκευής νοηµάτων σύµφωνα µε γνωσιακές δοµές που 
αντανακλούν τις δοµές κοινωνικο-πολιτιστικών γεγονότων και δράσεων68. Ο ιδιότυπος 
αυτός δοµισµός, λοιπόν, αναδεικνύει τη µοναδικότητα και τη διαφορετικότητα κάθε 
ατόµου στον τρόπο που αντιλαµβάνεται την πραγµατικότητα και δοµεί τη νέα γνώση. Ο 
τρόπος κατασκευής των νοηµάτων καθορίζεται και από ατοµικούς (Πιαζέ) και από 
κοινωνικούς (Βιγκότσκι) παράγοντες, δίχως να προσδιορίζεται µονοσήµαντα από 
ψυχολογικούς ή κοινωνιολογικούς κανόνες. Σε µία ευρεία γκάµα εκδοχών 
(νευροφυσιολόγοι, αλληλεπιδραστικότητα, συνθετικές – οικολογικές – κυβερνητικές 
προσεγγίσεις, διαλεκτικός κοινωνικός εποικοδοµισµός, νέο-µαρξιστές και 

                                                           
68Πρβλ. Χριστίνα Σολοµωνίδου, Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία – Εποικοδοµητισµός και σύγχρονα 
περιβάλλοντα µάθησης, Αθήνα, Μεταίχµιο, 2006, σχετικά µε τον εποικοδοµητισµό ως φιλοσοφικό-
επιστηµολογικό ρεύµα και τις χαρακτηριστικές αλλαγές που προκαλεί: ‘Μετάβαση από την απλή 
πραγµατικότητα στις σύνθετες – πολλαπλές πραγµατικότητες […] Κατάλυση της έννοιας της κυριαρχίας […] 
Μετάβαση από τις απλές, µηχανικού τύπου αναπαραστάσεις στις σύνθετες, ολογραφικές αναπαραστάσεις 
[…]Μετάβαση από τον προκαθορισµό στην απροσδιοριστία […] Από τη βεβαιότητα στην πιθανότητα […] Από 
τη γραµµική στην πιθανολογική ή αµοιβαία αιτιότητα […] Από τη συναρµολόγηση και τη συνάθροιση στη 
µορφογένεση […] Από τις αντικειµενικές απόψεις στις διαφορετικές προοπτικές […] ’ (σ. 27 – 29). Αναφορικά 
µε τον εποικοδοµητισµό ως γνωστική θεωρία µάθησης, τονίζεται ότι επηρεάστηκε από την ‘επεξεργασία της 
πληροφορίας’ (‘ information processing’) και την ‘έννοια της εγκατεστηµένης νόησης’ (‘ situated cognition’): η 
πρώτη ισχύει µόνο όταν ο µαθητής ο ίδιος ‘επεξεργάζεται νοητικά την εξωτερική πληροφορία’, ενώ η δεύτερη 
συνεπάγεται ότι ‘η γνώση είναι σε µεγάλο βαθµό συνδεδεµένη µε το πλαίσιο της δηµιουργίας της’ (σ. 29 – 30).  
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µεταµοντερνισµός) (Ράπτης, 2006: 92, τ. 1), τα εποικοδοµιστικά πρότυπα συγκεντρώνουν 
διάφορα ερµηνευτικά εργαλεία, ώστε να αναπτυχθούν µέσω µετασχηµατιστικών 
διεργασιών οι γνωστικές λειτουργίες του υποκειµένου και να συνδεθούν τα αντίστοιχα 
δοµήµατά του µε την υλική πραγµατικότητα: δηµιουργώντας άρρηκτους δεσµούς ανάµεσα 
στη νέα γνώση και τις καθηµερινές εµπειρίες και αναδεικνύοντας τη βιωµατική της 
αναγκαιότητα 

• διαµορφώνουν εκλεκτικές συγγένειες µε τον πραγµατιστικό τρόπο σκέψης 

• υπεραµύνονται της συνολικής θεώρησης της γνώσης και απορρίπτουν την 
αποσπασµατική αναπαραγωγή  επιµέρους στοιχείων της 

• προβάλλουν τον υποκειµενικό παράγοντα της ερµηνευτικής ανασυγκρότησης των 
ρεαλιστικών δεδοµένων 

• συνδέουν σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό τη µαθησιακή διαδικασία µε το 
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, όπου εντάσσεται το υποκείµενο της µάθησης και 
διαµεσολαβούνται τα νοήµατα µέσω σηµάτων και εργαλειακών µηχανισµών 

Είναι επόµενο ότι οι θιασώτες της εποικοδοµιστικής φιλοσοφίας αντιτάσσονται στη 
µηχανιστική και προδιαγεγραµµένη µετάγγιση ιδεών και γνώσεων από το διδάσκοντα 
στους µαθητές και αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στη δηµιουργία αποτελεσµατικών 
µαθησιακών περιβαλλόντων και το ‘διδακτικό µετασχηµατισµό του αντικειµένου 
µάθησης’69. Μακράν του να θεωρούν το διδάσκοντα παντογνώστη και το µαθητή παθητικό 
δέκτη, οι εποικοδοµιστές πρεσβεύουν τον ευµετάβλητο ρόλο διδάσκοντα – διδασκοµένου, 
την εναλλαγή των ρόλων τους και την ισότιµη συνεισφορά τους στη µαθησιακή 
διαδικασία. Ο µεν διδάσκων µετατρέπεται σε σύµβουλο της γνωσιακής κατασκευής, ο δε 
µαθητής αναπτύσσει ενεργό ρόλο στην οικοδόµηση των νοηµάτων: δηµιουργείται, έτσι, 
ένα δίπολο δηµιουργικού διαλόγου. Αποδίδεται ιδιαίτερη σηµασία, όπως είναι 
αναµενόµενο, στην οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, καθώς η συλλογική διαπραγµάτευση 
της γνώσης αποκτά βαρύνουσα σηµασία. Επιπλέον, αποκτά προτεραιότητα κατά τη 
διδακτική πρακτική η αξιοποίηση 

• των διαφορετικών εµπειριών και του γνωσιακού υπόβαθρου κάθε µαθητή 

• του διαφορετικού τρόπου σκέψης και κατάκτησης της νέας γνώσης για κάθε 
µαθητή 

                                                           
69Πρβλ. Σολοµωνίδου (2007), ό.π., ως προς την αντίληψη για τη µάθηση υπό το πρίσµα του εποικοδοµισµού 
(σ. 212), όπου η ‘αναζήτηση και λήψη υπόψη των ιδεών των µαθητών/ριών και η οργάνωση της διδασκαλίας 
γύρω από εννοιολογικούς στόχους – εµπόδια […] σε σχέση µε ένα αντικείµενο µάθησης, καθώς και η 
πρόκληση γνωστικής σύγκρουσης […] αποτελούν από τις πολλά υποσχόµενες µεθόδους […] ’, ενώ µία τέτοια 
προσέγγιση ‘στηρίζεται βέβαια στο διδακτικό µετασχηµατισµό του αντικειµένου µάθησης και την προσαρµογή 
του για τους/ις µαθητές/ριες στους/ις οποίους/ες προορίζεται […], έχει δε ως πιθανό αποτέλεσµα να 
σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν κατάλληλα µαθησιακά περιβάλλοντα τα οποία είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν 
µε διδασκαλίες που να ευνοούν την εννοιολογική αλλαγή (αλλαγή των αρχικών ιδεών των παιδιών) και την 
οικοδόµηση της επιστηµονικής γνώσης. 
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• των διαφόρων εργαλειακών µηχανισµών, όπως της γλώσσας, για την εµπέδωση 
συνεργατικού κλίµατος αµοιβαίας κατανόησης 

• του επικοινωνιακού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται η διδακτική πράξη 

• του συγκειµένου (context) όπου εγκιβωτίζεται κάθε νέα πληροφορία 

• των νοηµατοδοτικών διεργασιών που δοµούν τις γνωσιακές δοµές 

• του αλληλεπιδραστικού κλίµατος που διέπει τη σχέση ιδεολογικού και γνωσιακού  
νοηµατοδοτικού ορίζοντα 

Η αξιοποίηση του βιωµατικού υπόβαθρου κάθε µαθητή είναι σηµαντική προϋπόθεση 
για να κατασκευάσει νέα πληροφοριακά δοµήµατα µέσα από γνωστικές συγκρούσεις και 
αναδιαµόρφωση των διαθέσιµων γνωστικών σχηµάτων του. Από τη στιγµή που κάθε 
µαθητής σκέφτεται και αφοµοιώνει τη γνώση µε διαφορετικό τρόπο, ο διδάσκων οφείλει 
µε τον υποστηρικτικό του ρόλο να ενεργοποιεί τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς 
µηχανισµούς στοχαστικής θεώρησης, ώστε ο µαθητής να θέσει υπό διαπραγµάτευση τις 
νέες γνωσιακές δοµές τόσο σε ατοµικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Το Πιαζετιανό και 
το Βιγκοτσκιανό πλαίσιο µάθησης είναι αλληλοσυµπληρούµενα και ωθούν το µαθητή, 
ανάλογα µε την περίπτωση, στην ευέλικτη διαχείριση των διαθέσιµων γνωστικών 
σχηµάτων του: τόσο η ανάληψη πρωτοβουλιών για το µετασχηµατισµό των υπαρχουσών 
γνωσιακών δοµών, όσο και η συµβολή της οµαδικής εργασίας, παρέχουν στο µαθητή τη 
δυνατότητα να δηµιουργήσει νέα γνωσιακά σενάρια και να δοµήσει καινούριες εννοιακές 
διασυνδέσεις, προκειµένου να πραγµατοποιήσει πιο σύνθετους νοηµατοδοτικούς 
χειρισµούς. Εποµένως, η εποικοδοµιστική συνάρτηση της νοητικής ικανότητας µε τη 
δόµηση νοηµατικών διασυνδέσεων εκ µέρους του µαθητή, αποδεικνύει µε τον πιο 
γλαφυρό τρόπο την αξία που αποδίδεται στη σύνθετη και δυναµική διαδικασία 
διαµόρφωσης αλληλεπιδραστικών σχέσεων µεταξύ των βιωµατικά αποκτηµένων 
γνωσιακών δοµών του µαθητή.  

 

2.5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΕΠΟΙΚΟ∆ΟΜΙΣΜΟΥ 
 

Η πριµοδότηση του κοινωνικού περιβάλλοντος ως βασικού πλαισίου, εντός του οποίου 
αναπτύσσεται η µαθησιακή ικανότητα του υποκειµένου, προβάλλεται από µία σειρά 
εκπροσώπων του εποικοδοµιστικού ρεύµατος, στους οποίους µπορούµε να εντάξουµε σε 
µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό τους Ντιούι (Dewey), Βιγκότσκι και Λούρια (Luria). Ο 
κοµβικός ρόλος του γλωσσικού οργάνου στις θεωρίες αυτές επικεντρώνεται στη 
λειτουργική του θεώρηση ως µέσου δόµησης νοηµατικών διασυνδέσεων: οι εκπρόσωποι 
της παράδοσης αυτής δεν περιορίζουν το ερευνητικό τους ενδιαφέρον µόνο στη ρηµατικής 
φύσεως αρθρωµένη γλώσσα, δηλαδή τη γλώσσα µε λεκτική ιδιοσυστασία, αλλά και στα 
σηµειοδοτικά συστήµατα χωρίς λεκτικό περιεχόµενο. Ο ρόλος των εργαλείων και των 
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σηµάτων στη διαδικασία κατασκευής νοηµάτων προσδίδουν µία ιδιαίτερη σηµειωτική 
χροιά στον ερµηνευτικό τρόπο ανάλυσης των δεδοµένων, γεγονός που αναδεικνύει το 
λειτουργικό ρόλο της πολυτροπικότητας ως σηµειωτικού και συµβολιστικού πλαισίου 
αποκωδικοποίησης και ερµηνείας της υλικής πραγµατικότητας µε σύνθετους εργαλειακούς 
µηχανισµούς

70. Εκλαµβάνοντας τη γλώσσα ως κοινωνικής φύσεως εργαλείο, το οποίο 
χρησιµοποιεί καθένας  µε το δικό του τρόπο για να νοηµατοδοτήσει την πραγµατικότητα, 
οι εποικοδοµιστές – και κυρίως οι µεταµοντέρνοι και οι νεο-µαρξιστές – αναγνωρίζουν το 
ιδεολογικό φορτίο των γλωσσικών κατασκευών και τις ιστορικο-κοινωνικές τους 
αναφορές και δεσµεύσεις. Κατ’ επέκταση, για να είναι παραγωγική η µαθησιακή 
διαδικασία, είναι απαραίτητη η τροποποίηση των κοινωνικών όρων και συνθηκών, υπό το 
πλαίσιο των οποίων συντελείται η µάθηση, ώστε να διαµορφωθεί το κατάλληλο διδακτικό 
περιβάλλον και να συγκροτηθούν κοινωνικά εργαλεία νοηµατοδότησης και ερµηνείας των 
γνωσιακών δοµών µέσα στην τάξη71. Αυτός ο επαναπροσδιορισµός της συνεργασίας των 
κοινωνικών εταίρων της µάθησης (κυρίως του διδάσκοντος και των διδασκοµένων) σε νέα 
βάση ισότιµης αποδοχής και διαλεκτικής επικοινωνίας µεταξύ τους 

1) πριµοδοτεί µαθητοκεντρικές τεχνικές και ανοιχτές στρατηγικές διαχείρισης των 
γνωσιακών δεδοµένων 

2) συναρτά τις βιωµατικές τους γνώσεις µε την ποιότητα της αλληλεπιδραστικής 
δυναµικής που αναπτύσσει. 

Αυτό σηµαίνει ότι τα εξωτερικά κίνητρα ενεργοποίησης των µαθησιακών 
αντανακλαστικών του µαθητή καθορίζουν όχι µόνο τη γλωσσική, αλλά και τη 
νοηµατοδοτική «εργαλειοθήκη» των συλλογισµών του. Επιπλέον, η διαµόρφωση των 
κατάλληλων κοινωνικών συνθηκών µάθησης ευνοεί παραγωγικές δραστηριότητες χάρη 
στις οποίες οι µαθητές αποκτούν κάτι πολύ πιο σηµαντικό και ευρύ από την κατάκτηση 
µία νέας γνώσης: µυούνται στη φιλοσοφία του να µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν.  

 

Βιγκότσκι: η γνώση ως νοηµατοδοτηµένη κοινωνικότητα 
Ο Ρώσος ψυχοπαιδαγωγός θεωρείται ένας από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους 

του κοινωνικού εποικοδοµισµού και, σίγουρα, η κοινωνικο-πολιτισµική θεωρία του θα 
είχε  διαφορετική τύχη αν δεν απαιτούνταν πενήντα χρόνια περίπου από το θάνατό του το 
1934, µέχρι το έργο του να γίνει ευρέως γνωστό στη ∆ύση. Ο ∆αφέρµος κάνει λόγο για 
πολιτισµική – ιστορική θεωρία, ενώ, όπως σηµειώνει και ο ίδιος, ο Cole την ονοµάζει 
κοινωνικο – πολιτισµική – ιστορική Ψυχολογία, και ο Wertsch µιλά για κοινωνικο – 

                                                           
70 Πρβλ. Γεώργιος Κόκκινος & Ευαγγελία Κουνέλη, ‘∆ιδακτική προσέγγιση ιστορικών εννοιών µε τη χρήση 
του λογισµικού εννοιολογικής χαρτογράφησης Inspiration και του διαδικτύου’, στο Ευγ. Αυγερινός, Γ, 
Κόκκινος, Γ. Παπαντωνάκης & Αλ. Σοφός (επιµ.) Νέες Τεχνολογίες και Επιστήµες της Αγωγής, Αθήνα, 
Μεταίχµιο, 2007, ως προς τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στο πλαίσιο της θεωρίας µάθησης του 
κοινωνικού κονστρουκτιβισµού και, ειδικότερα, σχετικά µε τύπους εννοιολογικών χαρτών (concept maps) 
(σ. 101 – 103) και ενδεικτικές µορφές αξιοποίησής τους (σ. 111). 
71Σχετικά µε την επιστηµολογία του κονστρουκτιβισµού και τις συνέπειές της για το αναλυτικό πρόγραµµα 
και τη διδασκαλία, βλ. Γιάννης Χατζηγεωργίου, Γνώθι το curriculum – Γενικά και ειδικά θέµατα αναλυτικών 
προγραµµάτων και διδακτικής, Αθήνα, Ατραπός, ά.χ., σ. 309 – 332. 
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πολιτισµική θεώρηση (2002: 18). Σήµερα, ο στοχασµός του έχει επηρεάσει τόσο πολύ τη 
δυτική σκέψη, που το όνοµά του έχει γίνει συνώνυµο παγκοσµίως µε έναν πρωτοπόρο 
επιστήµονα, ικανό να συγκεράσει γνώσεις ετερόκλητων επιστηµολογικών πεδίων (από τη 
φιλοσοφία και τη λογοτεχνία ως την ψυχολογία και τη σηµειωτική) για να διαµορφώσει τις 
ρηξικέλευθες παιδαγωγικές προτάσεις του. Ο Wertsch επισηµαίνει την επίδραση που 
δέχεται ο Βιγκότσκι από σχολές σηµειωτικής και ποιητικής  στην πρώην Σοβιετική 
Ένωση, καθώς και από το Γιακουµπίνσκι (Yakubinski)  ως προς τις µορφές συντµήσεων 
και άλλα µορφολογικά χαρακτηριστικά  που χρησιµεύουν ως σηµεία διάκρισης του 
διαλόγου και του µονολόγου, αλλά εντοπίζει στη σχέση του µε το ρώσικο φορµαλισµό την 
υιοθέτηση επιλεκτικών θέσεων: συγκλίνει µαζί τους ως προς την αντικειµενική ανάλυση 
συγκεκριµένων σηµειωτικών φαινοµένων, αλλά διαφωνεί ως προς τον περιορισµό των 
λειτουργιών της γλώσσας σε δύο (ποιητική και πρακτική), και εκφράζει την αντίθεσή του 
κυρίως σχετικά µε τη δυνατότητα διακριτής εξέτασης της µορφής και της σηµασίας της 
γλώσσας. (1985:88). Ο Βιγκότσκι είναι ένας εµπνευσµένος διανοητής που αν και έχει 
επηρεαστεί από τη µαρξιστική φιλοσοφία και τον ιστορικό υλισµό, δεν εγκλωβίζεται στα 
στεγανά ενός στείρου και απλουστευτικού κοινωνιολογισµού: αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία 
τόσο στο ρόλο της κοινωνικής πραγµατικότητας που διαµορφώνει το πλαίσιο δράσης των 
υποκειµένων, όσο και στο διαµεσολαβητικό ρόλο των πολιτισµικών εργαλείων µε τα 
οποία διαδίδονται οι πληροφορίες, οι γνώσεις και οι ιδέες µε συγκεκριµένες 
νοηµατοδοτικές διαδικασίες. Η γλώσσα ως πολιτισµικό εργαλείο ευρείας χρήσης αποτελεί 
για εκείνον το κύριο σηµειοδοτικό σύστηµα για την ανάπτυξη της γνώσης, της νόησης και 
της συνείδησης του υποκειµένου και χρήζει προσεκτικής ανάλυσης, προκειµένου να 
διασαφηνιστεί ο πρωτογενώς κοινωνικός και δευτερογενώς ατοµικός, τρόπος µετάδοσης 
των δεδοµένων. Παράλληλα, όµως, υπάρχουν και άλλοι µη λεκτικοί σηµειωτικοί κώδικες 
και πολιτισµικά πλαίσια δράσης που σηµατοδοτούν ενέργειες και στάσεις, αντιλήψεις, 
θεωρίες, αξίες, πρότυπα, συµπεριφορές και κανόνες, η συµβολή των οποίων είναι 
καθοριστική στην ανάπτυξη των ανώτερων λειτουργιών της νόησης. Ο Βιγκότσκι στρέφει 
την προσοχή µας στη λειτουργία των εργαλείων αυτών, καθώς και των σηµάτων µέσω των 
οποίων µεταδίδονται τα µηνύµατα και διαχέεται η γνώση, φωτίζοντας µε εκπληκτική 
διαύγεια σηµασιολογικές πτυχές που θα αποτελέσουν πολύ αργότερα αντικείµενα έρευνας 
της Γλωσσολογίας, της  Σηµειωτικής, της Γνωστικής Ψυχολογίας και της 
Επικοινωνιολογίας. Από το σύνθετο επιστηµολογικό υπόβαθρο της εξελικτικής δυναµικής 
που γνωρίζει η θεωρία του στη διάρκεια της βραχύβιας επιστηµονικής πορείας του, 
επισηµαίνω εδώ σε πολύ αδρές γραµµές µόνο τα σηµεία που σχετίζονται µε τα ειδικότερα 
θέµατα της µελέτης µου. 

 

Ζώνη Επικείµενης  Ανάπτυξης (ΖΕΑ) 

Συλλαµβάνοντας το κοινωνικό πλαίσιο ως διαµεσολαβητικό πλαίσιο υποστήριξης 
του µαθητή και ως φορέα µετάβασής του από το υφιστάµενο επίπεδο γνώσεων σε ένα 
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σχετικά υψηλότερο κάθε φορά επίπεδο, ο  Βιγκότσκι θέτει σε νέες βάσεις τις παιδαγωγικές 
αντιλήψεις σχετικά µε την αξιοποίηση των νέων γνωσιακών δοµών72: 

• ως προς το φαινόµενο της κοινωνικής διαµεσολάβησης (διδάσκοντα και 
συµµαθητών, κυρίως) για τη διευκόλυνση επίτευξης του νέου στόχου που τίθεται 
στο µαθητή 

• νοούµενων ως αποτυπώσεων των κοινωνικών δοµών 

• νοούµενων ως σηµασιολογικά φορτισµένων από τις πολιτισµικές πρακτικές του 
πλαισίου παραγωγής τους 

• νοούµενων ως συλλογικά διαπραγµατεύσιµων βάσεων δεδοµένων που 
εσωτερικεύονται στη συνείδηση του µαθητή 

• εκτιθέµενων σε διαδικασίες υποκειµενικών νοηµατοδοτήσεων, σύµφωνα µε τις 
σηµασιολογικές µορφολογίες του µαθητή. Σχετικά µε τη διαµόρφωση των 
απόψεων του Βιγκότκσι για τον εσωτερικό λόγο, ο Zinchenko θεωρεί ότι ο Ρώσος 
διανοητής έχει επηρεαστεί από το έργο του Ρώσου φιλοσόφου Shpet, αλλά δεν έχει 
αξιοποιήσει δηµιουργικά τις απόψεις του: ενώ ο Shpet αναλύει τη δυναµική που 
αναπτύσσεται στην εσωτερική µορφή της λέξης και τη συνδέει µε το γλωσσικό 
σύστηµα σε συλλογικό επίπεδο, ο  Βιγκότσκι ερµηνεύει τον εσωτερικό λόγο 
συσχετίζοντάς τον µε τις διανοητικές διαδικασίες που υφίσταται σε κάθε 
µεµονωµένο άτοµο (2007: 212 – 245). Για τη γενικότερη κριτική που έχει ασκηθεί 
στις απόψεις του Βιγκότσκι, καθώς και την πρόσληψή τους στην πρώην ΕΣΣ∆, 
παραπέµπω τον αναγνώστη στη µελέτη του ∆αφέρµου (2002: 247 – 275). 

• ως νοηµατοδοτικά προσδιορισµένων από το σηµασιολογικό πλέγµα των 
πολιτισµικών εργαλείων παραγωγής και µετάδοσής τους 

• ως διαµεσολαβηµένων κοινωνικών κινήτρων για τη νοητική ανάπτυξη του µαθητή 

• ως πραγµοποιηµένων µεταβολών που µπορούν να επιφέρουν τα πολιτισµικά 
εργαλεία στα γεγονότα της υλικής πραγµατικότητας 

• ως δυνητικών παρεµβάσεων του µαθητή στα δεδοµένα της υλικής 
πραγµατικότητας µέσω της σηµειωτικής µεταβολής των γνωσιακών δοµών του. 

                                                           
72Πρβλ. Γιάννης Παπαµιχαήλ, Μάθηση και Κοινωνία – Η εκπαίδευση στις θεωρίες της γνωστικής ανάπτυξης, 
Αθήνα, Εκδόσεις Οδυσσέας, 1988, σ. 142 – 143: «Η πρόσκτηση της γλωσσικής έκφρασης έχει κατά το 
Vygotski δύο ρίζες: µια προφορική, προ-διανοητική, επικοινωνίας µε το περιβάλλον και µια διανοητική, που 
αφορά τη συγκρότηση των παραστάσεων. ∆ύο ετών, φτάνοντας στη γλωσσική έκφραση, το παιδί αρθρώνει τις 
δύο αυτές διαστάσεις. Η λειτουργία της επικοινωνίας συνδέεται µε τη λειτουργία της παράστασης. Η φύση της 
ανάπτυξης διαφοροποιείται ριζικά και από βιολογική, καθίσταται κοινωνικο-ιστορική. Η βασική ιδέα είναι 
λοιπόν ότι η όλη γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη πηγάζει από το ‘διάλογο’ µε το κοινωνικό περιβάλλον. Λίγο 
λίγο, εσωτερικεύοντας τις ρυθµίσεις που ‘συντονίζουν’ αυτό το διάλογο, το παιδί φτάνει στην αυτόνοµη 
επεξεργασία του λόγου του: η διαδικασία της µάθησης κατέχει λοιπόν έναν κεφαλαιώδη ρόλο στην ανάπτυξη 
του παιδιού.». 
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Υπό αναγωγικό πρίσµα, η  Ζώνη Επικείµενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) αποτελεί το 
διαλεκτικό σύνδεσµο ανάµεσα στο εσωτερικευµένο βίωµα της καθηµερινής εµπειρίας του 
µαθητή (υφιστάµενο γνωσιακό επίπεδο) και στο υπό εσωτερίκευση γνωσιακό βίωµά του 
(επόµενο γνωσιακό επίπεδο): η διαδικασία της γνωσιακής εσωτερίκευσης συνεπάγεται την 
πραγµοποιηµένη δράση του µαθητή σε νοηµατοδοτικό επίπεδο. Προχωρώντας κάθε 
µαθητής στο επόµενο στάδιο ανάπτυξης, πάντα µε την υποστηρικτική συµβολή του 
διδάσκοντος, ενός ενήλικα ή συνοµηλίκου βελτιώνει όχι µόνο τα αποτελέσµατα της 
µαθησιακής διαδικασίας, αλλά και τη λειτουργική αξία της διαδικασίας αυτής καθεαυτής, 
καθώς ανακαλύπτει το µαθησιακό «βηµατισµό» του, αναπτύσσοντας όρους διαλεκτικής 
διαπραγµάτευσης ανάµεσα στην καθηµερινή και την επιστηµονική γνώση. Ως προς τη 
σηµασία της δράσης του υποκειµένου, αναφέρω ενδεικτικά τον καθοριστικό ρόλο του 
Βιγκότσκι στη διαµόρφωση της θεωρίας της δραστηριότητας από τους µαθητές του Ρώσου 
διανοητή, οι οποίοι αναγάγουν τις δραστηριότητες του ατόµου σε πρωταρχικό κριτήριο 
συσχέτισής του µε τον εξωτερικό κόσµο (Minick, 1998: 48). 

 

∆ιαφοροποιηµένοι όροι διδασκαλίας 

Ο Βιγκότσκι οραµατίζεται µία εκπαίδευση απαλλαγµένη από συντηρητικά 
πρότυπα και στερεοτυπικές αντιλήψεις περί µάθησης, επιδιώκοντας να απαλλαγεί από τη 
δασκαλοκεντρική µέθοδο και την ισοπεδωτική αντιµετώπιση όλων των µαθητών: µακράν 
του να θεωρεί τις µαθησιακές εµπειρίες εγγεγραµµένες σε µία σταθερή, προσχεδιασµένη 
και γραµµική πορεία, αναπτύσσει τη διαλεκτική προσέγγιση της γνώσης µέσα από την 
αµφίδροµη σχέση διδάσκοντα και µαθητή, βελτιώνοντας το ρόλο του δευτέρου και 
καθιστώντας τον ικανό να δοµήσει έννοιες και να κατασκευάσει νοηµατοδοτικές 
διαδικασίες. Χαρακτηριστική είναι η προσέγγισή του σε θέµατα που άπτονται της 
συµπεριφοράς του δύσκολου/δυσπροσάρµοστου παιδιού στην τάξη: δεν εκλαµβάνει το 
ανυπάκουο παιδί ως φορέα ενός συµπλέγµατος ελαττωµάτων, αλλά θεωρεί ότι καθήκον 
του ψυχολόγου είναι να εξετάσει τα βαθύτερα αίτια των ελλείψεων αυτών προκειµένου να 
ξεπεραστεί το ελάττωµα που επιφέρει δυσκολίες στην εκπαίδευση του παιδιού (Vygotsky, 
1993:149). Η γενικότερη συµβολή του στην αναθεώρηση των παιδαγωγικών αντιλήψεων 
είναι καθοριστική και ορισµένες από τις βασικές αλλαγές που προτείνει είναι οι εξής: 

• η χρήση της σκαλωσιάς ή του πλαισίου στήριξης (scaffolding), τεχνική που 
εξελίχθηκε µε τον Bruner, σύµφωνα µε την οποία ο διδάσκων παρέχει στους µαθητές 
τη δυνατότητα να οικοδοµήσουν τη νέα γνώση, ώστε να περάσει καθένας τους στη 
ΖΕΑ

73. 

                                                           
73Πρβλ. David Scott, Critical Essays on Major Curriculum Theorists, Oxon, Routledge, 2008, p. 87: 
‘Scaffolding, then, is a form of guidance in which the novice engages with the expert to solve a problem or 
carry out a task. The zone of proximal development refers to the gap between the novice and expert and 
scaffolding is used as a way of bridging this gap.  […] In this sense of scaffolding, the expert is understood 
as a pedagogic expert though they will also have expert knowledge of the process that the initiate is being 
inducted into.’ .  
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• Η ενεργός οικοδόµηση της γνώσης επί των γνωσιακών και βιωµατικών θεµελίων 
κάθε µαθητή, διαδικασία που απαιτεί ανάπτυξη δραστηριοτήτων, και όχι 
καλλιέργεια δεξιοτήτων. 

• Ο διαµεσολαβητικός ρόλος του διδάσκοντος και των υπόλοιπων ενηλίκων που 
καλλιεργούν τη σκέψη των µαθητών οδηγούν στη σύλληψη του µοντέλου της 
γνωστικής µαθητείας, σύµφωνα µε το οποίο ο νεαρός µαθητευόµενος έχει ανάγκη 
να εµπλουτίσει τις «εργασιακές» του εµπειρίες και τον εργαλειακό του εξοπλισµό, 
όχι µιµούµενος, αλλά εµπνεόµενος από τον έµπειρο «οικοδόµο» της γνώσης. Ο 
Wertsch διακρίνει µε κριτήριο την υλική φύση των σηµείων δύο κατηγορίες 
διαµεσολάβησης ως συστατικά στοιχεία ενός ευρύτερου βιγκοτσκιανού θεωρητικού 
πλαισίου, τη ρητή και την άρρητη: η πρώτη παραπέµπει στη φανερή και µόνιµη 
υλικότητα των σηµείων και χρησιµοποιείται σκόπιµα προκειµένου να επιλυθούν 
προβλήµατα, ενώ η υλική φύση της δεύτερης είναι παροδική και ο ρόλος της 
οµιλούµενης γλώσσας τυπικός (2007: 178 – 192). 

• Η διαλεκτική σχέση θεωρίας και πράξης και ο συνθετικός ορίζοντας της ενιαίας και 
ολοκληρωµένης  γνώσης, όπου οι βιωµατικές γνώσεις και ο επιστηµονικός 
στοχασµός τήκονται σε ένα αξεδιάλυτο εννοιολογικό κράµα. 

• Ο κοµβικός ρόλος της µαθησιακής διαδικασίας στην καλλιέργεια των ανώτερων 
λειτουργιών της νόησης και την εν γένει ανάπτυξη του ατόµου74. 

• Ο διδάσκων, από φορέας της κυρίαρχης ιδεολογίας και της επίσηµης γνώσης, γίνεται 
«γεφυροποιός» κοινωνικο-πολιτισµικών χασµάτων ή διαφορών. 

• Η πριµοδότηση της εφαρµοσµένης γνώσης και της ενσωµάτωσης των γνωσιακών 
δοµών στα υλικά όρια της πραγµατικότητας. 

• Κάθε µαθητής κατασκευάζει τη νέα γνώση µε διαφορετικό τρόπο, διότι την 
εσωτερικεύει µε διαφορετικό τρόπο, µέσω µίας διαδικασίας συλλογικής 
επεξεργασίας της µε τη βοήθεια του διδάσκοντος και των συµµαθητών του. Σχετικά 
µε τη διαδικασία εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης της γνώσης, αξίζει να σηµειωθεί 
µία καίρια διαφορά ανάµεσα στη σύλληψη του Βιγκότσκι και εκείνην του Πιαζέ ως 
προς το ρόλο διαφορετικών σηµειωτικών συστηµάτων, αφού για µεν τον πρώτο 

                                                           
74 Πρβλ. A. Moore, Teaching and Learning: Pedagogy, Curriculum and Culture, London, Routledge Falmer, 
2000, p. 18 – 19, σχετικά µε τη συµπύκνωση των Βιγκοτσκιανών απόψεων ως προς ‘την ανάπτυξη, τη 
µόρφωση και τη συνείδηση’: ‘Η γνωστική ανάπτυξη των παιδιών επιτυγχάνεται πιο αποτελεσµατικά µε την 
επεξεργασία ιδεών και διευκρινίσεων υπό µορφή συζήτησης µε τους δασκάλους τους και τους συνοµηλίκους 
τους. Τα παιδιά αποδίδουν και αναπτύσσονται καλύτερα µε βοήθεια παρά µόνα τους και πρέπει να τους 
ανατεθούν καθήκοντα που θα ελέγχουν περισσότερο τι είδους ανάπτυξη εσωτερικεύουν παρά την ανάπτυξη που 
έχει ήδη συντελεστεί (η έννοια της επισήµανσης όχι απλώς ‘ ικανών’ µαθητών, αλλά και εκείνων που ίσως 
θεωρούνται ότι δεν αποδίδουν εξίσου σε σύγκριση µε συµβατές αναπτυξιακές νόρµες). Τα παιδιά πρέπει να 
αναπτύσσουν ‘συνειδητή κυριότητα’ σε σχέση µε αυτά που έχουν µάθει και όχι απλώς να είναι σε θέση να 
αφηγούνται γεγονότα που πιθανόν να έχουν µικρή σηµασία γι’ αυτά. Η ανάπτυξη µίας τέτοιου είδους 
ενδελεχούς γνώσης δεν υπόκειται σε εξειδικεύσεις, αλλά, άπαξ αποκτηθείσα, καθίσταται εργαλείο µε το οποίο 
διευκολύνεται και ενδυναµώνεται όλη η µάθηση’ (παρατίθεται στο Scott, ό.π., σ. 90 και η µετάφραση είναι 
δική µου). 
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επηρεάζουν σαφώς το περιεχόµενο και τη µορφή της σκέψης, ενώ για το δεύτερο δεν 
επιδρούν καθοριστικά σε αυτήν: ανακαλύπτοντας τα κοινωνικά ερείσµατα της 
σκέψης και διατυπώνοντας το γενετικό νόµο της πολιτισµικής ανάπτυξης, ο Βιγκότσκι 
παρατηρεί τη βαθύτερη σχέση ανάµεσα στις διαδικασίες της γνωσιακής 
εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης και στρέφει το ενδιαφέρον του στην κοινωνική 
προέλευση της σηµειωτικής διαµεσολάβησης που διέπει τις σχέσεις µεταξύ 
προσώπων και συνέχει τις επικοινωνιακές τους διαδράσεις (Martí, 1996: 66 – 71). 

• Η ανταλλαγή γνωσιακών εµπειριών και σηµασιολογικών φορτίσεων στην τάξη 
διέπει το αλληλεπιδραστικό πλέγµα της µάθησης και καθορίζει την οργανική 
αλληλουχία και το λειτουργικό πλαίσιο της εσωτερικευµένης γνώσης. Ενδεικτική 
είναι η προσπάθεια του Wertsch να συγκεράσει τις θεωρίες των Βιγκότσκι και 
Μπαχτίν σε αυτό που ονοµάζει φωνή της αποσυγκειµενοποιηµένης λογικότητας (voice 
of ‘decontextualized rationality’) µε τη χρήση διαφόρων τύπων κοινωνικού λόγου και 
συνδιαλλαγή των φωνών, προκειµένου να βελτιωθούν οι σηµειωτικοί µηχανισµοί 
διαµεσολάβησης της δραστηριότητας µεταξύ των µαθητών που αναπτύσσουν τη 
σκέψη τους: η εφαρµογή αυτού του νέου τύπου κοινωνικού λόγου στο σχολείο θα 
συνδυάσει, κατά το Wertsch, τα πλεονεκτήµατα και των δύο θεωριών (1993: 111 – 
126). 

• Η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία καλλιεργεί πνεύµα συνεργασίας και παρέχει το 
απαραίτητο κοινωνικο-πολιτισµικό υπόβαθρο διαµεσολάβησης των γνωσιακών 
πόρων πριν αρχίσει η διαδικασία εσωτερίκευσής τους. 

• Ο ανοιχτός ορίζοντας της γνώσης και η διευρυµένων όρων συνεργασία µεταξύ των 
µαθητών στην οικοδόµηση των νοηµατοδοτικών συσχετισµών ευνοούν τη 
δηµιουργική κριτική και κάνουν κάθε µαθητή πιο δεκτικό στις απόψεις του Άλλου. 

 

Ο Βιγκότσκι ως πρόδροµος του συστηµικού χαρακτήρα της µαθησιακής διαδικασίας 

Εξετάζοντας τις παιδαγωγικές εφαρµογές των θεωριών του Βιγκότσκι, θα 
παρατηρούσαµε ότι το αλληλεπιδραστικό πλέγµα των µαθησιακών εµπειριών 
διαµορφώνεται µέσα σε συστηµικό πλαίσιο διδακτικών πράξεων, όπου υπεισέρχονται 
διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες κατασκευής της νέας γνώσης. 
∆ιάφοροι µελετητές έχουν εντοπίσει το συστηµικό χαρακτήρα της Βιγκοτσκιανής σκέψης, 
αλλά η πιο επιτυχηµένη προσπάθεια ανάδειξής του, κατά τη γνώµη µου, έχει γίνει σχετικά 
πρόσφατα από το Meshcheryakov, ο οποίος εντοπίζει το συστηµικό πλαίσιο της δοµής των 
λειτουργιών και των διαλειτουργικών συνδέσεων, φτάνοντας µέχρι τη συγκρότηση 
βιγκοτσκιανού συστήµατος κανόνων και σταδίων ανάπτυξης των ανώτερων πνευµατικών 
λειτουργιών, και χρησιµοποιώντας ως ερµηνευτικό πλαίσιο τη Λογικο-Σηµειωτική  
Ανάλυση (Logico-Semantic Analysis) για να καταγράψει τη συστηµατική ταξινόµηση των 
µορφών συµπεριφοράς και των λειτουργιών (2007: 155 – 177). Το ζήτηµα της 
Βιγκοτσκιανής συστηµικότητας παρουσιάζει, βέβαια, πολλές πτυχές. Για παράδειγµα, 
σύµφωνα µε µία νεο-Βιγκοτσκιανή ερµηνευτική προσέγγιση διαφοροποιηµένης 
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αξιοποίησης της ΖΕΑ και της σχετικής ανατροφοδότησης σε επίπεδο ανασχεδιασµού της 
εκπαιδευτικής πρακτικής, το σχολικό σύστηµα αποτελείται από διάφορους τελεστές που 
είναι ενταγµένοι σε ιεραρχική κλίµακα – στην περίπτωση της ελληνικής εκπαιδευτικής 
πραγµατικότητας θα λέγαµε ότι αναφερόµαστε, για παράδειγµα, στο Υπουργείο Παιδείας, 
τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης, τους σχολικούς συµβούλους, τους 
διευθυντές εκπαίδευσης και τους προϊσταµένους γραφείων, τους διευθυντές και 
υποδιευθυντές των σχολικών µονάδων, τους διδάσκοντες και τους µαθητές, και καθένας 
τους είναι υποχρεωµένος να συµβάλει στην καλύτερη απόδοση του αµέσως κατώτερου 
στην ιεραρχία τελεστή, µε απώτερο στόχο να δηµιουργηθεί το κατάλληλο κοινωνικό 
περιβάλλον για γόνιµη διδασκαλία (Gallimore & Tharp, 1993:175-205). Η Βιγκοτσκιανή 
προοπτική αξιοποίησης όλων των σχετικών παραµέτρων, εργαλείων, σηµάτων, 
σηµειωτικών κωδίκων, κοινωνικών εταίρων της µάθησης, πολιτισµικών πρακτικών, 
κοινωνικά διαµεσολαβηµένων στάσεων και απόψεων, αποτελεί σύνθετη παιδαγωγική 
πρόταση συγκρότησης µίας «συστηµικής» προσέγγισης µε την ευρύτερη έννοια. Παρά το 
γεγονός ότι ο Ρώσος ψυχο-παιδαγωγός δεν είναι οπαδός της συστηµικής θεώρησης 
σύµφωνα µε την αµιγώς µηχανιστική της σύλληψη, η αντιµετώπιση της εκπαιδευτικής 
θεωρίας και πράξης ως ολοκληρωµένης  διαδικασίας, όπου η µάθηση προηγείται της 
ανάπτυξης και προσδιορίζεται από µία σειρά αλληλεπιδραστικών παραγόντων, τον 
κατατάσσουν µεταξύ των κορυφαίων πνευµατικών φυσιογνωµιών της εποχής του. 

Η θεµελιώδης ουσία της µάθησης έγκειται στο γεγονός ότι είναι κοινωνικά και 
πολιτισµικά προσδιορισµένη και αυτός ο ιστορικός χαρακτήρας της είναι που καθορίζει 
την ποιότητα των µαθησιακών εµπειριών και δραστηριοτήτων. Το κοινωνικο-πολιτισµικό 
πλαίσιο επιδρά, λοιπόν, ουσιαστικά στην αναπαραγωγή, µετατροπή και πρόσληψη 
γνωσιακών δοµών µε τη διαµεσολάβηση εργαλείων – ψυχολογικών, όπως τα ονοµάζει ο 
Βιγκότσκι – τα οποία κάθε άλλο παρά ουδέτεροι και αδρανείς φορείς σηµάτων είναι. Οι 
εργαλειακοί µηχανισµοί είναι υλικής, κοινωνικής και πολιτισµικής φύσεως και 
επενδεδυµένοι µε σηµασιολογικές φορτίσεις, µε αποτέλεσµα να συνδιαµορφώνουν και 
εκείνοι το τελικό σηµασιολογικό περιεχόµενο κάθε έννοιας. Από όλα τα διαµεσολαβητικά 
µέσα της «εργαλειοθήκης» αυτής, ο Ρώσος διανοητής επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στη 
γλώσσα, την οποία θεωρεί το πιο χρήσιµο κοινωνικό εργαλείο ευρείας χρήσεως, που 
βοηθά το άτοµο  

• να προσλάβει τα συλλογικά διαµεσολαβηµένα σήµατα 

• να δηµιουργήσει αναπαραστάσεις 

• να δοµήσει γνωστικά σχήµατα 

• να αναπτύξει τις ανώτερες λειτουργίες της νόησης, οικοδοµώντας βαθµιαία τις 
δικές του εµπειρίες 

• να υποβάλλει τις νοηµατοδοτικές διεργασίες σε συνεχή έλεγχο, προς διαπίστωση 
της λειτουργικότητάς τους 
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• να  συνειδητοποιεί ότι βασικότερο χαρακτηριστικό της γνώσης είναι η διαρκής 
µετατροπή των δοµών της 

Εκτός, βέβαια, από το βασικό γλωσσικό εργαλείο, ο µαθητής έχει ανάγκη και 
άλλων εργαλείων για να συγκροτήσει τους νοηµατοδοτικούς χειρισµούς του και να 
συστήσει ένα συστηµικό πλαίσιο οργάνωσης των υπό κατασκευή γνωσιακών δοµών. 
Όπως το πολιτισµικό περιβάλλον του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου καθορίζει το βαθµό 
πολυπλοκότητας και αποτελεσµατικότητας των εργαλειακών του εκδοχών, έτσι και το 
πολιτισµικό περιβάλλον της µικρο-κοινωνίας της τάξης διαµορφώνει την ποιότητα των 
µαθησιακών πράξεων µε την παροχή ευέλικτων και συµβατών µε τις εµπειρίες κάθε 
µαθητή εργαλείων. Ο µαθητής, ανάλογα µε την ποιότητα των εργαλείων που 
χρησιµοποιεί, διαπραγµατεύεται το περιεχόµενο των γνωσιακών του δοµών, εντασσόµενος 
σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, όπου οι συντελεστές και τα εργαλεία αλληλενεργούν75. Τονίζω 
τη συµβολή του σηµειοδοτικού ρόλου των εργαλείων, διότι προέχει να είναι οι µαθητές 
ικανοί να αποκωδικοποιούν τα εκπεµπόµενα σήµατα: ο συστηµικός ρόλος ενσωµάτωσης 
των σηµάτων σε ένα οργανικό όλον δηµιουργεί ένα αυτοαναφορικό σύνολο µε εσωτερική 
αυτοτέλεια

76. Για παράδειγµα, το γλωσσικό σύστηµα ως αυτοαναφορικός σηµειωτικός 
κώδικας  βοηθά στην πρόσληψη των λεκτικών µηνυµάτων και συνεπικουρεί στην 
ολοκληρωµένη σύλληψη ανάλογων γνωσιακών δοµών. Κάθε σηµειωτικός κώδικας 

• καθορίζει την εσωτερικευµένη νοµοτέλεια του αντίστοιχου γνωσιακού πεδίου 

• προσδιορίζει τις νοητικές πράξεις του µαθητή, οι οποίες διέπονται από εσωτερική 
αυτοτέλεια 

• κατευθύνει µέσω των σηµάτων την πορεία των νοητικών πράξεων του µαθητή 
προς µία συγκεκριµένη κατεύθυνση, έναν σηµασιολογικό προορισµό ή στόχο, 
δεδοµένου ότι και τα σήµατα αποτελούν φορείς νοηµατοδότησης και 
εννοιολογικών διασυνδέσεων 

• καθορίζει το γενικότερο πλαίσιο εντός του οποίου συντελείται η διαδικασία 
µεταφοράς, πρόσληψης και αποκωδικοποίησης των σηµάτων, µία διαδικασία 

                                                           
75

 Πρβλ. Evelyn Jacob, ‘Culture, Context and Cognition’ in Margaret D. LeCompte, Wendy L. Millroy & 
Judith Preissle (eds.) The Handbook of Qualitative Research in Education, San Diego, California, Academic 
Press Inc., 1992, p. 307, σχετικά µε τα ‘τεχνικά’ και ‘ψυχολογικά’ εργαλεία: “In Vygotsky’s view, ‘technical 
tools’ (e.g. pencils, computers, calculators) and ‘psychological tools’ (e.g. language, counting systems, 
mnemonic techniques, writing, diagrams) mediate higher mental functions. However, these mediational 
means do not merely facilitate prior processes; instead, technical and psychological tools transform the 
processes and structure of the action being performed. […] For example, writing and editing with word-
processing software on a microcomputer is a different activity from writing and editing by hand with a pen 
or pencil.”. 
76Πρβλ. Herbert Altrichter, Peter Posch & Bridget Somekh, Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους – Μία 
εισαγωγή στις µεθόδους της έρευνας δράσης, µτφρ. Μ. ∆εληγιάννη, Αθήνα, Μεταίχµιο, 2001, σ. 93 – 94, 
όπου εξετάζεται η συστηµική άποψη, σύµφωνα µε την οποία «µία τάξη θεωρείται ως ένα σύστηµα στο οποίο 
κάθε µέλος της τάξης (οι µαθητές και ο εκπαιδευτικός ) εµπλέκεται σε µία σχέση µε όλους τους άλλους. […] 
Μία αλλαγή στη συµπεριφορά ενός µέλους προκαλεί αλλαγή σε όλο το σύστηµα. […] ο υπολογιστής έχει πολλές 
φορές θεωρηθεί ‘∆ούρειος Ίππος’, επειδή επηρεάζει πολλά από τα νήµατα του δικτύου: έχει τη δύναµη να µας 
παρακινήσει να κάνουµε µια σειρά από αλλαγές, οι οποίες στο σύνολό τους συνθέτουν µία σηµαντική µεταβολή 
της διδακτικής µας προσέγγισης». 
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καθοριστική για το εξαγόµενο αποτέλεσµα των νοητικών πράξεων κάθε µαθητή, 
διότι οι νοητικές πράξεις του είναι πραγµοποιηµένοι φορείς δράσης. 

Ο ρόλος της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας 

Η κοινωνικο-πολιτισµική προέλευση της µαθησιακής διαδικασίας παρέχει το 
φυσικό πρότυπο της συνεργατικής µάθησης, αποδεικνύοντας τη σπουδαιότητα της 
συλλογικής διαπραγµάτευσης των εννοιακών διασυνδέσεων και οδηγώντας στη δόµηση 
χαρακτηριστικών της συλλογικής ταυτότητας των µελών της µαθητικής κοινότητας 
(σχετικά µε την οµαδοσυνεργατική µάθηση, βλ. Χατζηγεωργίου, 413 – 442). Ο 
διαλεκτικός χαρακτήρας της γνώσης διαµορφώνει γόνιµο κλίµα συνεργασίας, 
αλληλεγγύης και ανοιχτής προσέγγισης των θεµάτων: οι ερµηνευτικοί ορίζοντες είναι 
πολλοί και τα εµπειρικά δεδοµένα κάθε µαθητή ποικίλα και αλληλοκαλυπτόµενα. 
Ενδεικτικά, σηµειώνω ότι: 

• ο ρόλος του µαθητή µεταβάλλεται εντός οµάδας 

• οι ευθύνες και οι αρµοδιότητές του πολλαπλασιάζονται 

• η συνεισφορά στον κοινό σκοπό δηµιουργεί συνεκτικούς ιστούς µεταξύ των µελών 
κάθε οµάδας 

• η ανταλλαγή νοηµατοδοτικών προτάσεων προκαλεί µετατροπές στα γνωστικά 
σχήµατα κάθε µαθητή 

• οι διαδικασίες εξωτερίκευσης και εσωτερίκευσης της γνώσης βασίζονται στην 
αξιοποίηση συλλογικών και ατοµικών – δια-ψυχολογικών και ενδο-ψυχολογικών 
κατά το Βιγκότσκι – εργαλειακών µηχανισµών διαπραγµάτευσης της γνώσης.  

Ως αποτέλεσµα, η γνώση παράγεται µε πιο άρτιο και κριτικό τρόπο, δεδοµένου ότι 
ενδο-οµαδικά – και, ενδεχοµένως, δι-οµαδικά – τα γνωστικά σχήµατα κάθε µαθητή 
υφίστανται συνεχείς µεταβολές κατά τη µετατροπή των γνωσιακών δοµών. Ο 
νοηµατοδοτικός ορίζοντας των εννοιακών συσχετισµών είναι φορτισµένος µε τη 
διαλεκτική σηµασιολογική δυναµική της οµάδας και, ως εκ τούτου, η συνθήκη αυτή 
καθεαυτή είναι που δίνει το ιδιαίτερο και ξεχωριστό νόηµα στις σηµασιολογικές 
µορφολογίες κάθε µαθητή, διότι αυτή επικυρώνει και κατοχυρώνει την ερµηνευτική 
αξιοπιστία της µε τη συλλογική σηµασιοδότηση της οµάδας. Στη συνέχεια, βέβαια, 
ακολουθεί η εσωτερίκευση της συλλογικής νοηµατοδοτικής φόρτισης από κάθε µέλος της 
οµάδας ξεχωριστά, υφιστάµενη τους αναπότρεπτους ειδικότερους µετασχηµατισµούς της 
ανά περίπτωση. 

Η Βιγκοτσκιανή σύλληψη της ΖΕΑ και η πρόταση της οµαδικής εργασίας των 
µαθητών µπορούν να βρουν ειδικές εφαρµογές, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε 
τάξης και τις απαιτήσεις του γνωστικού αντικειµένου. Αν υποθέσουµε ότι τα γνωστικά 
σχήµατα καλύπτουν ένα πεδίο Α και είναι επεκτάσιµα µέχρι το πεδίο Α΄, το ενδιάµεσο 
κενό, δηλαδή η ΖΕΑ, είναι ο χώρος όπου πρέπει να κινηθεί ο µαθητής. Εφόσον ο 
διδάσκων επιλέξει την οµαδική διδασκαλία, είναι θεµιτό να διαµορφώσει τέτοιες τεχνικές, 
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ώστε να αναπτύξει τις γνωστικές λειτουργίες όσο γίνεται περισσότερων µαθητών. Πιο 
συγκεκριµένα, αν υποθέσουµε ότι συγκροτεί ευέλικτες οµάδες των τριών ατόµων, 
διαµορφώνονται τα εξής πεδία σε επίπεδο γνωστικών λειτουργιών: Α & Α΄, Β &  Β΄, Γ & 
Γ΄. Από τη στιγµή που οι τρεις µαθητές αναπτύσσουν διάλογο και εντάσσονται σε ένα 
αλληλεπιδραστικό πλέγµα σηµασιολογικών ανταλλαγών, σχηµατίζονται τα 
διασταυρούµενα υποπεδία µεταξύ των Α΄& Β΄, Α΄& Γ’, Β΄& Γ΄, ενώ στον πυρήνα και των 
τριών πεδίων διαµορφώνεται ένας κοινός γνωστικός πυρήνας και για τα τρία µέλη της 
οµάδας. Ο κεντρικός αυτός γνωστικός πυρήνας εντοπίζεται, φυσικά,  στο κέντρο των 
ζωνών επικείµενης ανάπτυξης των τριών µελών της οµάδας και τα όριά του δεν είναι 
σαφώς καθορισµένα. Ο χαρακτήρας του, δηλαδή, είναι υβριδικός και η ελαστικότητα των 
τριών γνωστικών περιοχών δεδοµένη. Κάθε µαθητής διαµορφώνει ένα ευρύτερο ή 
µικρότερο φάσµα επέκτασης των γνωσιακών δοµών του, το οποίο εξαρτάται όχι µόνο από 
την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, αλλά και από τις εµπειρίες του, τα εργαλεία που έχει 
στη διάθεσή του και άλλους παράγοντες: όσο πιο ευρεία είναι η ΖΕΑ, τόσο το καλύτερο 
για το συγκεκριµένο µαθητή. Με δεδοµένη τη σύσταση κάθε οµάδας ανάλογα µε την 
κοινωνιοµετρία της τάξης, η αλληλεπίδραση των τριών ΖΕΑ είναι αναµενόµενο να 
βοηθήσει περισσότερο τους αδύναµους µαθητές, παρά τους «καλούς». Για το λόγο αυτόν 
και, επιπλέον, επειδή – όπως διαπίστωσα, δυστυχώς, από την έρευνα δράσης µου – δεν 
είναι εµπεδωµένη η συνεργατική συνείδηση των µαθητών στο ελληνικό σχολείο στο 
βαθµό που θα έπρεπε, είναι θεµιτό ο διδάσκων να διαµορφώνει τέτοιους διδακτικούς 
όρους, ώστε να καλλιεργεί τις δυνητικά επεκτάσιµες γνωσιακές δοµές των µαθητών, 
διαδικασία από την οποία ωφελούνται κατά κανόνα περισσότερο οι «καλοί» µαθητές.  

Είναι, λοιπόν, σηµαντικός ο διαµεσολαβητικός ρόλος του διδάσκοντος ή των 
µαθητών της οµάδας, ώστε να επιτευχθεί η µετάβαση κάθε µαθητή στο ευρύτερο γνωστικό 
πλαίσιο της δικής του ΖΕΑ, αλλά και να διαµορφωθεί ο υβριδικός χώρος µετάπλασης 
πολλών ΖΕΑ, µέσα από τη διαδικασία της συλλογικής διαπραγµάτευσης των εννοιακών 
πρώτων υλών και τη χρήση των κατάλληλων εργαλειακών µηχανισµών πο θα συνδράµουν 
στη σηµασιολογική φόρτιση των νοηµατοδοτικών χειρισµών κάθε µαθητή. 
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ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

3.1. Η ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΥΒΡΙ∆ΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
 

Ως επιστήµη που ασχολείται µε την παραγωγή και ερµηνεία νοήµατος, η 
Σηµειωτική παρέχει τη δυνατότητα πολυεστιακής προσέγγισης κάθε επικοινωνιακής 
πράξης. Για να προσεγγίσω ως ερευνητής συγκεκριµένα ζητήµατα ∆ιδακτικής της 
Λογοτεχνίας έκρινα απαραίτητο να δηµιουργήσω, καταρχάς, ένα φιλοσοφικό υπόβαθρο, 
µε βάση το οποίο θα αναπτύξω ακολούθως διδακτικά εργαλεία, συνδυάζοντας την υλική 
και σηµειωτική διάσταση. Τα εργαλεία αυτά είναι απαραίτητο να ενσωµατώσουν 
σηµειωτικές λειτουργίες, δεδοµένου ότι ο τρόπος νοηµατοδότησης της υλικής 
πραγµατικότητας προσλαµβάνει ταυτοχρόνως και κοινωνική και σηµειωτική διάσταση. 
Θεώρησα γι’ αυτό χρήσιµο να διαµορφώσω τη Θεωρία των Υβριδικών Σηµείων, 
συνδυάζοντας την εµπειρική/βιωµατική και τη µεταφορική χρήση των δεδοµένων ως µέσα 
νοηµατοδοτικών κατασκευών του υποκειµένου διά της αλληλεπίδρασης σηµειωτικών 
συστηµάτων και εννοιολογικών πρώτων υλών. 

Η απόπειρα διαµόρφωσης ενός θεωρητικού πλαισίου, εντός του οποίου θα 
διερευνηθεί η παραγωγική και ερµηνευτική διαδικασία των νοηµατοδοτικών συσχετισµών, 
εντάσσεται στο πλαίσιο της Γενικής Σηµειωτικής (General Semiotics). Η σύνθεση 
‘κειµένων’ από συστήµατα σηµείων οδηγεί στην ανάγκη της αποκωδικοποίησης των 
συγκειµενικών αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσουν τα σηµεία τους. Από την άλλη, η 
Κοινωνιο-σηµειωτική (Social Semiotics) επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην παραγωγική 
διαδικασία νοηµάτων, αντιµετωπίζοντας τα σηµειωτικά συστήµατα µε πιο δυναµικό 
τρόπο: συνδετικός κρίκος ανάµεσα σε αυτήν και την Πολυµεσική Σηµειωτική (Multimedia 
Semiotics) είναι το έργο γλωσσολόγων, όπως οι Κρες και βαν Λιούβεν, ενώ µακρινός 
πρόδροµός τους µπορεί να θεωρηθεί ο Μπαρτ. Η Πολυµεσική Σηµειωτική, µε τη σειρά 
της, αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην αλληλεπίδραση των σηµειωτικών συστηµάτων µε τα 
οποία έχουν κατασκευασθεί τα σηµεία, γεγονός που καθορίζει την υλική και σηµειωτική 
διάσταση της παραγωγής νοήµατος. Η νοηµατική ερµηνεία µε βάση το συνδυασµό υλικών 
και σηµειωτικών πηγών σε – κυρίως, πολυµεσικά – κείµενα δροµολογείται, σύµφωνα µε 
τους προαναφερθέντες µελετητές, µε την ανάλυση της λειτουργίας κάθε συστήµατος και 
τη συνθετική επανεξέταση της αλληλεπιδραστικής δυναµικής τους. 

Θα επιλέξω στη συνέχεια ως αφετηρία το µοντέλο του Χάλιντεϊ (Halliday), το 
οποίο παραπέµπει στην Ανάλυση Λόγου (Discourse Analysis) και εντάσσεται στη 
Συστηµική Λειτουργική Σηµειωτική (Systemic-Functional Semiotics). Στο σηµείο αυτό 
επισηµαίνω πως µπορούν να αναδειχθούν, κατά τη γνώµη µου, επιστηµολογικές συνάφειες 
ανάµεσα στην Πολυµεσική Σηµειωτική και τη Λειτουργική Γλωσσολογία (Functional 
Linguistics) µε κοινό παρονοµαστή την Μπαχτινική προσέγγιση της συγκειµενικής 
ανάλυσης κάθε κειµένου µέσα από το πρίσµα της διαλογικότητας και του διαλογισµού, 
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γενικότερα: ο Ρώσος θεωρητικός αναζητά την αλληλεπίδραση γλωσσολογικών και 
πολιτισµικών µηχανισµών στη διαδικασία νοηµατικής παραγωγής. Αυτή η κοινωνικο-
πολιτισµική προσέγγιση της ερµηνείας νοηµάτων και της επαναξιολόγησης του 
συγκειµενικού παράγοντα παρουσιάζει, µάλιστα, µεγάλη συνάφεια αφενός µε το  
Βιγκοτσκιανό πρίσµα του Κοινωνικού Εποικοδοµισµού και, αφετέρου, αποτελεί πρόδροµο 
του µεταµοντερνιστικού πνεύµατος των ∆ιαπολιτισµικών Σπουδών, όπως το εκπροσωπεί ο 
Χόµι Μπάµπα (Homi Bhabha): στην πρώτη περίπτωση αναδεικνύονται µεθοδολογικές 
συνάφειες ως προς την υπερίσχυση της δυναµικής έννοιας ή ιδέας έναντι της στατικής 
σηµασιολογικής φόρτισης κάθε όρου, ενώ στη δεύτερη τονίζεται αυτή ακριβώς η 
υποκειµενική διάσταση της παραγωγής νοήµατος, η οποία και επεκτείνεται στη 
δηµιουργία µίας υβριδικής διαπολιτισµικής συνείδησης. 

∆ιαρθρωµένη στην τριµερή συγχρονική νοηµατόδοτηση της πραγµατικότητας 
(υλική, κοινωνική, σηµειωτική), η Θεωρία των Υβριδικών Σηµείων είναι σηµειωτική και 
συγχρόνως µυθοπλασιακή, όντας σε συνάρτηση µε τα κοινωνικο-πολιτισµικά δεδοµένα 
που χαρακτηρίζουν τις πρακτικές της. Εφόσον η σηµειωτική ‘ύπαρξη’ πιστοποιείται µε τη 
διαµόρφωση µίας σηµασιολογικής σχέσης βασισµένης σε πρωτότυπους νοηµατοδοτικούς 
συσχετισµούς, µπορούµε να την εκλάβουµε ως αφετηρία της µεταµορφωτικής δύναµης 
του µύθου, η οποία είναι δυνατόν να µετουσιωθεί 

� είτε ως µορφική µεταµόρφωση µε βάση την εναλλαγή σηµειωτικών συστηµάτων, 

� είτε ως αλληγορική, συµβολιστική ή µετα-γλωσσική κατασκευή εννοιολογικών 
συσχετισµών. 

Αν αποδεχτούµε, σύµφωνα µε όσα έχουµε παραθέσει για τον Ελιάντ, πως ο µύθος 
είναι µία συγκεκριµένη µορφή διατύπωσης του τρόπου ύπαρξης στον κόσµο που 
εµπεριέχει, µάλιστα, συνδηλωτικές αναφορές για την κοινωνική θέση του υποκειµένου, θα 
αναγνωρίσουµε ότι στα µυθικά πρότυπα εγκιβωτίζονται σηµειωτικοί µηχανισµοί που 
καθορίζουν την ατοµική και κοινωνική σφαίρα της ζωής µας σε µεγαλύτερο ή µικρότερο 
βαθµό. Ακόµη περισσότερο, ο τρόπος που το υποκείµενο βιώνει τον κόσµο συναρτάται 
άµεσα ή έµµεσα µε την επίδραση µυθικών προτύπων τόσο 

� στους σηµειωτικούς τρόπους (δηλαδή, τα σηµειωτικά συστήµατα) παραγωγής 
νοηµάτων, όσο και 

� στη βιωµατική εσωτερίκευση πολιτισµικών πρακτικών, σχετικών µε εµπειρίες 
υλικής και κοινωνικής φύσεως. 

Συµπορευόµενοι, λοιπόν, µε τις προαναφερθείσες απόψεις του Μπαρτ για τους 
σύγχρονους µύθους γύρω µας, καθώς και του Ελιάντ, σύµφωνα µε τον οποίο ο µύθος στις 
µέρες µας προσλαµβάνει τη µορφή ενός πολιτισµικού στοιχείου µε µοντέρνα επένδυση 
του πρωταρχικού ιερού του χαρακτήρα, υπενθυµίζουµε το σηµαντικό ρόλο που 
προσλαµβάνει για το δεύτερο το θέαµα και η ανάγνωση λογοτεχνικών κειµένων. 
∆ηµιουργείται, κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ανάγκη να διερευνήσουµε  τους παράγοντες που 
επηρεάζουν το υποκείµενο στη διαδικασία ανακάλυψης καινούργιων και συγκαλυµµένων 
νοηµατοδοτικών συσχετισµών για τον κόσµο και τα υπαρξιακά ερωτήµατα: για 
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παράδειγµα, ο Ελιάντ επισηµαίνει, όπως είδαµε, ότι αυτό µπορεί να καταστεί εφικτό µέσα 
από µία διαδικασία τεµαχισµού του διαλόγου του υποκειµένου µε συνοµιλητές µυθικών 
υπολειµµάτων. Πρότασή µου είναι να συναρτήσουµε την παραπάνω διαδικασία µε το 
µηχανισµό της πολυτροπικής µεταφοράς, του ιδιαίτερου τρόπου, δηλαδή, µε τον οποίο  το 
υποκείµενο οδηγείται στην ανακάλυψη νέων νοηµατοδοτικών συσχετισµών µέσω της 
αντιγραφής (πρόσκτησης νέων πολιτισµικά πλαισιωµένων γνωσιακών πόρων) και 
επικόλλησης (ενσωµάτωσης στο γνωσιακό απόθεµα του υποκειµένου), διαδεδοµένης από 
την παγκοσµίως υιοθετηµένη πρακτική των Windows της Microsoft, και εφαρµοζόµενης 
κατ’ αναλογία µέσω της διαδικασίας εσωτερίκευσης καθηµερινών εµπειριών του 
υποκειµένου σε συγκείµενα δραστηριοτήτων ή σχετικά µε διαφορετικές περιστάσεις. Με 
άλλα λόγια, η µεταφορά εκλαµβάνεται ως συνδετικός κρίκος ανάµεσα στη µυθηµατική 
διάσταση (ως γνωστόν, το µύθηµα είναι η µικρότερη διακριτή µονάδα εννοιολογικής 
σύνδεσης µε κάποιον µυθικό ιστό) και τη νοηµατοδότηση µε βάση πολιτισµικές 
πρακτικές, υλοποιηµένες µέσω της σύνθεσης διαφορετικών σηµειωτικών συστηµάτων: 
κατά συνέπεια, η πολυτροπική µεταφορά καθορίζει τον ιδιαίτερο κατά περίπτωση τρόπο 
ένταξης των τελευταίων σε παντός ειδός ‘κείµενα’, αποδίδοντας έµφαση στο ρόλο των 
συγκειµενικών νοηµατοδοτήσεων µε βάση πολιτισµικές και κοινωνικές πρώτες ύλες. Η 
θεωρία (σηµειωτικές πρακτικές) και η πράξη (υλική δράση) προσεγγίζονται υπό το 
οµογενοποιητικό πρίσµα της διαδικασίας παραγωγής νοήµατος µέσω σηµείων, ενώ η 
µυθοπλασιακή τους προοπτική συναρτάται µε το σχεδιασµό, την επεξεργασία και τη 
σύνθεση ιδεολογικοποιηµένων σηµειωτικών πόρων σύµφωνα µε Σχέδια (Designs) 
ευρύτερων πολιτισµικών νοηµατοδοτήσεων. Ουσιαστικά, το Σχέδιο παραγωγής νοήµατος 
αντανακλά τον ιδιαίτερο τρόπο µείξης διαφόρων συστηµάτων νοηµατικών σχέσεων, 
χρησιµοποιώντας τα σηµεία ως φορείς συµβολιστικής αλληλεπίδρασης µεταξύ των 
σηµειωτικών αυτών συστηµάτων (ρηµατικό, οπτικό, κινητικό κ.λ.π.). Λανθάνοντες 
µυθικοί ιστοί είναι δυνατόν να εντοπιστούν µέσω νοηµατοδοτήσεων του διακειµενικού 
σηµαίνοντος, όπως αυτό έχει παρουσιαστεί νωρίτερα, καθώς οι νοηµατοδοτήσεις αυτές 
συγκροτούν ένα δι-υποκειµενικό συγκείµενο ως πλαίσιο ερµηνευτικών προσεγγίσεων: από 
την άποψη αυτήν, η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία στην τάξη, για παράδειγµα, θα 
µπορούσε να δηµιουργήσει έναν σηµαντικό πυρήνα συλλογικής πραγµάτευσης νοηµάτων 
και ανακάλυψης µυθοπλασιακών προοπτικών. Επίσης, στο σηµείο αυτό, αξίζει να τονιστεί 
ο ρόλος του διδακτικού σχεδιασµού και των διδακτικών εργαλείων που επιλέγει ο 
διδάσκων, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένα δίκτυο σηµείων που θα ήταν σε θέση να 
θεµελιώσουν νοηµατικούς συνεκτικούς δεσµούς µεταξύ των µαθητών και να 
οικοδοµήσουν κατ’ επέκταση την αίσθηση του ανήκειν σε µία οµάδα, εγκαθιδρύοντας 
καλύτερους  όρους σύνδεσης των µαθησιακών αναγκών τους.                        

Ο συγκερασµός της υλικής δράσης και των σηµειωτικών πρακτικών απηχεί 
πολιτισµικές νοηµατοδοτήσεις, οι οποίες µετουσιώνονται µε τη χρήση του 
ιδεολογικοποιηµένου υλικού που ενσωµατώνουν οι σηµειωτικές πηγές. Όλες οι 
σηµειωτικές πρακτικές εµφορούνται από ιδεολογικά στοιχεία, τα οποία πλαισιώνουν τη 
συνδηλωτική προοπτική των µηνυµάτων. Ο ‘µυθολογικός’ πυρήνας αυτών των 
ιδεολογικών παραµέτρων κινείται σε µία ευρεία γκάµα ερµηνευτικών προσανατολισµών 
από το πολιτικό µέχρι το τελετουργικό σηµασιολογικό υπόβαθρο των δεκτών. ∆εδοµένου 
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ότι κάθε υποκείµενο διαµορφώνει το δικό του τρόπο σκέψης ανάλογα µε τις εµπειρίες του, 
αναµενόµενο είναι να επιδιώκεται µέσω πολιτισµικών πρακτικών, αλλά και διαδικτυακών 
πολυµεσικών µηνυµάτων, να διαµορφωθούν εµπειρίες που χειραγωγούν τη σκέψη των 
υποκειµένων µε κριτήριο πάσης φύσεως σκοπιµότητες. Πολλές φορές, µάλιστα, το 
‘µυθολογικό’ υπόβαθρο αυτών των ιδεολογικοποιηµένων προτύπων διαδραµατίζει 
προπαγανδιστικό ή και ευτελιστικό ρόλο, συνιστώντας ελκυστικό καταλύτη 
εµπορευµατοποίησης αξιών και ιδανικών. Από την άποψη αυτήν, χρήσιµο είναι να 
παρέχονται στο υποκείµενο πολλές ευκαιρίες δόµησης κριτικών εναλλακτικών 
ερµηνευτικών προοπτικών, διάρρηξης, δηλαδή, του µυθικού ιστού που εγκιβωτίζεται στις 
σηµειωτικές πρακτικές και την υλική δράση της καθηµερινότητας. Φυσικά, οι δέκτες 
µπορεί να αναγνωρίζουν διαφορετικά µυθολογικά πρότυπα στο ίδιο µήνυµα, δεδοµένου 
ότι οι νοηµατοδοτήσεις του διακειµενικού σηµαίνοντος επενδύει όλες τις επικοινωνιακές 
πράξεις τους.  Εξυπακούεται ότι λανθάνοντες µυθικοί ιστοί µπορούν να ανιχνευθούν σε 
πιο ικανοποιητικό βαθµό στα συγκείµενα όπου ενσωµατώνονται τα κάθε λογής ‘κείµενα’ 
που αποκωδικοποιεί ο δέκτης. Από την άποψη αυτήν, όσον αφορά στη ∆ιδακτική της 
Λογοτεχνίας, ο µαθητής θα µπορούσε να ανακαλύψει µέσω κριτικών στοχασµών λανθάνοντα 
µυθικά αρχέτυπα που παρουσιάζονται σε συγκαλυµµένη µορφή στο λογοτεχνικό κείµενο, να 
επεξηγήσει το σηµασιολογικό υπόβαθρο που τεκµηριώνει την ύπαρξή τους και να 
διασταυρώσει στη συνέχεια τις εννοιολογικές αυτές συνάφειες του µυθικού και λογοτεχνικού 
ιστού στα ρεαλιστικά δεδοµένα της εποχής του ή οποιασδήποτε άλλης εποχής. Το 
λογοτεχνικό κείµενο διαδραµατίζει έτσι το ρόλο της νοηµατοδοτικής αφετηρίας για να 
δοµήσει ο µαθητής κριτικούς εννοιολογικούς συσχετισµούς µέσα από το µυθικό και το 
ρεαλιστικό κάτοπτρο: ο µαθητής εξασκείται κατ’ αυτόν τον τρόπο να αναγνωρίζει το 
µυθοπλασιακό υπόστρωµα των ερµηνευτικών χειρισµών του και αντιλαµβάνεται πως η 
παραγωγή νοηµάτων είναι µία διαδικασία όπου υπεισέρχεται και η φαντασία του, µε βάση 
την οποία ‘µεταµορφώνει’ τον κόσµο µέσα από τη ‘µεταµόρφωση’ των νοηµάτων που 
οδηγούν οι εννοιολογικοί συσχετισµοί του. Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι: 

� µεταφέροντας το κριτήριο της µίµησης, επανάληψης και συγχρονίας του Ελιάντ στα 
πολυτροπικά µηνύµατα της εποχής µας, ανακαλύπτουµε λανθάνοντες 
εκκοσµικευµένους µύθους που δοµούνται µέσω πολυτροπικών µεταφορών, οι 
οποίες αναδεικνύουν διαφορετικές µυθικές εκδοχές της πραγµατικότητας και ότι 

� η ερµηνεία τέτοιων πολυτροπικών µεταφορών ως φορέων ευρύτερων πολιτισµικών 
πρακτικών συναρτάται µαζί µε τις επικαθορισµένες µε κοινωνικο-πολιτισµικά 
κριτήρια εµπειρίες µας µε σηµειωτικούς µηχανισµούς διαµόρφωσης νέων 
σηµασιολογικών σχέσεων, βασισµένων σε πρωτότυπους νοηµατοδοτικούς 
συσχετισµούς του υποκειµένου. 

 

Τα υβριδικά σηµεία ως πολυτροπικοί σύνδεσµοι 
Οι πολυτροπικές επιλογές µας διανύουν µία περίοδο αλµατώδους ανάπτυξης της 

ηλεκτρονικής τεχνολογίας και επιβολής των παγκόσµιων οικονοµικών συνθηκών, µε 
αποτέλεσµα να επηρεάζονται δραστικά από τους δύο αυτούς παράγοντες. Η επιβολή της 
εικόνας και του υλισµού ως παγκόσµιων αξιών που διαµορφώνουν όλο και περισσότερο 
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τη ζωή και τη σκέψη µας, επηρεάζουν τις πολυτροπικές µας νοηµατοδοτήσεις και 
συσχετίσεις. Το γεγονός αυτό µε ωθεί στο συγκερασµό εννοιών και κριτικών εργαλείων, 
δανεισµένων από τους τοµείς της Γλωσσολογίας, της Σηµειωτικής, των Πολιτισµικών 
Σπουδών και της Θεωρίας της Λογοτεχνίας, ώστε να προσεγγίσω από σύνθετη σκοπιά τη 
σύλληψη των υβριδικών σηµείων, µελετώντας τους µηχανισµούς εναλλαγής των 
σηµειωτικών τρόπων. Χαρακτηρίζω τα σηµεία υβριδικά, διότι  

� ενσωµατώνουν µηχανισµούς πολυτροπικής µεταφοράς, δηλαδή αντιγραφής και 
επικόλλησης υλικών, κοινωνικών και σηµειωτικών δεδοµένων, 

� συνδυάζοντας το λεκτικό µε το µη λεκτικό σηµειωτικό κώδικα. 

Θεµελιώδους σηµασίας για τη σύλληψη του σχετικού θεωρητικού υπόβαθρου είναι η 
προσέγγιση της γνώσης ως νοηµατοδοτηµένης κοινωνικότητας, σύµφωνα µε τη θεωρία του 
Λεβ Βιγκότσκι (Lev Vygotsky), στον οποίο αναφέρθηκα εκτενώς στο προηγούµενο 
κεφάλαιο. Συγκεκριµένα,  

• η αλληλεπιδραστική σχέση των συστηµάτων της κοινωνικής και εσωτερικής 
οµιλίας (η πρώτη νοείται ως γλώσσα προσαρµογής και επίδρασης στο εξωτερικό 
περιβάλλον και η δεύτερη ως προσωπική γλώσσα, προσαρµοσµένη στον ιδιαίτερο 
τρόπο σκέψης κάθε ατόµου) διαµορφώνει τη διττή άρθρωση κάθε επιπέδου της 
τριµερούς δοµής της Θεωρίας των Υβριδικών Σηµείων, 

• ενώ, παράλληλα, η υπερίσχυση της Έννοιας (‘sense’) ως µίας ‘δυναµικής, ρευστής, 
σύνθετης ολότητας’ έναντι της σηµασίας (‘meaning’) κάθε λέξης στην εσωτερική 
οµιλία καθιστά σαφές πως η Έννοια αποκτά έναν εξαιρετικά ευµετάβλητο ρόλο, 
καθώς αλλάζει διαρκώς, ανάλογα µε το συγκείµενο όπου εντάσσεται η λέξη 
(Vygotsky, 1962: 146). 

Από την άποψη αυτήν, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον  

o να προχωρήσουµε στη θεώρηση των υβριδικών σηµείων ως πολυτροπικών 
συνδέσµων των σηµειωτικών τρόπων  όχι µόνο σε ατοµικό, αλλά και σε συλλογικό 
επίπεδο: τα µεικτά αυτά σηµεία έχουν ως αποστολή να ανακατασκευάσουν 
διάφορα Σχέδια (Designs), λειτουργώντας ως σηµεία - γέφυρες διαφόρων 
σηµειωτικών τρόπων.  

o να αναλύσουµε την εύπλαστη δηλωτική και συνδηλωτική δοµή αυτών των 
συνδέσµων σε συνδυασµό µε τις έννοιες της µεταφοράς και του βιώµατος.  

o να ανιχνεύσουµε κριτήρια της πολυτροπικής µεταφοράς µέσω της οποίας 
διαµορφώνεται η διαλεκτική σχέση βιώµατος – µεταφοράς και πριµοδοτείται η 
εναλλαγή των σηµειωτικών τρόπων.77  

                                                           
77 Η σχετική προεργασία µου για να διαπιστώσω τους όρους και τις συνθήκες λειτουργίας των υβριδικών 
σηµείων είναι ποιοτική και εντάσσεται στο πλαίσιο της διαµορφωτικής αξιολόγησης του προτεινόµενου 
εκπαιδευτικού λογισµικού. Είχε ως φορείς φοιτητές του Τµήµατος Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ., 
όπου εργάστηκα κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2007-08. Στηρίζεται στη συµπλήρωση ερωτηµατολογίων και 
αφορά διαδικτυακούς τόπους µε θεµατικό κέντρο τον Κωστή Παλαµά, ως κυριότερο εκπρόσωπο της 
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Η πολυτροπικότητα ως βαρόµετρο διαπολιτισµικών διακυβευµάτων  
Τα διαπολιτισµικά ζητήµατα σχετίζονται µε την ισότιµη µεταχείριση και αποδοχή 

διαφόρων πολιτισµικών κωδίκων και την απόρριψη της προνοµιακής θεώρησης ενός 
πολιτισµικού συστήµατος αξιών ως ανώτερου σε σχέση µε τα υπόλοιπα. Επιχειρώ τη 
σύνθεση των γλωσσικών και των πολιτισµικών κωδίκων µέσα από την κοινωνική 
δυναµική που εµπεριέχουν οι πρώτοι και το συνθετικό πλαίσιο που παρέχουν οι δεύτεροι. 
Το αποτέλεσµα αυτού του κράµατος γλωσσολογικών και πολιτισµικών εργαλείων είναι η 
θεωρία των υβριδικών σηµείων. Η θεωρία αυτή εντάσσει τις γλωσσικές και πολιτισµικές 
πρακτικές στη µετα-νεωτερική εποχή και  αφορµάται από το γεγονός ότι τόσο οι 
πολυτροπικές εκδοχές όσο και οι κοινωνικές ανισότητες ενδυναµώνονται από το 
φαινόµενο της µετανάστευσης, καθώς οι νεοεισερχόµενες κοινωνικο-πολιτισµικές αξίες µε 
φορείς τις οµάδες προσφύγων διεισδύουν στους κόλπους της ντόπιας κοινωνίας και 
αντιµετωπίζουν συνήθως ρατσιστικές τακτικές όταν έρχονται αντιµέτωπες µε την 
κυρίαρχη ιδεολογία. Κεντρικός άξονας των υβριδικών σηµείων σε διαπολιτισµικό επίπεδο 
είναι ότι η πολυτροπικότητα συναρτάται µε τις κοινωνικο-πολιτισµικές παρεκκλίσεις από τις 
συµβατικές νόρµες και το γραπτό λόγο ως φερέφωνό τους. Η θεωρία των υβριδικών 
σηµείων, λοιπόν,  

• προκύπτει κατά βάση από το συγκερασµό γλωσσολογικών και διαπολιτισµικών 
κριτηρίων, µε βάση τα οποία κάθε άτοµο δοµεί τα επίπεδα της πραγµατικότητας 
που προσλαµβάνει, υιοθετώντας συγκεκριµένες στάσεις και απόψεις, 

•  χρησιµοποιεί ενδείξεις και γεγονότα που εµφανίζονται στους κόλπους µίας 
κοινωνικής οµάδας, προκειµένου να αποκωδικοποιήσει τις ιδεολογικές και 
σηµειωτικές τους προεκτάσεις και 

• αξιοποιεί την κοινωνιολογική διάσταση των γλωσσολογικών παραµέτρων µε τη 
διαµεσολάβηση πολιτισµικών πρακτικών που πλαισιώνουν και νοηµατοδοτούν τις 
επιλογές κάθε ατόµου. 

 

Το διαπολιτισµικό υπόβαθρο της Θεωρίας των Υβριδικών Σηµείων 
Αν προσπαθούσε κάποιος µελετητής να επισηµάνει ορισµένα βασικά κριτήρια για 

να προσδιορίσει τον όρο ‘έθνος’, αναλύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 
διαφοροποιούν ένα έθνος από κάποιο άλλο, θα κατέληγε σε αδιέξοδο78. Βασική 
παράµετρος στις σύγχρονες Πολιτισµικές Σπουδές είναι ο εννοιολογικός διαχωρισµός της 
πολυπολιτισµικότητας από τη διαπολιτισµικότητα: η πρώτη αναφέρεται στη συνύπαρξη 
κοινοτήτων σε αστικοποιηµένες περιοχές, όπως είναι τα γκέτο και οι κοσµοπολίτικες 

                                                                                                                                                                                

Λογοτεχνικής Γενιάς του 1880 στην Ελλάδα. Παραλείπεται εδώ το σχετικό υλικό ως µη συναφές µε το 
θεµατικό κέντρο της γενικότερης έρευνάς µου. 
78Πρβλ. E.J. Hobsbawn, Έθνη και εθνικισµός από το 1780 µέχρι σήµερα – Πρόγραµµα, µύθος, 
πραγµατικότητα, µτφρ. Χρ. Νάντρις, Αθήνα, Ινστιτούτο του βιβλίου – Μ. Καρδαµίτσα, 1994, σ. 16: το 
ερώτηµα ‘τι είναι ένα (ή το) έθνος;’ εγείρει πολλά ερωτήµατα, δεδοµένου ότι «το κύριο χαρακτηριστικό αυτού 
του τρόπου ταξινόµησης των ανθρώπινων όντων σε οµάδες είναι ότι, παρά τις αξιώσεις αυτών που ανήκαν σε 
µια οµάδα που θεωρείται πρωταρχική και θεµελιακή τόσο για την κοινωνική υπόστασή τους, όσο και για την 
προσωπική τους ταυτότητα, κανένα κριτήριο δεν µπορεί να προσδιορίσει επαρκώς ποια από τις διαφορετικές 
ανθρώπινες συλλογικότητες θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ‘έθνος’.» 
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πόλεις, καθώς και στη συνύπαρξη διαφορετικών εθνικών κοινοτήτων στα πλαίσια 
µεγάλων κρατών, ‘αυτοκρατοριών’ και συνοµοσπονδιών (Βερνίκος/∆ασκαλοπούλου, 
2002: 37). Επιπρόσθετα, αποτελεί και πολιτικό όρο που ακριβώς προσπαθεί να 
προσδιορίσει µε πολιτικό περιεχόµενο κοινωνίες µε έντονη πολιτισµική ποικιλότητα. 
Ενδεικτικό παράδειγµα ως προς το τελευταίο αποτελεί η Αυστραλία που υιοθέτησε τον 
Πολυπολιτισµό ως επίσηµο όρο της κοινωνικής πολιτικής των οµόσπονδων πολιτειών της, 
όπου η διαφορετικότητα αποτελεί θετική δύναµη στη διαµόρφωση της κοινωνίας και η 
πολιτισµική πολυφωνία προσδιορίζεται από την παρουσία ποικίλων πολιτισµών (Ό.π., 38). 

Σύµφωνα µε τους επικριτές του Πολυπολιτισµού, βασικό µειονέκτηµα της 
σύλληψης του παραπάνω όρου είναι ότι ερµηνεύοντας τη βασική διαφορετικότητα ενός 
κοινωνικού συνόλου µε πολιτισµικές και όχι κοινωνικές έννοιες, εντείνεται ο διαχωρισµός 
ανάµεσα στην πλειονότητα και τις µειονοτικές/µεταναστευτικές οµάδες. Πατέρας των 
σύγχρονων µετα-αποικιακών σπουδών στη Λογοτεχνία είναι ο ινδικής καταγωγής Χόµι 
Μπάµπα, του οποίου το έργο αποτελεί σταθµό ως προς τη θετική αντιµετώπιση της 
µετανάστευσης και των πολιτισµικών διαφορών. Ο Μπάµπα, λοιπόν, καυτηριάζει την 
έννοια του πολυπολιτισµού ως πολιτικώς στείρου και αντιπαραθέτει τη σύλληψη του 
‘Τρίτου ∆ιαστήµατος’ (‘ Third Space’) και της πολιτισµικής υβριδικότητας (Bhabha, 1994: 
39)79. 

Στον ενδιάµεσο χώρο των πολιτισµικών οµάδων όπου συντελούνται αµοιβαίες 
οσµώσεις επιτελείται, εποµένως, η υβριδοποίηση των υποκειµένων. Η υβριδικότητα 
αναφέρεται τόσο στη συλλογική όσο και στην ατοµική ταυτότητα και εκφράζει µορφές 
πολιτισµικής µείξης (Nieragden, 1999: 417).  Ως απτό παράδειγµα µπορεί να αναφερθεί 
εδώ η ταυτότητα κοινωνικών οµάδων, όπως των Αφρο-αµερικανών ή των Ινδο-
αµερικανών στις ΗΠΑ, ή, ακόµη, τα παιδιά της δεύτερης και τρίτης γενιάς µεταναστών. Οι 
νεότερες µεταναστευτικές γενιές είναι δίγλωσσες και έχουν υιοθετήσει θεωρήσεις και 
στάσεις ζωής τουλάχιστον από δύο πολιτισµικά περιβάλλοντα. Αυτή η διαπολιτισµική 
µείξη συνιστά την υβριδική ταυτότητα (Blioumi: 2001, 93), η οποία είναι το αντίθετο της 
µονολιθικά οµογενοποιηµένης εθνικής ταυτότητας (Αποστολίδου, 1999: 335).  

Οι πολυπολιτισµικές κοινωνίες, τέλος, δεν είναι ένα καινούργιο φαινόµενο στην 
ιστορία της ανθρωπότητας. Αν εξαιρέσουµε την εποχή των εθνικών κρατών, αυτές 
αποτελούν µάλλον τον κανόνα. Στην εποχή του Μεσαίωνα οι κοινωνίες θα µπορούσαν να 
χαρακτηριστούν ως έντονα  πολυπολιτισµικές. Αντίθετα, ο διαπολιτισµός, η 
διαπολιτισµική συνείδηση και οι υβριδικές ταυτότητες είναι καινούργιο φαινόµενο στην 
ιστορία της ανθρωπότητας, διότι εµφανίζονται ως υπέρβαση της οµογενοποίησης που 
επέβαλαν τα ευρωπαϊκά εθνικά κράτη και, κατά συνέπεια, αποτελούν µια νέα εξέλιξη. 

                                                           
79 Πρβλ. “It is significant that the productive capacities of this Third Space have a colonial or postcolonial 
provenance. For a willingness to descend into that alien territory – where I have led you – may reveal that 
the theoretical recognition of the split-space of enunciation may open the way to conceptualizing an 
international culture, based not on the exoticism of multiculturalism or the diversity of cultures, but on the 
inscription and the articulation of culture’s hybridity. To that end we should remember that it is the “inter” – 
the cutting edge of translation and negotiation, the in between space – that carries the burden of the meaning 
of culture. It makes it possible to begin envisaging national, anti-nationalist histories of the “people”. And by 
exploring this Third Space, we may elude the politics of polarity and emerge as the others of ourselves.”  
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Ενώ, λοιπόν, η πολυπολιτισµικότητα αποτελεί πανάρχαιο φαινόµενο, στην Ευρώπη 
µπορούµε να κάνουµε λόγο για το διαπολιτισµό µόλις στις τελευταίες δεκαετίες, µε την 
αποδόµηση του ιδεολογικού περιεχοµένου του έθνους- κράτους.  

Εφόσον η έννοια του διαπολιτισµού εδράζεται στην έννοια του πολιτισµού, 
ουσιαστικής σηµασίας είναι ο εννοιολογικός προσδιορισµός του τελευταίου. Σύµφωνα µε 
τη δυναµική έννοιά του, λοιπόν, ο πολιτισµός ως κοινωνικό δηµιούργηµα αποτελείται από 
κοινωνικές διαπραγµατεύσεις και δεν αναφέρεται αποκλειστικά σε καλλιτεχνικές 
εκφάνσεις ή ‘ανώτερες’ πολιτισµικές αξίες. Πολιτισµός, εποµένως, είναι ένα διαρκώς 
µετασχηµατιζόµενο πεδίο ‘λόγω της πλατιάς ποικιλίας των κοινωνικών εµπειριών, ρόλων 
και σχέσεων που συνθέτουν την κοινωνική ζωή’  (Πασχαλίδης, 1991: 321). Η δυναµικότητα 
της έννοιας έγκειται στην αντίληψη ότι δεν υπάρχουν αναλλοίωτα στο χρόνο πολιτισµικά 
χαρακτηριστικά και αµετάβλητες παραδοχές· αντιθέτως, οι αντιλήψεις και οι συνήθεις 
θεωρήσεις συνεχώς µετεξελίσσονται. Πρωτοπόρα προς την κατεύθυνση της σµίλευσης 
επιστηµονικών αντιλήψεων σχετικά µε τη δυναµική έννοια του πολιτισµού υπήρξε η 
‘κλασική’ πλέον µελέτη του Άντερσον (Benedict Anderson) Φαντασιακές κοινότητες 
(2000). 

Τέλος, σε επίπεδο ‘θέασης’ της πραγµατικότητας, η τελευταία αντιµετωπίζεται 
πολυπρισµατικά µε βάση το διαπολιτισµικό κριτήριο που αναφέρεται στην αφηγηµατική 
τεχνική της ‘διπλής οπτικής’ (Wierlacher, 1996: 53): κατά πόσον, δηλαδή, το ξένο και το 
οικείο παρουσιάζονται από διαφορετικές προοπτικές. Κυριαρχεί η οπτική του οικείου ή 
παρατηρείται και η προσπάθεια να παρουσιαστεί η οπτική γωνία του Άλλου; Για να 
διερευνήσουµε εις βάθος τα παραπάνω ερωτήµατα είναι απαραίτητο να αναλύσουµε, 
ακολούθως, τους όρους ‘βίωµα’ και ‘µεταφορά’. 

 

Βίωµα και µεταφορά 
 Καταρχάς, θα πρέπει να διευκρινίσω τον όρο βίωµα.80 Το βιωµατικό υπόβαθρο 
κάθε σκέψης, πράξης ή φαινοµένου ενσωµατώνει δηλωτικές και συνδηλωτικές 
επιστρώσεις σε ένα ήδη συσσωρευµένο απόθεµα εµπειριών ενός ατόµου ή µίας 
πληθυσµιακής οµάδας. Το προσωπικό ή συλλογικό βίωµα, λοιπόν, διαµορφώνει τη σχέση 
ταυτότητας – ετερότητας81, εµπλουτίζοντας το  Εγώ µε ιδιότητες και έννοιες που ανήκουν 
στον Άλλο και µε τον τρόπο αυτόν εγκαθιδρύει στη συγχρονική του διάσταση µία δοµική 
γέφυρα ανάµεσα στο ατοµικό και το καθολικό. Παράλληλα, όµως, ενεργοποιείται η 

                                                           
80 Παραθέτω ενδεικτική βιβλιογραφία: T. S. Gendler & J. Hawthorne, Perceptual experience, Oxford, 
Clarendon Press-Oxford University Press, 2006; L. Piasere, L'éthnographe imparfait: expérience et cognition 
en anthropologie, Paris, EHESS (École des hautes études en sciences sociales), 2010; M. Beer, M. Fasli & D. 
Richards, Multi-agent systems for education and interactive entertainment: design, use and experience, 
Hershey PA, Information Science Reference, 2011; J. Weisberg (ed.), Describing inner experience: a 
Symposium Debating Descriptive Experience Sampling, Exeter, Impr. Acad., 2011; Charles S. Turk, 
Emotional experience and regulation in later life, In K. Warner Schaie & Sherry L. Willis (eds.), Handbook 
of the psychology of aging, Amsterdam, Elsevier, Acad. Press, 20117, 295-310. 
81 Πρβλ. Ελένη Σκούρτου & Κωνσταντίνος Βρατσάλης, ‘Ζητήµατα γλώσσας, µάθησης και παιδαγωγικού 
προσανατολισµού στη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση’, στο Ευγ. Αυγερινός, Γ, Κόκκινος, Γ. 
Παπαντωνάκης & Αλ. Σοφός (επιµ.) Νέες Τεχνολογίες και Επιστήµες της Αγωγής, Αθήνα, Μεταίχµιο, 2007, 
σ. 80 – 82, για την ετερότητα σε ζητήµατα γλώσσας, τόσο σε επίπεδο τάξης, όσο και ‘ηλεκτρονικού τοπίου’. 
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διαχρονική διασύνδεση κάθε βιώµατος µε παλαιότερες εµπειρίες µέσω της µνηµονικής 
ανάσυρσης αναλογικών ιδιοτήτων. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε νέο βίωµα αποτελεί ένα βήµα 
µετατόπισης του Εγώ προς τον Άλλο82, δοµώντας και ταυτοχρόνως αποδοµώντας την 
αναλογική ταυτότητα του διαρκώς µεταλλασσόµενου υποκειµένου. Ο όρος βίωµα, λοιπόν, 
προοικονοµεί τη σταδιακή αποδοµητική διαδικασία της ταυτότητας του Εγώ και 
ταυτόχρονα προεξοφλεί την αδυναµία αποκρυστάλλωσης µίας σταθερής συλλογικής 
ταυτότητας. Το µετα-νεοτερικό βίωµα πριµοδοτεί τον ιδεολογικό κατακερµατισµό και τον 
πολυδιάστατο χαρακτήρα της ταυτότητας του υποκειµένου, όπως αυτή αναδοµείται µέσα 
από τους συχνά αντιφατικούς της ρόλους. Το γεγονός αυτό είναι σηµαντικό για την 
πολυτροπική θεώρηση του βιώµατος: µας αναγκάζει να αναζητήσουµε στο βίωµα τους 
δείκτες ή τα επίπεδα της εύκαµπτης ενσωµάτωσης ή προσαρµογής του στα νέα 
διαπολιτισµικά δεδοµένα. 

 Από την άλλη, ο όρος µεταφορά,83 προερχόµενος από το λογοτεχνικό σύµπαν και 
προσδιορισµένος να καλύψει το κενό του µονοδιάστατου σηµασιολογισµού στο πεδίο της 
γλώσσας, επιτελεί έναν ουσιαστικό ρόλο: διαµορφώνει έναν πολυδιάστατο – γλωσσικό και 
λογοτεχνικό κατά βάση – µηχανισµό συνύπαρξης ετερογενών ιδιοτήτων, 
διαπραγµατευόµενος την οµολογική σύνθεσή τους84. Ο εννοιολογικός προσδιορισµός της 
µεταφοράς είναι συµβατός µε τη µετα-νεοτερική φιλοσοφία της παγκόσµιας κουλτούρας: 
διαµορφώνει µία ρωγµή ανάµεσα στο σηµαίνον και το σηµαινόµενο, διεκδικώντας να 
ανατρέψει την a priori διαµορφωµένη αλήθεια και να καταρρίψει τη µονοκρατορία του 
επικυρωµένου από την πλειονότητα λόγου. Ωστόσο, αυτός ο ‘χαοτικός’ ρόλος που 
φαινοµενικά απειλεί τη γλωσσική τάξη, στην ουσία λειτουργεί ευεργετικά για τη 
διεύρυνση του σηµασιολογικού της ορίζοντα, δηµιουργώντας νέες ανορθόδοξες δοµές 
γλωσσικής και εννοιολογικής συσχέτισης: η µεταφορική σκέψη λειτουργεί ως συνδετικός 

                                                           
82 David K. Danow, The Thought of Mikhail Bakhtin – From Word to Culture, London, MACMILLAN 
PRESS LTD, 1999, p. 67: ‘Just as the author of a text must project himself as other to his fictional world, the 
self in the actual world is viewed by Bakhtin as consistently other to that world.’. 
83 Παραθέτω ενδεικτική βιβλιογραφία: G. Lakoff & M.  Johnson, Metaphors we live by, Chicago, University 
of Chicago Press, 1980; G. Lakoff, Women, fire, and dangerous things. What categories reveal about the 
mind, Chicago, The Univ. of Chicago Press, 1987; G. Kurz, Metapher, Allegorie, Symbol, Göttingen, 
Vandenhoeck & Ruprecht, 19974; G. Lakoff & M. Turner, More than cool reason-a field guide to poetic 
metaphor, Chicago, Univ. of Chicago Press, 1989; G. Lakoff & R. E. Núñez, Where mathematics comes 
from. Ηow the embodied mind brings mathematics into being, New York, Basic Books, 2000; Jørgen Dines 
Johansen & Ronald Posner, Einführung, Zeitschrift für Semiotik - Metaphern in Bild und Film, Gestik, 
Theater und Musik, 25, (2003), 1-2, 3-24; Jørgen Dines Johansen & Ronald Posner, Einführung, Zeitschrift 
für Semiotik - Metaphern in Sprache, Literatur und Architektur, 25 (2003), 3-4, 227-240; Jørgen Dines 
Johansen, Analogie und Fabel in der Literatur, Zeitschrift für Semiotik - Metaphern in Sprache, Literatur und 
Architektur, 25 (2003), 3-4, 315-329;  
Eve Sweeter, Über gleich gerichtete metaphorische Projektionen in Literatur- und Alltagssprache: Der Dialog 
zwischen Portia und Brutus in Shakespeares Julius Caesar, Zeitschrift für Semiotik - Metaphern in Sprache, 
Literatur und Architektur, 25 (2003), 3-4, 263-291. 
84 Πρβλ. Theo van Leeuwen, Introducing Social Semiotics, Oxon, Routledge, 2006, p. 32: ‘Because all 
metaphors are based on similarity, and as all similarities are partial, all metaphors tend to highlight some 
aspects of their domain of application and obscure others. New metaphors will therefore highlight new 
aspects, but they may also obscure aspects which previously were out in the open. New metaphors also tend 
to be structural, extending out to a whole network of ideas and associations, allowing new things to be 
noticed, new connections to be made, and new actions to be taken as a result.’. 
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κρίκος ανάµεσα στη µυθική και τη λεκτική σκέψη85. Επιφέρει καίριο πλήγµα στην 
ιδιότητα που χαρακτηρίζεται ως ακρίβεια της  γλώσσας, απειλώντας την αξίωση του 
αυστηρά υλοκρατικού της ορισµού, χάρη στον αυξηµένης βαρύτητας ρόλο της φαντασίας. 
Στην ελληνική γλώσσα, ο όρος µεταφορά σηµαίνει την εννοιολογική µεταφορά των 
λεκτικών πρώτων υλών από το οικείο γλωσσικό περιβάλλον σε ένα άλλο, ξένο ως προς το 
πρώτο. Εξ ορισµού, εποµένως,  αναγνωρίζουµε σε κάθε λέξη τη δυναµική ενός εύκαµπτου 
σηµείου, δεδοµένου ότι είναι σε θέση να διανύσει τη διαδροµή από την εννοιολογική 
αφετηρία στον εννοιολογικό προορισµό της. Τη σηµασιολογική πορεία της λέξης 
καθορίζουν ‘δευτερογενή’ σηµεία που τελούν σε λανθάνουσα µορφή: το διαρρηγµένο 
‘πρωτογενές’ σηµείο ωθεί το σηµαινόµενό του σε δοµική µετατόπιση, την οποία 
αναλαµβάνουν τα εννοούµενα δευτερογενή σηµεία. Κάνω λόγο, υπ’ αυτήν την έννοια, για 
διάσπαση του σκληρού πυρήνα σηµαίνοντος – σηµαινοµένου υπό την επίδραση της 
µεταφοράς, µίας λειτουργίας που µας αναγκάζει – όπως και στην περίπτωση του βιώµατος 
– να διερευνήσουµε τις ευµετάβλητες συνθήκες που ευνοούν τη διεξαγωγή ενός ενεργού 
διαλόγου µε τη διαπολιτισµική πραγµατικότητα. 

 Μέχρι το σηµείο αυτό  προκύπτει ότι τόσο το βίωµα όσο και η µεταφορά διέπονται 
από έναν κοινό αναλογικά µηχανισµό διάσπασης της µονοδιάστατης σηµασιολογικής τους 
αποτίµησης και ετεροκαθορισµού της εννοιολογικής τους ιδιοσυστασίας. Με άλλα λόγια, 
προσεγγίζουµε την επίδραση του βιώµατος και της µεταφοράς υπό µορφή τεµαχισµένων 
εννοιολογικών συνόλων, τα οποία δηµιουργούν πολλαπλές σηµασιολογικές συσχετίσεις 
και µετασχηµατίζονται µέσω σύνθετων πολιτισµικών κωδίκων. Οι συνθήκες αυτές δοµούν 
την ταυτότητα µε όρους ετερότητας και σηµατοδοτούν την επιµειξία αφενός προτύπων 
στάσης του υποκειµένου σε ατοµικό ή συλλογικό επίπεδο (βίωµα) και, αφετέρου, 
αναπαραστατικών προτύπων σε θεωρητικό επίπεδο (µεταφορά). Έτσι, είτε πρόκειται για 
αναλογική οµοιότητα µε βιωµατικό περιεχόµενο, είτε για κοινή εννοιολογική ιδιότητα 
µεταξύ εσωτερικευµένων λέξεων, η συνισταµένη σχετίζεται µε την ανίχνευση της 
λανθάνουσας οµοιότητας σε όρους φαινοµενικά ανοίκειους. Το κοινό βιωµατικό ή 
µεταφορικό υπόστρωµα παραµένει µεταµφιεσµένο και απαιτεί τη σηµασιολογική 
αποκωδικοποίηση διαµέσου σηµείων-γεφυρών που επιτρέπουν την πολυτροπική 
προσπέλαση διαφόρων σηµειωτικών τρόπων. Βαδίζοντας προς µία παγκόσµια 
οµογενοποίηση ιδεών, αξιών, σηµασιών, εννοιών και τρόπων ζωής, τόσο το βίωµα όσο και 
η µεταφορά καθίστανται µέσα ανακάλυψης δυνητικών οµοιοτήτων µεταξύ υποκειµένων 
και αποµακρυσµένων πληθυσµιακών κοινοτήτων. Το ίδιο λίγο ή πολύ ισχύει και για τη 
γλώσσα, δεδοµένου ότι τα  Αγγλικά διεισδύουν δυναµικά σχεδόν σε όλα τα γλωσσικά 

                                                           
85Πρβλ. Ernst Cassirer, Γλώσσα και Μύθος, µτφρ. Γ. Λυκιαρδόπουλος, Αθήνα, Εκδόσεις Έρασµος, 1995, σ. 
97 – 98: ‘Οι προηγούµενοι συλλογισµοί µας έδειξαν πώς η µυθική και η λεκτική σκέψη συνυφαίνονται µε όλους 
τους τρόπους· πώς οι µεγάλες συναρθρώσεις της µυθικής και της γλωσσικής σφαίρας, αντίστοιχα, καθορίζονται 
και κατευθύνονται σ’ όλες τις µακρές περιόδους της εξέλιξής τους από τα ίδια πνευµατικά ελατήρια. Ωστόσο, 
ένα βασικό ελατήριο, το οποίο όχι µόνο διευκρινίζει τη σχέση τους, αλλά παρέχει και µια τελική εξήγησή της, 
δεν έχει µέχρι στιγµής γίνει αντικείµενο προσοχής. […] η ύπαρξη ενός τέτοιου κοινού κέντρου είναι δυνατόν ν’ 
αποδειχτεί· διότι, ασχέτως του πόσο µπορεί να διαφέρει το περιεχόµενο του µύθου από το περιεχόµενο της 
γλώσσας, λειτουργεί και στα δύο η ίδια µορφή νοητικής σύλληψης. Είναι η µορφή που µπορεί κανείς να 
ονοµάσει ‘µεταφορική σκέψη’ · η φύση και το νόηµα της µεταφοράς είναι αυτό που πρέπει να µας απασχολήσει 
αν θέλουµε να δούµε, από τη µια, την ενότητα ανάµεσα στον κόσµο των λέξεων και τον κόσµο των µύθων και, 
από την άλλη, τη διαφορά τους.’ . 
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πεδία, επιβάλλοντας τον αντίστοιχο πολιτισµικό τους υπο-κώδικα κάθε φορά. Το άτοµο 
βοµβαρδίζεται από πολυτροπικά µηνύµατα µε τεράστιο ιδεολογικό αντίκτυπο και 
υφίσταται την επιρροή Σχεδίων (Designs) µε καθολική εµβέλεια. Το φαινόµενο αυτό 
γίνεται πιο εύκολα αντιληπτό µε τη χρήση του διαδικτύου και τους πολυγραµµατισµούς. 
Το βίωµα, από πρωτογενή σωµατική και ψυχική εµπειρία, έχει γίνει ψηφιακή και εικονική 
εµπειρία,  και η µεταφορά, από σηµασιολογική µετάλλαξη των εσωτερικευµένων λέξεων 
έχει µετατραπεί σε πολυτροπική προσπέλαση των σηµειωτικών τρόπων86. Θα  επιχειρήσω 
στη συνέχεια να εντοπίσω ορισµένα κριτήρια της νέας αυτής πολυτροπικής µεταφοράς, 
κριτήρια, δηλαδή, µε τα οποία τα υβριδικά σηµεία προτρέπουν στην εναλλαγή των 
σηµειωτικών τρόπων, έτσι ώστε σταδιακά να αναλύσω και να προσδιορίσω τη σύλληψη 
των υβριδικών σηµείων σε διάφορα σηµασιολογικά επίπεδα. 

 

Κοινωνικά και ψηφιακά βιώµατα 
 Το πρώτο ερώτηµα σχετίζεται µε τη διερεύνηση των συνθηκών που οικοδοµούν τη 
διαλεκτική σχέση βιώµατος – µεταφοράς µέσω των υβριδικών σηµείων. Αναγνωρίζοντας 
την ανάγκη ενός θεωρητικού γλωσσολογικού υπόβαθρου, υιοθετώ, καταρχάς, τη σύνδεση 
των συστηµικών λειτουργικών περιγραφών της αγγλικής γραµµατικής (Halliday, 1994) µε 
αντίστοιχες λειτουργίες της οπτικής γραµµατικής (Kress & Van Leeuwen, 1996): 
διατηρώντας τα ταυτόχρονα σηµασιολογικά επίπεδα της υλικής, κοινωνικής και 
σηµειωτικής πραγµατικότητας, σκοπός µου είναι να συνδυάσω τις λειτουργίες  των 
υβριδικών σηµείων µε γλωσσολογικές παραµέτρους και πτυχές της ∆ιαπολιτισµικής 
Θεωρίας. Αναφορικά µε τις αναπαραστατικές δοµές (‘representational structures’) – οι 
οποίες αναπαράγουν αντικείµενα, συµβάντα, συνθήκες και συµµετέχοντες – επιλέγεται ως 
βασικό κριτήριο η δυναµική σύλληψη του πολιτισµού: 

� η δυναµική έννοια του πολιτισµού µετουσιώνεται σε λεκτικό επίπεδο µε την 
Μπαχτινική θεώρηση της λέξης ως σηµείου, η οποία αναδεικνύει τον κατεξοχήν 
διαδραστικό χαρακτήρα της λέξης, προσδίδοντάς της έναν εξαιρετικά ευµετάβλητο 
ρόλο µε βάση τη συγκειµενική της πλαισίωση (Bakhtin, 1981: 276). 

� Σε επίπεδο κοινωνικών δοµών, η δυναµική θεώρηση του πολιτισµού νοείται όπως 
έχει αναλυθεί στο έργο του Άντερσον  Φαντασιακές Κοινότητες (Ό.π.). 

Αυτή η εννοιολογική θεώρηση του πολιτισµού είναι καθοριστικής σηµασίας για την 
κατασκευή των αναπαραστατικών δοµών, από την άποψη ότι για να χειριστεί το 
υποκείµενο αποτελεσµατικά τα υβριδικά σηµεία και να οικοδοµήσει τη διαλεκτική σχέση 
βιώµατος – µεταφοράς, πρέπει πρωτίστως να αποποιηθεί τη µονολιθική παντοκρατορία 
του ενός υπερέχοντος των άλλων πολιτισµού87. Η έννοια του ηγεµονικού οικείου 

                                                           
86 Για τον Μπαρτ ως πρόδροµο του οπτικού γραµµατισµού και τη ‘ρητορική της εικόνας’ βλ. Roland 
Barthes, Εικόνα – Μουσική – Κείµενο, µτφρ. Γ. Σπανός, Αθήνα, Εκδόσεις Πλέθρον, 1988, σ. 41 – 59. Για το 
οπτικό σύστηµα επικοινωνίας και τις εικόνες ως µηνύµατα, βλ. Gunther Kress, Before Writing – Rethinking 
the paths to literacy, London, Routledge, 2000, p. 135: “The visual does act as a system of communication, 
and so has to be learned like other systems of communication, such as language for instance”. 
87 Για το µετασχηµατισµό της υποκειµενικότητας σε σχέση µε τους αναπαραστικούς πόρους, βλ. 
Gunther Kress, ‘Representational resources and the production of subjectivity: Questions for the theoretical 
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πολιτισµού συνδέεται άρρηκτα µε την υπεροχή της γραπτής γλώσσας ως φορέα του 
πολιτισµού αυτού. Αντιθέτως, η διαπολιτισµική σύλληψη του πολιτισµού ως διαρκούς 
εξέλιξης της κοινωνικής ζωής και των βιωµάτων καλλιεργεί την ανάπτυξη της 
πολυτροπικής συνείδησης. Όσο η έννοια του πολιτισµού είναι στατική, τόσο εδραιώνεται ο 
γραπτός λόγος και η µονοτροπική προσπέλαση των  πόρων που παράγουν σηµασία· από 
την άλλη, όσο η σύλληψη του πολιτισµού είναι δυναµική, τόσο χειραφετούνται 
εναλλακτικές πολυτροπικές κατασκευές της υλικής πραγµατικότητας88. Συνδέοντας τα 
όσα έχω αναφέρει παραπάνω για το ψηφιακό ή εικονικό βίωµα και την πολυτροπική 
µεταφορά µε τη δυναµική έννοια του πολιτισµού, είµαι σε θέση να µετεξελίξω την πρώτη 
µετα-λειτουργία των πόρων που παράγουν σηµασία σε ηλεκτρονικά µορφοσχήµατα 
(formats). Συγκεκριµένα, η πρώτη έκφανση των  υβριδικών σηµείων συνίσταται στη 
δυναµική σύλληψη των αναπαραστατικών δοµών ως κοινωνικών βιωµάτων, οι οποίες 
µετασχηµατίζονται διαρκώς – τόσο πρωτογενώς στην κοινωνική ζωή, όσο και 
δευτερογενώς σε ηλεκτρονικά µορφοσχήµατα (ψηφιακά ή εικονικά βιώµατα) – µέσω των 
πολυτροπικών µεταφορών για την εναλλαγή των σηµειωτικών τρόπων που επιλέγει ως πιο 
κατάλληλα κάθε φορά το υποκείµενο, ώστε να επιφέρει την επιθυµητή µετάλλαξη στη 
σηµασιοδότηση της υλικής πραγµατικότητας: η σύνδεση των πληροφοριών διαφόρων 
συναφών  θεµατολογικά ιστοσελίδων δοµείται µε βάση τα γνωστικά κριτήρια του χρήστη 
και αποτέλεσµα την ανάδειξη ενός συγκειµενικού πλαισίου, έτσι ώστε η σύλληψη 
αφαιρετικών εννοιών να συναρτάται µε τη συγκειµενική τους κατηγοριοποίηση, όπως 
αυτή διαµορφώνεται στις διάφορες ιστοσελίδες89. Με άλλα λόγια, η κρυµµένη οµοιότητα 
των κοινωνικών βιωµάτων χαρακτηρίζεται από συνεχείς µετασχηµατισµούς ετερόκλητων 
δεδοµένων και, αντιστοίχως, οι κρυµµένες οµοιότητες των αναπαραστατικών δοµών τους 
χαρακτηρίζονται από εναλλαγές των σηµειωτικών τρόπων ως αποτέλεσµα των 
σηµασιολογικών επανα-νοηµατοδοτήσεων που υφίστανται τα υβριδικά σηµεία από τις 
πολυτροπικές µεταφορές. 

 

 

                                                                                                                                                                                

development of Critical Discourse Analysis in a multicultural  society’ in Carmen Rosa Caldas – Coulthard 
& Malcolm Coulthard (eds.) Texts and Practices – Readings in  Critical Discourse  Analysis, London, 
Routledge, 1996, p. 27 – 31: ‘The two issues here, those of representational resources and the production 
(transformation) of subjectivity and the huge issue of multiculturalism are for me brought together at the 
moment through the question of an apt curriculum. However that is, I think the question for us all in the CDA 
project is: the apt cultural, social curriculum, pursued in education, in the home and family, in the media, in 
churches. Let me draw your attention to two last examples, to make the point about cultural difference, and 
to raise the question of production once again: how do we produce, how can we produce, a social subject 
able to reconcile these differences, contradictions, and transform them for himself or for herself into a 
multicultural subjectivity’. 
88Πρβλ. Richard Mayer, Multimedia Learning, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 187: ‘These 
results provide clear and consistent evidence that multimedia works; that is, it is better to present a 
multimedia explanation using both words and pictures than using words alone.’ . 
89 Πρβλ. Judy  Breck, How we will learn in the 21st century, Lanham, Maryland, The Scarecrow Press, Inc., 
2002, p. 143, 145: “The final phase in bringing the world’s fair of knowledge into being is to select the best 
of the nuggets, to combine them by cognitive linking, and to do the linking sufficiently to allow context to 
emerge”, “ Instead of conceptualizing disciplines in abstract words, today’s cognitive crowd is doing so in 
Web sites. The result is categorization that weaves in a context structured by reason.”. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΒΙΩΜΑΤΑ 

(κρυµµένες οµοιότητες µέσω της ετεροχρονισµένης παρέκκλισης) 

 
Αναπαραστατικές ∆οµές 

ΨΗΦΙΑΚΑ/ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΒΙΩΜΑΤΑ 
(κρυµµένες οµοιότητες µέσω πολυτροπικών µεταφορών) 

Εικ. 1. ∆υναµική σύλληψη των Αναπαραστατικών ∆οµών µέσω των πολυτροπικών 
µεταφορών 

 Σύµφωνα µε το παραπάνω σκεπτικό, αν εκλάβουµε την εξέλιξη του πολιτισµού ως 
µία διαρκή πορεία κοινωνικών διαπραγµατεύσεων, κάθε υποκείµενο έχει το δικαίωµα και 
την υποχρέωση να εµπλέκεται σε ενεργό διάλογο και να διαπραγµατεύεται τις κοινωνικές 
και πολιτισµικές του αξίες, άρα και να τις νοηµατοδοτεί εκ νέου µε διαφορετικές 
σηµασίες. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η δυναµική σύλληψη των αναπαραστατικών 
δοµών, και η πολυτροπική µεταφορά αποτελεί εχέγγυο της ανακατασκευής της υλικής 
πραγµατικότητας µε διαφορετικούς σηµειωτικούς τρόπους, αναζητώντας την κρυµµένη 
οµοιότητα σε φαινοµενικά ανοίκεια στοιχεία.  

Από το υλικό που έχω συγκεντρώσει κατά την προαναφερθείσα πιλοτική µου 
έρευνα στο Α.Π.Θ., διαπιστώνω ότι η εναλλαγή των σηµειωτικών τρόπων είναι 
συνάρτηση της δυναµικής σύλληψης των αναπαραστατικών δοµών, δεδοµένου ότι τα 
κοινωνικά ή εικονικά βιώµατα µετασχηµατίζονται από πολυτροπικές µεταφορές, όπως 
προκύπτει π.χ. από ιστοσελίδες µε υπερ-συνδέσµους (hyper-links) που ενσωµατώνουν 
εικόνες ως αναπαραστάσεις ενός µη αµιγούς ελληνικού πολιτισµού και διαπολιτισµικό 
περιεχόµενο. 

  

Κοινωνικά σενάρια 
 Περνώντας στο σηµασιολογικό επίπεδο των διαδραστικών πηγών (‘ interactive 
resources’) – θεατής/εικόνα, οµιλητής/ακροατής, συγγραφέας/αναγνώστης – θα 
διερευνήσω ειδικότερα τη σχέση ‘χρήστης vs κατασκευαστής’ ιστοσελίδων, ούτως ώστε να 
διαπιστώσω το ρόλο του πρώτου και του δευτέρου ως προς τη λειτουργία των υβριδικών 
σηµείων και την επιλογή των σηµειωτικών τρόπων. Το ζητούµενο είναι να εντοπίσω 
βασικούς παράγοντες διαµόρφωσης της κοινωνικής πραγµατικότητας που αναπτύσσεται 
µέσω ενός εικονικού διαλόγου ανάµεσα στα δύο υποκείµενα90. Ο διάλογος αυτός, 
νοούµενος ως διαπροσωπική αλληλεπίδραση, είναι διαµεσολαβηµένος και αποτελεί πεδίο 

                                                           
90Πρβλ. Len Unsworth, Teaching multiliteracies across the curriculum – Changing contexts of text and 
image in classroom practice, Buckingham, Open University Press, 2001, p. 12: ‘The interaction of the 
peculiar affordances of computer-based and networked technologies and the multimodality of electronic 
format texts has the effect of multiplying potentially new literacy practices. Because of the digital dimension 
of these new practices and growing access to multimodal authoring software, individuals are now more 
likely to be able to be equally engaged as constructors and consumers of textual materials, closely 
articulating comprehending and composing behaviours’ . 
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αναµέτρησης διαφορετικών Σχεδίων (Designs). Ο χρήστης και ο κατασκευαστής που 
εµπλέκονται σε αυτήν τη µετα-λειτουργία των σηµασιολογικών πόρων νοούνται ως 
συλλογικά υποκείµενα, δηλαδή ως φορείς ευρύτερων κοινωνικών οµάδων. Για να 
µετεξελίξω τη δεύτερη µετα-λειτουργία των διαδραστικών πόρων, θα συνδυάσω 

� την Μπαχτινική θεώρηση της διαλογικής διάδρασης ανάµεσα στον Εαυτό και τον 
Άλλον, µε έµφαση στον επικοινωνιακό χαρακτήρα της λέξης ή του εκφωνήµατος, 
καθώς το άτοµο ‘βρίσκεται εξολοκλήρου και διαρκώς στο όριο: κοιτάζοντας µέσα 
του, κοιτάζει µέσα στα µάτια του άλλου ή µε τα µάτια του άλλου’ (Bakhtin, 1984: 
287), 

� µε το διαπολιτισµικό κριτήριο που αναφέρεται στην αφηγηµατική τεχνική της 
‘διπλής οπτικής’ (Wierlacher, Ό.π.). 

Το κριτήριο αυτό σχετίζεται µε τις οπτικές γωνίες του οικείου και του ξένου και τη 
δυνατότητα συνύπαρξης και των δύο στη διαπραγµάτευση των διαδραστικών πόρων. O 
εικονικός διάλογος ανάµεσα στο χρήστη και τον κατασκευαστή ιστοσελίδων διεξάγεται 
µέσω παρεµβαλλόµενων σηµείων, τα οποία είναι δυνάµει υβριδικά. Προτείνω, λοιπόν, ως 
κριτήριο προσδιορισµού των υβριδικών σηµείων στη δεύτερη µετα-λειτουργία, τη διπλή 
οπτική των διαπροσωπικών πόρων και συναρτώ την εναλλαγή των σηµειωτικών τρόπων 
µε την ελευθερία του χρήστη να επιλέξει την επιθυµητή οπτική γωνία. Αυτό σηµαίνει ότι 
όσο περισσότερο ο κατασκευαστής της ιστοσελίδας έχει προνοήσει για να προσφέρει 
δυνατότητες στο χρήστη, ώστε ο τελευταίος να διατυπώσει τη δική του άποψη για τα όσα 
ο πρώτος εκθέτει, τόσο περισσότερο τον προτρέπει στην εναλλαγή των σηµειωτικών 
τρόπων. Ο κατασκευαστής αντιπροσωπεύει τη γλώσσα της πλειονότητας (οικείο) και ο 
χρήστης τη γλώσσα της µειονότητας (ξένο). Άρα, ο τρόπος που ο δεύτερος ερµηνεύει τους 
διαδραστικούς οπτικούς και λεκτικούς πόρους διέπεται είτε από ελευθερία επιλογής είτε 
από χειραγώγηση. Για να συνδέσω το κριτήριο της διπλής οπτικής µε τα κοινωνικά και 
εικονικά βιώµατα και τις πολυτροπικές µεταφορές, θα τονίσω τον ενεργό ρόλο του 
εικονικού διαλόγου που εκτυλίσσεται ανάµεσα στο χρήστη και τον κατασκευαστή: 
πρόκειται για ένα είδος σεναρίου είτε πιο αυστηρού και προκαθορισµένου, είτε ηθεληµένα 
πιο ευάλωτου και αποδοµήσιµου. Το σενάριο αυτό περιέχει τόσο κίνηση (πορεία που 
ακολουθεί ο χρήστης στο σερφάρισµα) όσο και στατικότητα (εµπλοκή χρήστη στην 
αποκωδικοποίηση κειµένου ή εικόνας). Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδροµής που 
ακολουθεί ο χρήστης, έχει την εντύπωση πως πίσω από όλα αυτά κρύβεται ένας εικονικός 
συνοµιλητής που προσωποποιεί κάθε κείµενο, εικόνα, ήχο κ.λ.π. Εµµέσως επιζητά 
τρόπους να τον αναγνωρίσει και να ανταλλάξει απόψεις µαζί του. Η διαδοχή των κλικ του 
στην ουσία είναι απόπειρα τοποθέτησης των διάσπαρτων ψηφίδων  του λανθάνοντος 
οµιλητή στη σωστή σειρά, ώστε να επανασυνθέσει την εικόνα του. Κάθε στάδιο της 
διαδραστικής προσπέλασης των διαθέσιµων πόρων που παράγουν νόηµα ολοκληρώνει και 
φωτίζει περισσότερο την εικόνα του εικονικού συνοµιλητή. Είναι, βέβαια, αυτονόητο ότι 
κάθε χρήστης διαµορφώνει για την ίδια ιστοσελίδα ένα διαφορετικό προφίλ του εικονικού 
συνοµιλητή. Στην ουσία, παρόλο που φαίνεται ότι ο κατασκευαστής έχει τη δύναµη 
επιβολής της ιδεολογίας του, κάθε χρήστης αναπλάθει την ταυτότητα του πρώτου κατ’ 
εικόνα του. Αν ο χρήστης είναι µονοδιάστατος και δογµατικός θα επιλέξει κυρίως 
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ιστοσελίδες που επιβάλλουν µία και µόνη αλήθεια (οικείο vs ξένο ως µονοτροπικούς 
λεκτικούς πόρους), ενώ αν είναι πιο ανοιχτός στο διάλογο θα επιλέξει κυρίως ιστοσελίδες 
µε πολύπλευρη παρουσίαση και ιδεολογία (οικείο + ξένο, συνήθως ως πολυτροπικούς 
λεκτικούς και οπτικούς πόρους). Η δεύτερη, εποµένως, λειτουργία των υβριδικών σηµείων 
αναφέρεται στη διπλή οπτική των διαδραστικών πόρων ως κοινωνικών σεναρίων, τα οποία 
µετασχηµατίζονται διαρκώς σε ηλεκτρονικά µορφοσχήµατα µέσω ενός εικονικού 
διαλόγου που διεξάγεται ανάµεσα στο χρήστη και το λανθάνοντα συνοµιλητή. Τα 
κοινωνικά και ψηφιακά βιώµατα έχουν µετεξελιχθεί σε κοινωνικά σενάρια, και οι 
πολυτροπικές µεταφορές έχουν ως ορίζοντα τον εικονικό διάλογο, ακριβώς επειδή πίσω 
από κάθε βίωµα και µεταφορά ψάχνω το διαπροσωπικό οµιλητή/δηµιουργό91. Το 
παρακάτω σχήµα αποτυπώνει το ‘σηµείο’ συνάντησης του βλέµµατος του χρήστη και του 
βλέµµατος του κατασκευαστή. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ 

(διαπροσωπικά κοινωνικά και εικονικά βιώµατα) 

 
∆ιαδραστικοί Πόροι 

ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 
(διαπροσωπικές πολυτροπικές µεταφορές) 

Εικ. 2. ∆ιπλή οπτική των ∆ιαδραστικών Πόρων µέσω διαπροσωπικών πολυτροπικών 
µεταφορών 

 Σύµφωνα µε το παραπάνω σχήµα, ο ενεργός εικονικός διάλογος προσδιορίζει τη 
διπλή οπτική ως φορέα εναλλαγής των σηµειωτικών τρόπων και συνάντησης της οπτικής 
του χρήστη και της οπτικής του  κατασκευαστή µέσω διαπροσωπικών πολυτροπικών 
µεταφορών. Άρα, το τρίπτυχο ξένος/Άλλος/ετερότητα είναι απαραίτητο για τη συνάντηση 
αυτήν, εφόσον επαληθεύεται και στη δεύτερη λειτουργία των υβριδικών σηµείων ότι η 
ταυτότητα δοµείται µέσω της ετερότητας. 

 Από τα ερωτηµατολόγια, εξάλλου, που έχω συλλέξει στην προαναφερθείσα 
έρευνά µου επιβεβαιώνεται ότι η εναλλαγή των σηµειωτικών τρόπων σχετίζεται µε τη 
συνύπαρξη οικείου και ξένου, όπως αυτή µετουσιώνεται στην πολυπρισµατική αφήγηση 
των οπτικών και ηχητικών πόρων (εικόνες, σύνδεσµοι/αρχεία βίντεο, σύνδεσµοι/αρχεία 
ήχου), και οικοδοµεί τον εικονικό διάλογο ανάµεσα στον κατασκευαστή και το χρήστη, 
παρέχοντας την απαιτούµενη ελευθερία κινήσεων στο δεύτερο. Αντιθέτως, όταν οι οπτικές 
και ηχητικές δοµές επιβάλλουν µόνο την κυρίαρχη οπτική του ‘αφηγητή’ ως ένδειξη του 
οικείου, αυτή η µία και µοναδική αλήθεια του ‘παντογνώστη αφηγητή’ αποτρέπει το 
χρήστη από την εναλλαγή των σηµειωτικών τρόπων.  

                                                           
91 Πρβλ. Michael Gardiner, ‘Bakhtin and the metaphorics of perception’ in Ian Heywood &  Barry Sandywell 
(eds.) Interpeting Visual Culture – Explorations in the hermeneutics of the visual, London: Routledge, p. 66: 
‘ […] it is important to realize that, for Bakhtin, the metaphorical resonance of dialogue is not only textual: it 
reaches out to embrace the social and natural worlds as a whole, and it also implies a distinct ethical stance 
[…] ’. 
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Κοινωνικοί µύθοι 
 Στο σηµείο αυτό θα ασχοληθώ µε την τρίτη µετα-λειτουργία των συνθετικών 
νοηµάτων (‘compositional meanings’), για να διαπιστώσω τις συνθήκες κάτω από τις 
οποίες συγκροτείται η σηµειωτική πραγµατικότητα ως ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ 
λεκτικών, οπτικών και λοιπών πόρων. Στόχος είναι η ανάλυση των κριτηρίων επιλογής 
των υβριδικών σηµείων ως µέσων διαµόρφωσης των πολυτροπικών µεταφορών και 
εναλλαγής των σηµειωτικών τρόπων. Η ανταλλαγή σηµειωτικών πληροφοριών αποτελεί 
βασικό κριτήριο πολυτροπικότητας και βασίζεται στη συσχέτιση κρυµµένων αναλογιών σε 
διάφορα στοιχεία των πόρων που παράγουν νόηµα. Παρουσιάζει ενδιαφέρον, κατά τη 
γνώµη µου, να αναζητηθεί η ερµηνεία της τρίτης µετα-λειτουργίας των συνθετικών 
νοηµάτων σε δύο συγκλίνουσες προοπτικές: 

� την αναπόφευκτη συνάρτηση της σηµειωτικής λειτουργίας της λέξης µε τους 
κοινωνικούς παράγοντες που καθορίζουν την επικοινωνική πράξη, συνθήκη που 
οδηγεί τον Μπαχτίν στο συµπέρασµα ότι ‘µία λέξη είναι έδαφος που µοιράζονται 
και ο ποµπός και ο δέκτης, και ο οµιλητής και ο συνοµιλητής του’ (Voloshinov, 
1973: 86) (ως γνωστόν, Voloshinov ήταν το ψευδώνυµο του Μπαχτίν) και 

� το διαπολιτισµικό κριτήριο του ‘Τρίτου ∆ιαστήµατος’  (‘Third Space’)  όπως αυτό 
έχει διατυπωθεί από το Χόµι Μπάµπα (Ό.π.), ως διαµόρφωση µίας υβριδικής 
‘πατρίδας’ ανάµεσα σε δύο διαφορετικά κοινωνικο-πολιτισµικά πεδία. 

Το κριτήριο του ‘Τρίτου ∆ιαστήµατος’ του Μπάµπα παρουσιάζει εξαιρετικό βαθµό 
σύγκλισης µε την προαναφερθείσα Μπαχτινική προσέγγιση, δεδοµένου ότι αµφότεροι 
βασίζονται στην υβριδική διάσταση της εκφωνηµατικής λειτουργίας, γεγονός που µε 
οδηγεί στην υιοθέτηση του κριτηρίου της ‘Τρίτης ∆ιατύπωσης’ (δεδοµένου ότι στην 
ελληνική βιβλιογραφία δεν υπάρχει αντίστοιχος δόκιµος όρος, επέλεξα τον όρο 
‘∆ιατύπωση’). Προσεγγίζοντας, λοιπόν, την Τρίτη ∆ιατύπωση των συνθετικών νοηµάτων, 
διερευνώ το ‘σκληρό πυρήνα’ της υβριδικότητας, δεδοµένου ότι ο παραπάνω όρος 
περιγράφει τον ενδιάµεσο χώρο ανάµεσα σε δύο πατρίδες ως αµαλγαµατική σύνθεση. Η 
προσοχή στρέφεται στην επιµειξία ταυτοτήτων σε ατοµικό ή συλλογικό επίπεδο, 
φαινόµενο που  παρατηρείται στην επαναδιαπραγµάτευση των δυνατοτήτων 
(‘affordances’) τις οποίες προσφέρουν οι πόροι που παράγουν νόηµα, είτε αυτές είναι 
λεκτικές (π.χ. µεταφορές ή παροµοιώσεις προερχόµενες από άλλη γλώσσα), είτε είναι 
οπτικές (π.χ. εικόνες µε ανοίκεια πολιτισµικά στοιχεία για το χρήστη-φορέα της κυρίαρχης 
εθνικής ιδεολογίας), είτε είναι ηχητικές (µουσικές κλίµακες ή µελωδίες που ηχούν 
παράταιρα ως προς τα ευρέως αποδεκτά µουσικά κριτήρια), είτε σχετίζονται µε βίντεο, 
κινήσεις, εκφράσεις του προσώπου, κ.λ.π. Η Τρίτη ∆ιατύπωση παραπέµπει σε µία µη 
ταυτοποιήσιµη ‘πατρίδα’ και, στην περίπτωσή µας, σε έναν µη ταυτοποιήσιµο σηµειωτικό 
τρόπο: το σηµείο επενδύεται µε το µανδύα του µύθου92. Είναι, εποµένως, φανερό ότι η 

                                                           
92 Πρβλ. Γιάννης Πανεθυµιτάκης, Οι µεταµορφώσεις των µύθων, Αθήνα, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 1999, σ. 
163: ‘Το σηµείο ως άδολος µύθος περιβάλλει το πράγµα για να διευκολύνει τη φυσική του ερµηνεία, την 
αποδοχή του ως κάτι φυσικό από το περιβάλλον. Ως τεχνητός µύθος προσπαθεί να πείσει µε δόλο πως ένα 
τεχνητό περιεχόµενο είναι το ίδιο µε το φυσικό. Ο τεχνητός µύθος κατακλύζει την περιοχή του πράγµατος και 
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πολυτροπική µεταφορά στην τρίτη µετα-λειτουργία των υβριδικών σηµείων συµπυκνώνει 
διάφορα πολιτισµικά και αισθητικά συµφραζόµενα. Πώς, όµως, το επιτυγχάνει αυτό; Αν 
εκλάβουµε το γεγονός ως ‘λεκτική πράξη του µύθου’93, µπορούµε να αποδεχτούµε την 
άποψη του Κασίρερ ότι ο µύθος ενσωµατώνει την αντικειµενοποίηση συναισθηµάτων και 
κοινωνικής εµπειρίας94. Για να δώσουµε, λοιπόν, ικανοποιητική απάντηση στο παραπάνω 
ερώτηµα, πρέπει να δανειστούµε από τη Θεωρία της Λογοτεχνίας τον όρο µετα-
µυθοπλασία (‘meta-fiction’), ώστε να προσδιορίσουµε τη συναίρεση µύθου και 
πραγµατικότητας· για τις οπτικές δοµές, αντιστοίχως, νοµίζω ότι είναι ιδιαίτερα 
διαφωτιστική η αποτίµηση πολυτροπικών χαρακτηριστικών – όπως εκείνα που 
συναντούµε στις ιδιότητες της πληροφοριακής αξίας (‘ information value’), της περίοπτης 
προβολής (‘salience’) και της πλαισίωσης (‘framing’) – υπό το διττό πρίσµα του µύθου και 
της πραγµατικότητας. Ο όρος µετα-µυθοπλασία δηλώνει ότι ο αφηγητής  ‘σπάει’ την 
αφήγηση του µύθου και συνοµιλεί µε τον αναγνώστη, διαδικασία που βρίσκει εφαρµογή 
και στην περίπτωση του κατασκευαστή µίας ιστοσελίδας. Αυτό το σπάσιµο του µυθικού 
ιστού µπορεί να εκφράζεται εκτός από το επίπεδο του περιεχοµένου και µε όρους 
υλικότητας, όπως για παράδειγµα µε την παρεµβολή χρωµατικών ή στυλιστικών επιλογών 
που παραπέµπουν σε ένα άλλο πολιτισµικό ή αισθητικό πρότυπο και θέλουν να κάνουν 
εµφανή την παρουσία τους στο δέκτη. Θα προσπαθήσω στη συνέχεια να αναλύσω την 
τρίτη έκφανση των υβριδικών σηµείων µε βάση την Τρίτη ∆ιατύπωση των συνθετικών 
νοηµάτων ως κοινωνικών µύθων, οι οποίοι µετασχηµατίζονται διαρκώς σε ηλεκτρονικά 
µορφοσχήµατα µέσω της µετα-µυθοπλασίας που µπορεί να ασκήσει τόσο ο χρήστης όσο 
και ο κατασκευαστής ιστοσελίδων. Για το λόγο αυτόν προτείνω το παρακάτω σχήµα:  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ 

(πολιτισµικά & στυλιστικά κοινωνικά/εικονικά βιώµατα) 

 
Συνθετικά Νοήµατα 

ΜΕΤΑ-ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ 
(µετα-µυθοπλασιακές πολυτροπικές µεταφορές) 

Εικ. 3. Η Τρίτη ∆ιατύπωση των Συνθετικών Νοηµάτων µέσω µετα-µυθοπλασιακών 
πολυτροπικών µεταφορών 

                                                                                                                                                                                

του σηµείου, τα τροποποιεί, µε σκοπό να διαµορφώσει τους αποφαντικούς µας τρόπους, να συµµετάσχει στη 
διαµόρφωση των αντιλήψεων και των αποφάσεών µας.’. 
93 Πρβλ. Pierre Brunel, ‘Présentation’ In Mythes et Littérature – Textes réunis par Pierre Brunel, Paris, 
Presses de l’ Université de Paris-Sorbonne, 1994, p. 9: “L’ expression mythique n’ assure pas seulement la 
transmission de l’ événement, elle doit en constituer, comme la littérature, un mode de transformation 
particulier. […]  André Jolles l’ a rendu sensible dans ‘Formes simples’ quand il fait observer que l’ 
événement est le ‘geste verbale’ du mythe”. 
94Πρβλ. Κοντάκος, ό.π., σ. 144, για τον Κασίρερ: ‘Ο γλωσσικός συµβολισµός οδηγεί σε µια αντικειµενικοποίηση 
των εντυπώσεων των αισθήσεων, ο µυθικός σε µια αντικειµενικοποίηση των συναισθηµάτων. Ο µύθος χαρίζει 
έκφραση στο συναίσθηµα, αλλά ο ίδιος δεν είναι συναίσθηµα. Ο µύθος είναι µια συµβολική, µετριαστική 
αντικειµενικοποίηση της κοινωνικής και όχι της ατοµικής εµπειρίας του ανθρώπου. Οργανώνει τα πιο βαθιά 
ριζωµένα ανθρώπινα ένστικτα, ελπίδες και φόβους’ . 
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 Όπως προκύπτει από το σχήµα, η µετα-λειτουργία των συνθετικών νοηµάτων 
προσδιορίζει την Τρίτη ∆ιατύπωση ως παράγοντα εναλλαγής των σηµειωτικών τρόπων και 
υβριδικό χώρο διαπραγµάτευσης των κοινωνικών µύθων µέσω των ανάλογων 
πολυτροπικών µεταφορών. Η Τρίτη ∆ιατύπωση είναι το σηµείο τήξης των κοινωνικών 
µύθων του χρήστη και του κατασκευαστή. Ο κοινωνικός µύθος καθενός από τους δύο 
αντανακλά τη γενικότερη σύλληψη ενός Σχεδίου (Design) µέσα από τις στυλιστικές και 
αισθητικές επιλογές του. Από τη διαπραγµάτευση των δύο αυτών µύθων προκύπτει η 
επιµειξία των ταυτοτήτων σε ατοµικό ή συλλογικό επίπεδο που οδηγεί στην επιµειξία – 
δηλαδή, την εναλλαγή – των σηµειωτικών τρόπων. Η διαδικασία της εναλλαγής των 
σηµειωτικών τρόπων αποτελεί την πρακτική κατασκευή του νέου µύθου, ενός συνθετικού, 
πολυτροπικού, υβριδικού µύθου, ο οποίος επανερµηνεύει όχι απλώς τη σηµειωτική 
πραγµατικότητα, αλλά θα έλεγα την πολυτροπική πραγµατικότητα: στην ουσία, η 
αναγέννηση των µύθων οδηγεί στην αναγέννηση του νοήµατος95. Με απλούστερα λόγια, η 
εναλλαγή των κλικ του χρήστη απεικονίζει τα στάδια της πορείας ενός µύθου, δηλαδή µίας 
νέας σηµασιοδότησης της πραγµατικότητας. Κάθε εναλλαγή των σηµειωτικών τρόπων 
είναι ένα σηµείο αναθεώρησης της σηµειωτικής πραγµατικότητας και αναγωγής της σε 
πολυτροπική πραγµατικότητα. Η Τρίτη ∆ιατύπωση είναι µία διαδικασία σε διαρκή κίνηση 
και αναθεώρηση, ένας συνθετικός µύθος σε συνεχή επεξεργασία, όπου η µετα-µυθοπλασία 
είναι η δυνατότητα πραγµάτωσης της εσωτερικής ανάγκης του υποκειµένου για νέα 
σηµασιοδότηση της πραγµατικότητας. Η µετα-µυθοπλασία είναι ο ‘µίτος της Αριάδνης’, 
ένα µπλεγµένο ‘κουβάρι νοηµάτων’ που ο ‘χρήστης/Θησέας’ οφείλει να ξεµπλέξει για να 
επιλέξει ένα ‘νήµα’ και να φτάσει στο στόχο του: ίσως, ο κατασκευαστής της ιστοσελίδας 
ως ‘Αριάδνη’ να του δείξει έναν ενδεικτικό δρόµο για να φτάσει στην ‘έξοδο’, ίσως, όµως, 
και να πρέπει να ανακαλύψει µόνος του την πορεία. Στην ουσία, η µετα-µυθοπλασία 
δοµείται από τις πιθανές ρωγµές του µύθου που αφήνει σκόπιµα ο κατασκευαστής για να 
‘συνοµιλήσει’ µε το χρήστη ή/και από τις ρωγµές που ο δεύτερος ανακαλύπτει για να  
παρεµβάλει τη δική του ερµηνεία της πολυτροπικής πραγµατικότητας.  

Προσθέτω ότι µε βάση τα ερωτηµατολόγια της διεξαχθείσης έρευνάς µου, 
περισσότερες πιθανότητες για εναλλαγή των σηµειωτικών τρόπων παρουσιάζουν οι 
ιστοσελίδες των οποίων ο σχεδιασµός τους είναι πρωτότυπος, καθώς ο κατασκευαστής 
‘διακόπτει’ την οµαλή ροή για να ‘συνοµιλήσει’ µε το χρήστη ή να παρεµβάλει 
‘αποπροσανατολιστικά’ µηνύµατα µε τη συνδροµή παραγράφων, γραµµατοσειρών, 
χρωµάτων φόντου, χρωµάτων γραµµάτων και στυλ γραµµατοσειρών. 

 
                                                           
95Πρβλ. Μιρτσέα Ελιάντ, Κόσµος και Ιστορία – Ο Μύθος της αιώνιας επιστροφής, µτφρ. Σ. Ψάλτου, Αθήνα, 
Ελληνικά Γράµµατα, 1999, σ. 16: «Η κύρια διαφορά µεταξύ του ανθρώπου των αρχαϊκών και παραδοσιακών 
κοινωνιών και του ανθρώπου των µοντέρνων κοινωνιών µε τη δυνατή επίδραση του ιουδαιο-χριστιανισµού 
βρίσκεται στο γεγονός ότι ο πρώτος αισθάνεται τον εαυτό του ακατάλυτα συνδεδεµένο µε τον Κόσµο και µε 
τους κοσµικούς ρυθµούς, ενώ ο δεύτερος επιµένει ότι είναι συνδεδεµένος µόνο µε την Ιστορία. […] η ‘ ιστορία’ 
του Κόσµου και της ανθρώπινης κοινωνίας […] είναι µια ‘ ιστορία’, που µπορεί να επαναλαµβάνεται 
ατέλειωτα, µε την έννοια ότι οι µύθοι χρησιµεύουν ως πρότυπα τελετών, που περιοδικά πραγµατοποιούν ξανά 
τα τροµακτικά γεγονότα, που συνέβησαν στην αρχή του χρόνου. Οι µύθοι διατηρούν και µεταδίδουν τα 
παραδείγµατα, τα υποδειγµατικά πρότυπα για όλες τις υπεύθυνες δραστηριότητες, στις οποίες επιδίδονται οι 
άνθρωποι. Λόγω αυτών των παραδειγµατικών προτύπων, που αποκαλύφθηκαν στους ανθρώπους κατά τους 
µυθικούς χρόνους, ο Κόσµος και η ιστορία αναγεννιούνται περιοδικά.».  
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Συµπέρασµα: προς µία πολυτροπική πραγµατικότητα 
 Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των λειτουργιών των υβριδικών σηµείων, 
συνοψίζω τη σχέση βιώµατος – µεταφοράς που ενσωµατώνεται σε καθεµία από αυτές, 
προκειµένου να οριοθετήσω ακριβέστερα τη φύση των υβριδικών σηµείων: 

ΤΟ ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ 
ΣΤΟ ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Αναπαραστατικές ∆οµές 
 συν 

∆υναµική έννοια 
πολιτισµού 

 

Κοινωνικά/Ψηφιακά 
Βιώµατα 

Κρυµµένες Οµοιότητες 
Πολυτροπικές Μεταφορές 

ΥΛΙΚΗ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Υβριδικές Οµοιότητες  

υπό κατασκευή 

∆ιαδραστικοί Πόροι 
συν 

∆ιπλή Οπτική 
 
 

Κοινωνικά/Ψηφιακά 
Σενάρια 

Εικονικός ∆ιάλογος 
∆ιαπροσωπικές 

Πολυτροπικές Μεταφορές 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Υβριδικός ∆ιάλογος 
υπό κατασκευή 

 

Συνθετικά Νοήµατα 
συν 

Τρίτη  ∆ιατύπωση 
 
 

Κοινωνικοί/Ψηφιακοί 
Μύθοι 

Μετα-µυθοπλασία 
Μετα-µυθοπλασιακές 

Πολυτροπικές Μεταφορές 

ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΗ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Υβριδική Μετα-µυθοπλασία 
υπό κατασκευή 

 
Εικ. 4. Οι τρεις µετα-λειτουργίες των υβριδικών σηµείων                                          

 Προκύπτει, εποµένως, µία συνθετική προσέγγιση των υβριδικών σηµείων ως όρων 
της πολυτροπικής σχέσης ανάµεσα στο βίωµα και τη µεταφορά, η οποία συνίσταται στην 
ιδιότητα των πρώτων να δοµούν οµοιότητες, διαλόγους και µετα-µυθοπλασία. Η τριπλή 
αυτή ιδιότητα των υβριδικών σηµείων πραγµατώνεται µέσω των πολυτροπικών 
µεταφορών και οδηγεί στη µεταλλαγµένη σηµασιοδότηση των σηµείων: τα υβριδικά 
σηµεία απαιτούν και εγγυώνται την ‘αναγέννηση’ των σηµείων. Άρα, τα υβριδικά σηµεία 
δε συνεπάγονται µόνο την εναλλαγή των σηµειωτικών τρόπων, συνεπάγονται κάτι 
βαθύτερο και ριζοσπαστικότερο: την άπαξ και διά παντός αναίρεση της αυθαίρετης 
αντιστοιχίας σηµαίνοντος – σηµαινοµένου που διακήρυξε ο πατέρας της Γλωσσολογίας, 
Φερντινάντ ντε Σωσύρ (Ferdinand de Saussure). Επισηµαίνεται ότι τόσο ο Μπαχτίν όσο 
και ο Βιγκότσκι αναδοµούν τη Σωσυριανού τύπου διχοτόµηση του σηµείου, και, µάλιστα, 
ο δεύτερος ανάγει τη γλώσσα ως δευτερογενές σύστηµα σηµείων και έµµεσο τρόπο 
επίδρασης του παιδιού στο περιβάλλον του σε µία σταδιακή µετεξέλιξη του πρωτογενώς 
κοινωνικού χαρακτήρα του λόγου του (Emerson, 1998: 132). Τα υβριδικά σηµεία 
αποµυθοποιούν τη στατική σύλληψη της δυαδικής δοµής του σηµείου και στη θέση του 
αναβιβάζουν τη δυναµική σύλληψη ενός πολυτροπικού µύθου σε διαρκή εξέλιξη, 
διαλογικά διαπραγµατεύσιµου και – το κυριότερο – προορισµένου να αποδοµείται εκ των 
ένδον και να επανακτά εντελώς νέο σηµασιολογικό περιεχόµενο. Υπό την έννοια αυτήν, 
συναρτώ το βαθµό αποτελεσµατικότητας των υβριδικών σηµείων µε τη δυνατότητα 
µεταµφίεσης και διατήρησης της λανθάνουσας κωδικοποίησής τους. Τα υβριδικά σηµεία 
δρουν στο περιθώριο των κυριολεκτικών σηµασιολογικών περιεχοµένων και υψώνουν την 
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αιρετική τους φωνή απέναντι στη µονοκρατορία της κυρίαρχης ιδεολογίας. 
Κατασκευάζουν και εκείνα µε τη σειρά τους το δικό τους κοινωνικό µύθο µέσα από τις 
πολυτροπικές επιλογές µας. 

 

3.2. ΜΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
 

Συνοπτική παρουσίασητου λογισµικού My First Ex 
Το προτεινόµενο εκπαιδευτικό λογισµικό (ΕΛ) – το οποίο έχω ονοµάσει My First 

Ex και αναλύεται λεπτοµερώς στην ερευνητική µου πρόταση – στηρίζεται σε 
εποικοδοµιστική φιλοσοφία σχεδίασης και έχει δοκιµαστεί σε αρκετά µακρά πορεία, ώστε 
να υποστεί τις απαιτούµενες τροποποιήσεις για να καταστεί πιο λειτουργική η χρήση 
του.96 Ο µαθητής πλοηγείται στο διαδίκτυο µε εννοιακές συντεταγµένες τις λέξεις – 
κλειδιά που επιλέγει για καθένα από τρία πεδία (ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΜΥΘΟΣ, 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ), προκειµένου να συλλέξει και να καταγράψει σχετικές 
πληροφορίες. Τελικός σκοπός του είναι να συγγράψει ένα δοκιµιακό ή και λογοτεχνικό 
κείµενο, όπου θα συνθέσει τις αντληµένες πληροφορίες και των τριών πεδίων: για 
παράδειγµα, µπορεί να καλλιεργήσει τη λογοτεχνική του γραφή, δηµιουργώντας έναν 
διάλογο µε κάποιον µυθικό ήρωα, έναν ήρωα λογοτεχνικού βιβλίου και ένα υπαρκτό 
πρόσωπο ή γεγονός της πραγµατικότητας. Βασική επιδίωξή µου είναι η ευχρηστία του, γι’ 
αυτό και η απλότητα στους χειρισµούς του είναι χαρακτηριστική. Εκτός από την ευκολία 
στη µετάβαση από το ένα βήµα στο άλλο, αποδίδεται ιδιαίτερη σηµασία στην 
οµαδοσυνεργατική διδασκαλία (το λογισµικό έχει σχεδιαστεί για συνεργασία τριών 
µαθητών

97), η οποία λαµβάνει χώρα στην τάξη, ενώ σε περίπτωση που για διαφόρους 
λόγους δεν είναι αυτό εφικτό, η οµαδική εργασία γίνεται στην τάξη χωρίς τη συνδροµή 
του ΕΛ και η συλλογή του ψηφιακού υλικού ατοµικά κατ’ οίκον. Όσο εύκολη είναι η 
χρήση του My First Ex, τόσο σύνθετο υπόβαθρο επεξεργασίας πολυτροπικών δεδοµένων 
ενσωµατώνει το σχετικό πρόγραµµα: ο µαθητής, µάλιστα, δίνει έναν κωδικό, ώστε να µην 
έχει πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία οποιοσδήποτε, και αµέσως µετά το πέρας της 
πλοήγησής του στις διαδικτυακές πηγές παρουσιάζονται τα πρώτα στατιστικά δεδοµένα 
των πολυτροπικών συντελεστών. Περαιτέρω επεξεργασία των µετα-δεδοµένων που 
αποθηκεύονται παράλληλα µε ειδικά εργαλεία (Mathematica, Matlab) µας παρέχει τόσο το 
νοητικό διάγραµµα της ψηφιακής διαδροµής κάθε µαθητή, όσο και γραφικές παραστάσεις 
ή συσχετιστικές απεικονίσεις πολυτροπικών παραγόντων. 

 

                                                           
96 Τις θερµότερες ευχαριστίες µου οφείλω στον αναλυτή και προγραµµατιστή κο Βασίλειο Ηλιάδη, του 
οποίου η συνεισφορά είναι ανεκτίµητη ως προς το τεχνικό σκέλος. 
97 Πρβλ. Τάσος  Ανθουλιάς, Πληροφορική και Εκπαίδευση, Αθήνα, Gutenberg, 1989, σ. 67 – 69: ‘Ένα 
κρίσιµο θέµα είναι η αναλογία µαθητών ανά υπολογιστή. Όπως φαίνεται µέσα από τη διεθνή εµπειρία (αλλά 
και από τη µικρή δική µας εµπειρία) η καλύτερη αναλογία είναι τρεις µαθητές ανά υπολογιστή’. Επίσης, ο 
εκπαιδευτικός ‘οργανώνει το µάθηµα, δίνει στους µαθητές εργασίες και παρακολουθεί τη διαδικασία εκτέλεσής 
τους […] πηγαίνει από οµάδα σε οµάδα, παρακολουθώντας, ελέγχοντας και συζητώντας µε τους µαθητές […] 
Αν, πραγµατικά, θέλουµε να ενθαρρύνουµε τη συνεργασία των µαθητών, θα πρέπει να ανεχθούµε τον θόρυβο 
που δηµιουργείται από τις ταυτόχρονες συζητήσεις των οµάδων.’ . 
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Το θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης  
Η διδακτική αξιοποίηση των µεθοδολογικών εργαλείων που απορρέουν από τη 

Θεωρία της Λογοτεχνίας αποτελεί δισεπίλυτο πρόβληµα98, δεδοµένου ότι ο διδάσκων 
καλείται να εντάξει στη διδασκαλία του µε πρακτικό και εύληπτο τρόπο το φιλοσοφικό 
υπόβαθρο µίας ευρείας γκάµας επιστηµολογικών προσεγγίσεων, πολύ περισσότερο δε για 
το λόγο ότι αναγκάζεται να εφαρµόσει επιλεκτικά συµπυκνωµένους θεωρητικούς 
µηχανισµούς, διατρέχοντας τον κίνδυνο της απλούστευσης, παραποίησης ή επιφανειακής 
προσπέλασής τους σε συνάρτηση µε τις προτεινόµενες ερµηνευτικές πρακτικές99. Θεωρώ 
ιδιαίτερα σηµαντικές τις παρακάτω πέντε Νεο-Βιγκοτσκιανές αρχές κατασκευής 
µαθησιακών περιβαλλόντων που προτείνουν οι Brown, Metz και Campione (1996: 161 – 
162), οι οποίες έχουν επηρεάσει και το σχεδιασµό των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που 
προτείνω στη συνέχεια: 

• Πολλές ζώνες επικείµενης ανάπτυξης. 

• ∆ηµιουργία µίας Κοινότητας Λόγου (Discourse), καθώς, προϊόντος του χρόνου, τα 
µέλη της κοινότητας υιοθετούν µία κοινή φωνή, µία κοινή βάση γνώσεων και ένα 
κοινό σύστηµα σηµασιών, πεποιθήσεων και δραστηριοτήτων. 

• Η σηµασία τίθεται υπό διαπραγµάτευση. 

• Αµοιβαία οικειοποίηση ιδεών, δεδοµένου ότι οι ειδικοί, οι διδάσκοντες και οι 
µαθητές παρέχουν ιδέες, µερικές από τις οποίες θα αναπτυχθούν σταδιακά. 

• Η κοινή γνώση και η διανεµόµενη τεχνογνωσία είναι εξίσου σηµαντικές. 

Πιο συγκεκριµένα, έπειτα από την ανάλυση θεωρητικών προσεγγίσεων 
διακεκριµένων µελετητών της Λογοτεχνίας και του Μύθου και την παρουσίαση της 

                                                           
98 Πρβλ. Roger Favry, ‘Η διδασκαλία της λογοτεχνίας και η ελεύθερη έκφραση’, στο Συνέδριο του Σεριζί – 
Η διδασκαλία της λογοτεχνίας, µτφρ. Ι.Ν. Βασιλαράκης, Αθήνα, Εκδόσεις Επικαιρότητα, 1985, σ. 216, 
σχετικά µε τη συµβολή της θεωρίας της λογοτεχνίας στη διδακτική της: ‘Η µέθοδος εργασίας ενυπάρχει στον 
ορισµό µιας θεωρίας της λογοτεχνίας που ενσωµατώνει τις πιο διαφωτιστικές προσφορές της γλωσσολογίας 
[…] και ανανεώνει, τέλος, την έννοια της ρητορικής. Αλλ’ αυτή η γραµµατική πρέπει να είναι όργανο 
απελευθέρωσης. Προς τούτο, θα πρέπει ν’ ακολουθεί κανείς ακατάβλητα το παλίνδροµο µεταξύ παραγωγής και 
εργαλείων παραγωγής, πράγµα που σηµαίνει, µε την ακραία του µορφή, µια γραµµατική πραγµατικά και ίσως 
στενά προσαρµοσµένη στις ανάγκες της δηµιουργίας. Μ’ αυτή τη µέθοδο εργασίας, η διδασκαλία της 
λογοτεχνίας, ως προσέγγιση από τα έξω, θα δει να περιορίζεται η µερίδα της, αλλά θα πλουτιστεί µε µια 
προσέγγιση από τα µέσα, αφού ο έφηβος, δηµιουργώντας, θα κατανοήσει καλύτερα τα προβλήµατα που είχαν 
να επιλύσουν οι συγγραφείς.’. Επιπλέον, αναφορικά µε τις βασικές Θεωρίες της Λογοτεχνίας του 20ου αιώνα 
(στρουκτουραλισµός, γενετικός δοµισµός, δοµική υφολογία, ερµηνευτική, αφηγηµατολογία) και συνοπτικές 
εφαρµογές τους σε λογοτεχνικά κείµενα, βλ. Παναγιώτης Τσακρής, Στοιχεία Θεωριών της Λογοτεχνίας και 
εφαρµογή τους στη διδακτική πράξη, Αθήνα, Εκδόσεις Καστανιώτη, 1999, σ. 21 – 79. 
99Πρβλ. Τάκης Καγιαλής, ‘Η διδασκαλία της λογοτεχνίας στη µέση εκπαίδευση: ο ρόλος της θεωρίας’, στο 
Η ∆ιδακτική της Λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, Γ’ Κύκλος Επιµορφωτικού 
Σεµιναρίου (Οργανωτής:   Εκδόσεις Πατάκη), Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη, 1992, σχετικά µε την αξιοποίηση 
του θεωρητικού υπόβαθρου: ‘[…] το ζητούµενο δεν είναι να διδάξουµε τη θεωρία της λογοτεχνίας ως 
αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο στο σχολείο, αλλά να προωθήσουµε την αφοµοίωση της θεωρητικής εµπειρίας 
στη διδακτική διαδικασία’ (σ. 36). ‘[…] η διδασκαλία της λογοτεχνίας δεν µπορεί να οργανωθεί λειτουργικά µε 
κεντρική επιδίωξη τη µετάδοση αξιών’(σ. 41). ‘Η σχολική πράξη […] αναιρεί την ουσιαστικότερη διάσταση 
της επαφής µε τη λογοτεχνία: την έννοια του παιχνιδιού, τη χαρά της δηµιουργίας, την ηδονή της ανάγνωσης’ 
(σ. 43). ‘[…] δε διδάσκουµε απλώς τις λογοτεχνικές µορφές, αλλά, µέσω αυτών, διερευνούµε τους λόγους που 
οι άνθρωποι τις δηµιουργούν και τους τρόπους µε τους οποίους κάθε φορά τις αξιοποιούν’ (σ. 46). 
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ερευνητικής µου πρότασης σε προηγούµενα κεφάλαια, θεωρώ ότι το συγκεκριµένο υλικό 
µπορεί να αξιοποιηθεί διδακτικά εάν  

• περιστραφεί η ανάλυση κειµένων γύρω από βασικές έννοιες κάθε θεωρητικού 
υπόβαθρου της Λογοτεχνίας 

• αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα τρία κριτήρια της θεωρίας των υβριδικών 
σηµείων (κρυµµένες οµοιότητες, εικονικός διάλογος και µετα-µυθοπλασιακή 
υπέρβαση) 

Υπό αυτό το πρίσµα, επιδιώκω ουσιαστικά να συνδυάσω τις βασικές έννοιες κάθε 
θεωρητικού υπόβαθρου της Λογοτεχνίας µε τα τρία παρακάτω επίπεδα 
δόµησης/αποδόµησης της υποκειµενικής ερµηνείας του διδάσκοντος ή/και του µαθητή, 
επιδιώκοντας την αµφίδροµη ανατροφοδότηση των δύο παραπάνω βασικών συντελεστών 
της εκπαιδευτικής πράξης, µε την έννοια ότι τόσο ο πρώτος σε επίπεδο διδασκαλίας όσο 
και ο δεύτερος µε τη συνδροµή της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και του λογισµικού 
µαθαίνουν να αναζητούν και να αναδεικνύουν: 

1. τις κρυµµένες οµοιότητες µε αφετηρία τα αναγνωστικά, εµπειρικά και ψηφιακά 
βιώµατά τους στο επίπεδο της ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

2. τον εικονικό διάλογο που αναπτύσσεται ανάµεσα σε εκείνους και το συγγραφέα ή 
µελετητές του έργου στο επίπεδο της ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ή τον προσωποποιηµένο 
τελεστή του διαδικτυακού Λόγου µε τη χρήση του λογισµικού, 

3. τη δυνατότητα µετα-µυθοπλασιακής υπέρβασης του έκδηλου ή λανθάνοντος 
λογοτεχνικού ή ψηφιακού µύθου µε κειµενοκεντρική θεώρηση στην πρώτη 
περίπτωση και µε πολυτροπική θεώρηση στη δεύτερη περίπτωση, στο επίπεδο 
του ΜΥΘΟΥ.  

Προκύπτει, έτσι, το παρακάτω σχήµα, όπου µετατοπίζω τις ερµηνευτικές 
προσεγγίσεις που πριµοδοτούν το ρόλο του συγγραφέα ή του κειµένου στην προσληπτική 
θεώρηση του µαθητή/διδάσκοντος ως αναγνώστη, µε τα κριτήρια του οποίου δοµώ την 
υποκειµενική ερµηνεία του µέσω του κοινωνικού και κειµενικού διαλόγου που 
αναπτύσσει. Είναι προφανές ότι από κάθε θεωρητικό υπόβαθρο της Λογοτεχνίας επιλέγω 
τις βασικές έννοιες που συνδυάζονται µε τα υιοθετούµενα κριτήρια δόµησης και 
αποδόµησης της ερµηνευτικής ανάλυσης κειµένων. Απώτερος στόχος είναι η υβριδική 
ιδιοσυστασία του συνθετικού αυτού εργαλείου. 
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ 
ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΥΒΡΙ∆ΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ My 

First Ex 

Ο µαθητής/διδάσκων ως 
αναγνώστης 
 ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΗ 
 

Αναγνωστικά/Εµπειρικά/Ψηφιακά 
Βιώµατα 

Κρυµµένες Οµοιότητες 
Βασικές έννοιες Θεωρίας 

Λογοτεχνίας 

ΠΕ∆ΙΟ My First Ex 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
 
 

∆ιάλογος 
µαθητή/διδάσκοντος & 
συγγραφέα/µελετητή/ 
διαδικτυακού τελεστή 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
∆ΙΑΛΟΓΙΚΗ 

 

Κοινωνικά/Ψηφιακά Σενάρια 
Εικονικός ∆ιάλογος 

Βασικές έννοιες Θεωρίας 
Λογοτεχνίας 

 
 
 

ΠΕ∆ΙΟ My First Ex 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

 
 
 
 
 

 Υπέρβαση του 
λογοτεχνικού/ψηφιακού 
µύθου ως ‘Κειµένου’ 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
∆ΟΜΙΣΤΙΚΗ/ 

ΑΠΟ∆ΟΜΙΣΤΙΚΗ 
 

Κοινωνικοί/Ψηφιακοί Μύθοι 
Μετα-µυθοπλασία 

Βασικές έννοιες Θεωρίας 
Λογοτεχνίας 

 
 
 

ΠΕ∆ΙΟ My First Ex 
ΜΥΘΟΥ 

 
 
 
 
 

Τα τρία επίπεδα (απο)δόµησης της ερµηνευτικής ανάλυσης κειµένων 

 

Στη συνέχεια, θα επιχειρήσω να συνδυάσω τη Θεωρία της Λογοτεχνίας µε το 
υβριδικό αυτό ερµηνευτικό εργαλείο, αναπτύσσοντας διδακτικές προεκτάσεις σε 
θεωρητικό επίπεδο. Στόχος είναι να συγκροτηθεί πλούσιο υλικό, από όπου ο διδάσκων θα 
είναι σε θέση να επιλέξει µεθόδους, στρατηγικές, τεχνικές που ανταποκρίνονται στις 
ιδιαίτερες ανάγκες κάθε µαθήµατος. Σε κάθε θεωρία προηγείται σύντοµη παράθεση των 
βασικών θεωρητικών εννοιών και έπεται ενδεικτική παρουσίαση των διδακτικών 
προεκτάσεών τους. Πρέπει, επίσης, να υπογραµµισθεί ότι οι διδακτικές προεκτάσεις που 
ακολουθούν δεν εφαρµόστηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας δράσης. 

 

Θεωρία του Γκολντµάν 
Βασικές θεωρητικές έννοιες ανάλυσης λογοτεχνικού κειµένου 

Στόχος είναι να αναδειχθεί η αλληλεξάρτηση των ιστορικών και πολιτισµικών δοµών 
µέσα από τη διαµεσολάβηση του κειµένου, το οποίο λειτουργεί ως ενδιάµεσος κρίκος 
συγχώνευσης των δύο πόλων. Στην ουσία, ο διδάσκων επιδιώκει να προβάλει όσο πιο 
ανάγλυφα µπορεί την περιβάλλουσα και τη σηµαίνουσα δοµή του διδασκόµενου έργου, 
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σύµφωνα µε την γκολντµανική ανάλυση, επιχειρώντας να καταστήσει εµφανή το γόνιµο 
και λανθάνοντα διάλογο που αναπτύσσεται ανάµεσα στο πολιτισµικά προσδιορισµένο 
έργο σύµφωνα µε τις ιδεολογικές συνιστώσες της κοινωνικής οµάδας όπου εντάσσεται ο 
συγγραφέας του και στο ευρύτερο ιδεολογικό απόθεµα του κοσµοθεωρητικού προτύπου 
της συγκεκριµένης οµάδας, µε κριτήριο τις λύσεις που προτείνει το λογοτεχνικό έργο. 
Παρέχει στους µαθητές όσες πληροφορίες θεωρεί αναγκαίες για να αντιληφθούν τη 
διαλεκτική σχέση περιβάλλουσας και σηµαίνουσας δοµής, δηµιουργώντας εννοιολογικές 
διασυνδέσεις στους εναλλακτικούς συσχετισµούς των δεδοµένων τους: µία ενδεικτική 
µέθοδος είναι να παρέχει πληροφορίες για την ερµηνεία της σηµαίνουσας δοµής του έργου 
µε αφετηρία την περιβάλλουσα δοµή, και στη συνέχεια να οικοδοµεί τη σκέψη του µε 
βάση την πρώτη για να αναλύσει δεδοµένα της δεύτερης. Ο διαρκής διάλογος των δύο 
δοµικών συστηµάτων ωθεί το µαθητή στην εποικοδοµιστική προοπτική συσχετισµού 
ιστορικών και πολιτισµικών εννοιών και αποσκοπεί στη δυνατότητα αποκωδικοποίησης 
των ιδεολογικών προβληµατισµών που διαµορφώνουν τη συλλογική συνείδηση της 
κοινωνικής οµάδας όπου εντάσσεται ο συγγραφέας. Προχωρώντας από απλές δοµές του 
κειµένου, ο διδάσκων ερµηνεύει µε παραποµπές στην εποχή του συγγραφέα 
συγκεκριµένες επιλογές του τελευταίου, και προχωρά σε πιο σύνθετες δοµές, 
παρακινώντας τους µαθητές να δοµήσουν µαζί του το διαρκώς διευρυνόµενο δοµικό 
σύστηµα των εννοιών. Εφόσον ο συγγραφέας επιλέγει το πρότυπο της κοσµοθεωρίας του 
από τις ιδεολογικές θέσεις των µελών της κοινωνικής οµάδας όπου εκείνος ανήκει, ο 
διδάσκων πρέπει να επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στις κοινωνικές και οικονοµικές 
παραµέτρους που πιστεύει ότι έχουν επηρεάσει το στοχασµό του πρώτου. Είναι θεµιτό, 
φυσικά, στον εντοπισµό τέτοιων γεγονότων να συνεισφέρουν και οι µαθητές – έχοντας 
πιθανόν προετοιµάσει κάποιο υλικό στο σπίτι για τη ζωή του συγγραφέα και την εποχή 
του – προτείνοντας και αξιολογώντας διάφορα περιστατικά ή γεγονότα που θεωρούν 
καθοριστικά. Για τους µαθητές είναι πιο εύκολο να ανατρέξουν στη βιογραφία του 
συγγραφέα ή σε ιστορικά γεγονότα της εποχής του για να σχηµατίσουν πιο 
αντιπροσωπευτική εικόνα για την ευρύτερη κοινωνική οµάδα όπου εκείνος εντάσσεται. 

Βασικές θεωρητικές έννοιες Σηµαίνουσα δοµή – Περιβάλλουσα δοµή 
 

∆ιδακτικές προεκτάσεις 

 Ο διδάσκων, αφού συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες που θα του παρέχουν οι 
µαθητές και καταγράψει στον πίνακα ορισµένες λέξεις – κλειδιά για την προσπέλαση της 
σηµαίνουσας και της περιβάλλουσας δοµής, προχωρά στη διαλεκτική ανάλυση 
εννοιολογικών συσχετισµών και αποκαλύπτει στοιχεία της κοινωνικής ταυτότητας του 
συγγραφέα που λανθάνουν στο κείµενο: για παράδειγµα, αν ένας συγγραφέας 
εναντιώνεται στην άρχουσα ιδεολογία της εποχής του, είναι ιδιαίτερα πολιτικοποιηµένος, 
εύπορος ή άπορος, ανήκει στη µικροαστική ή την αγροτική τάξη, συµµετέχει σε 
ιδεολογικά ή καλλιτεχνικά ρεύµατα µε κοινωνικούς προβληµατισµούς, βιώνει τις 
επιπτώσεις σηµαντικών οικονοµικών και κοινωνικών γεγονότων της εποχής του, και 
πολλά άλλα παρόµοια δεδοµένα προσφέρουν πολύτιµα στοιχεία για την ανακατασκευή της 
ιδεολογικής τοποθέτησής του που λανθάνει στο κείµενο. Αυτά τα δεδοµένα δεν είναι 
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προσωπικά, αλλά επηρεάζονται από το γενικότερο ιδεολογικό προσανατολισµό της 
κοινωνικής οµάδας της οποίας είναι µέλος ο συγγραφέας και καθορίζονται από κοινούς 
προβληµατισµούς, φόβους, ελπίδες και αγώνες. Άρα, δε µας ενδιαφέρει µία 
ψυχαναλυτικού τύπου προσέγγιση της βιοποριστικής και ιδεολογικής πορείας του 
συγγραφέα, αποκοµµένη από το γενικότερο κοινωνικό και οικονοµικό πλαίσιο όπου 
εκείνη εντάσσεται. Για το λόγο αυτόν, είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε ιστορικά γεγονότα 
που διαµορφώνουν τις συνθήκες ένταξης του λογοτέχνη στη συγκεκριµένη κοινωνική 
οµάδα, υποτάσσοντας τα δεδοµένα της προσωπικής του ζωής στο φαντασιακό πρίσµα της 
συλλογικά νοούµενης ιδεολογικής συνισταµένης. Εποµένως, ο καθοριστικός ρόλος των 
µαθητών στην ερµηνευτική προσπέλαση του κειµένου συνίσταται στο να 
χρησιµοποιήσουν τις εννοιολογικές γέφυρες που προκύπτουν από τον παραλληλισµό της 
σηµαίνουσας και της περιβάλλουσας δοµής για να ανακαλύψουν τις προτεινόµενες λύσεις 
στα ιδεολογικά ζητήµατα, τα οποία απασχολούν την κοινωνική οµάδα όπου ανήκει ο 
συγγραφέας. Ουσιαστικά, οι µαθητές αναζητούν στο κείµενο κρυµµένες απαντήσεις σε 
γενικότερους ιδεολογικούς προβληµατισµούς και – µε όρους µπαχτινικής διαλογικότητας 
– συνδιαλέγονται µε το κείµενο, ώστε να το χρησιµοποιήσουν ως εννοιολογική αφετηρία 
για αναγωγική σηµειοδότηση µε κοινωνικές και οικονοµικές παραµέτρους.  

Αναφορικά µε τη χρήση του My First  Ex, οι µαθητές επιλέγουν καταρχάς µία λέξη – 
κλειδί για το πεδίο της ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, η οποία µπορεί να είναι το όνοµα του 
συγγραφέα, και αναζητούν µε το προτεινόµενο λογισµικό βιογραφικές πληροφορίες. Στη 
συνέχεια επιλέγουν µία λέξη – κλειδί για το πεδίο της ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, µε στόχο 
να συλλέξουν υλικό για τις κοινωνικές και οικονοµικές παραµέτρους που προσδιορίζουν 
την περιβάλλουσα δοµή του έργου. Τέλος, µε βάση τη λέξη – κλειδί για το πεδίο του 
ΜΥΘΟΥ, οι µαθητές αναζητούν πληροφορίες για σύγχρονες µε το συγγραφέα εκδοχές 
κοινωνικών µύθων, µε βάση τη συζήτηση που έχει προηγηθεί στην τάξη, ώστε να 
αποκωδικοποιηθεί η σηµαίνουσα δοµή του έργου. Η προσοχή των µαθητών στρέφεται στο 
διάλογο που ανοίγεται ανάµεσα στην περιβάλλουσα και τη σηµαίνουσα δοµή, δηλαδή 
ανάµεσα στις πληροφορίες που συγκεντρώνουν για την προσδιορισµένη µε κοινωνικούς 
όρους πραγµατικότητα και το προσδιορισµένο µε πολιτισµικούς όρους έργο. Η αξιοποίηση 
του συλλεγόµενου υλικού  µπορεί να λάβει τη µορφή ενός διαλογικού ή αφηγηµατικού 
κειµένου, όπου ο µαθητής πραγµατεύεται ιδεολογικά ζητήµατα της κοινωνικής οµάδας 
όπου ανήκει ο συγγραφέας, χωρίς να υιοθετεί ο ίδιος την ιδεολογική συνισταµένη της 
συλλογικής συνείδησής της.  

Βασική ερµηνευτική έννοια Αναγωγική σηµειοδότηση 
 

 
Θεωρία του Μπαχτίν 

Βασικές θεωρητικές έννοιες ανάλυσης λογοτεχνικού κειµένου 

Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται µε µεγαλύτερη επιτυχία σε εκτεταµένα αποσπάσµατα 
πεζού λόγου, όπου προβάλλονται οι σκέψεις, οι πράξεις και τα λόγια διαφόρων ηρώων.  Η 
πολυφωνικότητα και η διαλογικότητα ως βασικές θεωρητικές έννοιες συνδυάζονται µε το 
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διαδραστικό πλαίσιο του µικρόκοσµου και της ευρύτερης κοινωνικής οµάδας όπου ανήκει 
ο δηµιουργός της επικοινωνιακής πράξης του γραπτού λόγου (συγγραφέας/µαθητής). 
Επιδίωξη του διδάσκοντος είναι: 

α) αφενός, να συνδιαλεχθούν οι µαθητές µε τις φωνές των ηρώων του συγκεκριµένου 
κειµένου, να συγκρίνουν τις προοπτικές και τα όριά τους, να τις υιοθετήσουν, να τις 
κριτικάρουν ή να τις απορρίψουν. 

β) αφετέρου, να αναδείξουν τη διαλογικότητα που αναπτύσσεται µεταξύ του 
διδασκόµενου κειµένου και άλλων λογοτεχνικών έργων µε διακειµενικούς δεσµούς ή 
θεµατικές αναλογίες.  

Βασικές θεωρητικές έννοιες ∆ιαλογικότητα - Πολυφωνικότητα 
 

∆ιδακτικές προεκτάσεις 

Κατά τη διάρκεια της ερµηνευτικής ανάλυσης στην τάξη, ο διδάσκων µπορεί να 
προχωρήσει σε οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και να αναθέσει σε κάθε οµάδα να 
συνθέσει έναν γραπτό διάλογο µε κάποιον ήρωα του κειµένου, ώστε ο τελευταίος να 
συνοµιλεί εικονικά µε τους µαθητές της οµάδας στις ίδιες σκηνές του έργου: οι µαθητές 
εισάγονται έτσι στη δράση, εντασσόµενοι σε εικονικά κοινωνικά πλαίσια, και αποκτούν 
ενεργό ρόλο στην εξέλιξη της συγκεκριµένης σκηνής. Κάθε µαθητής της οµάδας είναι 
παρών στην ανακατασκευή της σκηνής και ανταλλάσσει απόψεις µε τους ήρωες, 
καταργώντας την αποστασιοποιηµένη λειτουργία τους. Ο ενεργός διάλογος µαθητών – 
ηρώων παρέχει στους πρώτους την κατάκτηση µετα-αφηγηµατικών τεχνικών και στους 
δευτέρους τη δυνατότητα ετεροχρονισµένης ποιητικής υπόστασης.  

Άλλη επιλογή του διδάσκοντος είναι η δραµατοποίηση ανάλογων σκηνών, διαδικασία 
που παρουσιάζει πολλά κοινά µε την προφορική παράδοση του µύθου και εµπλουτίζει µε 
άπλετο βιωµατικό και επικαιροποιηµένο υλικό τη διασκευή της λογοτεχνικής εκδοχής. Οι 
µαθητές υποδύονται είτε ρόλους ηρώων είτε τους ίδιους τους εαυτούς τους και η 
συνύπαρξή τους στην εικονική σκηνή της αίθουσας παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον 
για τον αυτοσχεδιασµό και τη δυναµική εξέλιξη της δράσης, αφού κανείς δε γνωρίζει πώς 
θα εξελιχθεί ο µεταξύ τους διάλογος. 

Μία τρίτη τεχνική προσπέλασης του κειµένου συναρτά συναρτά το διαλογικό 
χαρακτήρα του προς ανάλυση έργου µε άλλα συναφή ως προς το θεµατολογικό ορίζοντα 
κείµενα, τα οποία µπορεί να προτείνει είτε ο διδάσκων είτε κάποιος µαθητής. Έτσι, θα 
παρουσίαζε µεγάλο ενδιαφέρον µία συγκριτική εξέταση των κειµενικών φωνών του 
αναλυόµενου έργου µε κειµενικές φωνές άλλων έργων, µε τα οποία θα µπορούσε να 
αναπτυχθεί ένας γόνιµος διάλογος. Η διεύρυνση της διαλογικής εµβέλειας που 
επιτυγχάνεται µε την κριτική ανάλυση των κειµενικών φωνών κατάλληλα επιλεγµένων 
έργων στη συγκριτική τους διάσταση, προικίζει το γραπτό ή δραµατοποιηµένο λόγο των 
µαθητών µε διακειµενικό ενδιαφέρον και σύνθετο ορίζοντα προσδοκιών, επιφυλάσσοντας 
γόνιµες εκπλήξεις χάρη στο διάλογο που αναπτύσσεται µεταξύ φαινοµενικά ετερόκλητων 
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λογοτεχνικών αφετηριών. Είναι θεµιτό, επίσης, να δηµιουργήσουν οι µαθητές διαλόγους – 
προφορικούς ή γραπτούς – όπου θα συνδιαλέγονται ήρωες των σχετικών έργων µεταξύ 
τους, ενώ στους διαλόγους αυτούς µπορούν κάλλιστα να εµπλακούν και οι ίδιοι οι 
µαθητές, διασταυρώνοντας τους ερµηνευτικούς ορίζοντες της λεκτικής και µη λεκτικής 
αποτύπωσης των «φωνών» τους. 

Αναφορικά µε τη χρήση του My First Ex, οι µαθητές καλούνται να αποτυπώσουν τη 
διαλογική εκδοχή τους σε γραπτό λόγο, τροποποιώντας τον εικονικό διάλογο που 
δοµήθηκε στην τάξη και µεταφέροντας την ίδια σκηνή στη σύγχρονη εποχή. Έτσι, οι 
λέξεις – κλειδιά κάθε πεδίου (ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΜΥΘΟΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ) 
επιχειρούν να απεικονίσουν δυνητικές εκδοχές για τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσε να 
εκτυλιχθεί ή ίδια σκηνή σε ανάλογες περιστάσεις της καθηµερινής ζωής.  Επιπλέον, ο 
διδάσκων θα είναι σε θέση να κατατάξει τους µαθητές, ανάλογα µε τον τρόπο που θα 
επιλέξει καθένας τους να ανασυνθέσει το κείµενο στην εργασία του, σε τρεις κατηγορίες, 
σύµφωνα µε τη διάκριση που προτείνει ο Μπαχτίν. Θα προκύψουν, λοιπόν, τα παρακάτω 
τρία είδη αναγνωστών – µαθητών: 

1. εκείνοι που προβάλλουν τις επιθυµίες και τον τρόπο σκέψης τους στο κείµενο, 
µεταβάλλοντας δραστικά τις δοµικές του προδιαγραφές. 

2. εκείνοι που παραµένουν αποστασιοποιηµένοι από το κείµενο, αφήνοντάς το να 
παρέµβει στον τρόπο σκέψης τους και να τον µεταβάλει δραστικά. 

3. εκείνοι που διατηρούν ενεργό διάλογο µε το κείµενο και αναπτύσσουν 
διαδραστική σχέση µαζί του, εξισορροπώντας τις εκατέρωθεν µεταβολές. 

Ο διδάσκων οφείλει να προσπαθήσει να καλλιεργήσει στους µαθητές που ανήκουν 
στις δύο πρώτες κατηγορίες τις αναγνωστικές δεξιότητες και την κριτική ικανότητα που 
απαιτούνται για την ανάπτυξη γόνιµου διαλόγου µε τις κειµενικές φωνές. Το εγχείρηµα 
αυτό, βέβαια, δεν είναι διόλου εύκολο, δεδοµένου ότι η υιοθέτηση ανάλογης στάσης 
απαιτεί πνευµατική ωριµότητα και κριτική σκέψη, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 
επικοινωνιακής ηθικής διδάσκοντα – µαθητών και προϋποθέτει τη συνειδητοποίηση του 
αναγκαίου ρόλου της ετερότητας στη διαµόρφωση της ταυτότητας. 

Βασική ερµηνευτική έννοια ∆ιάλογος µε τις κειµενικές φωνές 
 

 
Θεωρία του Γιάους 

Βασικές θεωρητικές έννοιες ανάλυσης λογοτεχνικού κειµένου 

Ο εκπαιδευτικός επιδιώκει να κατανοήσουν οι µαθητές πώς το λογοτεχνικό έργο 
και ο αναγνώστης αναπτύσσουν µεταξύ τους διαλογική σχέση, µία συνθήκη που υπόκειται 
σε µεταβολές κατά τη διάρκεια του χρόνου. Έτσι, σε κάθε εποχή, οι αναγνώστες δεν έχουν 
τα ίδια ενδιαφέροντα, τις ίδιες ανάγκες, τα ίδια προβλήµατα, τις ίδιες αξίες, την ίδια 
νοοτροπία, εφόσον οι κοινωνικές αλλαγές σφραγίζουν την ταυτότητά τους. ∆εν υφίσταται, 
λοιπόν, διαχρονικός αναγνώστης, διότι η αντίληψη και οι αισθητικές επιλογές καθενός 
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είναι ιστορικά και κοινωνικά προσδιορισµένες. Κάθε εποχή επιβάλλει τις δικές της 
απαιτήσεις και προτεραιότητες στον αναγνώστη και εκείνος αναζητά την εκπλήρωση των 
προσδοκιών του στην ανάγνωση επιλεγµένων λογοτεχνικών βιβλίων – διαδικασία που 
στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα ανατρέπεται εκ των ένδον, δεδοµένου ότι ο µαθητής 
δεν επιλέγει τα διδασκόµενα κείµενα. Από την άλλη, είναι φυσικό επόµενο να απαιτείται 
µία δυναµική εγχρονισµού του λογοτεχνικού υλικού στις ευµετάβλητες κοινωνικο-
ιστορικές συνθήκες και να καθίσταται ορατός ο δυνητικός ορίζοντας επικαιροποίησης του 
θεµατικού του ρεπερτορίου: το υψηλής ποιότητας λογοτεχνικό έργο µεταλλάσσεται από 
εποχή σε εποχή, από κοινωνία σε κοινωνία, και αποκτά διαφορετικά νοήµατα σε κάθε 
περίπτωση, δεδοµένου ότι οι αναγνώστες διαφορετικών εποχών αναζητούν και διακρίνουν 
διαφορετικά δεδοµένα στην ίδια κειµενική αφετηρία. Από την άποψη αυτήν, ο διδάσκων 
µπορεί να αξιοποιήσει τη διδακτική αρχή της επικαιροποίησης, ώστε να αναδείξει νέες 
ερµηνείες του λογοτεχνικού έργου. 

Βασική θεωρητική έννοια Ορίζοντας προσδοκιών αναγνώστη 
 

∆ιδακτικές προεκτάσεις 

Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει διάλογο µε τους µαθητές προκειµένου να τους µυήσει 
στην έννοια του ιστορικού και κοινωνικού προσδιορισµού των αισθητικών προτιµήσεων 
του αναγνώστη. Συζητά µαζί τους για τις πιθανές µεταβολές που θα σηµειώνονταν στη 
σκέψη και τη συµπεριφορά ενός λογοτεχνικού ήρωα του διδασκόµενου κειµένου σε 
διαφορετικές εποχές ή/και σε διαφορετικούς τόπους, εφόσον ο συγγραφέας/ποιητής θα 
χρησιµοποιούσε τον ήρωα αυτόν ως µία µεταβλητή του αναγνωστικού ορίζοντα 
προσδοκίας. Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει γνώση των ειδικότερων ιστορικών και 
κοινωνικών συνθηκών, όπου εγκιβωτίζεται η δράση ενός ετεροχρονικά προσδιορισµένου 
προσώπου/ήρωα. Επίσης, είναι ενδιαφέρον να εικάσουν σε πρώτη φάση οι µαθητές αν το 
συγκεκριµένο έργο γνώρισε ή όχι επιτυχία στην Ελλάδα ως χώρα υποδοχής του, και στη 
συνέχεια να παρουσιάσει ο διδάσκων στοιχεία που θα τεκµηριώνουν τι συνέβη 
πραγµατικά. Η διαδικασία της επαλήθευσης των προσδόκιµων ή δυνητικών εκδοχών που 
διατυπώνουν οι µαθητές, δοκιµάζει την αντοχή των ερµηνευτικών σεναρίων τους στις 
επιταγές της πραγµατικότητας. 

Αναφορικά µε τη χρήση του My First Ex, ο διδάσκων προσπαθεί να καλλιεργήσει 
την κριτική µατιά των µαθητών, επιχειρώντας να τους µεταβάλει σε δυνητικούς 
αναγνώστες άλλων εποχών. Έτσι, τους αναθέτει να διερευνήσουν στο πεδίο της 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ άλλες ιστορικές περιόδους, όπου οι προτεραιότητες και οι 
αντιλήψεις ήταν διαφορετικές, ώστε να διακριβώσουν πόσο ευµετάβλητα είναι τα κριτήρια 
αποτίµησης του ίδιου λογοτεχνικού έργου. Επίσης, είναι ιδιαίτερα χρήσιµο να 
αναζητήσουν οι µαθητές πληροφορίες για την πρόσληψη του διδασκόµενου λογοτεχνικού 
έργου σε άλλες εποχές, κινούµενοι στο πεδίο της ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: βρίσκοντας στοιχεία 
για την κριτική αποτίµηση του έργου και την τύχη του σε διαφορετικές ιστορικές 
συγκυρίες, είναι σε θέση να κατανοήσουν ότι οι συνθήκες πρόσληψής του είναι 
ετεροκαθορισµένες και προδιαγράφουν σε µεγάλο βαθµό την επιτυχηµένη ή µη προοπτική 
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των επικοινωνιακών του χαρακτηριστικών. Τέλος, οι µαθητές, επιχειρώντας να 
ανακαλύψουν λανθάνουσες µυθικές πτυχές στις θεµατικές συνιστώσες του κειµένου, 
διερευνούν στο πεδίο του ΜΥΘΟΥ διαφορετικές εκδοχές των ερµηνευτικών τους 
δοκιµών. Επιχειρούν: 

1) να συνδέσουν τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες που σφραγίζουν την 
πρόσληψη του έργου µε την παρουσία µυθικών παραµέτρων. 

2) να αιτιολογήσουν γιατί ο συγκεκριµένος µύθος λειτουργεί µε θετικό ή αρνητικό 
τρόπο τη συγκεκριµένη εποχή. Με τον τρόπο αυτόν νοηµατοδοτούν τους µηχανισµούς 
αναβάθµισης ή υποβάθµισης του λογοτεχνικού έργου, συνδέοντας τους ιστορικούς και 
κοινωνικούς παράγοντες µε τη λειτουργία µυθικών προτύπων και τις ενδεχόµενες 
απηχήσεις ή επιδράσεις τους στους αναγνώστες κάθε εποχής. 

Βασική ερµηνευτική έννοια Επαλήθευση προσδόκιµων εκδοχών 
 

 
Θεωρία του Ίζερ  

Βασικές θεωρητικές έννοιες ανάλυσης λογοτεχνικού κειµένου 

∆ηµιουργώντας ένα επιστηµολογικό υπόβαθρο, δοµηµένο στην αλληλεξάρτηση 
των πρωτοβάθµιων και των δευτεροβάθµιων αρνήσεων, επεκτείνουµε αναλογικά την 
ερµηνευτική µας προσπέλαση υπό το πρίσµα µίας επικοινωνιακής διαδικασίας, όπου 
εντοπίζονται αρκετά κοινά σηµεία µε τη µπαχτινική θεώρηση των εκφωνηµάτων. Η 
σύλληψη αυτή εδράζεται  στο γεγονός ότι οι πρωτοβάθµιες αρνήσεις είναι κειµενικές, ενώ 
οι δευτεροβάθµιες µη κειµενικές, κατ’ αναλογία της διττής λειτουργίας των εκφωνηµάτων: 
η αποφατικότητα νοείται ως αποτέλεσµα διαπλοκής αφενός του εδραιωµένου στις 
κειµενικές αρνήσεις θέµατος και, αφετέρου, του διαλόγου που αναπτύσσεται ανάµεσα στα 
κειµενικά σηµεία και τους σηµασιολογικούς ορισµούς που προκρίνει ως καταλληλότερους 
κάθε µαθητής. Υπενθυµίζεται ότι οι πρωτοβάθµιες αρνήσεις εµπλουτίζουν το θέµα και οι 
δευτεροβάθµιες συµβάλλουν στο διάλογο κειµένου – αναγνώστη, αµφότερες δε 
εντάσσονται στον παραδειγµατικό άξονα. Όπως ο εκφωνηµατικός χαρακτήρας του 
επικοινωνιακού σηµείου συνδυάζει τη γλωσσική και τη µη γλωσσική του έκφανση, έτσι 
και τα διατυπωµένα στοιχεία του κειµένου συνοδεύονται από έναν µη διατυπωµένο 
ορίζοντα, σύµφωνα µε τη θεώρηση του ΄Ιζερ. Ειδικότερα, η µπαχτινική διαδικασία του 
προσδιορισµού ενός ευρύτερου σηµασιολογικού αποθέµατος από όπου το υποκείµενο 
αντλεί µη γλωσσικό υλικό για να δοµήσει τις νοηµατοδοτήσεις του, προσιδιάζει στην 
παρουσία ενός δεύτερου µη διατυπωµένου κειµένου – παράλληλα µε το λογοτεχνικό – που 
κατασκευάζει ο αναγνώστης – µαθητής µε θεµέλια τις αρνήσεις, ώστε να δοµήσει τις 
επιχειρούµενες νοηµατοδοτήσεις του µη διατυπωµένου κειµένου.  

Βασικές θεωρητικές έννοιες Πρωτοβάθµιες & δευτεροβάθµιες 
αρνήσεις στον παραδειγµατικό άξονα 
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∆ιδακτικές προεκτάσεις 

Αφού διαβαστεί το κείµενο, ο διδάσκων παροτρύνει τους µαθητές να σηµειώσουν 
σε µία – δύο προτάσεις µία εικόνα, ιδέα, πληροφορία ή ενέργεια που τους έκανε τη 
µεγαλύτερη εντύπωση. Εντοπίζονται µετά από σχετική συζήτηση οι πιο 
αντιπροσωπευτικές λέξεις – κλειδιά των παραπάνω παρατηρήσεων και καταγράφονται 
στον πίνακα.  Ακολούθως, οι µαθητές ανταλλάσσουν απόψεις µε βάση το γνωσιακό τους 
απόθεµα, για να ανακαλύψουν κάποιο µυθικό υπόβαθρο στην αναπαράσταση των ήδη 
εντοπισµένων εικόνων, ιδεών, πληροφοριών ή ενεργειών. Ουσιαστικά, οι µαθητές 
καλούνται να εντοπίσουν µυθήµατα, δηλαδή λέξεις ή φράσεις που συµπυκνώνουν µυθικές 
προεκτάσεις. Ο διδάσκων καταγράφει στον πίνακα τις προτεινόµενες λέξεις – κλειδιά των 
µαθητών που παραπέµπουν αυτή τη φορά σε µυθικά συµφραζόµενα και αντλούν τη 
δυναµική τους από τα σχετικά µυθικά υποστρώµατα του λογοτεχνικού κειµένου. Με άλλα 
λόγια, η διαφορά τους από τις πρώτες λέξεις – κλειδιά είναι ότι αυτές προσδιορίζουν 
λανθάνοντες µύθους και αναπαριστούν τους νοηµατικούς πυρήνες τους. Μετά την 
καταγραφή των σχετικών λέξεων ή φράσεων, ο διδάσκων ζητά από τους µαθητές να 
επιλέξουν από τις παραπάνω τις τρεις επικρατέστερες λέξεις που είναι κοµβικής σηµασίας 
για την πλοκή,  τυγχάνουν ευρείας αποδοχής και σχετίζονται άµεσα µε έναν κυρίαρχο 
µύθο, έστω και µε µεταφορική ή µετωνυµική λειτουργία. Για παράδειγµα, οι λέξεις χρυσός, 
υγρό στοιχείο και κιθάρα µπορεί να παραπέµπουν στον κυρίαρχο µύθο της Αργοναυτικής 
εκστρατείας. Οι µαθητές καταγράφουν τις τρεις λέξεις – κλειδιά κοινής αποδοχής και 
συζητούν σχετικά µε τις προϋποθέσεις πρόκρισής τους έναντι των υπολοίπων. 

Αναφορικά µε τη χρήση του My First  Ex, οι µαθητές καλούνται να 
χρησιµοποιήσουν τις λέξεις – κλειδιά που αντιπροσωπεύουν τις πιο σηµαντικές 
πληροφορίες του κειµένου υπό µορφή τίτλου κάθε ενότητας και να δοµήσουν, παράλληλα, 
αιτιολογήσεις που να συνδέουν αυτούς τους τίτλους. Τονίζεται ότι κριτήριο επιλογής είναι 
η χρησιµότητα των πληροφοριών σύµφωνα µε τη γνώµη κάθε µαθητή και όχι σύµφωνα µε 
τις υποδείξεις του διδάσκοντος. Ασφαλώς και έχει το δικαίωµα ένας µαθητής να 
προτιµήσει σηµεία που για κάποιον άλλον είναι δευτερευούσης σηµασίας. Έπειτα, ζητάµε 
από τους µαθητές να εντάξουν οργανικά καθεµιά από τις τρεις κοινώς αποδεκτές λέξεις – 
κλειδιά του κυρίαρχου µύθου στον τίτλο της ενότητας όπου αυτή ανήκει. Αν αυτό δεν 
είναι εφικτό, οι λέξεις εντάσσονται στον τίτλο οποιασδήποτε ενότητας. Αυτές οι τρεις 
λέξεις αποτελούν τους θεµατικούς άξονες γύρω από τους οποίους συλλέγονται 
πληροφορίες µε το λογισµικό από το διαδίκτυο. Στη συνέχεια, οι µαθητές καλούνται να 
συµπληρώσουν µόνοι το σχετικό µύθο και να αναδοµήσουν το συνθετικό ιστό των 
παραπάνω κοµβικών σηµείων παράγοντας γραπτό λόγο. Τώρα ο µη διατυπωµένος 
ορίζοντας του µυθικού υποστρώµατος συνοδεύει – και µάλιστα, καθοδηγεί – τα 
διατυπωµένα κειµενικά στοιχεία, εµβολιάζοντας τη διαπραγµάτευση του θέµατος µε τους 
υποκειµενικούς σηµασιολογικούς ορισµούς κάθε µαθητή. 

Βασική ερµηνευτική έννοια Νοηµατοδότηση του µη διατυπωµένου 
κειµένου µέσω αρνήσεων 
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Θεωρία του Ντυράν 
Βασικές θεωρητικές έννοιες ανάλυσης λογοτεχνικού κειµένου 

Ο διδάσκων επιζητά να αναδείξει τις λανθάνουσες αναλογίες ανάµεσα στο στατικό 
ρόλο των οµαδοποιηµένων εικόνων και το δυναµικό ρόλο του µύθου, χάρη στο ρυθµιστικό 
ρόλο των δοµών. Άρα, µας ενδιαφέρει η δυναµική σύλληψη του µύθου ως διαδικασία 
διαρκούς δόµησης µε τις πρώτες ύλες των εικόνων. 

Βασική θεωρητική έννοια Αναλογία µύθου και οµαδοποιηµένων 
εικόνων 

 

∆ιδακτικές προεκτάσεις 

Ο διδάσκων ωθεί τους µαθητές να εντοπίσουν τα βασικά κατά τη γνώµη τους σύµβολα 
του κειµένου, να τα οµαδοποιήσουν ανάλογα µε τις εικόνες που αναπαριστούν, να 
περιγράψουν τη δοµή των αναλυόµενων εικόνων και, τέλος, να επιλέξουν αν οι δοµές 
αυτές παραπέµπουν σε κάποιον µύθο. ∆ιακρίνουµε, λοιπόν, τέσσερα στάδια: 

• οµαδοποίηση συµβόλων 
• εικόνες 

• δοµές εικόνων 
• µύθος 

Η διαδικασία αυτή αποδίδει καλύτερα στην οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, κατά 
την οποία οι µαθητές ανταλλάσσουν απόψεις και συγκρίνουν τις προοπτικές τους σε κάθε 
στάδιο, επιλέγοντας τις καταλληλότερες απόψεις. 

Αναφορικά µε τη χρήση του My First Ex, κάθε µαθητής αναλαµβάνει να συνθέσει 
ένα κείµενο, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία. Έχοντας ήδη διαµορφώσει 
συγκεκριµένη άποψη για την εκδοχή του λανθάνοντα µύθου από την προηγηθείσα 
ανάλυση, επιλέγει µία λέξη – κλειδί στο πεδίο του ΜΥΘΟΥ και µία αντίστοιχη στο πεδίο 
της ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά µε τις κοινωνικές 
συνθήκες που επικρατούσαν την εποχή του συγγραφέα. Στη συνέχεια, προσπαθεί να 
συνδυάσει τις πληροφορίες των δύο πεδίων, ώστε να αντιληφθεί τις κοινωνικές συνθήκες 
ως κοινωνικό πλαίσιο και το µύθο ως προϊόν του. Έπειτα, ο µαθητής αναζητά 
πληροφορίες στο πεδίο της ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, µε λέξη – κλειδί πιθανότατα το όνοµα του 
συγγραφέα, ώστε να κατανοήσει πώς ο λογοτέχνης χρησιµοποιεί το µύθο για να 
µετουσιώσει τις προτεινόµενες κοινωνικές πρακτικές. Έτσι, ο µύθος διαµεσολαβεί 
ανάµεσα στις αντικειµενικές κοινωνικές περιστάσεις της εποχής του συγγραφέα και τις 
υποκειµενικές κοινωνικές πρακτικές που προτείνει ο τελευταίος. Η συλλογιστική αυτής 
της διασύνδεσης είναι καθοριστικής σηµασίας, διότι ενεργοποιείται – παράλληλα µε τη 
λογική – και η φαντασία του µαθητή, ο οποίος επιχειρεί να ανιχνεύσει το φαντασιακό 
υπόβαθρο του συγγραφέα. Για ποιον λόγο ο συγγραφέας επιλέγει  αυτόν το λανθάνοντα 
µύθο για να προβάλει τις συγκεκριµένες κοινωνικές πρακτικές; Ποιες είναι αυτές; Όλα 
αυτά αποτελούν βασικά ερωτήµατα για το µαθητή. Καλό είναι ο διδάσκων να του έχει ήδη 



 137

εξηγήσει σε θεωρητικό επίπεδο ότι η µυθοπλασιακή ικανότητα του συγγραφέα στοχεύει 
στο να µετασχηµατίσει τις δοµές της συλλογικής φαντασίας (στόχος επιτεύξιµος) και, κατ’ 
επέκταση, τις κοινωνικές δοµές (στόχος ευκταίος). Με απλά λόγια, ο λογοτέχνης, 
µεταβάλλοντας τη δοµή των εικόνων που χρησιµοποιεί, δηµιουργεί έναν νέο µύθο: αυτή η 
µεταβολή που επιφέρει στις δοµές της συλλογικής φαντασίας αποσκοπεί στην προβολή 
συγκεκριµένων κοινωνικών πρακτικών και, άρα, στη µεταβολή των κοινωνικών δοµών. Ο 
µαθητής, λοιπόν, αφού ολοκληρώσει την έρευνά του µε το προτεινόµενο λογισµικό, 
καλείται να συνθέσει ένα κείµενο όπου επιχειρεί να δικαιολογήσει µεταξύ άλλων: 

• γιατί ο συγγραφέας επιλέγει τα συγκεκριµένα σύµβολα για να δοµήσει τις εικόνες 
του. 

•  γιατί οδηγείται στη συγκεκριµένη οµαδοποίησή τους. 

•  αν ο µηχανισµός του κινήτρου του ως προς τη χρήση των συµβόλων είναι 
καταπιεστικός ή απελευθερωτικός. 

•  πώς συνδέεται το κοινωνιολογικό έρεισµα του συγγραφέα µε το φαντασιακό 
µηχανισµό που υιοθετεί. Πρακτικά, ο µαθητής εξακριβώνει αν ο συγγραφέας (λέξη 
– κλειδί στο πεδίο του ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ) υιοθετεί συµβατικά ή ανταγωνιστικά 
σύµβολα (λέξη – κλειδί στο πεδίο του ΜΥΘΟΥ), ωθούµενος από τον καταπιεστικό 
ή τον απελευθερωτικό µηχανισµό της φαντασίας, αντίστοιχα, για να διατηρήσει ή 
να µεταβάλει τις κοινωνικές δοµές, ανάλογα µε το κοινωνιολογικό έρεισµά του 
(λέξη – κλειδί στο πεδίο της ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ). 

Βασική ερµηνευτική έννοια Η µεταβολή της δοµής των εικόνων ως 
µετασχηµατισµός των δοµών της 

συλλογικής φαντασίας 
 

 
Θεωρία του Μπαρτ 

Βασικές θεωρητικές έννοιες ανάλυσης λογοτεχνικού κειµένου 

Ως βασικές θεωρητικές έννοιες επιλέγω τις προσαρµοσµένες στις ανάγκες των 
διδακτικών εφαρµογών λειτουργίες της Σηµείωσης, Μάθησης και Μίµησης. Αποδίδω 
ιδιαίτερη σηµασία στην ανάλυση των σχετικών λειτουργιών, καθώς ο διδακτικός 
σχεδιασµός περιστρέφεται γύρω από τρεις άξονες:  

• τις γλωσσικές επιλογές του συγγραφέα 

• την έµµεση λεκτική σκηνοθετική εκδοχή που προτείνει κάθε φορά ο συγγραφέας 
• το βαθµό επίδρασης του µύθου στη γλώσσα του συγγραφέα 

 
Πιο συγκεκριµένα, ο διδάσκων καλείται να αναλύσει σε τρία επίπεδα τον τρόπο µε τον 

οποίο ο λογοτέχνης: 

• επιλέγει τις λέξεις και τα φραστικά του σύνολα, µε βάση την επιθυµία του 
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• κατευθύνει µε τις γλωσσικές του επιλογές τη σκέψη του αναγνώστη – µαθητή 
• µαταιώνει την αναπαραστατική λειτουργία της γλώσσας, διότι η επιθυµία του 

ουτοπικού είναι ισχυρότερη από την επιθυµία του πραγµατικού. 
Βασικές θεωρητικές έννοιες Σηµείωση, Μάθηση, Μίµηση 

 

∆ιδακτικές προεκτάσεις 

Σκοπός του διδάσκοντος είναι: 

• να αποδοθούν διάφορες πολυτροπικές πτυχές του λανθάνοντος µυθικού 
υλικού. 

• να προβληθούν κωδικοποιηµένες παράµετροι του κοινωνικού πεδίου του 
µαθητή στις υφολογικές επιλογές του ( προαιρετική διαδικασία που απαιτεί 
περαιτέρω ανάλυση των κειµένων των µαθητών από το διδάσκοντα). 

Ο διδάσκων ζητά από κάθε µαθητή να γράψει σε πέντε λεπτά το µύθο που 
ανακαλύπτει στο διδασκόµενο λογοτεχνικό κείµενο και να τον περιγράψει, ώστε να 
µοιάζει µε µία εικόνα ή φωτογραφία ή ζωγραφικό πίνακα. Στη συνέχεια, οι µαθητές του 
δίνουν τις γραπτές περιγραφές τους, αλλά δε σχολιάζονται εντός τάξεως. Ο διδάσκων 
καλλιεργεί την κριτική ικανότητα των µαθητών να συλλαµβάνουν τις σηµασιολογικές 
µεταβολές που επιφέρουν οι υφολογικές επιλογές του λογοτέχνη. Γράφει στον πίνακα τις 
λέξεις – κλειδιά προς ανάλυση που προτείνουν οι µαθητές και οι οποίες αποτελούν τη 
σκαλωσιά της ερµηνείας των υφολογικών επιλογών του συγγραφέα (Σηµείωση). 
Επιπλέον, εντοπίζουν από κοινού µε την καθοδήγηση του διδάσκοντος σηµεία όπου 
ανακαλύπτουν την κρυφή σκέψη του λογοτέχνη, τον κρυµµένο, δηλαδή, λογοτεχνικό 
υποβολέα, και από τις λεκτικές σκηνοθετικές εκδοχές του επιλέγουν λέξεις – κλειδιά και 
τις αναγράφει ο διδάσκων στον πίνακα (Μάθηση). Συνδυάζοντας τις λέξεις – κλειδιά των 
υφολογικών και σκηνοθετικών επιλογών του συγγραφέα, αναδεικνύεται ο σχηµατισµός 
ενός µύθου, όπου αυτές οι λέξεις – κλειδιά γίνονται µυθικά σηµαίνοντα (Μίµηση). Οι 
µαθητές µεταφέρουν στα τετράδιά τους ό,τι έχει αποκαλυφθεί από τη διαδικασία αυτή. 

Αναφορικά µε τη χρήση του My First Ex, κάθε µαθητής αναλαµβάνει να παραγάγει 
τη δική του εκδοχή του µύθου, όπως την είχε παρουσιάσει γραπτώς στην αρχή του 
µαθήµατος, χρησιµοποιώντας επικουρικά τα µυθικά σηµαίνοντα των λέξεων – κλειδιών 
που καταγράφηκαν στη συνέχεια: εφόσον ο µαθητής το επιθυµεί, εµπλουτίζει τη µυθική 
περιγραφή του και τη µεταλλάσσει. Ο µαθητής καλείται να µετασχηµατίσει τις µορφικές 
αναλογίες της µυθικής αφήγησης, προτείνοντας τις δικές του λέξεις – κλειδιά, που 
µετατοπίζουν τις µορφές των µυθικών σηµαινόντων στο δικό του αφηγηµατικό και 
ερµηνευτικό πλαίσιο: αναδοµώντας τη λανθάνουσα µυθική αφήγηση µε τις δικές του 
λεκτικές πρώτες ύλες, συγκροτεί το νοηµατικό περιεχόµενο της προσωπικής του µετα-
αφήγησης. Η δική του µυθική εκδοχή εκτοπίζει τη µυθική εκδοχή του συγγραφέα, καθώς 
οι υφολογικές επιλογές του αναπαριστούν πληρέστερα τις νέες εικόνες. Ο µαθητής, λοιπόν, 
αναζητά σε κάθε πεδίο του My First Ex (ΜΥΘΟΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ) µία εικόνα, φωτογραφία ή έναν πίνακα, όπου αναπαρίσταται η λέξη – 
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κλειδί του πεδίου, ακριβώς όπως εκείνη είναι λεκτικά διατυπωµένη. Σκοπός του µαθητή 
είναι να συγκεντρώσει τρεις εικόνες που αναπαριστούν πληρέστερα τις τρεις έννοιες που 
έχει επιλέξει και, ακολούθως, µε αφετηρία τις εικόνες, να δοµήσει τη δική του µετα-
µυθοπλασία, περιγράφοντας τη σχέση των τριών εικόνων σε ένα δικό του κείµνο. Με τον 
τρόπο αυτόν, οι υβριδικές λεκτικές φόρµες του απηχούν µυθικά σηµαίνοντα, οι οποίες 
µετατρέπονται στις εικόνες σε ετεροπροσδιοριζόµενα νοηµατοδοτηµένα σηµεία. Έτσι, ο 
µαθητής, συγκρίνοντας τις µορφές των µυθικών σηµαινόντων στις τρεις εικόνες, 
νοηµατοδοτεί το περιεχόµενο της προσωπικής του µετα-αφήγησης.  

 Ο διδάσκων, συγκρίνοντας το πρώτο γραπτό κείµενο του µαθητή µε την τελική 
µετάπλασή του, διαπιστώνει τη µεταβολή που σηµειώνεται στην αναπαραστατική 
δυναµική της γλώσσας µε τη διαµεσολάβηση των εικόνων. Πρόθεσή µας εδώ δεν είναι να 
εντοπίσουµε µόνο την υπερίσχυση της επιθυµίας του ουτοπικού έναντι του πραγµατικού, 
αλλά και του οπτικού έναντι του λεκτικού. Σχετικά µε τις κωδικοποιηµένες παράµετρους 
του κοινωνικού πεδίου του µαθητή στις υφολογικές επιλογές του, επισηµαίνω ότι 
πρόκειται για προαιρετική διαδικασία που απαιτεί περαιτέρω ανάλυση των κειµένων των 
µαθητών από το διδάσκοντα µε εθνογραφικά και κοινωνιο-σηµειωτικά µεθοδολογικά 
εργαλεία.  

Βασική ερµηνευτική έννοια Πολυτροπική µετα-αφήγηση µυθικών 
σηµαινόντων 

 

 
Θεωρία του Μπουρντιέ 

Βασικές θεωρητικές έννοιες ανάλυσης λογοτεχνικού κειµένου 

Οι γλωσσικές πρακτικές του συγγραφέα προσεγγίζονται ως συνισταµένη αφενός 
των δοµικών σχέσεων που εγκαθιδρύουν τα πεδία και, αφετέρου, ως αντανακλάσεις 
οριοθετηµένων διαθέσεών του. Αναζητάµε, λοιπόν, την αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται 
από τη σχέση ανάµεσα στις µυθολογικές δοµές και τον ιδεολογικό ορίζοντα του 
συγγραφέα. Η σχέση αυτή προκύπτει από τη διαδραστική δυναµική µεταξύ των πεδίων, η 
οποία δηµιουργεί τη δοµή του λογοτεχνικού έργου, που, µε τη σειρά της, υπόκειται σε 
διαρκείς µεταβολές. Η οπτική αυτή αναγνωρίζει στη δοµή του κειµένου το δικαίωµα και 
την υποχρέωση να µεταβάλλεται συνεχώς, ως αποτέλεσµα της διαδραστικής σχέσης των 
πεδίων που τη δηµιουργούν. Εφόσον η συνεχής διάδραση των πεδίων εγγυάται τη διαρκή 
µεταβολή της λογοτεχνικής δοµής, η κριτική ικανότητα του µαθητή έγκειται στη 
συνειδητοποίηση της διαλεκτικής ανάµεσα στους εξωτερικούς και εσωτερικούς 
παράγοντες που αλληλοπροσδιορίζουν την ταυτότητα του λογοτεχνικού έργου. Όπως η 
δοµική µεταβολή του λογοτεχνικού έργου συναρτάται µε τη διάδραση των πεδίων, έτσι 
και το εγκιβωτισµένο µυθικό υπόβαθρο του λογοτεχνικού έργου συναρτάται µε την αυτο-
αναιρετική προοπτική του: όταν µετατοπιστεί η συναρµογή, ο µύθος αυτο-αναιρείται και 
οι µαθητές τον αποδοµούν. Το εγχείρηµα αυτό αποβλέπει στη θεώρηση της µετα-
µυθοπλασίας ως θεµελίου εγκαθίδρυσης της διαλεκτικής σχέσης µεταξύ των πεδίων και 
της λογοτεχνικής δοµής. 
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Βασική θεωρητική έννοια  Ο ρόλος της µετα-µυθοπλασίας στη 
διαλεκτική σχέση πεδίων και 

λογοτεχνικής δοµής 
 

∆ιδακτικές προεκτάσεις 

Ο διδάσκων επισηµαίνει σε ξεχωριστές στήλες τα πεδία και προχωρεί σε 
κατηγοροποίηση των εννοιών, παρέχοντας πληροφορίες ως προς τα διάφορα πεδία που 
συνθέτουν την εικόνα της εποχής του συγγραφέα, σηµειώνοντας στον πίνακα λέξεις – 
κλειδιά για το πολιτικό, κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτισµικό, λογοτεχνικό πεδίο και 
παροτρύνοντας τους µαθητές να εντοπίσουν πιθανές επιδράσεις κάθε πεδίου στη δοµή του 
διδασκόµενου λογοτεχνικού έργου. ∆ίπλα στη λέξη – κλειδί κάθε πεδίου γράφει τη λέξη – 
κλειδί που αντιστοιχεί στη δοµή του κειµένου, συµπληρώνοντας όσο µπορεί περισσότερες 
αντιστοιχήσεις. Παρατηρούνται και αξιολογούνται πιθανές αποκλίσεις των µυθολογικών 
δοµών από την κυρίαρχη ιδεολογία. Στη συνέχεια, οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες, ώστε 
καθεµία να ασχοληθεί µε τη σχέση ενός µόνου πεδίου µε την κειµενική δοµή βάσει ενός 
εντύπου οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας που θα λειτουργεί ως µεθοδολογικό εργαλείο 
(τη δηµιουργία ανάλογου εργαλείου αναλύω κατά την παρουσίαση της ερευνητικής µου 
πρότασης).  

Αναφορικά µε τη χρήση του My First  Ex, κάθε µαθητής συγγράφει µία ανάλυση 
του κειµένου µε βάση τις τρεις λέξεις – κλειδιά για το συγκεκριµένο πεδίο της οµάδας του, 
αντλώντας πληροφορίες µε το προτεινόµενο λογισµικό. Είναι προφανές ότι κατά την 
ανάγνωση διαφόρων κριτικών µετα-µυθοπλασιακών αναλύσεων θα καταστεί σαφής η 
διαλεκτική σχέση πεδίων και λογοτεχνικής δοµής. 

Βασική ερµηνευτική έννοια Κριτική  ανάλυση κειµένου µε  
µετα-µυθοπλασιακές ερµηνείες 

 

 

Συνθετική θεώρηση του διακειµενικού σηµαίνοντος:µορφική αποτύπωση, αλληγορική 
ευελιξία, λογοτεχνικό γένος 

Επιδίωξή µου είναι να αναδειχθεί η διαδικασία οικείωσης του µυθικού 
σηµαίνοντος από την ιστορικά προσδιορισµένη ιδεολογία κάθε µαθητή, συνθήκη που 
συνεπάγεται τη µεταβολή των κοινωνικών όρων δόµησης του µυθικού σηµαίνοντος. Το 
αποτέλεσµα είναι ότι ο µαθητής αναλαµβάνει πρωτοβουλίες και καθίσταται κοινωνικός 
συντελεστής και δηµιουργός τόσο διακειµενικών σηµαινόντων, όσο και υβριδικών Λόγων 
(Discourses). Ακολουθεί η διδακτική αξιοποίηση καθενός από τους τρεις παραπάνω 
άξονες της θεωρίας του διακειµενικού σηµαίνοντος. 
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Θεωρία της µορφικής αποτύπωσης του διακειµενικού σηµαίνοντος 

Βασικές θεωρητικές έννοιες ανάλυσης λογοτεχνικού κειµένου 

Ο πρώτος από τους τρεις άξονες της θεωρίας του διακειµενικού σηµαίνοντος – που 
εδραιώνεται στο θεωρητικό υπόβαθρο του Μπαρτ – είναι η µορφική αποτύπωση του 
µυθικού σεναρίου ως κριτηρίου αισθητικής αποτίµησης του λογοτεχνικού έργου. Ο 
διδάσκων επιδιώκει να αναδείξει τη διαδροµή του σηµασιολογικού περιεχοµένου από την 
καθηµερινή χρήση του στα µυθικά συµφραζόµενα, και από εκείνα στο λογοτεχνικό 
κείµενο. Έτσι, η σηµασία κάθε λέξης – κλειδιού προσλαµβάνει λεκτική, µυθική και 
λογοτεχνική σηµασία. Για παράδειγµα, η λέξη λύρα αναπαριστά ένα τυπικό µουσικό 
όργανο, στα µυθικά συµφραζόµενα αποκτά µαγικές ιδιότητες και στο διδασκόµενο 
λογοτεχνικό κείµενο επενδύεται µε νέο σηµασιολογικό περιεχόµενο. Όλο αυτό το 
σηµασιολογικό φορτίο που κουβαλά κάθε λέξη – κλειδί για το πεδίο του ΜΥΘΟΥ, 
εµπλουτίζεται επιπρόσθετα µε τις σηµασιολογικές µορφολογίες του αναγνώστη, ο οποίος 
είναι ο βασικός διαµορφωτής του νοηµατοδοτικού ορίζοντα κάθε λεκτικής ακολουθίας. 

Βασική θεωρητική έννοια  ∆ιακειµενικός υβριδισµός 
 

∆ιδακτικές προεκτάσεις 

Ο διδάσκων εντοπίζει µε τη βοήθεια των µαθητών λέξεις – κλειδιά του κειµένου και 
τις καταγράφει στον πίνακα. Από αυτές επιλέγει όσες εµπίπτουν στο πεδίο του ΜΥΘΟΥ 
και αναλύει τις σηµασιολογικές µεταβολές που έχουν συντελεστεί µε τις µυθηµατικές 
ιδιότητές τους: µία λέξη αποκτά νέα σηµασία όταν ενσωµατώνεται σε έναν µύθο και 
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη της πλοκής του. Αυτό αποτελεί, όµως, 
µεταβατικό πεδίο, διότι το κυρίως έργο µας είναι η λογοτεχνική ανάλυση του κειµένου· 
άρα, µας ενδιαφέρει ο τρόπος που σηµειοδοτεί ο συγγραφέας τις λέξεις αυτές και, 
βεβαίως, στη συνέχεια το σηµασιολογικό φιλτράρισµα του αναγνώστη – µαθητή. Έτσι, ο 
διδάσκων µπορεί να σχηµατίσει µία στήλη µε λέξεις – κλειδιά και να καταρτίσει πίνακα µε 
άλλες τρεις στήλες και τους παρακάτω υπέρτιτλους:  

1. Μυθική σηµασία 

2. Λογοτεχνική σηµασία 

3. Αναγνωστική σηµασία 

Ο διδάσκων συµπληρώνει µε τη βοήθεια των µαθητών τη σηµασιολογική ερµηνεία κάθε 
λέξης στα τρία επίπεδα και καθίσταται, έτσι, φανερή η σηµασιολογική µετατόπισή της. 
Στη στήλη της αναγνωστικής σηµασίας αποδίδονται ενδεικτικές ερµηνείες, των οποίων η 
αποτύπωση καθιστά προφανή τον ευµετάβλητο χαρακτήρα της προσληπτικής διαδικασίας 
που αναπτύσσει κάθε µαθητής. 

Αναφορικά µε τη χρήση του My First Ex, οι µαθητές επιλέγουν µόνο µία λέξη – 
κλειδί για τα πεδία του ΜΥΘΟΥ, της ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ και της ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
και µε τη βοήθεια του λογισµικού συγκεντρώνουν πληροφορίες για τη σηµασιολογική 
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µετατόπιση της λέξης στα τρία πεδία µε διακειµενικές αναφορές (είναι θεµιτό να 
συγκρίνουν τη σηµασία της λέξης σε διάφορα λογοτεχνικά ή µη κείµενα). Έτσι, συνθέτουν 
ένα κείµενο ανάλυσης των συµπερασµάτων τους. 

Βασική ερµηνευτική έννοια Μυθική – Λογοτεχνική – Αναγνωστική 
σηµασία 

 

Θεωρία της αλληγορικής ευελιξίας του διακειµενικού σηµαίνοντος  

Βασικές θεωρητικές έννοιες ανάλυσης λογοτεχνικού κειµένου 

Ο δεύτερος άξονας της θεωρίας του διακειµενικού σηµαίνοντος – που εδραιώνεται 
στο θεωρητικό υπόβαθρο του Ντυράν – είναι η αλληγορική ευελιξία ως δείκτης 
πολυπρισµατικότητας της µυθικής πλοκής. Ο διδάσκων επιδιώκει να προβάλει µία πτυχή 
του εγκιβωτισµένου στο κείµενο λανθάνοντος µύθου ως πιο αντιπροσωπευτική της 
επικοινωνιακής τακτικής του συγγραφέα, η οποία θεµελιώνεται στις κοινωνικο-
πολιτισµικές συνθήκες της εποχής του τελευταίου.  

Βασική θεωρητική έννοια Πολυπρισµατικότητα µύθου 
 

∆ιδακτικές προεκτάσεις 

Αφού καταγράψει ο διδάσκων στον πίνακα τις λέξεις – κλειδιά που εντοπίζουν οι 
µαθητές στο κείµενο, επιλέγει εικόνες που αναφέρονται σε µία συγκεκριµένη µυθική 
πτυχή, τις εντάσσει σε µία στήλη και δίπλα καταρτίζει πίνακα µε δύο άλλες στήλες και 
τους εξής υπέρτιτλους:  

1. Κοινωνικές συνθήκες 

2. Πολιτισµικές συνθήκες 

Επιχειρεί να συµπληρώσει τον πίνακα µε λέξεις – κλειδιά που επεξηγούν και 
αιτιολογούν µε κοινωνικά συµφραζόµενα και πολιτισµικές παραµέτρους τις επιλογές της 
κάθε λέξης – κλειδιού του κειµένου. Με τον τρόπο αυτόν, αποδεικνύεται ότι τελικά η 
σηµασία της λέξης – κλειδιού αλλάζει σηµασιολογικό περιεχόµενο, διότι ο κοινωνικο-
πολιτισµικός προσδιορισµός της καθορίζει ως πιο ενδεδειγµένη για το συγγραφέα την 
προβολή της συγκεκριµένης πτυχής του µύθου. 

Αναφορικά µε τη χρήση του My First Ex, κατ΄αναλογία προς την ερµηνευτική 
προσπέλαση που προηγήθηκε, κάθε µαθητής επιλέγει µία πτυχή του λανθάνοντα µύθου 
στο κείµενο ως πιο αντιπροσωπευτική της προσωπικής του ερµηνείας, η οποία 
εδραιώνεται στα κοινωνικο-πολιτισµικά ερείσµατα της σύγχρονης εποχής. 
Χρησιµοποιώντας το προτεινόµενο λογισµικό, συλλέγει πληροφορίες από το διαδίκτυο µε 
βάση µόνο µία λέξη – κλειδί για όλα τα πεδία (ΜΥΘΟΣ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ) και καταρτίζει σχετικό πίνακα µε δύο στήλες και υπέρτιτλους 
οπτικά µηνύµατα και ηχητικά µηνύµατα, όπου συµπληρώνει σύγχρονες εικαστικές και 
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ηχητικές αποτυπώσεις µε ανάλογο σηµασιολογικό περιεχόµενο. Έχοντας συλλέξει 
πληροφορίες για τη λεκτική, ηχητική και εικαστική νοηµατοδότηση ενός παρεµφερούς 
µυθικού υπόβαθρου στις µέρες µας, ο µαθητής είναι σε θέση να διακρίνει τους 
κοινωνικούς και πολιτισµικούς όρους προσδιορισµού του: η σύγχρονη πραγµατικότητα 
ερµηνεύεται από τη µυθική πτυχή που προκρίνει εκείνος ως επικρατέστερη. Ακολουθεί 
ένα κείµενο ανάλυσης των συµπερασµάτων του. 

Βασική ερµηνευτική έννοια Επικαιροποίηση µυθικής αλληγορίας 

 

Θεωρία της επιλογής λογοτεχνικού γένους του διακειµενικού σηµαίνοντος  

Βασικές θεωρητικές έννοιες ανάλυσης λογοτεχνικού κειµένου 

Ο τρίτος άξονας της θεωρίας του διακειµενικού σηµαίνοντος – που εδραιώνεται 
στο θεωρητικό υπόβαθρο του Μπαχτίν –  αποδίδει έµφαση στις ιδιαίτερες συνθήκες του 
επιλεγµένου λογοτεχνικού γένους και τη διακειµενική πραγµάτευση ενός µύθου. Κάθε 
λογοτεχνικό γένος εγκαθιδρύει τις συνθήκες ενός συγκεκριµένου τεχνοτροπικού 
πρωτοκόλλου όπου ενσωµατώνονται κοινωνικές πρακτικές, τις οποίες ο αναγνώστης 
καλείται να ακολουθήσει. Έτσι, το µυθιστόρηµα ή το διήγηµα, το ποίηµα και το θεατρικό 
έργο, δοµούν διαφορετικούς ρόλους διαλόγου µε το κοινωνικό πλαίσιο και απαιτούν από 
τους αναγνώστες/ακροατές/θεατές τη συµµετοχή τους στις τεχνοτροπικές απαιτήσεις κάθε 
Λόγου. Οι σηµασιολογικές µορφολογίες των δεκτών από την άλλη, απαιτούν από τους 
κατασκευαστές Λόγων να τηρήσουν ή να παραβούν τις συµβατικές προδιαγραφές κάθε 
πρωτοκόλλου, οπωσδήποτε, όµως, αποδέχονται τους συµβατικούς κανόνες δόµησής τους. 
Ο διδάσκων επιχειρεί να αναδείξει την κοινωνικά οριοθετηµένη λειτουργία βασικών 
συντελεστών του λογοτεχνικού γένους όπου ανήκει το διδασκόµενο λογοτεχνικό κείµενο: 
ο ρόλος του ήρωα, του αφηγητή, του δηµιουργού πλοκής και του κριτικού συνυπάρχουν 
σε κάθε λογοτεχνικό γένος και δοµούνται µε κοινωνικούς όρους. Κάθε συγγραφέας 
επιλέγει το βαθµό σύγκλισης µε ή απόκλισης από το προτεινόµενο στερεοτυπικό πλαίσιο, 
επανεγγράφοντας το λογοτεχνικό γένος στην κοινωνική πλαισίωσή του. Με άλλα λόγια, ο 
συγγραφέας υποβάλλει µε κωδικοποιηµένο τρόπο στον αναγνώστη µέσω του κειµένου του 
τις κοινωνικές πρακτικές που αντιπροσωπεύουν ο αναγωγικά εµψυχωµένος ήρωας, ο 
δηµιουργός της πλοκής, ο αφηγητής και ο κριτικός. Πρόκειται για µία αρκετά διεισδυτική 
ερµηνεία ενός λανθάνοντος διαλόγου µεταξύ τεσσάρων προσώπων/µπαχτινικών φωνών 
που προσεγγίζουν το λογοτεχνικό έργο από διαφορετικές οπτικές και καθένας τους 
συνδιαµορφώνει το διακειµενικό σηµασιολογικό περιεχόµενο µυθικών παραµέτρων. 

Βασική θεωρητική έννοια Το λογοτεχνικό γένος ως τεχνοτροπικό 
πρωτόκολλο κοινωνικών πρακτικών 

 

∆ιδακτικές προεκτάσεις 

Ο διδάσκων καταγράφει µε τη βοήθεια των µαθητών τις λέξεις – κλειδιά και επιλέγει 
όσες από αυτές του είναι χρήσιµες – προσθέτοντας δικές του αν το κρίνει σκόπιµο – ώστε 
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να συµπληρώσει µία στήλη µε υπέρτιτλο το αντίστοιχο λογοτεχνικό γένος. ∆ίπλα από τη 
στήλη αυτήν καταρτίζει πίνακα µε τέσσερεις στήλες και τους παρακάτω υπέρτιτλους: 

1. Ήρωας 

2. Αφηγητής 

3. ∆ηµιουργός πλοκής 

4. Κριτικός 

Οι µαθητές εντοπίζουν σηµεία ή αποσπάσµατα του κειµένου απ’ όπου µπορούν να 
εξαχθούν συµπεράσµατα για τα αντίστοιχα πρόσωπα και ο διδάσκων συµπληρώνει κάθε 
στήλη µετά από διαλογική συζήτηση για τα προτεινόµενα χαρακτηριστικά. Στο τέλος, 
ορµώµενοι από τους χαρακτηρισµούς που έχουν διατυπωθεί για τα τέσσερα αυτά 
πρόσωπα, οι µαθητές δοµούν την κοινωνική ταυτότητα κάθε προσώπου, όπως αυτή 
προκύπτει από την παρουσίασή του στο συγκεκριµένο λογοτεχνικό έργο, και τις 
κοινωνικές πρακτικές των οποίων είναι φορέας το συγκεκριµένο πρόσωπο. Επισηµαίνεται 
ότι το ρόλο του κριτικού στην περίπτωση της θεώρησής του από τη σκοπιά του 
συγγραφέα, διαδραµατίζει η κοινή γνώµη, όπως αυτή προβάλλεται στο κείµενο. 

Αναφορικά µε τη χρήση του My First Ex, κάθε µαθητής αναλαµβάνει να εγκιβωτίσει 
το ίδιο µυθικό υπόβαθρο στη σύγχρονη πραγµατικότητα, διατηρώντας το λογοτεχνικό 
γένος. Έτσι, επιλέγει τρεις λέξεις – κλειδιά δικής του επιλογής για να συνδέσει το µυθικό 
πρότυπο του διδαχθέντος λογοτεχνικού κειµένου µε τη σύγχρονη εποχή. Αναζητά 
πληροφορίες τις οποίες χρησιµοποιεί για να περιγράψει τον τρόπο µε τον οποίο πιστεύει 
ότι θα µεταµορφωνόταν ο αναγωγικά εµψυχωµένος ήρωας, ο δηµιουργός πλοκής, ο 
αφηγητής και ο κριτικός του κειµένου στις µέρες µας. Το κείµενο που παράγεται 
αντανακλά τις κοινωνικές πρακτικές που ενσωµατώνει το ίδιο λογοτεχνικό γένος για το 
µαθητή στις µέρες µας, αποτυπώνοντας τις αποκλίσεις των κοινωνικών ρόλων από την 
εποχή του συγγραφέα ως την εποχή του µαθητή – αναγνώστη. ∆ύο επισηµάνσεις: 

• Ο µαθητής σηµειώνει, επιπλέον, συνοπτικά τις πιο σηµαντικές για εκείνον 
διαπραγµατεύσεις του ίδιου µύθου στην εποχή µας, ανεξαρτήτως λογοτεχνικού 
γένους. 

• Το ρόλο του κριτικού στη συγκεκριµένη περίπτωση εµψυχώνει ο ίδιος ο 
µαθητής ως κριτικός αναγνώστης. 

Βασική ερµηνευτική έννοια Επικαιροποίηση κοινωνικών πρακτικών 
του λογοτεχνικού γένους 

 

 
Θεωρία του Φρόυντ 

Βασικές θεωρητικές έννοιες ανάλυσης λογοτεχνικού κειµένου 

Ο απότοκος του Οικογενειακού µυθιστορήµατος των νευρωτικών ψυχο-
λογοτεχνικός µύθος θα µπορούσε να αξιοποιηθεί και να φωτίσει αθέατες πτυχές της 
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προσωπικότητας κάθε µαθητή.  ∆υστυχώς, όµως, το ελληνικό σχολικό σύστηµα δεν 
προβλέπει καµία διαδικασία αυτογνωσίας, έκφρασης του εαυτού ή δραµατοποίησης του 
µυθικού εαυτού (drama).  

 
∆ιδακτικές προεκτάσεις 

Ο συγκεκριµένος ψυχο-λογοτεχνικός µύθος θα µπορούσε να βρει εφαρµογή µόνο 
σε ένα διαφορετικό Αναλυτικό Πρόγραµµα, που θα έδινε χώρο σε διαδικασίες 
αυτογνωσίας. Σε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό σύστηµα θα καθίστατο δυνατόν οι λέξεις – 
κλειδιά για τα πεδία του ΜΥΘΟΥ και της ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ να περιστρέφονται 
γύρω από ψυχολογικές και κοινωνικές εκτιµήσεις του µαθητή και να συνιστούν τους δύο 
κατευθυντήριους άξονες της λογοτεχνικής ανάλυσης, προσδίδοντας βιωµατική και 
µεταφυσική νοµοτέλεια στην αισθητική αποτίµησή της. 

 

Θεωρία της διαλογικότητας και της υπερβατικότητας του Ελιάντ 
Βασικές θεωρητικές έννοιες ανάλυσης λογοτεχνικού κειµένου 

Στόχος του διδάσκοντος είναι να δηµιουργήσει στους µαθητές την ψευδαίσθηση 
της εποπτείας του χρόνου χάρη στην αναγνωστική διαδικασία που συνεπάγεται έξοδο από 
τη χρονική γραµµικότητα. Ο µαθητής αναπτύσσει διάλογο µε συνοµιλητές µυθικών ιστών 
µε στόχο να ανακαλύψει ένα νέο και µυστικό νόηµα του κόσµου και της ανθρώπινης 
ύπαρξης: η διαλογικότητα και η υπερβατικότητα προωθούν την αισθητική µετουσίωση του 
λογοτεχνικού κειµένου και δραστηριοποιούν τη φαντασία και την κριτική σκέψη των 
µαθητών. Ουσιαστικά, αυτή η  διαδικασία τεµαχισµού του διαλόγου µεταξύ µαθητή και 
µυθικών φορέων παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες µε τη σύλληψη της µπαχτινικής 
διαλογικότητας, την  οποία καθιστά βασικό κριτήριο ενός ετεροχρονισµένου διαλόγου.  

Βασικές θεωρητικές έννοιες ∆ιαλογικότητα - Υπερβατικότητα 
 

∆ιδακτικές προεκτάσεις 

Ο διδάσκων είτε χωρίζει τους µαθητές σε οµάδες και προχωρά σε οµαδοσυνεργατική 
διδασκαλία, είτε αναλύει το λογοτεχνικό κείµενο µε τη βοήθεια όλης της τάξης. Στον 
πίνακα διαµορφώνει τέσσερεις στήλες µε τους παρακάτω υπέρτιτλους: 

1. Μυθικός χρόνος (αναφέρεται στην αχρονική διάσταση της πρωτόγονης εποχής) 

2. Λογοτεχνικός χρόνος (αναφέρεται είτε στην εποχή που εκτυλίσσεται η δράση του 
έργου, είτε στην εποχή που έζησε ο συγγραφέας) 

3. Παρών χρόνος (αναφέρεται στην επικαιρότητα) 

4. Υπό κατασκευή χρόνος του µαθητή (αναφέρεται στο χρόνο που κατασκευάζουν οι 
µαθητές κατά την παραγωγή λόγου µε τη συνδροµή του My First  Ex.  
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Οι µαθητές υπό την καθοδήγηση του διδάσκοντος ταξινοµούν τα αφηγούµενα 
γεγονότα, τη δράση και τις πράξεις των ηρώων σε τρία χρονικά επίπεδα. Πρώτα 
αναζητούν τα αποσπάσµατα του κειµένου που αναφέρονται στο µυθικό χρόνο, 
καταγράφονται στην πρώτη στήλη ως λέξεις – κλειδιά (µία για κάθε απόσπασµα) ή στο 
έντυπο της οµάδας, αν οι µαθητές δουλεύουν οµαδοσυνεργατικά. Η ίδια διαδικασία ισχύει 
και για τις υπόλοιπες στήλες. Ο µυθικός χρόνος αναφέρεται σε αχρονικές ή διαχρονικές 
καταστάσεις µε υπαρξιακή ή µεταφυσική διάσταση. Ο λογοτεχνικός χρόνος είναι κατά 
προσέγγιση ο αφηγηµατικός χρόνος ή ο χρόνος που έζησε ο συγγραφέας. Ο παρών χρόνος 
εγκιβωτίζει τον αφηγηµατικό χρόνο στο παρόν της αναγνωστικής ανταπόκρισης του 
µαθητή, και, άρα, ταυτίζεται µε την επικαιρότητα. Τέλος, ο υπό κατασκευή χρόνος του 
µαθητή αναπλάθει τη χρονική αλληλουχία των αφηγηµένων γεγονότων και 
ανακατασκευάζει το δοµικό αφηγηµατικό τους πλαίσιο, επιφέροντας – αν χρειαστεί – 
ριζικές µεταβολές: αναφέρεται κυρίως στο χρόνο που επινοούν οι µαθητές στο 
παραγόµενο κείµενό τους. Γι’ αυτό, κατά τη διάρκεια της παράδοσης η στήλη παραµένει 
προσωρινά κενή και συµπληρώνονται µόνο οι τρεις πρώτες στήλες µε λέξεις – κλειδιά 
αντίστοιχων αποσπασµάτων του κειµένου. 

Αναφορικά µε τη χρήση του My First Ex, οι µαθητές εργάζονται µε βάση τις τρεις 
πρώτες στήλες του πίνακα.  Επιλέγουν για κάθε επίπεδο χρονικής σύλληψης ένα πρόσωπο 
που συµβολίζει πληρέστερα µία κατάσταση, ένα γεγονός ή µία ιδέα εκείνης της χρονικής 
περιόδου. ΄Ετσι, ο µαθητής επιλέγει τρία πρόσωπα που παρουσιάζουν αναλογίες ως προς 
τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά τους σε τρεις διαφορετικές περιόδους: τη µυθική, την 
ιστορική/αφηγηµατική και τη σύγχρονη. Ο µαθητής επιλέγει µε βάση τον πίνακα τη λέξη – 
κλειδί για το πεδίο του ΜΥΘΟΥ, επιλέγοντας κάποιο µυθικό πρόσωπο. Στη συνέχεια, 
αναζητά πληροφορίες για ένα ιστορικό πρόσωπο που ενσαρκώνει ιδιότητες του µυθικού 
προσώπου: στο πεδίο της ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ η λέξη – κλειδί είναι ιστορικό 
πρόσωπο. Τέλος, ο µαθητής κατασκευάζει ένα τρίτο, φανταστικό πρόσωπο ως νοητή 
προέκταση των δύο άλλων (του µυθικού και του ιστορικού) το οποίο δρα στη σύγχρονη 
εποχή και το οποίο κατασκευάζει ο µαθητής κατά βούληση. Επιλέγει όποια λέξη – κλειδί 
επιθυµεί για το πεδίο της ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ και αντλεί το απαραίτητο υλικό για να δοµήσει 
ένα νέο και υπερβατικό νόηµα του κόσµου µε βιωµατικό ή/και επίκαιρο υλικό. Στη 
συνέχεια, ο µαθητής δηµιουργεί έναν εικονικό διάλογο µεταξύ αυτών των τριών 
προσώπων (του µυθικού, του ιστορικού και του κατασκευασµένου) µε τον οποίο 
επαναδοµεί και αποκαθιστά την τεµαχισµένη δοµή της συλλογικής τους ταυτότητας: ο 
ετεροχρονισµένος µυθικός διάλογος έχει ιστορικές και βιωµατικές/επίκαιρες προεκτάσεις 
και δίνει τη δυνατότητα στο µαθητή να συνδέσει ετερόκλητα δεδοµένα και να 
κατασκευάσει ρηξικέλευθες νοηµατοδοτήσεις, χάρη στην υπερβατική θεώρηση του 
κόσµου και της ανθρώπινης ύπαρξης. Για παράδειγµα, στο παραγόµενο κείµενο ενός 
µαθητή µπορεί να συνδιαλέγονται ο Ηρακλής, ο Παύλος Μελάς και ο κατασκευασµένος 
ήρωας του µαθητή, µε βάση το διδασκόµενο λογοτεχνικό έργο. Στο τέλος, ο µαθητής 
συµπληρώνει την τέταρτη στήλη του κατασκευασµένου χρόνου µε τις λέξεις – κλειδιά που 
προκύπτουν από το δικό του κείµενο. 
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Βασική ερµηνευτική έννοια Η επινοητικότητα της υπερβατικής 
νοηµατοδότησης ως µέσο αισθητικής 

απόλαυσης και καλλιέργειας της φαντασίας 
 

 
Θεωρία της µίµησης, της επανάληψης και της συγχρονίας του Ελιάντ 

Βασικές θεωρητικές έννοιες ανάλυσης λογοτεχνικού κειµένου 

Η µίµηση αναφέρεται στη λειτουργία µύησης σε µία νέα αλήθεια, ή αποδοχής µίας 
νέας αξίας, η οποία δηµιουργεί βιωµατικά πρότυπα προς µίµηση για το λογοτεχνικό 
ήρωα/µυηµένο. Η επανάληψη αναφέρεται στην επαναλαµβανόµενη εµφάνιση της 
παραπάνω λειτουργίας, η παρατήρηση της οποίας θεµελιώνει την τελετουργική της 
λυσιτέλεια στην αναγνωρισιµότητα της περιοδικής εµφάνισης συγκεκριµένων κανόνων 
και συµπεριφορών ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.  Τέλος, η συγχρονία αναφέρεται στην 
αναβίωση και την επικαιροποίηση µυθικών πρακτικών, επανεγγράφοντας την ισχύ τους 
στη σύγχρονη πραγµατικότητα, επανερµηνεύοντας και επαληθεύοντας τη δυνητική 
εµβέλειά τους. 

Βασικές θεωρητικές έννοιες Μίµηση – Επανάληψη - Συγχρονία 
 

∆ιδακτικές προεκτάσεις 

Στόχος του διδάσκοντος είναι να ανακαλύψει µε τη βοήθεια των µαθητών σύγχρονα 
κοσµικά δόγµατα των οποίων ο εµπράγµατος µυθικός χαρακτήρας ενσωµατώνει τρεις 
λειτουργίες της µυθικής τελετουργίας: τη µίµηση, την επανάληψη και τη συγχρονία. 
Πρότυπα ανάλογων µυθολογικών πρακτικών θα αναζητήσει ο διδάσκων στη σύγχρονη 
πραγµατικότητα, για να εντοπίσει παρόµοιες πρακτικές στο διδασκόµενο λογοτεχνικό 
κείµενο. Θα αναζητήσει όρους δόµησης τέτοιων πειστικών µύθων και θα αναζητήσει 
ενδείξεις µύησης κάποιου λογοτεχνικού ήρωα σε ανάλογα µυθικά πρότυπα. Θα 
καταρτίσει, λοιπόν, πίνακα µε τρεις στήλες και τους εξής υπέρτιτλους: 

1. Μίµηση 

2. Επανάληψη 

3. Συγχρονία 

Καθεµία από τις τρεις αυτές στήλες θα συµπληρωθεί µε λέξεις – κλειδιά που 
αντιστοιχούν στα χωρία του κειµένου και δικαιολογούν την επιλογή τους. Ο διδάσκων  
ζητά, ακολούθως, να του παρουσιάσουν οι µαθητές κειµενικές ενδείξεις που θα 
πιστοποιούν την εφαρµογή των ανωτέρω µυθικών λειτουργιών σε πρόσωπα του έργου. 

Αναφορικά µε τη χρήση του My First Ex, ο µαθητής αντιστοιχεί, καθ’ υπόδειξη του 
διδάσκοντος, τη µίµηση στο πεδίο του ΜΥΘΟΥ, την επανάληψη στο πεδίο της 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ και τη συγχρονία στο πεδίο της ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και αναζητά µε 
βάση τρεις λέξεις – κλειδιά ένα από τα κρυµµένα µυθικά αρχέτυπα του λογοτεχνικού 
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κειµένου, ώστε να το συνδέσει µε τις εµπράγµατες εκφάνσεις της σύγχρονης κοινωνικής 
ζωής και να επιτύχει την υβριδική µεταστοιχείωσή του.  

Μία ιδιότυπη παρατήρηση ως προς τον ψηφιακό χαρακτήρα της τελετουργίας είναι ότι 
η χρήση του προτεινόµενου λογισµικού καταγράφει τις τελετουργικές προεκτάσεις ενός 
πολυτροπικού µύθου κατά τη διάρκεια της πλοήγησης του µαθητή σε διαδικτυακούς 
τόπους, καθώς ο τελευταίος µυείται, επαναλαµβάνει και επανερµηνεύει τις ψηφιακές 
ερµηνείες που αντλεί από το διαδικτυακό υλικό, επιχειρώντας να δοµήσει τη σηµειωτική 
πραγµατικότητα. Πρόκειται για την αποκωδικοποίηση των πολυτροπικών µηνύµατων της 
διαδικτυακής τελετουργίας. 

Βασικές θεωρητικές έννοιες Ανακάλυψη µυθικού χαρακτήρα 
σύγχρονων κοσµικών δογµάτων 
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ΤΕΤΑΡΤΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

4. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ 

 

4.1. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Ο ρόλος της ποιοτικής έρευνας στη διερεύνηση εκπαιδευτικών ζητηµάτων 
εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της εθνογραφικής µελέτης, σύµφυτης µε την 
ανθρωπολογική προσέγγιση φαινοµένων της κοινωνικής ζωής. Η Κοινωνική  Ψυχολογία, 
η Κοινωνική Φαινοµενολογία, ο Υπαρξισµός, η Γνωστική Κοινωνιολογία και η Grounded 
Theory ως θεωρητικές πηγές της Εθνογραφίας (Πηγιάκη, 1988: 33 – 54), δηµιουργούν το 
φαινοµενολογικό υπόβαθρο διερεύνησης της υποκειµενικής σύλληψης του κόσµου και 
των διαφορετικών ερµηνευτικών συλλήψεων της πραγµατικότητας. Η εθνογραφική 
µέθοδος έρευνας100 εφαρµόζεται, λοιπόν, σε ανθρωπολογικά ζητήµατα και αποσκοπεί 
στην επιστηµονική, δηλαδή την τεκµηριωµένη µε συστηµατικό τρόπο, περιγραφή των 
χαρακτηριστικών που δοµούν τις κοινωνικές οµάδες. Ως µεθόδους συλλογής πληροφοριών 
υιοθετεί κυρίως τη µακρόχρονη συµµετοχική παρατήρηση, τις άτυπες συζητήσεις και τη 
διενέργεια συνεντεύξεων. ∆εδοµένου ότι η βιωµατική κατανόηση των δρώµενων εντός 
µίας κοινωνικής οµάδας προϋποθέτει τη συµµετοχική παρατήρηση του ερευνητή, 
καθίσταται αναγκαίο να ενσωµατωθεί ο τελευταίος για ορισµένο χρονικό διάστηµα στην 
οµάδα, προκειµένου να µοιραστεί την εµπειρία των µελών της: επειδή, όµως, οποιαδήποτε 
παρέµβασή του θα ισοδυναµούσε µε αλλοίωση των συλλεγόµενων στοιχείων, ο 
εθνογράφος επιδιώκει να κατανοήσει τις απόψεις και τις πεποιθήσεις των µελών της 
οµάδας χωρίς προκαταλήψεις, θεωρώντας ότι «η συµπεριφορά των ατόµων µπορεί να γίνει 
κατανοητή µόνο εάν τη δούµε ως µέρος του κοινωνικού τους συστήµατος» (Verma & 
Mallick, 2004: 18 – 182). Εποµένως, η παρατήρηση του εθνογράφου θα τον οδηγήσει 
στην κατανόηση των βαθύτερων δοµών που συνέχουν τη συγκεκριµένη µικρο-κοινωνία, οι 
οποίες µπορεί να χρησιµεύσουν ως ερευνητικά ερείσµατα σε µεταγενέστερες αναλύσεις 

                                                           
100 Παραθέτω ενδεικτική βιβλιογραφία: M. Hammersley, Classroom ethnography. Empirical and 
methodological essays, Milton Keynes, Open Univ. Pr., 1990; George W. Noblit, Particularities: collected 
essays on ethnography and education, New York, Lang, 1999; Geoffrey Walford &  Caroline Hudson, 
Genders and sexualities in educational ethnography, New York, JAI, 2000; John D. Brewer, Ethnography, 
Buckingham-Philadelphia, PA, Open University Press, 2000; Jürgen Zinnecker, Pädagogische Ethnographie, 
Leverkusen, Leske u. Budrich, 2000; Paul Atkinson [et al], Handbook of ethnography, London, SAGE, 2001; 
Alan Bryman, Ethnography, London, Sage, 2001; Christopher Pole &  Marlene Morrison, Ethnography for 
education, Buckingham, Open University Press, 2003; Geoff Troman, Bob Jeffrey &  Geoffrey Walford 
(eds), Identity, agency and social institutions in educational ethnography, Amsterdam-Oxford, Elsevier JAI, 
2004; George Dearborn Spindler &  Lorie A Hammond, Innovations in educational ethnography: theory, 
methods, and results, Mahwah, N.J., L. Erlbaum, 2006; Geoffrey Walford (ed.), Methodological 
developments in ethnography, Amsterdam, Elsevier JAI, 2007; Marcel Mauss, Manual of ethnography, 
Oxford, Durkheim Press, 2007; Giampietro Gobo, Doing ethnography, Los Angeles, Calif., SAGE, 2008; 
Geoffrey Walford, How to do educational ethnography, London, Tufnell Press, 2008; Shirley Brice Heath & 
Brian V. Street, On ethnography: approaches to language and literacy research, New York, Teachers 
College Press, 2008; Sam Hillyard, New frontiers in ethnography, Bingley, Emerald, 2010; Luisa Martín 

Rojo (ed.), Constructing inequality in multilingual classrooms, Berlin-New York, De Gruyter Mouton, 2010.  
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στο πλαίσιο διεξαγωγής εξειδικευµένων ερευνητικών εφαρµογών, όπως µίας έρευνας 
δράσης ή ενός πειραµατικού σχεδιασµού.   

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί το ‘κριτικό παράδειγµα’: διαποτισµένη µε τη 
δηµοκρατική οπτική της κριτικής θεωρίας και το εταστικό βλέµµα της  µετα-νεωτερικής 
φιλοσοφίας απέναντι στις συνθήκες παραγωγής της γνώσης, η έρευνα δράσης (action 
research), όπως και η εθνογραφία, µπορεί να χαρακτηρισθεί κριτική

101, από τη στιγµή που 
η ποιοτική – εναλλακτικά και η ποσοτική – µεθοδολογία της διέπεται από την αρχή της 
αναστοχαστικότητας (‘reflexivity’), σύµφωνα µε την οποία «ο ερευνητής ερµηνεύει τις 
ερµηνείες του» (Πηγιάκη, 2006: 27 – 30). Εκλαµβάνοντας τον αναστοχασµό των 
συµµετεχόντων και του ερευνητή ως κοινό πυρηνικό στοιχείο της εθνογραφίας και της 
έρευνας δράσης, η διαφορά των δύο µεθοδολογιών έγκειται ως επί το πλείστον στο 
γεγονός ότι ενώ στην πρώτη περίπτωση ο ερευνητής αναστοχάζεται συλλέγοντας 
δεδοµένα και διεξάγοντας έναν άτυπο διάλογο µαζί µε τα δρώντα πρόσωπα – αλλά, τυπικά 
ερήµην τους – έτσι ώστε ο αναστοχασµός του να επιστρέφει σε εκείνα, στη δεύτερη 
περίπτωση «εµπλέκει τους συµµετέχοντες σε συλλογικό και συνειδητό αναστοχασµό των 
πρακτικών τους» (32). Σε τελική ανάλυση, η χρησιµότητα της έρευνας δράσης ως προς τις 
πρακτικές των εκπαιδευτικών έγκειται στην αναγνώριση της σηµασίας που αποκτά η 
διαλεκτική ανάµεσα στην παιδαγωγική θεωρία και την παιδαγωγική πράξη, αφού µόνο 
αυτή είναι σε θέση να διασφαλίσει µε κριτικό τρόπο το δηµοκρατικό και χειραφετικό 
χαρακτήρα αυτής διαδικασίας (28).  

 

4.2. ΟΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ∆ΡΑΣΗΣ) 
 

Εισαγωγή της παρούσης εθνογραφικής έρευνας 
Η ερευνητική µου πρόταση θα περιστραφεί, ακολούθως, γύρω από την εµπειρική 

συλλογή και ανάλυση δεδοµένων που απορρέουν από τη διδακτική πράξη σε δύο τάξεις. Η 
εµπειρική έρευνα έχει, λοιπόν, δύο µέρη, την εθνογραφική έρευνα και τις εφαρµογές των 
διδακτικών προτάσεων του ερευνητή και των δύο διδασκόντων. Αφήνοντας την 
παρουσίαση των δευτέρων για το επόµενο κεφάλαιο, θα παρουσιαστεί εδώ το 
εθνογραφικό κοµµάτι, ο ρόλος του οποίου είναι καθοριστικός για το επόµενο µέρος της 
εµπειρικής έρευνας: η εθνογραφία έχει διαγνωστικό χαρακτήρα των διδακτικών 
πρακτικών της ∆ιδακτικής της Λογοτεχνίας σε πραγµατικές σχολικές τάξεις. Ως εκ 
τούτου, η διεξαγωγή εθνογραφικής έρευνας κρίνεται αναγκαία και έχει διττό σκοπό: 

• να έλθει ο ερευνητής σε επαφή µε τη σχολική πραγµατικότητα και τη διδασκαλία 
στη σχολική τάξη για να καταγράψει και να αναλύσει τις διδακτικές πρακτικές που 

                                                           
101Πρβλ. Wilfred Carr & Stephen Kemmis, Για µια κριτική εκπαιδευτική θεωρία – Εκπαίδευση, γνώση και 
έρευνα δράσης, µτφρ. Αλ. Λαµπράκη Παγανού & Κ. Ροδιάδου – Αλµπάνη, Αθήνα, Κώδικας, 1997, σ. 193 – 
194, όπου θεµελιώνεται η κριτική έρευνα δράσης στη θεώρηση της κριτικής εκπαιδευτικής επιστήµης του 
Χάµπερµας (Habermas), δηλαδή στην ‘κοινωνική διαδικασία που συνδυάζει τη συνεργασία κατά την κριτική 
πορεία µε την πολιτική αποφασιστικότητα για δράση, έτσι ώστε να υπερπηδηθούν οι αντιθέσεις στην 
ορθολογικότητα και τη δικαιοσύνη της κοινωνικής δράσης και των κοινωνικών θεσµών.’ . 
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εφαρµόζουν οι διδάσκοντες στις σχολικές τάξεις που θα επιχειρηθεί διδακτικός 
πειραµατισµός. 

• να δηµιουργηθεί συνεργατικό κλίµα µε τους εκπαιδευτικούς των δύο αυτών τάξεων 
και τους µαθητές, ώστε να προχωρήσουν σε οµαλό κλίµα στο δεύτερο µέρος της 
εµπειρικής έρευνας. 

Οι εθνογραφικές µου παρατηρήσεις αφορούν τη διδασκαλία του µαθήµατος της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας σε δύο τµήµατα της Γ’ Γυµνασίου διαφορετικών 
Πειραµατικών Σχολείων, επιλογή που διασφαλίζει τη συγκριτική προοπτική της έρευνας 
και ενδυναµώνει την εγκυρότητα των αποτελεσµάτων της. Τα δύο αυτά τµήµατα έχουν 
επιλεχθεί σκόπιµα, µε γνώµονα την υλικοτεχνική υποδοµή σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
η οποία είναι απαραίτητη για την πρωτοποριακή εφαρµογή του εκπαιδευτικού λογισµικού  
που έχει συµφωνηθεί µε τους διδάσκοντες της τάξης να εφαρµοστεί, καθώς και την 
προθυµία των διδασκόντων να πειραµατιστούν και να εφαρµόσουν πιλοτικά την πρότασή 
µου. Ο διδάσκων της πρώτης τάξης είναι κάτοχος διδακτορικού, και η διδάσκουσα της 
δεύτερης τάξης µεταπτυχιακού τίτλου. 

Η ανάλυση και κωδικοποίηση των εθνογραφικών δεδοµένων θα έχει ως αφετηρία το 
συλλεχθέν υλικό των παρατιθέµενων ενδεικτικών διδασκαλιών, αλλά θα επεκταθεί σε 
σηµειώσεις πεδίου και άλλων διδακτικών ωρών, δεδοµένου ότι η συχνότητα επανάληψης 
συγκεκριµένων διδακτικών στρατηγικών και προτύπων αποτυπώνει ανάγλυφα τόσο το 
διδακτικό προφίλ των εκπαιδευτικών, όσο και τη στάση και τις δραστηριότητες των 
µαθητών. Έτσι, τα πρωτογενή δεδοµένα οδηγούν στη διάκριση τριών θεµατικών 
κατηγοριών, καθώς η επαναλαµβανόµενη παρατήρηση  βασικών χαρακτηριστικών του 
διαπροσωπικού κλίµατος που διαµορφώνεται στην τάξη και των εφαρµοζόµενων 
διδακτικών τεχνικών, θεµελιώνει την ταυτοποίηση, την ταξινόµηση και την κατάταξη 
όλων των σχετικών εθνογραφικών δεδοµένων στις τρεις αυτές κατηγορίες. Από τον 
τεράστιο όγκο των συλλεχθεισών σηµειώσεων πεδίου χρησιµοποιούνται µόνο οι απολύτως 
χρήσιµες για την κατανόηση της εθνογραφικής σχολικής σκηνής, µε κριτήριο τη 
λειτουργική ένταξή τους σε µία από τις τρεις θεµατικές κατηγορίες. ∆ηµιουργούνται, 
λοιπόν, τρία επίπεδα εθνογραφικής ανάλυσης: 

• 1ο επίπεδο -  ∆ιδακτικές πρακτικές του διδάσκοντος και ανταπόκριση των µαθητών.  
α) διδακτικοί στόχοι (γνωστικοί) του διδάσκοντος  
β) διδακτικές µέθοδοι και στρατηγικές του διδάσκοντος 

  γ) διαχείριση και έλεγχος της σχολικής τάξης από το διδάσκοντα. 
• 2ο επίπεδο - Οι µαθητές και οι κατ’ οίκον εργασίες τους 

• 3ο επίπεδο – Ο διδάσκων και ο ερευνητής 

 

Η παράθεση των ενδεικτικών διδασκαλιών εξυπηρετεί τους παρακάτω ερευνητικούς 
στόχους: 



 153

1. Αποτυπώνει µε αρκετά µεγάλη ακρίβεια τα διαδραµατιζόµενα σε µία διδακτική 
ώρα, επιτρέποντας στον αναγνώστη να αναγνωρίσει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
διδασκαλίας. 

2. Αναδεικνύει το διαπροσωπικό κλίµα διδάσκοντος – διδασκοµένων. 

3. Παρέχει ενδεικτική εικόνα της ψυχοδυναµικής που αναπτύσσεται στη 
συγκεκριµένη µικρο-κοινωνία. 

4. Η εθνογραφική µικρο-ανάλυση προσφέρει αντιπροσωπευτικά δείγµατα της 
κυρίαρχης γνωσιακής θεωρίας και της διαθέσιµης υλικοτεχνικής υποδοµής. 

5. Οι παρατηρήσεις της εθνογραφικής µικρο-ανάλυσης αποτελούν εφαλτήριο για τη 
συστηµατική καταγραφή επαναλαµβανόµενων µοτίβων και προτύπων σε άλλες 
διδακτικές ώρες. 

6. Η αυξηµένη συχνότητα επανάληψης ταυτοποιήσιµων στάσεων, αντιλήψεων και 
πρακτικών στις συνολικές εθνογραφικές παρατηρήσεις θα οδηγήσει στη 
διατύπωση συµπερασµάτων. 

Η κωδικοποίηση των εθνογραφικών δεδοµένων, λοιπόν, βασίζεται: 

• στις Σηµειώσεις Πεδίου,  

•  στα Αναλυτικά Υποµνήµατα των παρατηρήσεων του ερευνητή, 

• στα συγκεντρωµένα στοιχεία από τις άτυπες συνοµιλίες και τις κατ’ ιδίαν 
συζητήσεις του ερευνητή µε τους διδάσκοντες και τους µαθητές. 

Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η τριγωνική επαλήθευση των συµπερασµάτων 
(triangulation) και η διαµόρφωση αναλυτικής επαγωγικής σκέψης (analytic induction), 
διασφαλίζοντας την  πολύπλευρη προσέγγιση κάθε διερευνώµενου ζητήµατος και την 
επιστηµονική αξιοπιστία της ερευνητικής µου δραστηριότητας (Πηγιάκη, 1988: 156 – 
159).  Τα εθνογραφικά συµπεράσµατα στηρίζονται στην καταγραφή γεγονότων και οι 
ερµηνευτικές απόπειρες εκκινούν από τα δρώντα πρόσωπα, αντλώντας τη δυναµική τους 
από τη συλλογή του πρωτογενούς υλικού. Αποδίδεται ιδιαίτερη προσπάθεια στην προβολή 
των απόψεων των ίδιων των πρωταγωνιστών (διδάσκοντος ή µαθητών) µετά από άτυπη 
συνοµιλία ή κατ’ ιδίαν συζήτηση µαζί τους. Σε κάθε περίπτωση, οι πολλές αντικρουόµενες 
υποκειµενικές «αλήθειες» και το πεδίο σύγκρουσης διαφόρων επιπέδων της 
πραγµατικότητας – όπως την κατασκευάζει κάθε δρων πρόσωπο ξεχωριστά – 
αποκαλύπτουν το πόσο διαφορετικά πράγµατα βλέπει καθένας στην ίδια κοινωνική σκηνή 
και πόσο διαφοροποιηµένες ερµηνείες διαµορφώνει για πολλές κοινωνικές σκηνές. Ο 
ρόλος του ερευνητή είναι να εντοπίσει τις δοµικές, τις κατώτερες λειτουργικές συσχετικές 
και τις ανώτερες λειτουργικές συσχετικές κατηγορίες κάθε κοινωνικής σκηνής και στη 
συνέχεια να διατυπώσει την εθνογραφική θεωρία (Πηγιάκη, 1988: 148 – 155), µε κύριο 
στόχο την ανάλυση και ερµηνεία της συγκεκριµένης κοινωνικής κατάστασης που 
επικρατεί στις διερευνώµενες τάξεις. Περαιτέρω έρευνα µε στόχο την περιγραφή 
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συνθηκών που αφορούν στο συσχετισµό πολλών κοινωνικών σκηνών και την εξαγωγή 
πορισµάτων µε βάση αφαιρετικές συλλήψεις απαιτεί επέκταση της έρευνας σε άλλες 
σχολικές τάξεις για µεγάλο χρονικό διάστηµα και εξαντλητική επαγωγική επαλήθευση των 
ειδικότερων συµπερασµάτων.  

Ο µικρόκοσµος καθεµιάς από τις δύο τάξεις όπου διενεργείται η εθνογραφική έρευνα 
είναι αρκετά διαφορετικός. Μεγάλες διαφοροποιήσεις παρουσιάζουν, επίσης, τόσο η 
προσωπικότητα και οι στρατηγικές των δύο διδασκόντων, όσο και το κλίµα που 
διαµορφώνεται σε κάθε τάξη. Η αποτίµηση της εγκυρότητας των αναλυτικών 
διαπιστώσεων του εθνογράφου εδραιώνεται στην άσκηση αµερόληπτου ελέγχου κάθε 
κατάστασης και δίκαιας αντιµετώπισης κάθε ζητήµατος, ώστε να επιτευχθεί ισότιµη 
µεταχείριση κάθε δρώντος προσώπου και να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι που το ωθούν 
στις συγκεκριµένες σκέψεις και ενέργειες. Με την τεχνική του τριγωνισµού και της 
ερµηνευτικής κατανόησης που απορρέει από τη διεργασία αυτή εξασφαλίζεται η 
εγκυρότητα της εθνογραφικής ανάλυσης και η ακριβής απόδοση του ρόλου των 
διδασκόντων εκπαιδευτικών στις σχολικές τάξεις τους. 

 

Εισαγωγή της παρούσης έρευνας δράσης 
Η έρευνα δράσης102 διακρίνεται από το συνδυασµό δύο αντίθετων ιδιοτήτων, της 

ερευνητικής και της διδακτικής: οι δύο αυτές δραστηριότητες συνθέτουν ένα κοινό 
µεθοδολογικό υπόστρωµα εφαρµογής και αξιολόγησης στην πράξη θεωρητικών 
προτάσεων. Έρευνα δράσης µπορεί να διεξαγάγει µόνος του ο εκπαιδευτικός ή σε 
συνεργασία µε κάποιον ειδικό ερευνητή, όπως συµβαίνει και στη δική µας περίπτωση. 
Παρά τις µεγάλες αποκλίσεις ως προς την ουσία και τη λειτουργία του συγκεκριµένου 
τύπου έρευνας, ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά της είναι τα εξής (Κατσαρού & Τσάφος, 
2003: 17 – 22): 

                                                           
102 Παραθέτω ενδεικτική βιβλιογραφία: William Foote Whyte, Social theory for action: how individuals and 
organizations learn to change, Newbury Park, Calif.,  Sage, 1991; Daniel R. Tomal, Action research for 
educators, Lanham, Md., Scarecrow Press, 2003; Peter Reason & Hilary Bradbury, Handbook of action 
research: participative inquiry and practice, London-Thousand Oaks, Calif., SAGE, 2001; Erica Burman, 
Emotions and reflexivity in feminised education action research, Educational Action Research, 14, (2006), 3, 
315-332; Jürgen Spenger, „Wer aufhört besser zu werden, hört auf gut zu sein.“ Eine Einführung in die 
Philosophie und Methoden der Aktionsforschung, In Franz Radits (ed.), Muster und Musterwechsel in der 
Lehrer- und Lehrerinnenbildung: Perspektiven aus Pädagogik und Fachdidaktik, Wien, LIT-Verlag, 2007, 
97-110; Peter Reason & Hilary Bradbury, The SAGE handbook of action research: participative inquiry and 
practice, Los Angeles, Calif., SAGE, 2008; Alice McIntyre, Participatory action research, Los Angeles, 
Sage Publications, 2008; Heinz Altrichter, „Komplexe praktische Tätigkeit braucht Forschung“. 
Aktionsforschung und Weiterentwicklung beruflichen Handelns, In Hannes Krall [et al] (eds.), Supervision 
und Coaching, Praxisforschung und Beratung im Sozial- und Bildungsbereich, Wiesbaden, VS-Verlag für 
Sozialwissenschaft, 2008, 269-284; Lin S. Norton, Action research in teaching and learning: a practical 
guide to conducting pedagogical research in universities, London, Routledge, 2009; Gerald J. Pine, Teacher 
action research: building knowledge democracies, Los Angeles, Sage, 2009; Lorraine Foreman-Peck & 
Christopher Winch, Using educational research to inform practice: a practical guide to practitioner 
research in universities and colleges, London, Routledge, 2010; Susan Rodrigues (ed.), Using analytical 
frameworks for classroom research: collecting data and analysing narrative, London, Routledge, 2010; Paul 
McIntosh, Action research and reflective practice: creative and visual methods to facilitate reflection and 
learning, London, Routledge, 2010; Geoffrey E. Mills, Action research, a guide for the teacher researcher, 
Boston- Munich, Pearson, 2011. 
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• ο συµµετοχικός και συνεργατικός της χαρακτήρας 
• η διαπλοκή έρευνας και δράσης, θεωρίας και πράξης 

• η σπειροειδής της διάσταση 
• ο στοχαστικοκριτικός της χαρακτήρας 
• η σχέση της µε την επαγγελµατική ανάπτυξη 

• η ποιοτική ερευνητική της διάσταση 
Τα παραπάνω σηµεία σκιαγραφούν τόσο το ερευνητικό προφίλ του ατόµου που 

αναλαµβάνει την έρευνα, όσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του περιεχοµένου της. 
Έτσι, ο συµµετοχικός και συνεργατικός χαρακτήρας εµπλέκει το διδάσκοντα ερευνητή και 
τα τυχόν υπόλοιπα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας σε µία ερευνητική δραστηριότητα 
που βελτιώνει τις διδακτικές πρακτικές και την επαγγελµατική αποτελεσµατικότητα του 
πρώτου, µέσα από έναν ειδικό διερευνητικό στοχασµό και τη διατύπωση συγκεκριµένων 
υποθέσεων δράσης103. Επιπροσθέτως, η διαλεκτική προσέγγιση της θεωρητικής και 
πρακτικής διάστασης του ερευνητικού εγχειρήµατος εδραιώνεται στη συνδροµή του 
σχεδιασµού, της δράσης, της παρατήρησης και της αναστοχαστικής οπτικής του 
θεωρητικού προσανατολισµού, µε αποτέλεσµα η διαρκής µεταβολή του ερευνητικού 
σχεδιασµού να οδηγεί στη διαµόρφωση µίας εκπαιδευτικής θεωρίας υπό συνεχή 
αναθεώρηση µέσα από τη σπειροειδή διάσταση της έρευνας.  

Στην παρούσα έρευνα δράσης, ο ερµηνευτικός µου ορίζοντας – χωρίς να εµπίπτει 
στην κατηγορία της ‘κριτικής έρευνας δράσης’ – στηρίζεται στην προτεινόµενη εκδοχή 
του Stephen Kemmis, µία αναθεωρηµένη προοπτική του µοντέλου του Lewin, µε βασικό 
χαρακτηριστικό την επαναλαµβανόµενη κυκλική διαδικασία του ερευνητικού 
εγχειρήµατος µέσα από τον ανοιχτό ορίζοντα που του προσδίδουν τα τέσσερα διαδοχικά 
βήµατα κάθε σπείρας: ο σχεδιασµός, η δράση – παρατήρηση, ο στοχασµός και το 
αναθεωρηµένο σχέδιο (Kemmis &McTaggart, 19883: 11 – 15). Ως γνωστόν, τόσο οι 
ποιοτικές όσο και οι ποσοτικές τεχνικές συλλογής δεδοµένων προσφέρουν µία ευρεία 
γκάµα ερευνητικών εργαλείων, από τη µαγνητοφώνηση της διδασκαλίας µέχρι την 
ανάλυση µετρήσιµων συντελεστών υπό µορφή ερωτηµατολογίου, ανάλογα µε τους 
στόχους και την υπόθεση δράσης κάθε ερευνητή. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, 
συµφώνησα σε συνεργασία µε τους δύο εκπαιδευτικούς να επικεντρώσουµε το ενδιαφέρον 
µας στη συλλογή ποιοτικών δεδοµένων, σχετικών µε την παιδαγωγική διάσταση της 
ερευνητικής µας παρέµβασης, ενώ ως προς τη στατιστική ανάλυση ποσοτικώς µετρήσιµων 
στοιχείων, η οποία αφορά στους πολυτροπικούς παράγοντες προσπέλασης και 
επεξεργασίας των ψηφιακών δεδοµένων από τους µαθητές, συµφωνήσαµε να 
πραγµατοποιηθεί µε ειδικά λογισµικά εργαλεία104.  Η µέθοδος ανάλυσης των εµπειρικών 

                                                           
103 Πρβλ. Louis Cohen & Lawrence Manion, Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, µτφρ. Χ. Μητσοπούλου & 
Μ. Φιλοπούλου, Αθήνα, Μεταίχµιο, 1994, σ. 270, για τις περιπτώσεις όπου θεωρείται κατάλληλη µέθοδος η 
έρευνα δράσης: ‘[…] η έρευνα-δράση είναι κατάλληλη όταν συγκεκριµένες γνώσεις απαιτούνται για ένα 
συγκεκριµένο πρόβληµα σε µία συγκεκριµένη κατάσταση· ή όταν µία νέα προσέγγιση πρέπει να ενσωµατωθεί σε 
ένα ήδη υπάρχον σύστηµα. Επιπλέον, όµως, πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλοι µηχανισµοί για την 
παρακολούθηση της προόδου και για την παροχή ανάδρασης στο υπάρχον σύστηµα. Αυτό σηµαίνει ότι, όταν τα 
άλλα δεδοµένα είναι ίδια, η µέθοδος της έρευνας - δράσης µπορεί να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση σχολικής 
τάξης ή σχολείου όπου πληρούνται αυτές οι συνθήκες’. 
104 Πρβλ. Graham Hitchkock & David Hughes, Research and the Teacher – A qualitative introduction to 
school-based research, London, Routledge, 1995, όπου εντοπίζεται ότι ‘πολλοί ερευνητές αναπτύσσουν νέους 
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δεδοµένων που απορρέουν από την έρευνα δράσης στηρίζονται στο ευρύ ερµηνευτικό 
υπόβαθρο της ανάλυσης περιεχοµένου. 

∆εδοµένου ότι τα διδακτικά εργαλεία που θα εφαρµοστούν ανάγονται στο 
θεωρητικό υπόβαθρο της Θεωρίας των Υβριδικών Σηµείων, η συγκεκριµένη έρευνα 
δράσης αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην αλληλεπίδραση Σηµειωτικής και Ποιοτικής 
΄Ερευνας. Η συµβολή της σηµειωτικής στην έρευνα δράσης θα πρέπει να εκτιµηθεί ως 
προς τη δυνατότητα πολυεστιακής εξέτασης εφαρµοζόµενων διδακτικών αρχών και 
µεθόδων, δεδοµένου ότι κάθε πειραµατισµός συνπάγεται και διαφορετική νοηµατοδότηση 
διδακτικών πρακτικών, µε συνέπεια να µεταβάλλεται ο ρόλος του µαθητή σε διαφορετικά 
µαθησιακά περιβάλλοντα. Ως προς τη συνδυαστική χρήση της Σηµειωτικής Θεωρίας και 
της Ποιοτικής Έρευνας, χρήσιµο είναι να τονιστεί εξαρχής πως η πρώτη παρέχει ένα 
φιλοσοφικό σύστηµα ιδεών για να διευρύνει τους στόχους της δεύτερης, η οποία – µε τη 
σειρά της – προσδίδει στον αφαιρετικό και θεωρητικό χαρακτήρα της πρώτης χειροπιαστά 
παραδείγµατα µέσω των εµπειρικών ευρηµάτων (Shank, 2011: 1)105. Εκλαµβάνοντας, 
µάλιστα, τα δεδοµένα του υλικού κόσµου ως σηµεία, οδηγούµαστε κατά τον Ντίλι (Deely) 
στο µετασχηµατισµό της διδακτικής διαδικασίας ως πολιτισµικής δράσης µέσω της 
‘ειδικής γλωσσικής σηµειωτικής δράσης της οντο-σηµείωσης’ (7)106. 

Σε όλη τη διάρκεια της έρευνας δράσης κατέβαλα µεγάλη προσπάθεια για να 
επαληθευθούν τα προς ερµηνεία στοιχεία που συγκέντρωνα µε τη συνδροµή  τριγωνιστικής 
επαλήθευσης  

• των µεθόδων συλλογής τους µέσω 
o παρατήρησης, 
o µαγνητοφώνησης της διδασκαλίας, 
o συνεντεύξεων, 
o προσωπικών συνοµιλιών, και 

• των πηγών προέλευσής τους που είναι 
o οι µαθητές, 
o ο διδάσκων, 
o ο ερευνητής. 

Η µέθοδος του τριγωνισµού είναι θεµελιώδης σηµασίας, διότι µέσα από την ένταξη 
όλων των συλλεγόµενων δεδοµένων σε ένα οργανικό πλαίσιο, κάθε στοιχείο πρέπει να 

                                                                                                                                                                                

τρόπους συγγραφής και παρουσίασης της έρευνάς τους, πρακτική που άπτεται, κατά τη γνώµη τους, των 
υποκείµενων σκοπών και της φιλοσοφίας της ποιοτικής έρευνας’ (η µτφρ. δική µου), και ως τέτοιες τάσεις 
εκλαµβάνονται για παράδειγµα, ο µεταδοµισµός, ο µεταµοντερνισµός και ο φεµινισµός, που µπορεί να 
διέπουν το υπόβαθρο της συγγραφής µίας έρευνας δράσης (σ. 334 – 337).   
105 Ό.π., “Semiotic theory can help expand the conceptual and practical domain of qualitative researchers to 
build upon a set of ideas that powerfully extend the aims and goals of their research. Qualitative research in 
education can help expand semiotics by serving as a source of empirical research and findings, thereby 
helping move semiotics away from its current nearly total preoccupation with theory and into a state where 
empirically determined issues play a more important and visible role.”. 
106 Ιδ. “ […] qualitative research looks upon the data of the world not as facts, but as signs. As signs, they 
can be clues, symptoms, or omens […] of the nature of reality in the situation we choose to examine and 
explore. Another way to think of this is to follow Deely […] and hold that semiotics allow us to understand 
the ways in which natural human phenomena, including the phenomenon of educating and learning, can be 
informed and changed by the inter-penetration of the specifically linguistic semiotic action of 
anthroposemiosis. If this is the case, then the search for meaning that characterizes qualitative research is 
not just an action to describe the role of education in culture, but should transform that role in the process.”. 
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νοηµατοδοτηθεί από τον ερευνητή µε τέτοιον τρόπο, ώστε το παραγόµενο αποτέλεσµα να 
ανταποκρίνεται στην κατασκευή ενός συνόλου µε λειτουργική αυτοτέλεια και όσο γίνεται 
µεγαλύτερη εγκυρότητα. Ως εκ τούτου, ο ερευνητής οφείλει να αποδώσει ιδιαίτερη 
σηµασία στους ερµηνευτικούς χειρισµούς αποτίµησης της επιτυχίας ή µη του θεωρητικού 
σχεδιασµού στην πράξη: ο εντοπισµός των σηµείων τριβής ανάµεσα στην έρευνα και τη 
δράση µέσω του κριτικού στοχασµού αναδεικνύει σε κάθε σπείρα πιθανές βελτιωτικές 
αλλαγές, εντασσόµενες στο αναθεωρηµένο σχέδιο των διαπραγµατεύσιµων στοιχείων της 
µελετώµενης κοινωνικής πραγµατικότητας της σχολικής τάξης.  

 

Σύστηµα κατηγοριών εµπειρικού υλικού της εθνογραφικής έρευνας 

Η διατύπωση κοινωνικής θεωρίας στηρίζεται στο συνδυασµό εµπειρικών και 
γενικών κατηγοριών, οι οποίες δηµιουργούν διόδους ανάνδρασης ανάµεσα στον εµπειρικό 
και το γενικό τρόπο ανάλυσης µέσω του γεφυρωτικού ρόλου της συγκριτικής ανάλυσης 
(comparative analysis).   

1. ∆ιδακτικές πρακτικές ερωταποκρίσεων 

 1.1. Ανοικτές κριτικές 

 1.2. µαιευτικές 

 1.3.Βοηθητικές 

 1.4. Ρητορικές 

 1.5. Επιβεβαιωτικές (αναλυτική τυπολογία) 

 1.6. Κατανόησης νοηµάτων 

 1.7. Ανάκλησης ιστορικών γνώσεων 

 1.8. ∆ιατύπωσης ορισµού 

 1.9. Μαιευτική διάδραση (αναλυτική τυπολογία) 

2. ∆ιδακτικές πρακτικές διαχείρισης ανολοκλήρωτου συλλογισµού µαθητή 

 2.1. Επανάληψη και λεκτική αναδιατύπωση 

 2.2. Ανακεφαλαιωτική επανάληψη και διεύρυνση εννοιών 

2.3. Λεκτική επανάληψη για λόγους έµφασης και δραµατοποίησης µίας   
συγκρουσιακής κατάστασης 

 2.4. Επανάληψη ρηµάτων 

 2.5. Επαναληπτική εκφορά παρεµφερών ερωτήσεων 

 2.6. ∆ιατύπωση αλλεπάλληλων ερωτήσεων 

3. ∆ιδακτικές πρακτικές παρότρυνσης για ενεργό συµµετοχή των µαθητών 

 3.1. Επεξηγηµατικό σχόλιο 
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 3.2. Βοηθητικό σχόλιο 

 3.3. Βοηθητική ερώτηση 

 3.5. ∆ιατύπωση αλλεπάλληλων ερωτήσεων 

 3.5. Αναδροµική πληροφοριακή συσχέτιση 

 3.6. Αποκοπή υποκειµένου από την ερώτηση 

 3.7. Τεµαχισµός νοηµάτων – Απαρίθµηση και υπογράµµιση  

4.  ∆ιδακτικές πρακτικές χρήσης πολυτροπικών και πολυ/δια-σηµειωτικών πηγών 
διδασκαλίας 

 4.1. Χρήση του πίνακα ως εποπτικού µέσου 

 4.2. Πολυτροπική αφόρµηση από το εικονογραφικό υλικό του Ανθολογίου 

 4.3. Χρήση της µουσικής 

 4.4. Χρήση της τέχνης 

5. ∆ιδακτικές πρακτικές παροχής υποστηρικτικού υλικού 

 5.1. ∆ιδακτικό φυλλάδιο 

 

Σύστηµα κατηγοριών εµπειρικού υλικού της έρευνας δράσης 

1.  ∆ιδακτικές πρακτικές σχετικές µε την εξελικτική πορεία της εννοιολογικής σκαλωσιάς 
(ΕΣ) και τη χρήση εννοιολογικής γέφυρας (ΕΓ) 

 1.1. Η ΕΣ ως συντακτικό εργαλείο νοηµατοδοτικών χειρισµών 

 1.2. Η ΕΣ ως εικονοπλασιακό εργαλείο απόδοσης των αναλυόµενων εννοιών 

 1.3. Η ΕΣ ως µετα-κείµενο (σύγκλιση λογοτεχνικής και ερµηνευτικής γλώσσας) 

1.4.  Η ΕΣ ως µετα-εικόνα (πολυσηµειωτικές καταγραφές και αναπαράσταση 
εννοιολογικών συσχετίσεων) 

 1.5. Η ΕΓ ως µηχανισµός εννοιολογικής εµβάθυνσης  

2. Πρακτικές αναδόµησης του µηχανισµού της εννοιολογικής σκαλωσιάς 

 2.1. Συγκειµενικό πλαίσιο νοηµατοδοτικών χειρισµών (διαλεκτική βάση) 

  2.1.1. Εννοιολογική διαλεκτική µεταξύ διαφορετικών πινάκων 

  2.1.2. Ανατροφοδοτούµενο συγκειµενικό πλαίσιο 

  2.1.3. Υβριδικός Λόγος (διαλεκτική σηµειωτικών µηχανισµών) 

2.2.  Εκ νέου διαµόρφωση πλαισίου νοηµατοδοτικών συσχετισµών (διαλεκτική 
βάση) 
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  2.2.1. Αλληλεπίδραση πολλαπλών µορφών ΕΣ 

  2.2.2. Το περιεχόµενο της ΕΣ ως νοηµατοδοτικό εφαλτήριο 

  2.2.3. Πίνακες ερµηνευτικής  αναδόµησης εννοιολογικού ιστού 

 2.3. Ενεργοποίηση βιωµατικού και µεταφορικού γνωσιακού αποθέµατος µαθητών 

2.3.1. Πίνακες γλωσσικής ανασύνθεσης κειµένου προκειµένου να βρει κάθε 
µαθητής το ‘γνωσιακό βηµατισµό’ του µέσα από τη δηµιουργία 
πολλών Ζωνών Επικείµενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) 

3. Πρακτικές σε συνάρτηση µε το µετασχηµατισµό του διδακτικού µηχανισµού της ΕΣ 

 3.1. Θεµατική κατάταξη εννοιών σε παράλληλο κείµενο 

3.2. Η ΕΣ ως εργαλείο σύγκρισης των δοµών του αναλυόµενου και του 
παράλληλου κειµένου 

3.3. Η ΕΣ ως µηχανισµός ανάδειξης συνθετικών νοηµάτων µέσω πολυσηµειωτικών 
απεικονίσεων 

3.4. Η ΕΣ ως µηχανισµός ανάπτυξης σηµειωτικής διάδρασης µε τους µαθητές 

4. Πρακτικές σχετικά µε τη λειτουργία των βοηθητικών πινάκων 

4.1. Η κατάταξη εννοιών ως βασική διανοητική διαδικασία για την ανάπτυξη της 
αναλυτικής σκέψης των µαθητών 

 4.2. Λειτουργικός ρόλος βοηθητικών πινάκων 

  4.2.1. Κατηγορίες αιτίων και αποτελέσµατος 

  4.2.2. Λειτουργία διαλεκτικών διαρθρωτικών όρων 

 4.3. ∆ιαµεσολαβητικός ρόλος βοηθητικών πινάκων (µετα-λειτουργία) 

4.3.1. ∆ιαφορετικές µορφές ΕΣ και εσωτερική διαλογικοποίηση λέξεων – 
κλειδιών (µετασχηµατισµός πληροφορίας) 

  4.3.2. Σηµεία – δείκτες της κατηγοριοποίησης εννοιών 

5.  Πρακτικές συσχέτισης των πινάκων εννοιολογικής σκαλωσιάς και του διδακτικού 
φυλλαδίου 

 5.1. Το διδακτικό φυλλάδιο ως µέσο κριτικής προσπέλασης του βοηθητικού υλικού 

 5.2. Καταγραφή λέξεων – κλειδιών σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο 

 5.3. Κατηγοριοποίηση εννοιών του παράλληλου κειµένου µέσω της ΕΣ 

5.4. Σύγκριση εννοιών παράλληλου και αναλυόµενου κειµένου ανά πεδίο 
κατηγοριοποίησης 

5.5.  Κατανόηση των νοηµατοδοτικών αποκλίσεων που απορρέουν από την 
κατηγοριοποίηση εννοιών 
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6. ∆ιδακτικές πρακτικές σχετικά µε το φύλλο εργασίας οµάδας 

 6.1. Συνδυασµός ατοµικής και οµαδικής µορφής εργασίας 

6.2. Ανατροφοδότηση ανάµεσα σε δύο υβριδικές ΕΣ (µυθικό υπόστρωµα και 
ρεαλιστική εφαρµογή) µέσω λογοτεχνικών κωδίκων 

6.3. Νοηµατοδοτική επεκτασιµότητα ενός κοινώς αποδεκτού εκφωνηµατικού 
υποστρώµατος 

7. Πρακτικές σχετικά µε τη χρήση πολυ/δια-σηµειωτικών καταγραφών 

 7.1. Σηµειωτικοί µηχανισµών πολλαπλών µορφών ΕΣ 

 7.2. Συνθετικά νοήµατα που δεν εκφράζονται λεκτικά 

 7.3. Συµπλήρωµα των νοηµατοδοτικών χειρισµών του διδάσκοντος 

7.3.1.Πολυεπίπεδη ερµηνευτική διαδικασία (σηµειωτικό και 
αναπαραστατικό επίπεδο) 

8. Πρακτικές σχετικά µε τη χρήση του λογισµικού My First Ex 

 8.1. Πολλές Ζώνες Επικείµενης Ανάπτυξης 

 8.2. Πολυτροπικές µεταφορές 

 8.3. Μηχανισµοί εννοιολογικής σκαλωσιάς και εννοιολογικής γέφυρας 

 8.4. ∆ηµιουργική γραφή µαθητών 

 8.5. Ποιοτική αναβάθµιση της παραγωγής γραπτού λόγου των µαθητών 

 8.6. Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και µετα-δεδοµένων 
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4.3. Η ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ 
 

∆ιδακτικοί σκοποί 

Η συγκεκριµένη έρευνα δράσης φιλοδοξεί: 

• να συµβάλει ώστε οι µαθητές να ερµηνεύουν τη Λογοτεχνία ως νοηµατοδοτική 
γέφυρα ανάµεσα στο µύθο και την πραγµατικότητα, στη φαντασία και τη λογική, 
σε αυτό που συνέβη και σε αυτό που είναι δυνατόν να συµβεί, 

• να εντάξει τους µαθητές σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον εργασίας που θα 
πριµοδοτεί τη συγκρότηση σύνθετων εννοιολογικών διασυνδέσεων, 

• να διερευνήσει το ρόλο της εννοιολογικής σκαλωσιάς, του ‘φύλλου εργασίας 
οµάδας’ και του προτεινόµενου λογισµικού στην ανάπτυξη της ΖΕΑ του µαθητή, 

• να φωτίσει από σύγχρονη οπτική γωνία ζητήµατα ∆ιδακτικής Μεθοδολογίας της 
Λογοτεχνίας, 

• να διερευνήσει την αποτελεσµατικότητα της πολυτροπικής επίδρασης στο 
λογοτεχνικό γραµµατισµό, 

• να διαµορφώσει ελκυστικές και ευέλικτες διδακτικές εναλλακτικές προτάσεις ως 
προς την ανασύνθεση λογοτεχνικών έργων µε την παραγωγή λογοτεχνικού 
κειµένου από τους µαθητές, 

• να κατανοήσει ο µαθητής την επικαιρότητα του µύθου µέσα από τα λογοτεχνικά 
έργα, 

• να εφοδιάσει τον εκπαιδευτικό µε δραστικές λύσεις διαρκούς επεξεργασίας του 
γνωστικού και αισθητικού περιεχοµένου του αντικειµένου διδασκαλίας του, 

• να διαµορφώσει µέσω της πληροφορικής διαύλους επικοινωνίας µε αστείρευτες 
διαδικτυακές πηγές, δίνοντας στο µαθητή την ευκαιρία να κατανοήσει πώς το 
διαδίκτυο µπορεί να του προσφέρει υλικό για ερµηνεία και µετάπλαση του 
λογοτεχνικού κειµένου, 

• να δώσει τη δυνατότητα στους µαθητές να αναπτύξουν την αναλυτική και 
συνθετική τους ικανότητα µέσω κριτικού διαλόγου µε το κοινωνικό γίγνεσθαι, 

• να µυήσει τους µαθητές σε µεθόδους αποκωδικοποίησης του λογοτεχνικού 
κειµένου και να τους δώσει εργαλεία χρήσιµα για τη συνθετική αναδηµιουργία του, 

• να εµπεδωθεί η διαπολιτισµική και δηµοκρατική συνείδηση των µαθητών και να 
ενδυναµωθεί ο εποικοδοµιστικός προσανατολισµός της µάθησης, 

• να καλλιεργηθεί η αυτενέργεια, η πρωτοβουλία, η φαντασία, η συνθετική 
ικανότητα και η ετοιµότητα των µαθητών, 

• να εξοικειωθεί ο µαθητής µε το χειρισµό του εκπαιδευτικού λογισµικού και την 
πλοήγησή του στο διαδίκτυο, προκειµένου να βελτιώσει τις επιδόσεις του στον 
ψηφιακό γραµµατισµό. 

 



 162

Αποδίδω, επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα στους παρακάτω επιδιωκόµενους στόχους: 
 

1. Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας µαθητών 
Ο µαθητής είναι σε θέση να συνδυάσει ιστορικές, κοινωνικές και πολιτισµικές 

παραµέτρους και να διαπιστώσει ότι η προσωπική κατασκευή  ενός σύνθετου πλέγµατος 
εννοιών θεµελιώνεται στη βαθύτερη ενότητα των δοµών όλων των επιλογών του. 
Επιδίωξή του είναι να ανακαλύψει εννοιολογικούς δεσµούς των αντληµένων 
πληροφοριών, ώστε να δοµήσει έννοιες – γέφυρες των ετερόκλητων στοιχείων που 
ανακαλούν τα τρία πεδία (ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΥΘΟΣ). Είναι 
επόµενο ότι η καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας εντοπίζεται σε τέσσερα τουλάχιστον 
επίπεδα: 

• επιλογή των λέξεων – κλειδιών 

• επιλογή των χρήσιµων πληροφοριών από το σύνολο του πολυτροπικού 
υλικού 

• δόµηση εννοιών – γεφυρών που οδηγούν στη συναρµογή των δεδοµένων 
των τριών πεδίων 

• προσωπική κατασκευή της νέας συνθετικής γνώσης 
 

2. Προαγωγή του µαθητή από δέκτη σε ποµπό 
Ο µαθητής αναλαµβάνει ενεργητικό ρόλο και εναπόκειται στη δική του κριτική και 

συνθετική ικανότητα να δηµιουργήσει πρωτότυπες εννοιολογικές διασυνδέσεις, 
διαµορφώνοντας ιδέες, απόψεις και θεωρίες µε αφορµή το διδαγµένο λογοτεχνικό κείµενο. 
Η αναβάθµιση του ρόλου του µαθητή από δέκτη σε ποµπό απηχεί τη γενικότερη διαφορά 
στη διδακτική φιλοσοφία που απηχεί το συµπεριφοριστικό και το κονστρουκτιβιστικό 
µοντέλο, αντίστοιχα. Ενώ ο µαθητής στην πρώτη περίπτωση είναι αναγκασµένος να 
αναπαράγει την επίσηµη γνώση της οποίας φορέας είναι ο διδάσκων, στη δεύτερη 
αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για να αποδοµήσει και να επαναδοµήσει τις διαθέσιµες 
εννοιολογικές πρώτες ύλες, µε στόχο να «λύσει» και να «δέσει» εννοιολογικούς 
µηχανισµούς. Στην ουσία, ο µαθητής καθίσταται ‘µηχανικός εννοιολογικών µηχανισµών’, 
κατανοώντας τη λειτουργία κάθε εννοιολογικού συστήµατος και δηµιουργώντας 
εναλλακτικές διαδροµές διασύνδεσης των συστατικών στοιχείων του. Οι πολυτροπικές 
διαδροµές του µαθητή κατά την πλοήγησή του στο διαδίκτυο σηµατοδοτούν τις 
εναλλακτικές διαδροµές διασύνδεσης των νέων εννοιολογικών στοιχείων που εκείνος 
αναζητά. 
 

3. Εξοικείωση των µαθητών µε τις νέες τεχνολογίες 
Οι µαθητές εθίζονται στη χρήση του ΗΥ ως µέσου επίτευξης των διδακτικών στόχων 

και όχι ως αυτοσκοπού:  το λογισµικό είναι τόσο απλό στην χρήση του που δεν αφήνει 
περιθώρια στο µαθητή να παρασυρθεί από λειτουργίες εντυπωσιασµού και να χάνει 
άσκοπα το χρόνο του. Το βάρος πέφτει στην αναζήτηση των χρήσιµων πληροφοριών και 
την αποθήκευσή τους στο πρόχειρο. Με µία τόσο απλή διαδικασία, ο µαθητής 
εξοικειώνεται µε τις λειτουργίες που απαιτούνται για να χρησιµοποιήσει τον ηλεκτρονικό 
κειµενογράφο και να πλοηγηθεί στο διαδίκτυο. Ο ψηφιακός γραµµατισµός και η 
αναζήτηση διαδικτυακών τόπων καλλιεργούν δεξιότητες µεγάλης εκπαιδευτικής αξίας και 
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προσελκύουν το ενδιαφέρον των µαθητών. Ο ΗΥ παρέχει δυνατότητες καθοριστικής 
σηµασίας για το µαθητή τόσο ως προς την αποκωδικοποίηση πολυτροπικών µηνυµάτων, 
όσο και ως προς την αναδιάταξη και την τροποποίηση των ψηφιακών δεδοµένων. 
 

4. Αξιοποίηση των διαδικτυακών πηγών πληροφόρησης 
Το διαδίκτυο έχει γίνει µία τεράστια πλατφόρµα επικοινωνίας και  αποθήκευσης 

πληροφοριών, παρέχοντας την ευκαιρία αναζήτησης πολύπλοκων και έγκυρων δεδοµένων 
ακόµη και για τα πιο εξειδικευµένα θέµατα. Ψηφιακό υλικό σε διαφόρους σηµειωτικούς 
τρόπους (λέξεις, εικόνες, ηχητικές πηγές, βίντεο) προσφέρει ενηµέρωση για όλους τους 
τοµείς και τις δραστηριότητες, δηµοσιοποιεί θέµατα της επικαιρότητας και διαχέει τη 
γνώση σχετικά µε τις τρέχουσες εξελίξεις των επιστηµονικών θεµάτων. Σε µία κοινωνία 
πληροφορίας οι µαθητές δεν έχουν άλλη επιλογή από την ενεργό εµπλοκή τους σε θέµατα 
ενηµέρωσης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας µε τον υπόλοιπο κόσµο. Χάρη στο 
προτεινόµενο λογισµικό, ο µαθητής ανατρέχει σε πλήθος ιστορικών, πολιτισµικών και 
κοινωνικών στοιχείων και εµπλουτίζει το σηµασιολογικό του απόθεµα µέσω των 
ψηφιακών βιωµάτων, των οποίων γίνεται κοινωνός. Εντασσόµενος σε µια ασύνορη 
κοινωνία ιδεών και γνώσεων, ο µαθητής αξιοποιεί επιπροσθέτως και τον παράγοντα του 
τυχαίου, καθώς είναι πιθανόν να ανακαλύψει χρήσιµες πληροφορίες µε εντελώς 
απροσδόκητο τρόπο. 

 
5. Κατανόηση της διαχρονικής αξίας του µύθου 

Εφόσον ο µαθητής καλείται να επιλέξει µία λέξη – κλειδί που αντιστοιχεί στο πεδίο 
του ΜΥΘΟΥ, είναι εκ των πραγµάτων αναγκασµένος να αναγάγει το θεµατικό πυρήνα 
του λογοτεχνικού έργου σε κάποιο µυθικό αρχέτυπο. Εξιχνιάζοντας, λοιπόν, τη µυθική 
µήτρα του λογοτεχνικού κειµένου, αντιλαµβάνεται το διαχρονικό και αλληγορικό 
χαρακτήρα του πρωτογενούς µυθικού υλικού, καθώς και τη δυνατότητά του να 
προσαρµόζεται σε ποικίλες ιστορικές και κοινωνικές περιστάσεις. Συγκρίνοντας τη δική 
του εκδοχή µε εκείνες των άλλων συµµαθητών του – εφόσον διενεργείται 
οµαδοσυνεργατική διδασκαλία η σχετική διαδικασία είναι υποχρεωτική – ωθείται στη 
σύγκριση διάφορων προτύπων και τη δυνητική υπερίσχυση της αντικειµενικά 
πληρέστερης επιλογής έναντι των υπολοίπων. Το συµπυκνωµένο φιλοσοφικό υπόβαθρο 
του µύθου επιδέχεται – όπως, εξάλλου, και το λογοτεχνικό έργο – πολλών ερµηνειών και η 
σύνδεσή του µε το περιεχόµενο του αναλυόµενου λογοτεχνικού έργου προωθεί αυτοµάτως 
τη διαχρονική θεώρηση τριών χρονικών προοπτικών: 

• της µυθικής αχρονικότητας 
• της ιστορικής περιόδου που ζει ο συγγραφέας 

• της περιόδου κατά την οποία εκτυλίσσεται η πλοκή του έργου 
Από τη στιγµή που ο µαθητής επιλέγει έναν µεταγενέστερο της αρχαιότητας µύθο ή 

ακόµα και ένα µυθικό πρότυπο της σύγχρονης εποχής, προστίθεται και αυτή η χρονική 
διάσταση. Είναι προφανές ότι ο µυθικός χρόνος συνδέεται και µε το χρόνο του πεδίου της 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, δηµιουργώντας ακόµη πιο σύνθετες διαχρονικές θεωρήσεις. 

 
6. Ανάλυση στοιχείων, σχέσεων και οργανωτικών αρχών 
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Οι µαθητές εθίζονται στην αναλυτική σκέψη πριν επιχειρήσουν να συνθέσουν τις 
συγκεντρωµένες πληροφορίες για κάθε πεδίο ανάλυσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η λέξη – 
κλειδί κάθε πεδίου σηµατοδοτεί τον πυρήνα µίας αναλυτικής προσέγγισης του 
συγκεκριµένου θέµατος µε άξονες συγκεκριµένα στοιχεία, σχέσεις και οργανωτικές αρχές. 
Ο µαθητής κατασκευάζει εννοιολογικά σχήµατα για κάθε πεδίο σύµφωνα µε οργανωτικές 
αρχές που ο ίδιος διαµορφώνει. Η πλοήγηση σε ιστοσελίδες συναφούς θεµατολογίας 
συνεχίζεται µέχρι να ολοκληρώσει ο µαθητής το σύνολο των απαιτούµενων στοιχείων, 
των δοµικών σχέσεων που τα συνδέουν και των αρχών που τα οργανώνουν σε σύνολο. 
Πρόκειται για οριζόντια διαστρωµάτωση δεδοµένων, καθώς η διαδικασία πλοήγησης 
εµπλουτίζει και εµβαθύνει τις οργανωτικές σχέσεις και αρχές. Αφού συνεχιστεί ή ίδια 
διαδικασία για καθένα από τα τρία πεδία, ο µαθητής καλείται να προχωρήσει στη σύνθεση 
όλων των δεδοµένων σε ενιαίο και συγκροτηµένο σύνολο.  

 
7. Συνθετική διαδικασία κατά την παραγωγή προσωπικού έργου 

Από τη στιγµή που ο µαθητής έχει συγκεντρωµένο το πολυτροπικό υλικό του αρχίζει η 
συνθετική διαδικασία συγκρότησης ενός ενιαίου σώµατος κειµένου, όπου η κάθετη 
διαστρωµάτωση στοιχείων, σχέσεων και οργανωτικών αρχών συνδέει τα επιµέρους πεδία 
και αποκαλύπτει δεσµούς συνοχής και συνεκτικότητας µεταξύ τους. Η κριτική ικανότητα 
του µαθητή είναι απαραίτητη για: 

• τον εντοπισµό του κοινού εννοιολογικού υποστρώµατος στοιχείων που 
εντάσσονται σε διαφορετικά πεδία έρευνας 

• την ανάπτυξη σχέσεων δοµικής αλληλουχίας των στοιχείων αυτών  
• την ταξινόµησή τους µε βάση οργανωτικές αρχές που ταξινοµούν τα 

δεδοµένα και κατασκευάζουν στο µυαλό του µαθητή ένα εννοιολογικό 
σχέδιο, το οποίο στη συνέχεια θα υλοποιηθεί ως εννοιολογική κατασκευή. 
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8. Ανταπόκριση στα πολυτροπικά ερεθίσµατα της γνώσης 
Οι πολυτροπικές πηγές άντλησης πληροφοριών, δηλαδή  οι ιστοσελίδες που έχει 

επισκεφθεί ο µαθητής, υιοθετούν διαφορετικά σχέδια παρουσίασης των πληροφοριών: ο 
σχεδιασµός κάθε ιστοσελίδας αποτυπώνει τη φιλοσοφία του κατασκευαστή της και η 
µείξη σηµειωτικών τρόπων εµπεριέχει αυτή καθεαυτή πολυτροπική σηµασία. Λέξεις, 
εικόνες, ήχοι, βίντεο προσελκύουν το ενδιαφέρον του µαθητή και διαµορφώνουν 
εναλλακτικές σηµασιολογικές διαδροµές τις οποίες δυνητικά καλείται να ακολουθήσει. 
Μπροστά σε όλα αυτά τα πολυτροπικά ερεθίσµατα της γνώσης, ο µαθητής αναπτύσσει την 
κριτική και αναλυτική του ικανότητα για να επιλέξει τις χρήσιµες για εκείνον 
πληροφορίες, υιοθετώντας, παράλληλα, και αισθητικά κριτήρια. ∆εν είναι λίγες οι 
περιπτώσεις που µία ελκυστική εικόνα, για παράδειγµα, τον βοηθά να αποκωδικοποιήσει 
καλύτερα τα πολυτροπικά µηνύµατα και να διαµορφώσει µία εναργέστερη και σαφέστερη 
εικόνα των υπό διαµόρφωση δοµικών σχέσεων και οργανωτικών αρχών του. 
 

9. Εξοικείωση µε µηχανισµούς αποκωδικοποίησης πολυτροπικών κειµένων 
Τα πολυτροπικά κείµενα διαµορφώνουν µία συγκεκριµένη φιλοσοφία ταξινόµησης και 

ιεράρχησης της γνώσης, ώστε να κατευθύνουν την προσοχή του χρήστη σε µία 
προσχεδιασµένη πορεία εννοιολογικής διαδροµής. Ο µαθητής κατανοεί τους σχεδιασµούς 
µε τους οποίους το χρώµα, η εικόνα, η γραµµατοσειρά, η πλαισίωση, οι υπερ-σύνδεσµοι 
λειτουργούν, παράγοντας νόηµα που αλλάζει τη γραµµική ροή αποκωδικοποίησης που θα 
ίσχυε στην περίπτωση ενός έντυπου µηνύµατος. Στην περίπτωση αυτή, η 
αποκωδικοποίηση των πολυτροπικών µηνυµάτων είναι δυναµική και ασυνεχής. Το 
γεγονός αυτό µεταβάλλει την παθητική αποδοχή εκ µέρους του µαθητή µίας έξωθεν 
επιβεβληµένης ιεραρχικής σχέσης και ταξινόµησης, καθώς του παρέχει την ευκαιρία να 
αναλάβει εκείνος ηγετικό ρόλο και να αναδιατάσσει τη σειρά των πληροφοριών πο 
αφοµοιώνει, ανάλογα µε το ρυθµό και τα εννοιολογικά άλµατα που είναι ικανός να κάνει. 
Η πολυτροπική ταυτότητα των ιστοσελίδων διαµορφώνει και την πολυτροπική ταυτότητα 
κάθε µαθητή, καθώς τα µετα-δεδοµένα των επιλογών αναζήτησής του επιτρέπουν µε τη 
στατιστική ανάλυση που παρέχει το προτεινόµενο λογισµικό να αναλύσουµε το 
πολυτροπικό προφίλ κάθε µαθητή. 

 
10. Αξιοποίηση του βιωµατικού υλικού κάθε µαθητή 

Το βιωµατικό υπόβαθρο κάθε  µαθητή αποτελεί το συσσωρευµένο σηµασιολογικό 
απόθεµα πρακτικών δραστηριοτήτων και συναισθηµατικών καταστάσεων που έχουν 
ασκήσει θεµελιώδη επίδραση στη συνείδηση του καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο 
εκείνος αντιλαµβάνεται την πραγµατικότητα. Ως εκ τούτου, η αξιοποίηση του βιωµατικού 
αυτού υλικού κρίνεται αναγκαία για την οργάνωση και οµαλή αφοµοίωση ή ενσωµάτωση 
της νέας γνώσης, εφόσον κάθε νέα πληροφορία συσχετίζεται και κατατάσσεται ανάλογα 
µε τα ήδη οριοθετηµένα γνωστικά σχήµατα του µαθητή. Επιπλέον, σύµφωνα µε την 
εποικοδοµιστική θεωρία, ο τρόπος που αντιλαµβάνεται και αφοµοιώνει κάθε µαθητής τη 
νέα γνώση είναι διαφορετικός και ανταποκρίνεται στους ιδιαίτερους νοητικούς 
µηχανισµούς που εκείνος έχει αναπτύξει. Ειδικότερα, το πεδίο της 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ του εκπαιδευτικού λογισµικού παρέχει την ευκαιρία στους 
µαθητές: 
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• να εντάξουν το βιωµατικό υλικό στο υπό συγκρότηση σχέδιο κατασκευής της 
νέας γνώσης, 

•  να αναδοµήσουν τους όρους διαπραγµάτευσης των κοινωνικών σεναρίων, 

•  να συνδέσουν τις προσωπικές τους εµπειρίες µε τα λογοτεχνικά και µυθικά 
δεδοµένα, ώστε να επιτύχουν µία προσωπική ερµηνευτική εκδοχή του 
λογοτεχνικού έργου.  

Με τον τρόπο αυτόν, το λογοτεχνικό έργο «µιλάει κατευθείαν στην καρδιά του 
µαθητή», καθώς τα νοήµατά του αποκτούν αξία και ιδιαίτερη σηµασία µόνο για εκείνον. 

 
11. Σύνδεση της γνώσης µε το σύγχρονο κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον 
Το πεδίο της ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ παρέχει τη δυνατότητα ενσωµάτωσης 

σύγχρονων γεγονότων, ιδεών, προσώπων και καταστάσεων στο συνθετικό σχέδιο δόµησης 
της νέας εννοιολογικής κατασκευής. Το λογοτεχνικό και µυθικό υπόστρωµα λειτουργεί ως 
πηδάλιο θεµατικού προσανατολισµού προς τη σύγχρονη εποχή, καθώς η προσοχή του 
µαθητή στρέφεται στο διαχρονικό χαρακτήρα της νέας γνώσης και τις πιθανές εφαρµογές 
της στον κόσµο όπου εκείνος ζει. Η επικαιροποίηση θεµάτων, µοτίβων, µυθικών 
αλληγοριών, αντιλήψεων, πρακτικών και προτύπων επενδύει µε ελκυστικό σηµασιολογικό 
περίβληµα τις εννοιολογικές κατασκευές των µαθητών, διότι εµπερικλείει µία πρόκληση: 
την αποκατάσταση εκ µέρους τους ενός λανθάνοντος νοηµατικού ειρµού, που ξεκινά από 
τη µυθολογική αφετηρία, συνδέεται µε το λογοτεχνικό κείµενο ως δυνάµει φορέα 
παρεµφερών εννοιολογικών κατασκευών και εξακοντίζεται στο βιωµατικό παρόν του 
µαθητή, όπου εκείνος αναλαµβάνει να κατασκευάσει τις κάθετες εννοιολογικές 
προεκτάσεις και διαστρωµατώσεις του µυθικού και λογοτεχνικού πλέγµατος. 

 
12. Ενεργοποίηση των µαθητών και κατασκευή της γνώσης 

Σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η αυτενέργεια του µαθητή, η πρωτοβουλία που 
εκείνος αναλαµβάνει για να οικοδοµήσει τη νέα γνώση σε συνεργασία µε τους 
συµµαθητές του, αλλά και µόνος του. Ως κίνητρα ενεργοποίησης της µαθησιακής του 
ετοιµότητας και δραστηριοποίησης λειτουργούν διάφορες διδακτικές αρχές και µέθοδοι, 
όπως η εννοιολογική σκαλωσιά, η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και το εκπαιδευτικό 
λογισµικό. Ως προς το τελευταίο, η συλλογή πολυτροπικού υλικού δραστηριοποιεί το 
µαθητή, ωθώντας τον να σχεδιάσει κοινωνικά σενάρια µε ρεαλιστικά και µυθοπλασιακά 
δεδοµένα. Ο ρόλος του έγκειται στην οργανική ένταξη όλων αυτών των δεδοµένων σε ένα 
υπό διαµόρφωση εννοιολογικό σύνολο, όπου η κοινωνική δραστηριότητα και ο 
στοχαστικός ορίζοντας αναπτύσσουν γόνιµη διαλεκτική σε µία δυναµική σύνθεση. Η 
υιοθέτηση ενός επιτυχηµένου κοινωνικού σεναρίου, λοιπόν, προϋποθέτει την 
ενεργοποίηση της κριτικής ικανότητας του µαθητή και συνεπάγεται την ολοκλήρωσή της 
υβριδικής κατασκευής ενός γνωσιακού σχεδίου. Με άλλα λόγια, όσο περισσότερο 
υπεισέρχεται ο υποκειµενικός παράγοντας του µαθητή στην επαναδιαπραγµάτευση των 
πολυτροπικών πρώτων υλών, τόσο πιο επιτυχηµένη είναι η συνθετική κατασκευή µίας 
υβριδικής πραγµατικότητας. 

 
13. Αξιοποίηση πλεονεκτηµάτων οµαδοσυνεργατικής και ατοµικής εργασίας 
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Με το συνδυασµό των δύο παραπάνω µορφών διδακτικού σχεδιασµού επιδιώκεται 
η ανάπτυξη των ανώτερων νοητικών λειτουργιών του µαθητή τόσο σε συλλογικό (κατά το 
πρότυπο του Βιγκότσκι) όσο και σε ατοµικό (κατά το πρότυπο του Πιαζέ) επίπεδο. 
Βέβαια, η Βιγκοτσκιανή προοπτική λειτουργεί σε λανθάνουσα µορφή και στη δεύτερη 
περίπτωση, δεδοµένου ότι: 

• η πλοήγηση σε ιστοσελίδες συνεπάγεται τη διεξαγωγή ενός λανθάνοντος 
διαλόγου του µαθητή µε τους κατασκευαστές και τους συντάκτες των 
ιστοσελίδων, όπου ο πρώτος είναι αναγκασµένος να «συνδιαλεχθεί» µαζί τους 
και να σχηµατίσει ολοκληρωµένη άποψη επί του αναλυόµενου θέµατος µέσα από 
αυτήν τη διαλεκτική σχέση. Η ‘πολυφωνικότητα’, υπό το πρίσµα της οποίας 
προσεγγίζει ο µαθητής τα πολυτροπικά δεδοµένα των ιστοσελίδων, τον εντάσσει 
σε µία άτυπη διαδικασία ενεργού διαλόγου µε υβριδικές ερωταποκρίσεις. 

• οι κατασκευαστές και οι συντάκτες των ιστοσελίδων βοηθούν το χρήστη – 
µαθητή να ξεπεράσει ενδεχόµενες µαθησιακές δυσκολίες του, καθώς παρέχουν 
διασαφηνιστικά σχόλια και παραποµπές σε άλλες ιστοσελίδες, προκειµένου να 
διευκρινιστεί οποιαδήποτε ασάφεια ή απορία προκύπτει. Η διαδικασία αυτή 
συντελεί στη διαµόρφωση µίας ψηφιακής ζώνης επικείµενης ανάπτυξης (ΖΕΑ), 
όπου ο µαθητής εισέρχεται µε πιθανότατα προσχηµατισµένες και διαµορφωµένες 
απόψεις για καθένα ξεχωριστά πεδίο του εκπαιδευτικού λογισµικού, αλλά χάρη 
στη γνωστική υποστήριξη του συλλογικά διαπραγµατεύσιµου πολυτροπικού 
υλικού σε ατοµικό, πολιτισµικό και κοινωνικό επίπεδο µετεξελίσσεται η σκέψη 
του και βελτιώνεται η αποτελεσµατικότητα επεξεργασίας των ψηφιακών 
δεδοµένων, ώστε να είναι σε θέση να δοµήσει το συνθετικό ιστό των τριών 
πεδίων του λογισµικού και να τελεσφορήσει η επιθυµητή σύζευξη παραγωγικών 
και επαγωγικών συλλογισµών. Αναφορικά µε την οµαδοσυνεργατική 
διδασκαλία, θα ακολουθήσει ειδικότερη ανάλυση.    

 
14. Καλλιέργεια κοινωνικής ευαισθησίας και ευρηµατικότητας του µαθητή 
Η γεφύρωση του χάσµατος σχολείου και ζωής αποσκοπεί στη συνειδητοποίηση 

του µαθητή ότι η σχολική γνώση δεν είναι αποκοµµένη από την καθηµερινή του εµπειρία 
και ότι βασικό µέληµα του σχολείου είναι να τον εντάξει αρµονικά στους κόλπους της 
κοινωνίας, διαδικασία που περιλαµβάνει όχι µόνο την εγκόλπωση κοινωνικών αξιών, αλλά 
και την κριτική προσέγγιση του αναλυόµενου γνωστικού αντικειµένου – στην προκειµένη 
περίπτωση της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας – µέσω της µύησης του µαθητή στη χρήση 
ευρύτερων πολιτισµικών εργαλείων, όπως της γλώσσας, και την κατανόηση του ρόλου του 
ιστορικού, κοινωνικού και πολιτισµικού πλαισίου ένταξης των εργαλείων αυτών. Εφόσον 
η ίδια η σχολική ζωή αποτελεί έκφανση της κοινωνικής ζωής του ατόµου, καθίσταται 
σαφές ότι η διαµόρφωση των σηµασιολογικών µορφολογιών κάθε µαθητή θεµελιώνεται 
σε µία διαρκή εννοιολογική πάλη, όπου διεξάγεται αγώνας για την επικράτηση των 
ορθότερων και βιώσιµων απόψεων. Επιπροσθέτως, δεδοµένου ότι κάθε σχολική τάξη 
συνιστά µία µικρο-κοινωνία, ο διδάσκων ως εκπρόσωπος της επίσηµης γνώσης οφείλει να 
διασφαλίζει όρους και συνθήκες δηµοκρατικής συνεργασίας και γόνιµης ανταλλαγής 
απόψεων, διαµορφώνοντας διδακτικό κλίµα σεβασµού όλων των µαθητών και των 
απόψεών τους. Υπό αυτό το πρίσµα, καθοριστική είναι η συµβολή του κοινωνικού 
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εποικοδοµιστικού µοντέλου οικοδόµησης της γνώσης, διότι πριµοδοτεί το καθεστώς της 
ανταλλαγής απόψεων και της εννοιολογικής πάλης, ανάγοντας τον αλληλεπιδραστικό 
παράγοντα σε θεµατοφύλακα και εγγυητή της µαθησιακής ανάπτυξης. Ειδικότερα, στην 
παρούσα περίπτωση, οι εννοιολογικοί συσχετισµοί και οι µηχανισµοί εναλλακτικών 
νοηµατοδοτήσεων που απαιτούνται για τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού διευρύνουν 
τους γνωστικούς ορίζοντες κάθε µαθητή και καλλιεργούν την ευρηµατικότητά του. 

 

4.4. ‘MY FIRST EXPERIMENT’ (‘MY FIRST EX’) – ΕΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 
ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
 
Το My First Ex  

� αποσκοπεί  στο να αναπτύξει τους νοηµατοδοτικούς χειρισµούς του µαθητή, 
καθιστώντας τη Λογοτεχνία εννοιολογική γέφυρα ανάµεσα στο Μύθο και την 
πραγµατικότητα.  

� Χρησιµεύει ως εργαλείο πρακτικής εφαρµογής του βασικού µηχανισµού δόµησης 
της θεωρίας των υβριδικών σηµείων, της πολυτροπικής µεταφοράς, δηλαδή της 
αντιγραφής και επικόλλησης υλικών, κοινωνικών και σηµειωτικών δεδοµένων.  

� Στηρίζεται σε εποικοδοµιστικά θεµέλια και, κυρίως, στη Βιγκοτσκιανή σύλληψη 
της νοηµατοδοτηµένης λέξης, σύµφωνα µε την οποία «η εννοηµατωµένη λέξη είναι 
ο µικρόκοσµος της συνείδησης» (Βιγκότσκι, 1988: 436).  

Όπως έχει προαναφερθεί, ο µαθητής πλοηγείται στο διαδίκτυο µε εννοιακές 
συντεταγµένες τις λέξεις – κλειδιά που επιλέγει για καθένα από τα τρία παραπάνω πεδία 
(ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΜΥΘΟΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ), προκειµένου να συλλέξει και να 
καταγράψει σχετικές πληροφορίες. Τελικός σκοπός του είναι να συγγράψει ένα δοκιµιακό 
ή και λογοτεχνικό κείµενο, όπου θα συνθέσει τις αντληµένες πληροφορίες και των τριών 
πεδίων: για παράδειγµα, µπορεί να καλλιεργήσει τη λογοτεχνική του γραφή, 
δηµιουργώντας έναν διάλογο µε κάποιον µυθικό ήρωα, έναν ήρωα λογοτεχνικού βιβλίου 
και ένα υπαρκτό πρόσωπο ή γεγονός της πραγµατικότητας.  Ο µαθητής έχει τη δυνατότητα 
να επιλέξει ως λέξη – κλειδί οποιαδήποτε λέξη επιθυµεί για κάθε πεδίο. Η δυσκολία του 
όλου εγχειρήµατος έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει εκ των προτέρων κάποια λογική 
υπόθεση για τη διασύνδεση των σχετικών στοιχείων, µε αποτέλεσµα η κατασκευή της να 
εναπόκειται αποκλειστικά στη µαθησιακή ικανότητα του µαθητή107. Ο µαθητής θα 
χρησιµοποιήσει το λογισµικό για να πλοηγηθεί στο διαδίκτυο, βασιζόµενος στις λέξεις – 
κλειδιά της αναζήτησης, τις οποίες εισάγει ο ίδιος ή µετά από σχετικό διάλογο µε τους 
συµµαθητές του, αν έχει προηγηθεί οµαδοσυνεργατική διδασκαλία. Στο τέλος, θα 
συγκεντρωθούν ποσοτικά δεδοµένα για τη διαδροµή αναζήτησης του µαθητή και τις 
ιστοσελίδες που έχει επισκεφθεί. 

                                                           
107Πρβλ. Brad Hokanson & Robert Fraher, ‘Narrative Structure, Myth, and Cognition for Instructional 
Design, Educational Technology, vol. 48, no 1, 2008, p. 31, όπου ως προϋποθέσεις ένταξης της δοµής ενός 
µύθου στον εκπαιδευτικό σχεδιασµό τίθεται η ‘σύνδεση’ ανάµεσα στο ‘περιεχόµενο και το µαθητή’, ενώ ‘η 
πιο αποτελεσµατική δοµή γι’ αυτήν τη σύνδεση επιτυγχάνεται µέσω µίας αφηγηµατικής µορφής’ (η µτφρ. δική 
µου). 
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Πιο λεπτοµερώς, οι πληροφορίες που θα καταγράψει το λογισµικό είναι: 

o το όνοµα της ιστοσελίδας (url) 

o ο χρόνος που περνά ο χρήστης σε αυτήν τη σελίδα 

o το χρώµα φόντου της σελίδας 

o ο αριθµός και το µέγεθος των εικόνων σε κάθε σελίδα 

o ο αριθµός των βίντεο σε κάθε σελίδα 

o ο αριθµός των παραγράφων, των γραµµατοσειρών και στυλ σε κάθε σελίδα 

Επιπλέον, θα καταγραφούν γενικές πληροφορίες, όπως ποιος µαθητής ζητά κάποια 
ιστοσελίδα, καθώς και τα κίνητρα αυτής της αναζήτησης. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα 
να καταγραφούν περαιτέρω προσωπικά δεδοµένα ανά µαθητή, ενώ ένα απλό, αλλά 
χρήσιµο, Σηµειωµατάριο θα υπάρχει διαθέσιµο για το µαθητή, ώστε να αποθηκεύει όποια 
πληροφορία του δοκιµίου του θεωρεί ότι είναι χρήσιµη. Οι πληροφορίες αυτές θα µε 
βοηθήσουν να απαντήσω σε συγκεκριµένες ερωτήσεις σχετικά µε τις επιλογές των 
µαθητών, όπως: 

o Πώς λειτουργεί εξελικτικά η πορεία της σκέψης του µαθητή µέσω του διαδικτύου; 
Ποιες ιστοσελίδες βλέπει, και µε ποια σειρά; Αυτή η διαδικασία µπορεί να έχει ως 
αποτέλεσµα ένα νοητικό διάγραµµα του µαθητή που θα αποτυπώσει διαγραµµατικά 
πώς πορεύεται η σκέψη του και πώς συνδέονται στο νου του ο µύθος, η λογοτεχνία 
και τα πραγµατικά γεγονότα. 

o Ποιες είναι οι βασικές αρχές των µαθητών, όταν πλοηγούνται για να 
συγκεντρώσουν πληροφορίες; Πώς µπορεί το ενδιαφέρον του µαθητή για κάποια 
ιστοσελίδα να συσχετισθεί µε µετρήσιµα αποτελέσµατα; 

o Πώς συσχετίζονται οι πολυτροπικές επιλογές του µαθητή µε το κοινωνικό του 
υπόβαθρο; Η ειδικότερη αυτή χρήση του ΕΛ δίνει τη δυνατότητα να έρθουν στο 
φως συσχετισµοί κοινωνικών και πολυτροπικών κριτηρίων, αλλά στην παρούσα 
έρευνα δράσης δεν αποτελεί τη βασική µου επιδίωξη και, ως εκ τούτου, δεν 
προχώρησα σε σύνταξη σχετικού ερωτηµατολογίου και κοινωνιογλωσσολογική 
ανάλυση. 

Λειτουργία του My First Ex 
Η γραµµή εργαλείων περιέχει τα γνωστά σε όλους  εικονίδια του Word µε τις 

αντίστοιχες µπάρες κύλισης, ενώ τα βέλη προς τα δεξιά και αριστερά είναι ένα χρήσιµο 
εργαλείο που επινοήθηκε για να βοηθήσει το µαθητή να κινείται εµπρός ή πίσω, µέχρι να 
βρει το γνωστικό «βηµατισµό» του. Ακολουθεί µία ενδεικτική παρουσίαση των βασικών 
βηµάτων χρήσης του My First Ex µε την παρουσίαση των σχετικών οθονών, ώστε να 
καταστεί σαφής η λειτουργία του. Σηµειώνω ότι τα σχετικά βήµατα έχουν δοθεί τόσο σε 
ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη µορφή στους µαθητές και το διδάσκοντα αµέσως µετά την 
παρέµβασή µου κατά τη διάρκεια της έρευνας δράσης, προκειµένου να επιλύουν οι ίδιοι 
οποιαδήποτε απορία τους ανά πάσα στιγµή.  
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1η οθόνη 

 

Ο χρήστης επιλέγει να ενεργοποιήσει είτε την κύρια λογισµική εφαρµογή, είτε την 
επεξεργασία κειµένου. 

 

2η οθόνη 

 

Ενεργοποιείται η διαδικασία αρχικοποίησης. Το πρόγραµµα υποστηρίζει από έναν 
µέχρι τρεις µαθητές για οµαδική εργασία.  
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3η οθόνη 

 

Ο/Οι µαθητής/ές καταχωρεί/ούν τα προσωπικά του(ς) στοιχεία. Στο παράδειγµα, 
έχουν καταχωρηθεί τα ονόµατα των τριών µελών της οµάδας.  

 
 

4η οθόνη 

 

Κάθε µαθητής καταχωρεί µία λέξη – κλειδί ανά πεδίο. Στο παράδειγµα οι µαθητές 
έχουν συµπληρώσει το πεδίο του ΜΥΘΟΥ.  
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5η οθόνη 

 

Ένα παράθυρο χρησιµοποιεί την πανίσχυρη µηχανή αναζήτησης του Google ως 
βασικό µηχανισµό αναζήτησης του λογισµικού. Η µηχανή αναζήτησης του Google 
παρέχει λίστα µε ιστοσελίδες συναφούς θεµατολογικού περιεχοµένου µε εκείνης της 

λέξης – κλειδιού. 
 

6η οθόνη 

 

Ο/Οι µαθητής/ές µπορεί/ούν να ξεκινήσει/ουν από οποιοδήποτε πεδίο και να 
χρησιµοποιήσει/ουν τα αντίστοιχα κουµπιά του λογισµικού για να κινηθεί/ούν µπρος 

τα εµπρός ή προς τα πίσω.  
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7η οθόνη 

 

Ο/Οι µαθητής/ές επιλέγει/ουν «New»   

 

 
 

8η οθόνη 

 

Ο/Οι µαθητής/ές επιλέγει/ουν «Πρόχειρο» και στη συνέχεια «ΟΚ»    
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9η οθόνη 

 

Έχουµε ταυτόχρονα δύο ενεργά παράθυρα. Το δεύτερο παράθυρο παρέχει έναν απλό 
επεξεργαστή κειµένου, ώστε να αποθηκεύσει/ουν ο/οι µαθητής/ές κάθε χρήσιµη 
πληροφορία που βρίσκει/ουν στο διαδίκτυο. Επιπροσθέτως, υπάρχει η δυνατότητα 

αποθήκευσης ή εκτύπωσης σε ξεχωριστό αρχείο. 
 

10η οθόνη 

 

Ο/Οι µαθητής/ές επιλέγει/ουν το κοµµάτι της πληροφορίας που τον/τους ενδιαφέρει 
και στη συνέχεια «Copy» για την αντιγραφή του κειµένου. 
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11η οθόνη 

 

Ο/Οι µαθητής/ές τοποθετεί/ούν τον κέρσορα στο Πρόχειρο Σηµείωµα και στη 
συνέχεια επιλέγει/ουν «Paste» για την επικόλληση του κειµένου. Το πρόγραµµα 

αποθηκεύει αυτόµατα τις πληροφορίες στο φόντο.  
 

12η οθόνη 

 

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαδικτυακής αναζήτησης πληροφοριών, ο/οι 
µαθητής/ές επιλέγει/ουν «Save As», για να καταχωρήσει το σηµειωµατάριο στην 

επιθυµητή µονάδα αποθήκευσης ως *.txt.αρχείο και να το επεξεργαστεί στη συνέχεια 
κατά την παραγωγή κειµένου 

 

13η οθόνη 

 

Στο τέλος όλης της διαδικασίας ο διδάσκων/ερευνητής πατά το κουµπί «ΑΑ» και στη 
συνέχεια εισάγει/ουν τον κωδικό προστασίας των προσωπικών δεδοµένων του 
µαθητή, ώστε να διασφαλιστεί το απόρρητο της ανάλυσής του µέσω κωδικού. 
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14η οθόνη 

 

Τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα δεδοµένων έχουν δηµιουργηθεί. Παράλληλα, έχουν 
αποθηκευθεί σε άλλο αρχείο τα µετα-δεδοµένα, τα οποία χρήζουν περαιτέρω 

εξειδικευµένης ανάλυσης µε πρόσθετα λογισµικά εργαλεία (mathematica, matlab 
κ.λ.π.) 

 
 

4.5. Η ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
ΤΟΥ MY FIRST EX 
 

Καταρχάς, είναι χρήσιµο να επισηµάνω σε γενικές γραµµές τα ακόλουθα 
αναφορικά µε τη χρήση του ΗΥ ως ηλεκτρονικού εργαλείου πολυτροπικών αναζητήσεων 
και µέσου εµπλουτισµένων µαθησιακών εµπειριών: 

• η τεχνολογία στην υπηρεσία µαθηµάτων ανθρωπιστικού περιεχοµένου, 
όπως της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, αποτελεί κορυφαία πρόκληση και 
σηµαντική προϋπόθεση για την ένταξη του συγκεκριµένου µαθήµατος στην 
ψηφιακή εποχή. 

• Ο ΗΥ αποτελεί φορέα δράσης κάθε µεµονωµένου µέλους της οµάδας, αλλά 
και µέσο γύρω από το οποίο περιστρέφονται οι συλλογικοί προβληµατισµοί 
που ενώνουν όλα τα µέλη µεταξύ τους,  γεγονός που σηµατοδοτεί τη 
σηµασία της κοινωνιογνωστικής µάθησης. 

• Οι διδακτικές συνθήκες µεταβάλλονται, καθώς ο ΗΥ καθίσταται σύνδεσµος 
ανάµεσα στο διδάσκοντα και τους µαθητές (γνωστική µαθητεία). 

• Η προσέγγιση τριών µαθητών γύρω από τον ίδιο ΗΥ βοηθά στη 
συσπείρωση των απόψεών τους και αποδυναµώνει τόσο την ατοµική 
θεώρηση καθενός από αυτούς, όσο και την παντοδυναµία του διδάσκοντος. 

∆εδοµένης της προσπάθειάς µου να συνθέσω διάφορες διδακτικές µεθόδους και 
αρχές (εννοιολογική σκαλωσιά, οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, My First Ex), αποδίδω 
ιδιαίτερο βάρος στη συνδυαστική χρήση θεωρητικών πλαισίων και εφαρµοσµένων 
πρακτικών της ερευνητικής µου πρότασης, προκειµένου να ενταχθούν µε αρτιότερο τρόπο 
στο αλληλεπιδραστικό πλέγµα των γνωσιακών κατασκευών. Αυτό σηµαίνει ότι τόσο ο 
ρόλος του υποστηρικτή/συµβούλου – µε τη µορφή έµψυχου υποκειµένου ή γνωστικού 
εργαλείου –, όσο και η σηµασία της µεταβολής των επικοινωνιακών δοµών, αποτελούν 
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πρώτιστο µέληµα της ερευνητικής µου προσπάθειας. Το πρόγραµµα του My First Ex 
επιδιώκει 

• να βελτιώσει τη µαθησιακή διαδικασία στο µάθηµα της Λογοτεχνίας, 
λειτουργώντας ως µαθησιακό πολυ-εργαλείο 

• να εντοπίσει στατιστικώς σηµαντικούς πολυτροπικούς παράγοντες στη 
νοηµατοδοτική διαδικασία των µαθητών (βλ. και Ράπτης, 2006: 119 – 122) 

Επισηµαίνω παρακάτω βασικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά του My First Ex, που 
απηχούν συγκεκριµένες κοινωνικο-πολιτισµικές παραµέτρους: 

• Ο ποιοτικός χαρακτήρας της µάθησης αποτελεί πρωταρχικό στόχο. 

• Την ευθύνη της µάθησης αναλαµβάνει κυρίως ο µαθητής. 

• Η ποιοτική µάθηση οδηγεί στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη του µαθητή σε επίπεδο 
ατοµικό (διανοητική – συναισθηµατική) και κοινωνικό ( κοινωνικο-πολιτισµική, 
ιδεολογική, αξιολογική). 

• Η µαθησιακή διαδικασία εδραιώνεται στους νοηµατοδοτικούς χειρισµούς του 
µαθητή, καθώς η χρήση της «εννοιολογικής σκαλωσιάς» ή άλλων µεθόδων που 
αντλούνται από τη θεωρία των υβριδικών σηµείων εστιάζουν το ενδιαφέρον τους 
στη δόµηση εννοιολογικών διασυνδέσεων. 

• Αξιοποιείται το πολιτισµικό πλαίσιο εντός του οποίου παράγεται η γνώση µε 
φορείς τόσο τη γλώσσα όσο και τη συνδροµή του  ΕΛ. 

• Επιδιώκεται ο ‘συστηµικός’ χαρακτήρας του ανωτέρω πλαισίου, όπως αυτός 
διαµορφώνεται από τη συγχώνευση θεωρίας και πράξης µε τη συνέργεια πολλών 
νοητικών και γνωστικών εργαλείων, κοινωνικής και τεχνολογικής 
διαµεσολάβησης. 

• Προωθείται η συγκρότηση της συλλογικής ταυτότητας των µαθητών µέσα από τη 
συλλογική διαπραγµάτευση της γνώσης, τόσο στο επίπεδο της µαθητικής µικρο-
κοινωνίας, όσο και στο επίπεδο της επεξεργασίας των διαδικτυακών πηγών. 

• Στόχος είναι η ανάπτυξη ανώτερων νοητικών λειτουργιών που επιδρούν στη 
νοηµατοδοτική ικανότητα κάθε µαθητή µέσω της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας 
και της ψηφιακής συνέργειας κειµένων δυνητικών διαδικτυακών «συνεργατών». 

• Εκτός από το εκπαιδευτικό ‘σενάριο’ που θα επιλέξει ως πιο κατάλληλο ο 
διδάσκων για να προχωρήσει στην ερµηνευτική ανάλυση του κειµένου, η 
διαµόρφωση εκ µέρους του µαθητή ενός συγκεκριµένου κοινωνικού σεναρίου, 
δοµηµένου στα επίπεδα της πραγµατικότητας, του µύθου και της λογοτεχνίας, 
αυξάνει το βαθµό της πρωτοτυπίας και συνθετότητας των νοηµατοδοτικών 
χειρισµών του108. 

                                                           
108 Πρβλ. Έλενα Γκίκα, ‘Σχεδιασµός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (σεναρίων) για το µάθηµα της Ιστορίας 
µε τη χρήση εργαλείων των νέων τεχνολογιών: µεθοδολογικές προσεγγίσεις’, στο Χρόνης Κυνηγός & 
Ευαγγελία ∆ηµαράκη (επιµ.) Νοητικά εργαλεία και πληροφοριακά µέσα – Παιδαγωγική αξιοποίηση της 
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• Στοχοποιείται ο ταυτόχρονος µετασχηµατισµός της γνώσης σε τρία αλληλένδετα 
επίπεδα: 

o  ο µετασχηµατισµός της στάσης του µαθητή/διδάσκοντος µέσα από τη 
νοηµατοδότηση της υπό κατασκευή υλικής πραγµατικότητας, 

o ο µετασχηµατισµός της σκέψης του µαθητή/διδάσκοντος µέσα από τη 
νοηµατοδότηση της υπό κατασκευή κοινωνικής πραγµατικότητας, 

o ο µετασχηµατισµός της γλώσσας του µαθητή/διδάσκοντος µέσα από τη 
νοηµατοδότηση της υπό κατασκευή πολυτροπικής πραγµατικότητας. 

• Η συνέργεια του ΕΛ στην οικοδόµηση της νέας γνώσης εντοπίζεται στο 
διαµεσολαβητικό ρόλο του κατά τη νοηµατοδοτική διαδικασία, και την αξιοποίηση 
των διαδραστικών χαρακτηριστικών του κοινωνικο-πολιτισµικού πλαισίου 
παραγωγής της. Η ανάπτυξη οµαδικού πνεύµατος µέσω ενδεικτικών 
παραδειγµάτων της βιωµατικής εκπαίδευσης (Σταµατόπουλος, 2006) µπορεί να 
λειτουργήσει επικουρικά προς τη χρήση του ΕΛ. 

• Η γνώση διαµεσολαβείται µε τρείς τρόπους: 

o τη συλλογική διαπραγµάτευση στην τάξη µε υποστηρικτικό φορέα το 
διδάσκοντα, 

o τη συλλογική διαπραγµάτευση µε φορέα την τριµελή οµάδα εργασίας, 

o τη συλλογική ή ατοµική διαπραγµάτευση µε φορέα το ΕΛ. 

• Το ρόλο του πλαισίου στήριξης αναλαµβάνει σε θεωρητικό επίπεδο κυρίως το 
νοηµατοδοτικό πλέγµα της εννοιολογικής σκαλωσιάς και σε εφαρµοσµένο επίπεδο 
ο ιστός των υπερ-κειµενικών συνδέσεων του διαδικτυακού υλικού. 

• Επιδιώκεται τόσο η ανάπτυξη του προσωπικού τρόπου νοηµατοδότησης κάθε 
µαθητή, όσο και η συλλογικά φορτισµένη λειτουργία επεξεργασίας και 
τροποποίησης της ατοµικά παραγόµενης γνώσης. 

• Ο διαµεσολαβητικός ρόλος του  ΕΛ βοηθά στην καλλιέργεια της διαπολιτισµικής 
συνείδησης των µαθητών, µέσα από τη δυναµική σύλληψη γνωσιακών 
κατασκευών. 

• Ο ΗΥ βοηθά στη βελτίωση του επικοινωνιακού διαύλου µεταξύ των συντελεστών 
της µάθησης και καλό είναι να εντάσσεται σε µία γενικότερη στρατηγική 
διυποκειµενικής νοηµατοδότησης, αντανακλώντας το κοινωνικό πλαίσιο 

                                                                                                                                                                                

σύγχρονης τεχνολογίας για τη µετεξέλιξη της εκπαιδευτικής πρακτικής, Αθήνα, Εκδόσεις Καστανιώτη, 2002, 
σ. 363 για τη διασαφήνιση του όρου ‘εκπαιδευτικό σενάριο’: «Ο όρος ‘σενάριο’ αναφέρεται σε ένα σύνολο 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων µέσω των οποίων προσεγγίζεται διδακτικά ένα θέµα. Το σενάριο είναι µία 
ιστορία, την οποία ο σεναριογράφος - δάσκαλος χρησιµοποιώντας τα εργαλεία των νέων τεχνολογιών (ΝΤ), – η 
χρήση του όρου έχει συνδεθεί µε την υπολογιστική τεχνολογία – επιλέγει είτε να την ‘αφηγηθεί’ µε εικόνες, ήχο 
ή/και κείµενο, είτε αφήνει το χρήστη να την ‘αποκαλύψει’ µέσα από ‘ενέργειες’ που του προτείνει. Μπορεί 
επίσης να µην υπάρχει ιστορία, αλλά ο χρήστης να τη ‘φτιάχνει’ µε τα ‘υλικά/εργαλεία’ που δίνει ο 
σεναριογράφος - δάσκαλος, καθιστώντας στην περίπτωση αυτή το χρήστη και δηµιουργό ενός δικού του 
σεναρίου.’ . 
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παραγωγής του (Ζωγόπουλος, 2001). Η µεταβολή των επικοινωνιακών δοµών 
εµπλουτίζει τους σηµειωτικούς τρόπους µε τη χρήση συµβολιστικών και 
γνωσιακών δοµηµάτων, αναπτύσσοντας µία νέα πολυτροπική διάσταση στη 
διαδραστική σχέση µαθητή – ΗΥ109. Η διαδιακασία εσωτερίκευσης των 
νοηµατοδοτικών σχέσεων που αναπτύσσονται από τη µείξη σηµειωτικών τρόπων 
επιτυγχάνεται µέσω του εικονικού διαλόγου: 

o ανάµεσα στο µαθητή και τον ΗΥ και 

o ανάµεσα στο µαθητή  και το ΕΛ. 

Σκοπός του ΕΛ είναι να αναπτύξει έναν ανοιχτό διάλογο, όπου ο µαθητής 
αναλαµβάνει πρωτοβουλίες. 

• Η ανάλυση των σηµειωτικών δοµών της γλώσσας µε νέα επικοινωνιακά πρότυπα 
και παραγλωσσικά στοιχεία δηµιουργεί ένα είδος µετα-γλώσσας, άµεσα 
συναρτήσιµης µε τη θεώρηση του πολυµεσικού µηνύµατος ως µετα-µέσου. Η 
διαδικασία εσωτερίκευσης της µετα-γλωσσικής λειτουργίας επιτυγχάνεται µέσω 
της επίδρασης πολυτροπικών συντελεστών στις σηµασιολογικές µορφολογίες του 
µαθητή. Στόχος του ΕΛ είναι να προχωρήσει σε συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία 
και αποτίµηση ποσοτικών δεδοµένων µε τη συνδροµή ειδικών στατιστικών 
εργαλείων, προκειµένου να εξαγάγει συµπεράσµατα για το βαθµό επίδρασης τόσο 
µεµονοµένων πολυτροπικών συντελεστών, όσο και συσχετιστικών τους 
αλληλεπιδράσεων. 

• Η αξιολόγηση της παραγωγής κειµένου και γενικότερα της νοηµατοδοτικής 
ικανότητας των µαθητών απορρίπτει την έννοια του λάθους και είναι άρρηκτα 
συνδεδεµένη µε την ποιοτική αναβάθµιση της µαθησιακής διαδικασίας, όπως αυτή 
προκύπτει από την εξελικτική της πορεία110. 

• Η αξιολόγηση µε ποιοτικά κριτήρια δεν αφορά µόνο την κατασκευή της νέας 
γνώσης, αλλά και την καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας όλων των µαθητών, 
δηµιουργώντας µία παράλληλη ΖΕΑ σε επίπεδο κριτικής ωριµότητας. 

                                                           
109 Πρβλ. ∆ηµήτρης Κουτσογιάννης, ‘Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνίας και διδασκαλία της 
ελληνικής γλώσσας: από το εκπαιδευτικό λογισµικό στον κριτικό τεχνογραµµατισµό’, στο Χρόνης Κυνηγός 
& Ευαγγελία ∆ηµαράκη (επιµ.) Νοητικά εργαλεία και πληροφοριακά µέσα – Παιδαγωγική αξιοποίηση της 
σύγχρονης τεχνολογίας για τη µετεξέλιξη της εκπαιδευτικής πρακτικής, Αθήνα, Εκδόσεις Καστανιώτη, 2002: ο 
υπολογιστής αντιµετωπίζεται πλέον ‘ως µέσο που µεταβάλλει θεαµατικά το τοπίο της επικοινωνίας, 
δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις ευρύτατων αλλαγών στη γλώσσα και εποµένως στο περιεχόµενο και στη 
διδασκαλία του γραµµατισµού’ (σ. 398), ενώ ‘ο τεχνογραµµατισµός θεωρείται αναπόσπαστη ενότητα του 
κοινωνικού γραµµατισµού που πρέπει να παρέχεται από το σύγχρονο σχολείο’ (σ. 399). ∆ηµιουργείται έτσι µία 
‘ψηφιακή κειµενική πραγµατικότητα’ µε κύρια χαρακτηριστικά της ψηφιακής γλώσσας τη ‘ρευστότητα του 
κειµένου’, την πολυτροπικότητα και το ‘υπερκείµενο’, ενώ στο σχεδιασµό ιστοσελίδων σηµαντικό ρόλο 
διαδραµατίζουν η ‘αναλογία των σηµειωτικών συστηµάτων’, η ‘διαδραστικότητα µε τους αναγνώστες’, ο 
‘τοπολογικός σχεδιασµός’ και η ‘κατανόηση των σχέσεων ανάµεσα στις ιδέες που εκφράζονται.’ (σ. 407 – 412). 
110Πρβλ. Σκούρτου & Βρατσάλης, ό.π., σ. 83, για µία Βιτκοτσκιανή θεώρηση: ‘Η κατασκευή νοήµατος έχει 
ως αφετηρία µια αρχική κατανόηση (understanding) του τι λέγεται, και εντάσσεται σε µια διαρκή εξελικτική 
διαδικασία µάθησης (knowing), αλλά δεν πρέπει να συγχέεται µε τα τελικά µετρήσιµα προϊόντα µάθησης 
(knowledge)’ . 
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• Ο ανοιχτός ορίζοντας σύνθεσης των τριών πεδίων του ΕΛ (Λογοτεχνίας, Μύθου, 
Πραγµατικότητας) επιτρέπει την ελεύθερη παρέµβαση του µαθητή, δίχως να 
υποβαθµίζει καµία ερµηνεία ή λύση, διότι το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον 
τρόπο µε τον οποίο εντάσσονται τα δεδοµένα στην κατασκευή µίας καινούργιας 
γνωσιακής κατασκευής. 

• Προσφέρεται µεγάλη ευελιξία στον τρόπο ενσωµάτωσης του ΕΛ στο διδακτικό 
πλάνο του διδάσκοντος, καθώς ο τελευταίος µπορεί να συνδυάσει το συγκεκριµένο 
διαµεσολαβητικό πολυ-εργαλείο µε εφαρµογές αρχών και µεθόδων τις οποίες 
εκείνος προκρίνει ως καταλληλότερες. 

• Αξίζει να σηµειωθεί πως η ανάπτυξη λογισµικού πολυµέσων και η εφαρµογή του 
σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως η εκπαίδευση κωφών µαθητών, έχει σηµαντικά 
αποτελέσµατα: από ανάλογα παραδείγµατα κατανοούµε την πολυτροπική σηµασία 
του διαλόγου, καθώς η παρουσία µόνο κειµένου δεν παρακινεί τους µαθητές να 
χρησιµοποιήσουν το λογισµικό, ενώ ο αλληλεπιδραστικός χαρακτήρας της 
µάθησης οικοδοµείται σε οπτικοποιηµένα δεδοµένα και τη διενέργεια «διαλόγων» 
(Παναγιωτακόπουλος & Λαµπροπούλου, 2003:39-50). Επισηµαίνεται ότι στη 
συνθετική θεώρηση της ερευνητικής µου πρότασης προωθείται η διαλεκτική φύση 
της δόµησης της νέας γνώσης µέσα από: 

o τεχνικές νοητού διαλόγου, όπως η εννοιολογική σκαλωσιά, 

o το διάλογο που εκτυλίσσεται κατά την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία µε τη 
χρήση ΗΥ, 

o το διάλογο που εκτυλίσσεται κατά την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία δίχως 
τη χρήση ΗΥ, 

o τον εσωτερικό διάλογο που αναπτύσσει ο µαθητής κατά την επεξεργασία 
των ψηφιακών κειµένων (µέρος του αποτυπώνεται στο νοητικό διάγραµµα), 

o τον κοινωνικό διάλογο ανάµεσα στο µαθητή – ερευνητή και όσους έχουν 
αντίστοιχα ενδιαφέροντα στο διαδικτυακό χώρο111, 

o το µετα-διάλογο ως (αυτο)κριτική του διεξαχθέντος διαλόγου των 
µαθητών

112. 

                                                           
111 Πρβλ. Ιωάννα Λαφατζή, Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, Εκδοτικός Οίκος αδελφών 
Κυριακίδη, 2005, σ. 70: ‘[…] οι µαθητές εµπλέκονται σε αυθεντικές δραστηριότητες, σε δραστηριότητες 
δηλαδή που σχετίζονται άµεσα µε τις εµπειρίες και τα ενδιαφέροντά τους. Αυτό σηµαίνει ότι οι µαθητές 
διεξάγουν οι ίδιοι έρευνες πάνω στα υπό διερεύνηση αντικείµενα και έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν 
κοινωνικό διάλογο (social discourse) ανταλλάσσοντας απόψεις µε όσους έχουν παρόµοια ενδιαφέροντα. Με 
τον τρόπο αυτό ο µαθητής βρίσκεται µιας ενεργούς και στοχοοριοθετηµένης µαθησιακής διαδικασίας […] ’. 
112
Πρβλ. Σολοµωνίδου (1999), ό.π., σ. 92, αναφορικά µε το διάλογο ως µορφή γλωσσικής έκφρασης, 

επισηµαίνεται ότι ‘Ο αυτοστοχαστικός διάλογος ή µεταδιάλογος έχει στόχο την κριτική εξέταση του διαλόγου 
και της συµπεριφοράς των συνοµιλητών […] για τον εντοπισµό αδυναµιών και δυσκολιών στη διεξαγωγή του 
[…] Η µορφή αυτή επικοινωνίας προϋποθέτει τη χρήση τεχνικών µέσων που θα αποτυπώσουν και θα 
αναπαραγάγουν τον προηγηθέντα διάλογο, όπως γραπτά πρωτόκολλα, µαγνητόφωνο […], συµβάλλοντας 
σηµαντικά στην ανάπτυξη της κριτικής και αυτοκριτικής ικανότητας των παιδιών’ . 
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• Επισηµαίνω ότι η Βιγκοτσκιανή θεώρηση της σηµασίας της λέξης ως θεµελιώδους 
µονάδας για τη διερεύνηση της συνείδησης του υποκειµένου,  οδηγεί το Ρώσο 
ψυχο-παιδαγωγό στη σύλληψή της ως ενδο-ψυχικού και συνάµα δια-ψυχικού 
φαινοµένου: δε θεωρεί τη λέξη µόνο σύµβολο µίας έννοιας, αλλά και  ένα είδος 
Λόγου (Discourse), αφού µε τη διυποκειµενική χρήση σηµείων και συµβόλων 
παράγονται νέες κοινές σηµασίες, κοινωνικές σηµασίες, που εσωτερικεύονται µε 
το λόγο και απεικονίζονται στη σκέψη του υποκειµένου (Gallimore & Tharp, 1993: 
192 – 193). Στην περίπτωση του My First  Ex, λοιπόν, η διαδικασία δόµησης ενός 
συγκροτηµένου και σαφούς Λόγου (Discourse) από το µαθητή βελτιώνεται µε: 

o την επιλογή των τριών λέξεων – κλειδιών και την αιτιολόγησή τους µε 
λογικά επιχειρήµατα στο πλαίσιο της οµαδικής εργασίας, 

o την υποβολή των τριών λέξεων – κλειδιών σε κριτικό έλεγχο µέσω της 
συγκριτικής εξέτασής τους µε άλλες εναλλακτικές εκδοχές, 

o την ικανότητα διατύπωσης των απόψεων κάθε µαθητή µε πειστικό τρόπο, 
ώστε να επιτύχει τη γόνιµη µεταβολή των επικοινωνιακών δοµών της 
γνώσης. Αυτή η διατύπωση είναι είτε προφορική στο πλαίσιο της οµαδικής 
εργασίας, είτε γραπτή κατά τη διαδικασία παραγωγής κειµένου. 

• Προεκτείνοντας την παραπάνω παρατήρηση στον κοινωνικό ρόλο που 
προσλαµβάνει η σηµασία της λέξης εντός ενός θεωρητικού πλαισίου έκφρασης και 
ανάπτυξης της γνώσης, µετατοπίζεται το ενδιαφέρον µας και σε µία περαιτέρω 
οπτική της ΖΕΑ και της δράσης (Gallimore & Tharp: 193). Στην ερευνητική µου 
πρόταση είναι ενδεικτικό ότι η ΖΕΑ διευρύνεται διαρκώς χάρη σε τρεις 
παράγοντες – διδάσκων, οµάδα, ΕΛ – καθώς βρίσκεται σε αντιστοιχία µε τη 
διαδικασία της γνωσιακής διαµεσολάβησης113: 

o ανάπτυξη ατοµικής ΖΕΑ µε υποστηρικτή το διδάσκοντα, κατά την οποία η 
διαδικασία εσωτερίκευσης της υπό διαπραγµάτευση γνώσης επιτυγχάνεται 
µε τη δόµηση εννοιολογικών κατασκευών, όπως της εννοιολογικής 
σκαλωσιάς. 

o Ανάπτυξη ατοµικής και συλλογικής ΖΕΑ µε φορείς τα µέλη της οµάδας, 
κατά την οποία η διαδικασία εσωτερίκευσης της υπό διαπραγµάτευση 
γνώσης επιτυγχάνεται µε την πορεία εννοιολογικής σύγκλισης των µελών 
κάθε οµάδας σε τρεις κοινώς αποδεκτές λέξεις – κλειδιά, µε βάση την 
παρεχόµενη αιτιολόγησή της. Η εξωσχολική συγγραφή των µαθητών υπό 
µορφή οµαδικής εργασίας εκλαµβάνεται ως σύνθετη πολιτισµική 
δραστηριότητα που εντάσσεται σε µία γενικότερη κοινωνική διαδικασία: 

                                                           
113Πρβλ. Somekh, ό.π., σ. 101, σχετικά µε τις αλλαγές στους ρόλους δασκάλου και µαθητή, καθώς ο πρώτος 
βοηθά το δεύτερο στη µάθηση µε τη χρήση ΤΠΕ και έτσι µπορούν να εµβαθύνουν σε συζητήσεις ανάλυσης 
δύσκολων εννοιών: “This directly support the process of ‘scaffolding’ students’ learning which enables 
students to move beyond  their current level of achievement into their ‘zone of proximal development’ 
(Vygotsky […])” . 
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όπως αναφέρει η McLane (1993), οι µαθητές πειραµατίζονται και 
αναπτύσσουν κοινωνικές σχέσεις, αλλά ‘αυτή η κοινωνική διαδικασία 
απαιτούσε µία ειδική µορφή κοινωνικής υποστήριξης’ (315). Επισηµαίνω 
εδώ ότι η θεώρηση της ΖΕΑ µε βοηθούς συνοµηλίκους δεν είναι 
µονοδιάστατη. Για παράδειγµα, ο Tudge προτείνει ένα βελτιωµένο µοντέλο 
συνεργασίας συνοµηλίκων, υιοθετώντας µία πιο δυναµική σύλληψη της 
ΖΕΑ σε συνάρτηση µε το συγκείµενο και τη φύση των κοινωνικών 
διαδράσεων, εφόσον διαπιστώνει ότι δεν υφίσταται µόνο ανάπτυξη, αλλά 
και υποχώρηση της σκέψης των µαθητών: σηµαντικοί παράγοντες για 
εκείνον είναι η εµπέδωση της εµπιστοσύνης των µαθητών στις γνώσεις 
τους, η ποιότητα των συλλογισµών τους και ο ρόλος της ανάδρασης στη 
διευκόλυνση της µάθησης (1993: 155 – 172).   

o Ανάπτυξη ατοµικής ή/και συλλογικής ψηφιακής ΖΕΑ µε υποστηρικτικούς 
φορείς 

� µηχανές αναζήτησης του ΕΛ µε βάση λέξεις – κλειδιά,  

� συνθετικά κριτήρια αναζήτησης µε βάση τις αντίστοιχες λέξεις – 
κλειδιά δύο ή και τριών πεδίων του ΕΛ, 

� κατασκευαστές και συντάκτες ψηφιακών κειµενικών πηγών, όπου 
πλοηγείται ο µαθητής µε το ΕΛ. 

Κατά την ανάπτυξη της ψηφιακής ΖΕΑ, η διαδικασία εσωτερίκευσης της 
υπό διαπραγµάτευση γνώσης επιτυγχάνεται µε τη νοηµατοδοτική σύνθεση 
των επεξεργασµένων ψηφιακών πρώτων υλών σε µία ενιαία και 
ολοκληρωµένη ενότητα παραγωγής κειµένου. 

• Ως πρότυπα µοντέλων εργασίας και εργαλειακών µηχανισµών για την επίλυση 
προβληµάτων και τη βελτίωση των µαθησιακών όρων, ο µαθητής µπορεί να 
χρησιµοποιήσει µεθόδους και αρχές του διδάσκοντος, όπως εκείνην της 
εννοιολογικής σκαλωσιάς, µεταπλασµένες ανάλογα µε τις δικές του ανάγκες και 
εφαρµοσµένες σε ψηφιακά κείµενα, όπου πλοηγείται. 

• Το διαδικτυακό περιβάλλον µάθησης προσφέρει στο µαθητή τη δυνατότητα να 
πολλαπλασιάσει τις βιωµατικές του εµπειρίες µε άλλες ψηφιακές, δίνοντάς του 
έτσι τη δυνατότητα να πραγµατευτεί πιο αφηρηµένες και σύνθετες έννοιες και να 
προχωρήσει σε πιο πολύπλοκους νοηµατοδοτικούς χειρισµούς, 
συµπεριλαµβανοµένης και της τυχαίας µάθησης114.  

                                                           
114 Λαφατζή, ό.π., σ. 67: ‘[…] η χρήση του WWW ως ανοιχτή, γενική εγκυκλοπαίδεια εµπεριέχει και το 
πλεονέκτηµα της εκµάθησης από τύχη (‘accidental learning’). Ο µαθητής, δηλαδή, τυχαία κατά την αναζήτηση 
πληροφοριών από τις µηχανές αναζήτησης, είναι δυνατό να ενδιαφερθεί για κάποιο θέµα που αρχικά δεν 
αποτελούσε γι’ αυτόν στόχο µάθησης’. 
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Ως συµπέρασµα, µπορούµε να αναγνωρίσουµε την ανάγκη για συστηµατική αλλαγή 
των συγκειµένων όπου εντάσσεται η χρήση Νέων  Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία

115. 

 

4.6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΕ ΤΟ MY FIRST EX 
 

Οι µαθητές µπορούν να υλοποιήσουν – ή και να συνεχίσουν, αν η διαδικασία έχει 
ξεκινήσει στην τάξη – στο σπίτι την αναζήτηση των απαραίτητων πληροφοριών στο 
διαδίκτυο µε βάση τις τρεις λέξεις–κλειδιά – ή τις κοινώς αποδεκτές λέξεις–κλειδιά της 
οµάδας τους, στη δεύτερη περίπτωση – χρησιµοποιώντας το προτεινόµενο λογισµικό και 
συνθέτοντας τα αποτελέσµατα σε ένα δικό τους τελικό κείµενο, όπου θα δοµούν τη 
σύνδεση µεταξύ των πεδίων του µύθου, της Λογοτεχνίας και της πραγµατικότητας. Η 
ανάθεση των κατ’ οίκον εργασιών αποτελεί ένα αρκετά σύνθετο ζήτηµα και οι απόψεις 
των ειδικών διαφοροποιούνται ως προς τη σκοπιµότητά της και τα πλεονεκτήµατα που 
αυτή συνεπάγεται. Ο Χατζηδήµου είχε εντοπίσει παλαιότερα τις διαφορές ανάµεσα στην 
ξενόγλωσση και την ελληνόγλωση παιδαγωγική βιβλιογραφία σχετικά µε τον τρόπο 
αντιµετώπισης του συγκεκριµένου θέµατος (για παράδειγµα, έλλειψη ελληνόγλωσσης 
βιβλιογραφίας και επιστηµονικής επιχειρηµατολογίας, αδιαφορία της Ελληνικής Πολιτείας 
από τη µια, και πληθώρα τεκµηριωµένων θεωρητικών και εµπειρικών εργασιών της 
ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, που συνοδεύεται από το ενδιαφέρον της επίσηµης Πολιτείας 
στην περίπτωση κυρίως της Γερµανίας, από την άλλη): τονίζοντας τη σαφή υπεροχή των 
εργασιών της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, διακρίνει σε αυτήν τρεις κατηγορίες 
συγγραφέων, δηλαδή τους υποστηρικτές, τους πολεµίους και τους µεταρρυθµιστές των 
κατ’ οίκον εργασιών, ενώ µία από τις τελικές παρατηρήσεις είναι πως ‘η ελληνόγλωσση 
παιδαγωγική βιβλιογραφία στη συγκεκριµένη περίπτωση του θέµατος των κατ’ οίκον 
εργασιών δεν έχει δεχθεί την αναµενόµενη επιρροή από τη γερµανόγλωσση παιδαγωγική 
βιβλιογραφία.’ (1995: 83 – 86). Σχετικά πρόσφατα, ο ίδιος µελετητής µε τις συνεργάτιδές 
του επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία, όπου διακρίνουν 
τέσσερεις κατηγορίες συγγραφέων (εκείνους που τάσσονται υπέρ της διατήρησης των κατ’ 
οίκον εργασιών αλλά µε βελτιωτικές αλλαγές, εκείνους που θεωρούν ότι πρέπει οι κατ’ 
οίκον εργασίες να ενσωµατωθούν στη διδασκαλία, εκείνους που δε ζητούν την κατάργησή 
τους, αλλά αναγνωρίζουν τα µειονεκτήµατά τους και, τέλος, εκείνους που ζητούν την 
κατάργησή τους τουλάχιστον από τις δύο µικρές τάξεις του δηµοτικού σχολείου) 
(Χατζηδήµου, Στραβάκου & Κουγιουρούκη 2007: 168). Τελικά, η θέση και η πρόταση 

                                                           
115 Πρβλ. Stuart Selber, Multiliteracies for a Digital  Age, United States of America, Southern Illinois 
University Press, 2004 p. 233: ‘This is not to say that computers are neutral, but rather that teachers who are 
committed to a progressive agenda for education must pay attention to far more than technology. One way to 
do that […] is to conceptualize  the requirements needed for systemic change as a set of nested contexts, a 
nest that starts with specific technological features and from these spirals outward to include pedagogical, 
curricular, departmental, and institutional spheres. I assume that departmental and institutional support 
systems will provide teachers with the theoretical background they will need in order to be alert to the social, 
political, and economic issues that are inextricably bound up with technology development and use’ . 
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των παραπάνω συγγραφέων είναι ότι κανονικά «η εργασία του µαθητή θα έπρεπε να αρχίζει 
και να τελειώνει στο σχολείο», επειδή, όµως, κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο, θα πρέπει να 
διασφαλίζονται διάφορες προϋποθέσεις για την ποιοτική και δηµιουργική διεκπεραίωση 
των κατ’ οίκον εργασιών µε τη σύµπραξη εκπαιδευτικών, µαθητών, γονέων και Πολιτείας 
(185 – 189). Στις Η.Π.Α. παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες µία µεταστροφή από το 
θετικιστικό στο εποικοδοµιστικό πλαίσιο αξιολόγησης των γραπτών εργασιών116. Με 
δεδοµένο ότι η ανάθεση κατ’ οίκον εργασιών θεωρείται πλέον αρκετά διαδεδοµένη 
διδακτική πρακτική στην ελληνική σχολική πραγµατικότητα, οι µαθητές είναι, κατά τη 
γνώµη µου, προετοιµασµένοι και δεκτικοί σε µεγάλο βαθµό σε αυτό το είδος 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, καθώς τις θεωρούν ως ένα είδος συµπληρωµατικής 
εξάσκησης και εµπέδωσης της νέας γνώσης. Επιπλέον, µε βάση το κριτήριο του 
∆υναµικού Πολιτισµού της Θεωρίας των Υβριδικών Σηµείων και τη µετατροπή του 
βιώµατος σε µαθησιακό εφαλτήριο, θεµελιώδους αξίας είναι το γεγονός ότι το γράψιµο 
βοηθά στην οργανική ενσωµάτωση των νέων γνώσεων στο υφιστάµενο γνωσιακό 
υπόστρωµα του υποκειµένου, καθιστώντας µε τη δυναµική του το υπόστρωµα αυτό 
ρευστό, µε αποτέλεσµα την ενσωµάτωση νέων ‘πραγµατικοτήτων’ στο άτοµο µέσω της 
δηµιουργικής διάδρασης µε τη διαρκή ικανότητά του να αναπτύσσεται117. 
Εξυπακούεται ότι οι κατ’ οίκον εργασίες δε θα πρέπει να απαιτούν υπερβολικό χρόνο από 
τους µαθητές, δεδοµένου ότι συχνές και χρονοβόρες εργασίες λειτουργούν αποτρεπτικά 
και αναστέλλουν  κάθε ελκυστική και εποικοδοµητική λειτουργία τους. Στο µέτρο του 
δυνατού, ο διδάσκων µπορεί να ακολουθεί µία εναλλακτική διαδικασία ως προς το είδος 
και τη δοµή των εργασιών, ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες διδακτικές απαιτήσεις 
του αναλυόµενου αντικειµένου και να αξιοποιεί τα διδακτικά εργαλεία που ενδείκνυνται 
για κάθε περίπτωση. Υπό το πρίσµα αυτό, δεν είναι σκόπιµο να χρησιµοποιούν οι µαθητές 
συνεχώς το προτεινόµενο εκπαιδευτικό λογισµικό για την εκπόνηση των εργασιών τους. 
Ακόµη, όµως, και στις περιπτώσεις που το χρησιµοποιούν, σηµαντικό είναι να αξιοποιούν 
το συλλεγόµενο από το διαδίκτυο πολυτροπικό υλικό µε διαφόρους τρόπους, µε 
ρηξικέλευθους συνδυασµούς και πρωτοπόρες τεχνικές, πάντα σε συνεννόηση µε το 
διδάσκοντα. Σηµαντικό είναι να επιβραβεύονται και να πριµοδοτούνται ανάλογες 
πρωτοβουλίες µαθητών, διότι βοηθούν στην κατασκευή της νέας γνώσης και διατηρούν 
ενεργό το δίαυλο επικοινωνίας όχι απλώς µε το αναλυόµενο λογοτεχνικό κείµενο, αλλά 

                                                           
116 Πρβλ. Liz Hamp-Lyons & William Condon, Assessing the Portfolio – Principles for Practice, Theory, 
and Research, New Jersey, Hampton Press, Inc., 2000, p. 9: “The history of writing assessment in the United 
States, seen from the perspective of educational measurement theory, is a history of development from a 
traditional positivist approach and set of beliefs to an assertively, unapologetically, constructivist approach 
and set of beliefs. This change is less marked in other English-speaking countries, mainly because they never 
fell prey to mass, standardized testing to the extent that the United States did, but the pattern of development 
is generally the same.”. 
117 Πρβλ. David Walker, ‘Writing and  Reflection’ in David Boud, Rosemary Keogh & David Walker (eds.) 
Reflection: Turning experience into learning, London, Kogan Page Ltd, 1999, p. 65: ‘The portfolio helped 
participants to integrate existing and new knowledge. The use of writing can create in the person a dynamic 
in which the person’s existing knowledge is held in a more fluid state so that whatever new knowledge comes, 
it can be more easily integrated within it. The creative interaction between the person and the person’s self-
development helps incorporate new realities into that self-development. It can prevent the situation arising 
where new knowledge lies on top of old knowledge, without integration taking place. Creative interaction 
with one’s own development helps to ensure that new knowledge is incorporated in, and integrated with, 
existing knowledge’.  
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και µε τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες αναδιαπραγµάτευσης των λεκτικών πρώτων 
υλών του. Η McLane προσεγγίζει την εξωσχολική συγγραφή ως κοινωνικο-πολιτισµική 
διαδικασία µέσα από την ανάθεση οµαδικών εργασιών µετά το σχολείο, µία διαδικασία 
που απαιτεί, µάλιστα, κοινωνική υποστήριξη: παρόλο που η ανωτέρω ερευνήτρια 
αναφέρεται σε παιδιά µικρής ηλικίας, αναδεικνύει το σύνθετο χαρακτήρα της συγγραφής 
ως πολιτισµικής δραστηριότητας που διαµεσολαβείται από ειδικούς, οι οποίοι παρέχουν 
στα παιδιά συνδέσµους ανάµεσα σε περισσότερο (παιχνίδι, οµιλία, ζωγραφική) και 
λιγότερο (γράψιµο) οικείες δραστηριότητες (1993: 304 – 318). Από τη στιγµή που η κατ’ 
οίκον εργασία ενσωµατώνει την εφαρµογή πολιτισµικών πρακτικών σε ιστορικά 
οριοθετηµένα κοινωνικά πλαίσια, η αξία της εφαρµογής της από το µαθητή είναι 
ανεκτίµητη. Με το σκεπτικό αυτό, η πλοήγηση στο διαδίκτυο µέσω του προτεινόµενου 
λογισµικού επιτρέπει τη συλλογή πολυτροπικού υλικού, η επεξεργασία του οποίου αποκτά 
ιδιαίτερη σηµασία, διότι: 

• ο µαθητής καθορίζει µόνος του τα κριτήρια µε βάση τα οποία διενεργεί την 
έρευνα στο διαδίκτυο. Με τον τρόπο αυτόν γίνεται ο ίδιος ερευνητής και µε την 
κριτική του µατιά επιλέγει από τη σωρεία των διαθέσιµων πληροφοριών µόνο 
εκείνες  που του είναι χρήσιµες για να δοµήσει τη δική του εννοιολογική 
κατασκευή. 

• Ο µαθητής είναι ελεύθερος να υιοθετήσει τις τρεις λέξεις – κλειδιά µόνο στην 
περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, διαφορετικά 
υποχρεούται να αποδεχθεί τις τρεις κοινώς αποδεκτές λέξεις – κλειδιά της 
οµάδας εργασίας του. 

• Προάγεται η εναλλαγή των σηµειωτικών µέσων µε τα οποία διενεργείται η 
νοηµατοδότηση των πολυτροπικών µηνυµάτων. 

• Η µορφή της παρεχόµενης πληροφορίας επηρεάζει και το περιεχόµενο της, υπό 
την έννοια ότι ένας ελκυστικός τρόπος παρουσίασης κεντρίζει το ενδιαφέρον του 
χρήστη – µαθητή και κατευθύνει τη σκέψη του σε νέες σηµασιολογικές 
κατευθύνσεις. 

• Ο εντοπισµός της πολυτροπικής διαδροµής κάθε χρήστη στις επιλεγόµενες 
ιστοσελίδες προβάλλει τη σηµασιολογική διαδροµή των προσωπικών του 
νοηµατοδοτήσεων και απεικονίζει εµµέσως τα κριτήρια επιλογής του. 

• Λέξεις, εικόνα, ήχος και βίντεο είναι τα σηµαντικότερα µέσα µετάδοσης των 
πολυτροπικών µηνυµάτων, συνθήκη που εκ προοιµίου διαφοροποιεί τη 
νοηµατοδότηση ακόµη και της ίδιας έννοιας. 

• Η συνθετική διάσταση των συλλεγόµενων πληροφοριών επιτρέπει τη σύνδεση 
ετερόκλητων ιστορικών, κοινωνικών και πολιτισµικών δεδοµένων, 
αναπτύσσοντας την κριτική ικανότητα των µαθητών και καλλιεργώντας το 
αισθητικό τους κριτήριο. 

• Καθίσταται εφικτή η δόµηση µίας πρωτότυπης εννοιολογικής κατασκευής, όπου 
οι σηµασιολογικές µορφολογίες κάθε µαθητή µεταδίδουν τη βιωµατική δυναµική 
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τους στο συσσωρευµένο γνωσιακό απόθεµα των συλλεγόµενων πολυτροπικών 
πληροφοριών. 

• ∆ιευκολύνεται η πολυτροπική µετάβαση από τις έννοιες – αφετηρίες στις έννοιες 
– στόχους. 

Η πολυτροπική δόµηση της γνώσης σχετίζεται µε καινοτόµες διδακτικές αρχές και 
µεθόδους και συµβάλλει στη βελτίωση των µαθησιακών συνθηκών: 

• το πρόχειρο του My First Ex, ως χώρος καταγραφής και δυναµικής επεξεργασίας 
σηµειώσεων, βοηθά στη σύνδεση πληροφοριών ανάλογα µε τα κριτήρια του 
µαθητή. 

• Η διαλεκτική της εννοιολογικής σκαλωσιάς µε τις λέξεις – κλειδιά δοµεί την 
ταύτιση τριών επιπέδων νοηµατοδότησης (µε φορείς το διδάσκοντα, την οµάδα 
εργασίας και το µαθητή), µέσα από διαδικασίες συλλογικής πραγµάτευσης των 
λογοτεχνικών πρώτων υλών. 

• Η κατ’ οίκον εργασία αποτελεί σηµαντικό µέσο επέκτασης του γνωσιακού 
αποθέµατος και έκφρασης των προσωπικών απόψεων και συναισθηµάτων κάθε 
µαθητή. 

 

4.7. ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ: 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Πολυτροπικοί παράγοντες ως κριτήρια ελκυστικότητας ιστοσελίδων 
Το My First Ex στηρίζεται στη διαδικτυακή αναζήτηση πληροφοριών, τις οποίες ο 

µαθητής πρέπει στη συνέχεια να οργανώσει µε κριτική σκέψη, ώστε να συνθέσει ένα δικό 
του κείµενο. Από τη στιγµή, λοιπόν, που απαιτούνται ειδικές τεχνικές και δεξιότητες 
διαχείρισης των ψηφιακών δεδοµένων εκ µέρους του µαθητή, εισερχόµαστε σε ειδικότερα 
θέµατα τεχνογραµµατισµού. Εκτός από το αξιολογικό κριτήριο του περιεχοµένου της 
παραγωγής γραπτού λόγου – που προϋποθέτει ποιοτική ανάλυση των σχετικών δεδοµένων 
– εντοπίζουµε συγκεκριµένους παράγοντες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καθορίζουν 
την τεχνική, αισθητική και επικοινωνιακή φιλοσοφία κάθε ιστοσελίδας. Σκοπός του My 
First Ex είναι να διερευνήσει µε ποσοτικά κριτήρια το βαθµό επίδρασης στο µαθητή 
τέτοιων πολυτροπικών παραγόντων. Με άλλα λόγια, επιδιώκω να συσχετίσω το 
ενδιαφέρον του µαθητή για κάποια ιστοσελίδα µε ειδικότερους πολυτροπικούς παράγοντες 
που καθιστούν ελκυστική για εκείνον τη συγκεκριµένη ιστοσελίδα και τεκµηριώνω τις 
διαπιστώσεις µου µε στατιστικώς µετρήσιµα αποτελέσµατα. Το ζητούµενο είναι να 
καταλήξω σε συµπεράσµατα σχετικά µε κριτήρια και συνθήκες επιλογής δεδοµένων κατά 
την κατασκευή της νέας γνώσης, όταν οι µαθητές πλοηγούνται στο διαδίκτυο για να 
συγκεντρώσουν σχετικές πληροφορίες. Οι πολυτροπικοί παράγοντες των οποίων το ρόλο 
εξετάζω είναι οι ακόλουθοι: υπερ-σύνδεσµοι, εικόνες, αρχεία/σύνδεσµοι βίντεο, 
αρχεία/σύνδεσµοι ήχου, παράγραφοι, γραµµατοσειρές, χρώµατα φόντου, χρώµατα 
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γραµµάτων και στυλ γραµµατοσειρών. Η κατηγοριοποίησή τους σύµφωνα µε τα τρία 
επίπεδα της θεωρίας των υβριδικών σηµείων έχει ως αποτέλεσµα την παρακάτω κατάταξη: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 
ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΥΒΡΙ∆ΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 

Πολυτροπικοί παράγοντες 
Αναπαραστατικών ∆οµών 
σε ψηφιακά κείµενα  

 
 

• Υπερ-σύνδεσµοι 

 
 
 

 

Χρόνος µαθητή  
ανά ιστοσελίδα 

Υβριδικές Οµοιότητες  
υπό κατασκευή 

 

Πολυτροπικοί παράγοντες 
∆ιαδραστικών Πόρων 
σε ψηφιακά κείµενα 

 
 
 

• Εικόνες 

• Αρχεία/Σύνδεσµοι 
βίντεο 

• Αρχεία/Σύνδεσµοι 
ήχου 

 

Χρόνος µαθητή 
ανά ιστοσελίδα 

Υβριδικός ∆ιάλογος 
υπό κατασκευή 

 
 

Πολυτροπικοί παράγοντες 
Συνθετικών Νοηµάτων 
σε ψηφιακά κείµενα 

 
 
 
 

• Παράγραφοι 

• Γραµµατοσειρές 
• Χρώµατα φόντου 

• Χρώµατα γραµµάτων 
• Στυλ 

γραµµατοσειρών 

 

Χρόνος µαθητή 
ανά ιστοσελίδα 
Υβριδική Μετα-
µυθοπλασία 

υπό κατασκευή 
 
 

Πολυτροπικοί παράγοντες 

 
Νοητικά διαγράµµατα 
Η πλοήγηση του µαθητή σε διαδικτυακές πηγές δεν αποτελεί γραµµική διαδικασία µε 
µέση, αρχή και τέλος, αλλά διακρίνεται για το δυναµικό της χαρακτήρα και τη συνθετική 
κατασκευή νοηµάτων. Αυτή η εξελικτική πορεία της σκέψης του µαθητή στη διαδικτυακή 
του αναζήτηση µπορεί να αποτυπωθεί µέσω του My  First Ex υπό τη µορφή νοητικού 
διαγράµµατος (mind diagram), καταγράφοντας µε ακρίβεια το βαθµό πολυπλοκότητας 
που χαρακτηρίζει τους συλλογισµούς του µαθητή σύµφωνα µε τη σειρά των ιστοσελίδων 
που έχει επισκεφθεί. Το ζητούµενο είναι να διαµορφώσει ο διδάσκων σαφέστερη άποψη  
για την ποιότητα της γνώσης που κατασκευάζει ο µαθητής, χρησιµοποιώντας ως 
βοηθητικό εργαλείο τη διαγραµµατική αποτύπωση του τρόπου µε τον οποίο συνδέει ο 
τελευταίος το µύθο, τη λογοτεχνία και τα πραγµατικά γεγονότα. 
 

∆ιδακτικές µέθοδοι και αρχές 
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Με δεδοµένο τον ανοιχτό ορίζοντα των ζητουµένων στο µάθηµα της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας, είναι επόµενο πως οι διδακτικές µέθοδοι και αρχές θα αποσκοπούν στη 
βελτίωση της απόδοσης των µαθητών, περιστρεφόµενες γύρω από δύο βασικούς άξονες: 

• τον πλουραλισµό και την πειστικότητα της κριτικής σκέψης του µαθητή, αλλά και 
• τη δύναµη και την ποιότητα του λόγου του. 
Υπογραµµίζεται, ειδικότερα, ο ρόλος της χρήσης του εκπαιδευτικού λογισµικού, 

διότι διασφαλίζει ως προς το χειρισµό των λογοτεχνικών πρώτων υλών το συνδυασµό της 
σηµειωτικής και αποδοµιστικής προσέγγισης του λογοτεχνικού έργου και των 
ερµηνευτικών εκδοχών του. Αυτό συµβαίνει διότι, καταρχάς, ο µαθητής ωθείται να 
προχωρήσει σε µία δοµική ανάλυση του έργου – έστω και σε υποτυπώδη µορφή – 
προκειµένου να κατανοήσει τον τρόπο µε τον οποίο είναι διαρθρωµένο το υλικό γύρω από 
έναν θεµατικό πυρήνα. Στη συνέχεια, ωστόσο, πρέπει να διαµορφώσει ο ίδιος ένα 
ερµηνευτικό πλέγµα και να το προσαρµόσει στην υπάρχουσα λογοτεχνική κατασκευή, 
προκειµένου να οικοδοµήσει ένα νέο κείµενο, του οποίου εκείνος θα είναι δηµιουργός. Με 
άλλα λόγια, υιοθετώντας την εποικοδοµιστική φιλοσοφία του λογισµικού, ο µαθητής 
καθίσταται δηµιουργός όχι µόνο του υπάρχοντος λογοτεχνικού έργου, προσδίδοντάς του 
προσωπικό ερµηνευτικό ορίζοντα, αλλά και ενός νέου κειµένου που εγκιβωτίζει το 
λογοτεχνικό έργο και ενσωµατώνει τη δυναµική του στους νοηµατοδοτικούς χειρισµούς 
του µαθητή. Αυτή η διαλεκτική δόµησης και αποδόµησης του κειµένου συνδέεται άµεσα 
µε το συνδυασµό της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης του µαθητή και επιτυγχάνεται 
µέσω της νοηµατοδοτικής πλαισίωσής του που ακολουθεί ο µαθητής, περνώντας από τα 
παρακάτω  στάδια:  

• ένταξη του κειµένου στη γραµµατολογική περίοδο όπου ανήκει και σύνδεση των 
βιογραφικών στοιχείων του συγγραφέα µε το ενταγµένο στο παρόν βιωµατικό 
απόθεµα του µαθητή, 

• εντοπισµός της λειτουργίας των συστατικών στοιχείων του κειµένου στην 
οργανική δράση του συνόλου, 

• αναγνώριση των υφολογικών γνωρισµάτων του πεζού/ποιητικού λόγου στη 
λειτουργία του αναλυόµενου κειµένου µε γνώµονα το παραγόµενο αποτέλεσµα, 

• επιλογή µίας ιδέας του κειµένου από το µαθητή και ανάπτυξή της, 
• σύνθεση ενός νέου µαθητικού κειµένου ως ‘διαλογική απάντηση’ στο κείµενο 
του συγγραφέα (ανάπτυξη κειµενικού διαλόγου), 

• αλληλεπίδραση του αναλυόµενου κειµένου και εµπειριών από άλλα πεδία 
εφαρµογής και περιστάσεις της ζωής,  

• το παραγόµενο αποτέλεσµα νοείται ως πολυφωνική συνισταµένη δύο 
διαφορετικών απόψεων και στάσεων µε βασικούς διαλογικούς φορείς από τη µια 
το συγγραφέα µέσω κάποιου προσώπου του λογοτεχνικού έργου και από την 
άλλη τον ίδιο το µαθητή. 

Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει σε µεγάλο βαθµό αφενός την ορθότητα και την 
πειστικότητα της κριτικής σκέψης του µαθητή και, αφετέρου, τη δύναµη και την ποιότητα 
του λόγου του. Η χρήση του λογισµικού αποβλέπει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης σε 
συνδυασµό µε την καλλιέργεια της φαντασίας, ώστε ο µαθητής να είναι σε θέση να 
κατασκευάσει έναν προσωπικό πειστικό και ποιοτικό λόγο. 
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Αξιοποίηση µηχανισµών της Θεωρίας των Υβριδικών Σηµείων στη διδακτική πράξη 

Εισαγωγικά. Η τριχοτόµηση της υβριδικής νοηµατοδότησης παραπέµπει στην 
αναζήτηση λεκτικών και µη λεκτικών σηµείων που δοµούν και αναδοµούν τις οµοιότητες, 
το διάλογο και τη µετα-µυθοπλασία κάθε δρώντος προσώπου. Τα σηµεία αυτά αντλούν τη 
δυναµική τους από τη διαλεκτική υβριδικότητα που διέπει τα λεκτικά και µη λεκτικά 
εργαλεία ερµηνευτικής προσπέλασης του κοινωνικο-πολιτισµικού περιβάλλοντος – από το 
οποίο, εξάλλου, τα τελευταία προέρχονται και στου οποίου τις απαιτήσεις 
προσαρµόζονται κάθε φορά, για να ανταποκριθούν στον ευµετάβλητο ρόλο τους. Η 
προσπάθεια τεκµηρίωσης της βαθύτερης συσχέτισης σηµείου και εργαλείου, συµβολικής 
και εργασιακής δραστηριότητας ανήκει στο Βιγκότσκι, ο οποίος συνέλαβε ευφυέστατα 
την αναλογία τεχνικών και ψυχολογικών εργαλείων (∆αφέρµος, 2002: 125). Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, η χρήση διανοητικών εργαλείων οδηγεί το µαθητή στην ανάπτυξη των 
ανώτερων νοητικών λειτουργιών118. Στη διδακτική µου πρόταση ως εργαλείο εκλαµβάνω 
κάθε λεκτικό ή µη λεκτικό µηχανισµό παραγωγής ενός συγκεκριµένου έργου, η 
χρησιµότητα του οποίου καθορίζεται από τη συµβολή του στη διδακτική διαδικασία. Έτσι, 
προσεγγίζω την κιµωλία, για παράδειγµα, ως µέσο αποτύπωσης της σηµειωτικής 
πραγµατικότητας στον πίνακα, αλλά η κιµωλία µπορεί να αποκτήσει έναν εξίσου 
σηµαντικό ρόλο στο χέρι του διδάσκοντος, ως νοητή προέκταση των µη λεκτικών 
νοηµατοδοτήσεων των ιδεών που εκείνος αναλύει. Η σηµειωτική εργαλειοθήκη, λοιπόν, 
περιλαµβάνει µία τεράστια γκάµα µηχανισµών, από την κιµωλία ως τους συνδέσµους 
(links) µίας ιστοσελίδας. Ο ρόλος των λεκτικών και µη λεκτικών εργαλείων είναι 
καθοριστικός, διότι καθένα από αυτά συνδυάζει και τις δύο µορφές παραγωγής έργου: το 
σηµειωτικό εργαλείο παράγει λεκτικό και συνάµα µη λεκτικό έργο. Ακόµη και η 
‘γλώσσα του σώµατος’ του διδάσκοντος θα µπορούσε να θεωρηθεί ‘πολυ-εργαλείο’ 
παραγωγής µη λεκτικού έργου119. Αυτή η διαπίστωση συναρτά την πολυσχιδή 
λειτουργικότητα του εργαλείου µε τη χρήση του, ωθώντας στην ανακάλυψη λεκτικών και 
µη λεκτικών νοηµάτων σε κάθε περίπτωση. Τα υβριδικά αυτά νοήµατα δοµούνται από 

                                                           
118 Πρβλ. Niki Davis, Charles Deforges, John Jessel, Bridget Somekh, Chris Taylor & Gay Vaughan, “Can 
quality in learning be enhanced through the use of IT?” in Bridget Somekh & Niki Davis (eds.) Using 
Information Technology Effectively in Teaching and Learning – Studies in pre-service and in-service teacher 
education, London, Routledge, 1998, p. 15 – 16: “The term ‘intellectual tools’ is generally attributed to 
Vygotsky […] We use these basic functions to make sense of our environment. […] Vygotsky also observed 
that human culture has invented higher forms of intellectual mediation of experience. […] Vygotsky termed 
these artefacts in support of intellect ‘intellectual tools’. Culturally invented tools may become increasingly 
decontextualised. […] Other forms of culturally invented intellectual tools include literacy […] Tools 
empower the tool user. They facilitate memory and hence release attention for thinking and reflection.  They 
permit creativity. Literature and mathematics are endlessly generative of new forms. […] intellectual tools 
[…] make demands on the tool user. The tool use has to be learned and practiced; its limits may be explored. 
[…] Developments from intellectual tools – in the form, for example, of literature and technology – are even 
more impressive.”. 
119Πρβλ. Χριστίνα Σολοµωνίδου, Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Μέσα, υλικά: διδακτική χρήση και αξιοποίηση, 
Αθήνα, Εκδόσεις, Καστανιώτη, 1999, σ. 82 – 87, σχετικά µε την αξιοποίηση της γλώσσας του σώµατος που 
περιλαµβάνει τη γενική εµφάνιση ενός ατόµου, εκφράσεις του προσώπου του, το βλέµµα, χειρονοµίες, 
κινήσεις και άλλες εκφράσεις του σώµατος, το ζήτηµα του ‘προσωπικού χώρου’ και της ‘σωµατικής επαφής’, 
αλλά και τις «‘µη λεκτικές πλευρές της γλώσσας’ (άρθρωση, προφορά, ένταση, τονισµός, χρωµατισµός φωνής), 
οι οποίες ‘αποτελούν συστατικά στοιχεία µιας σωστής οµιλίας […]». 
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υβριδικά σηµεία, τα οποία καθορίζουν την προέλευση της νοηµατοδοτικής διαδικασίας. 
Τα σηµειωτικά εργαλεία και τα υβριδικά σηµεία αποτελούν τα µέσα και τις πρώτες 
ύλες, αντίστοιχα, για την (ανα)κατασκευή προσωπικών και συλλογικών 
νοηµατοδοτήσεων. Οι συνθήκες που διέπουν τη χρήση τους αντικατοπτρίζονται στα 
κριτήρια δόµησης κάθε επιπέδου της πραγµατικότητας: η δυναµική/στατική σύλληψη του 
πολιτισµού, η διπλή/µονή οπτική και η Τρίτη/Οικεία ∆ιατύπωση οικοδοµούνται στις 
λανθάνουσες οµοιότητες, τον εικονικό διάλογο και τη µετα-µυθοπλασία για να 
επαναπροσδιορίσουν τι σηµαίνει κάθε πολυτροπικό εργαλείο ή υβριδικό σηµείο για το 
δρων υποκείµενο. 

Η διδακτική αξιοποίηση της Θεωρίας των Υβριδικών Σηµείων προκύπτει από την 
εφαρµογή των τριών κριτηρίων εσωτερικής διαλογικοποίησης που ενσωµατώνονται στο 
συγκεκριµένο θεωρητικό υπόβαθρο: 

• κρυµµένες οµοιότητες (ανάδειξη εννοιολογικών επιµειξιών), 
• εικονικός διάλογος (για παράδειγµα, διασταύρωση αφηγηµατικών φωνών δύο 

συγγραφέων στο αναλυόµενο και το παράλληλο κείµενο), 
• συνθετικά νοήµατα (συµπλήρωση των διαφόρων πινάκων της εννοιολογικής 

σκαλωσιάς στον πίνακα της αίθουσας µε δια-σηµειωτικές καταγραφές και 
εξελικτική σύνθεση νέων νοηµάτων). 
Η έννοια του εικονικού διαλόγου συνίσταται στην Μπαχτινική σύλληψη της εκφοράς 

των εκφωνηµάτων σε Πλάγιο Λόγο, γεγονός που υποδηλώνει ότι λαµβάνει χώρα ένας 
εικονικός εσωτερικός διάλογος ανάµεσα στον Εαυτό και τον Άλλο. Η ανάπτυξη αυτού του 
εικονικού διαλόγου, στη Θεωρία των Υβριδικών  Σηµείων γενικότερα, διακρίνεται: 

1. στην κειµενική εφαρµογή όπου ο διδάσκων ή/και ο µαθητής ‘συνδιαλέγονται’ µε 
τα πρόσωπα του αναλυόµενου λογοτεχνικού κειµένου, 

2. στην ερµηνευτική εφαρµογή, όπου ο διδάσκων ή/και ο µαθητής ‘συνδιαλέγονται’ 
εντός ενός διαλογικού πεδίου που δοµείται µε βάση τις απόψεις άλλων προσώπων 
(για παράδειγµα, µελετητών και κριτικών), όπως αυτές εκφέρονται σε διάφορες 
βοηθητικές πηγές, π.χ. το υλικό του διδακτικού φυλλαδίου. 

3. Στην κριτική εφαρµογή, όπου ο µαθητής αναπτύσσει ‘ψηφιακό διάλογο’ µε τις 
διαδικτυακές πηγές του µε τη συνδροµή του προτεινόµενου λογισµικού. 
∆ιευκρινίζεται ότι ο εικονικός διάλογος – µαζί µε τις κρυµµένες οµοιότητες και τα 

συνθετικά νοήµατα – συνδέεται µε την Μπαχτινική διαδικασία της εσωτερικής 
διαλογικοποίησης των  νοηµάτων, της δηµιουργίας, δηλαδή, εικόνων που καθιστούν τη 
λέξη ή το εκφώνηµα φορέα αναπαριστώσας και αναπαριστώµενης γλώσσας, ταυτοχρόνως: 
τόσο η υλική παρουσία της λέξης σε συνάρτηση µε παρελθοντικούς/ µελλοντικούς 
χρήστες ή το αντικείµενο αναφοράς της, όσο και το ευµετάβλητο ιδεολογικό της 
περιεχόµενο, παρέχουν τη δυνατότητα γόνιµου διαλόγου µε άλλες ‘φωνές’ και 
πολλαπλασιασµού του σηµασιολογικού της εύρους, ανάλογα µε τις επιλογές του 
οµιλούντος υποκειµένου και τις περιστάσεις της συγκεκριµένης επικοινωνιακής 
κατάστασης. 

 

Το Μπαχτινικό θεωρητικό υπόβαθρο 
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∆υναµική οικοδόµηση των νέων νοηµάτων: εννοιολογική γέφυρα και ‘εσωτερικά 
διαλογικοποιηµένα’ νοήµατα. Τα Μπαχτινικά θεωρητικά εργαλεία διαδραµατίζουν 
σηµαντικό ρόλο στη συγκρότηση του θεωρητικού υπόβαθρου των Υβριδικών Σηµείων σε 
θέµατα διαλογικότητας. Καταρχάς, µε τους κατάλληλους χειρισµούς, ο διδάσκων είναι σε 
θέση να ακολουθήσει την ερµηνευτική διαδικασία ανάδειξης των ‘εσωτερικά 
διαλογικοποιηµένων’ λέξεων – σηµείων της εννοιολογικής σκαλωσιάς, προβάλλοντας τη 
διαλεκτική υβριδικότητα του σηµασιολογικού τους περιεχοµένου. Το Μπαχτινικό υπόβαθρο 
των ‘εσωτερικά διαλογικοποιηµένων’ λέξεων µπορεί να εντοπιστεί σε ‘διαλογικές’ τεχνικές 
ανάπτυξης επιχειρηµάτων και δόµησης εννοιολογικών συσχετισµών και ειδικότερα: 

• στην υιοθέτηση διδακτικού διαλόγου,  
• στην καλλιέργεια της διαλογικής σκέψης των µαθητών κατά τη διάρκεια της 

οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας µε ή χωρίς τη συνδροµή των ΗΥ, 
• στην ανάπτυξη γόνιµου εσωτερικού διαλόγου στη συνείδηση κάθε µαθητή ως 

διαδικασίας επεξεργασίας των εσωτερικευµένων εννοιολογικών πρώτων υλών που 
προκύπτουν συνήθως µετά τη γνωσιακή σύγκρουση, 

• στην καλλιέργεια του ‘ψηφιακού διαλόγου’ των µαθητών µε διαδικτυακές πηγές 
µάθησης στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πρώτοι µέσω του εκπαιδευτικού 
λογισµικού. 
Αναφορικά µε την εφαρµογή του διαλόγου ως διδακτικής µεθόδου, επισηµαίνεται 

ότι αποτελεί το κύριο πεδίο ανάπτυξης των εσωτερικά διαλογικοποιηµένων λέξεων και 
βασική τεχνική είναι η εκφορά κριτικών ανοιχτών ερωτήσεων. Οι φάσεις της µαιευτικής 
µεθόδου που παρουσιάζονται ενδεικτικά παρακάτω δεν είναι απόλυτα διακριτές χρονικά, 
δεν εντάσσονται σε ένα στατικό πρότυπο εφαρµογής, ούτε και χαρακτηρίζονται από τη 
γραµµική εξέλιξη της εφαρµογής τους στη µαθησιακή διαδικασία. Αποτελούν ενδεικτική 
αποτύπωση των προϋποθέσεων που διέπουν το γόνιµο διάλογο για την εφαρµογή µίας 
συνθετικής διδακτικής προσέγγισης. Ο διάλογος µε τους µαθητές είναι απαραίτητος, 
προκειµένου να διευρυνθεί ο κριτικός ορίζοντας της σκέψης τους και µε αυτό το σκεπτικό 
παρουσιάζονται συνοπτικά τα πέντε στάδια διαµόρφωσης των νοηµατοδοτικών χειρισµών 
του διδάσκοντος:  
1ο φάση: Ικανότητα διδάσκοντος να ανασύρει στην επιφάνεια τις γνώσεις των µαθητών. 
2η φάση: Λογική επεξεργασία των γνώσεων εκ µέρους του διδάσκοντος. Ο διδάσκων 
ξεκινά την επεξεργασία: 

α) από τα υλικά των υφιστάµενων γνώσεων των µαθητών που έχει στα  χέρια του, 
β) από τις δικές του γνώσεις προς µετάδοση. 

3η φάση: Ο διδάσκων χρησιµοποιεί τις επεξεργασµένες γνώσεις και διαµορφώνει τις 
ερωτήσεις του προς τους µαθητές. Κανονικά, επειδή η διαµόρφωση κριτικών ερωτήσεων 
είναι πολύ δύσκολη υπόθεση, ο διδάσκων πρέπει να έχει προετοιµάσει από πριν τις 
κριτικές ερωτήσεις ανάλυσης του κειµένου. 
4η φάση: Οι απαντήσεις των µαθητών στις ερωτήσεις του διδάσκοντος. Επιπλέον, οι 
µαθητές µπορεί να κάνουν ερωτήσεις και παρατηρήσεις που δεν συνιστούν απαντήσεις 
στις ερωτήσεις του διδάσκοντος. 
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5η φάση: Ο διδάσκων δηµιουργεί µία καινούρια νοηµατική σύνθεση µέσω του εξελικτικού 
προσανατολισµού που παρέχει στη βήµα προς βήµα ανακάλυψη της νέας γνώσης των 
µαθητών.  

Στόχος είναι η ανάπτυξη ‘εσωτερικά διαλογικοποιηµένων’ νοηµάτων, που οδηγούν 
στην καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας των µαθητών. Ως εκ τούτου, η διαδικασία της 
δυναµικής οικοδόµησης των νέων νοηµάτων µε τη συνεργασία διδάσκοντος και µαθητών 
διέπεται από διαλεκτική υβριδικότητα, καθώς ο διδάσκων αναλαµβάνει να διεκπεραιώσει 
τη δύσκολη αποστολή αφενός της επεξεργασίας των γνώσεων και της χρήσης τους στη 2η 
και 3η φάση αντίστοιχα, και, αφετέρου, της παραγωγής της καινούργιας νοηµατικής 
σύνθεσης στην 5η φάση. 

Η Μπαχτινική θεώρηση του εκφωνηµατικού (λεκτικού και µη λεκτικού) χαρακτήρα 
κάθε λέξης – σηµείου της εννοιολογικής σκαλωσιάς οδηγεί στη διαδικασία της 
εννοιολογικής γεφύρωσης φαινοµενικά ετερόκλητων εννοιών. Η διαδικασία αυτή 
στηρίζεται στη σύνδεση τουλάχιστον δύο φαινοµενικά ετερόκλητων εννοιολογικών 
πόλων, εφαρµόζοντας τα κριτήρια της θεωρίας των Υβριδικών Σηµείων (∆υναµικός 
Πολιτισµός, ∆ιπλή Οπτική και Τρίτη ∆ιατύπωση): ενεργοποιώντας τη λεκτική ή/και µη 
λεκτική (µεταφορική ή/και βιωµατική) δράση, αποσκοπεί στην κατασκευή ενός 
επεκτάσιµου εννοιολογικού ιστού, ο οποίος θα καλύψει το ενδιάµεσο διάστηµα και θα 
γεφυρώσει τις δύο αναλυόµενες έννοιες. Βοηθώντας στη σηµειολογική και διαπολιτισµική 
προσέγγιση φαινοµενικά ετερόκλητων εννοιών, ο µηχανισµός της εννοιολογικής γέφυρας 
προσδίδει, παράλληλα, µεγαλύτερο ερµηνευτικό εύρος και βάθος στην αναλυτική σκέψη 
των µαθητών. Η κριτική µατιά τους δε σταµατά στο κείµενο, καθώς αυτό αποτελεί µία 
‘πύλη’ προς τη γνώση, και όχι ένα γνωσιακό ‘ανάχωµα’. Αυτήν η πλουραλιστική και 
πολυφωνική προσέγγιση του κειµένου αποσκοπεί στη διεύρυνση της κριτικής ικανότητας 
και φαντασίας των µαθητών, χωρίς να φτάνουµε, βεβαίως, και σε ακρότητες. 

Το Βιγκοτσκιανό θεωρητικό υπόβαθρο 

Γραπτή και προφορική εννοιολογική σκαλωσιά 

Ο µηχανισµός της εννοιολογικής σκαλωσιάς και ο λειτουργικός της ρόλος στην 
ανάλυση των εννοιών που απαιτούνται για τη συγκρότηση νοηµατοδοτικών συσχετίσεων 
οφείλει τη σύλληψή του στη Βιγκοτσκιανή έννοια της Ζώνης Επικείµενης Ανάπτυξης 
(ΖΕΑ), ‘την απόσταση ανάµεσα στο παρόν αναπτυξιακό επίπεδο, όπως αυτό καθορίζεται 
από την αυτοδύναµη επίλυση προβληµάτων, και το επίπεδο της δυνητικής ανάπτυξης, όπως 
αυτό καθορίζεται από την επίλυση προβληµάτων υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα ή σε 
συνεργασία µε ικανότερους συνοµηλίκους’ (Vygotsky, 1978: 86), σε συνδυασµό µε τη 
διαδικασία της ‘φθίνουσας παροχής υποστήριξης’ (‘ scaffolding’) του Μπρούνερ (Bruner), 
της παροχής βοήθειας, δηλαδή, από έναν ενήλικo µόνο µέχρι το σηµείο που είναι 
απαραίτητο για να καταστεί ο µαθητής ικανός να λύσει µόνος του το πρόβληµα, και κατ’ 
αυτόν τον τρόπο η «‘σκαλωσιά’ αποτελεί τη σταδιακή στήριξη που δίνει ο διδάσκοντας (ή 
κάποιος έµπειρος ενήλικος ή συνοµήλικος)’» (Χατζηγεωργίου, 1998: 319): ο 
υποστηρικτικός ρόλος του διδάσκοντος είναι αυστηρά περιορισµένης εµβέλειας, ώστε να 
καλλιεργηθεί η αυτενέργεια του µαθητή. Σύµφωνα µε το µηχανισµό της εννοιολογικής 
σκαλωσιάς, µετά την ανάγνωση του κειµένου ο διδάσκων καταγράφει στον πίνακα τις 



 193

λέξεις – κλειδιά που του υποδεικνύουν οι µαθητές κατά τη διάρκεια του καταιγισµού 
ιδεών. Προαιρετικά µπορεί να τις οµαδοποιήσει σε τρεις κατηγορίες (Λογοτεχνία, Μύθος, 
Πραγµατικότητα). Το υλικό που θα συγκεντρωθεί αποτελεί τους αφετηριακούς πόρους 
νοηµατοδότησης των εναλλακτικών ερµηνειών που θα δοµηθούν ακολούθως. Ο ρόλος 
αυτού του υποστηρικτικού υλικού της σκαλωσιάς που προκύπτει από τον καταιγισµό 
ιδεών είναι πολύ σηµαντικός: χρησιµεύει όχι µόνο ως µέσο δόµησης της οπτικής του 
διδάσκοντος, αλλά και ως µέσο αναδόµησης της ερµηνευτικής του πρότασης µε τα µέσα 
των µαθητών. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, ο ∆ιδάσκων Α΄ καταγράφει όποιες 
άλλες λέξεις – κλειδιά του είναι απαραίτητες για να αναδοµήσει την ερµηνευτική του 
πρόταση, προσθέτοντας σύµβολα και σχήµατα που καθορίζουν τις νοηµατικές 
διασυνδέσεις των λέξεων – σηµείων και πλαισιώνουν τους διδακτικούς χειρισµούς του. 
Απευθύνοντας ερωτήσεις ανοιχτού τύπου προς τους µαθητές, επιδιώκει – ανάλογα µε τις 
ιδιαίτερες συνθήκες και τη στοχοθεσία κάθε µαθήµατος – να αναδείξει τις κρυµµένες 
οµοιότητες, τον εικονικό διάλογο και τη µετα-µυθοπλασία των λέξεων – σηµείων της 
εννοιολογικής σκαλωσιάς: η ανταλλαγή απόψεων µεταξύ διδάσκοντος και µαθητών σε 
διαλογική µορφή σχετίζεται µε τη λανθάνουσα διαλεκτική σχέση γραπτού και προφορικού 
λόγου, δίνοντας τη δυνατότητα ενσωµάτωσης λέξεων – κλειδιών σε ευρύτερα 
νοηµατοδοτικά πλαίσια και εφαρµογής µηχανισµών που απορρέουν από τη θεωρία των 
Υβριδικών Σηµείων. Η λειτουργία της εννοιολογικής σκαλωσιάς ξεφεύγει από την 
πρακτική της Βιγκοτσκιανής σκαλωσιάς και συναρτάται µε την αναζήτηση εννοιολογικών 
‘επιµειξιών’ και κρυµµένων οµοιοτήτων µεταξύ των αναλυόµενων όρων, ώστε να 
καταστεί εµφανέστερη η διαλογική υβριδικότητα που συνέχει τους όρους αυτούς, µε βάση 
την Μπαχτινική εκφωνηµατική τους προσέγγιση. Έτσι, πριµοδοτείται ο συγκειµενικός 
ρόλος των αναλυόµενων εννοιών και διερευνώνται οι όροι των αλληλοσυσχετισµών τους 
µε βάση διάφορες διδακτικές αρχές και µεθόδους.  

Σε περίπτωση που οι ειδικότερες συνθήκες της διδακτικής ώρας δεν ευνοούν τη 
χρήση της εννοιολογικής σκαλωσιάς σε γραπτή µορφή, ο διδάσκων µπορεί να 
χρησιµοποιήσει τις έννοιες που προτείνουν οι µαθητές ως γραπτό – αλλά άτυπο – πυρήνα 
µίας προφορικής εννοιολογικής σκαλωσιάς. Με άλλα λόγια, ο διδάσκων δεν επισηµαίνει 
στους µαθητές µε γραπτές καταγραφές ποιες έννοιες αποτελούν αντικείµενο 
πραγµάτευσης, αλλά προχωρεί µαζί τους στην ανάπτυξη των νοηµάτων που σχετίζονται µε 
τις κειµενικές έννοιες ανάλογα µε τη ροή της συζήτησης, την οποία συνδιαµορφώνουν σε 
µεγάλο βαθµό οι µαθητές. Ο ίδιος κρατά, βέβαια, τον ηγετικό ρόλο και την ευθύνη της 
καθοδήγησης του διαλόγου προς την επίτευξη των διδακτικών στόχων που έχει θέσει. Ως 
εκ τούτου, κατά τη διάρκεια της διαλογικής µαιευτικής διαδικασίας, ο διδάσκων 
αναλαµβάνει να αξιοποιήσει τις απόψεις των µαθητών, παρέχοντας προφορικά δικές του 
λέξεις – κλειδιά που οδηγούν σε νοηµατοδοτήσεις συναφείς µε εκείνες των λέξεων – 
κλειδιών που θα µπορούσαν να έχουν καταγραφεί στον πίνακα. Οι βασικές διαφορές µε τη 
γραπτού τύπου εννοιολογική σκαλωσιά είναι δύο: 1) ο διδάσκων δεν επισηµαίνει τις υπό 
ανάλυση έννοιες και 2) δηµιουργεί νοηµατοδοτικές µετατοπίσεις ανάµεσα στο 
περιεχόµενο του αναλυόµενου λογοτεχνικού κειµένου και τα επιχειρήµατα που 
αναπτύσσονται διαλογικά µε τον αυθόρµητο προφορικό λόγο, αναδεικνύοντας και 
αξιοποιώντας το ρόλο της συµµετοχικής µαθησιακής διαδικασίας.  
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Υπογραµµίζεται, τέλος, ότι θεµιτό είναι να προσδώσει ο διδάσκων στον πίνακα 
εννοιολογικής σκαλωσιάς όποια µορφή επιθυµεί εκείνος και ταιριάζει στο διδακτικό 
προφίλ του ή τους στόχους του µαθήµατος. Απαραίτητη προϋπόθεση, ωστόσο, είναι ο 
σχεδιασµός και η κατασκευή του πίνακα να τον καθιστούν πεδίο εξελικτικής 
πραγµάτευσης των αναλυόµενων εννοιών, ώστε να αντιλαµβάνονται οι µαθητές το ρόλο 
της συγκειµενικής πλαισίωσης στη µεταβολή του σηµασιολογικού τους περιεχοµένου. 

 

Ενδεικτική εφαρµογή του µηχανισµού της εννοιολογικής σκαλωσιάς 
Κατά τη διάρκεια του καταιγισµού ιδεών, ο διδάσκων κατηγοριοποιεί τις λέξεις 

των µαθητών σε τρεις στήλες (κάτω από τις κατηγορίες: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΜΥΘΟΣ, 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ). Όλο το συλλεχθέν υλικό των λέξεων – κλειδιών που αναγράφεται 
στον πίνακα αποτελεί τους αφετηριακούς πόρους νοηµατοδότησης των εναλλακτικών 
ερµηνειών που θα δοµηθούν στη συνέχεια. Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, ο διδάσκων 
χρησιµοποιεί τους ανωτέρω πόρους νοηµατοδότησης ως σκαλωσιά δόµησης της επίσηµης 
ερµηνείας, απευθύνοντας ερωτήσεις ανοιχτού τύπου στους µαθητές,  χωρίς να αναφέρει 
συγκεκριµένα ονόµατα για ΜΥΘΟ ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, παρά µόνο κάνοντας νύξεις. 
Άρα, ο διδάσκων δοµεί την οπτική του αντλώντας υποστηρικτικό υλικό από τη σκαλωσιά 
του καταιγισµού ιδεών και απευθύνοντας στους µαθητές ερωτήσεις ανοιχτού τύπου προς 
αναδόµηση της δικής του ερµηνείας µε τα δικά τους µέσα. Η συνδροµή του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή στη φάση της ανάλυσης βοηθάει στην πολυτροπική ερµηνεία 
του κειµένου και δηµιουργεί καλύτερους δεσµούς µεταξύ των διαθέσιµων πόρων 
νοηµατοδότησης: ανάλογα µε την εξοικείωση του διδάσκοντος µε τις νέες τεχνολογίες 
προτείνονται διάφοροι διαδικτυακοί τόποι, το υλικό των οποίων αναδεικνύει πληρέστερα 
τις κρυµµένες οµοιότητες, τον εικονικό διάλογο και τη µετα-µυθοπλασία των όρων που 
περιλαµβάνει η σκαλωσιά του καταιγισµού ιδεών.  

Ο διδάσκων προσθέτει στον πίνακα όποιες λέξεις – κλειδιά του λείπουν για να 
δοµήσει τη δική του επίσηµη εκδοχή της ερµηνευτικής ανάλυσης. Προσθέτει, µε άλλα 
λόγια, τις λέξεις – κλειδιά της γνωσιακής πληροφορίας που θέλει να παρέχει, π.χ. 
ελευθερία, µέτρο, επανάσταση, τριτοπρόσωπος αφηγητής κ.λ.π. Αυτές τις λέξεις τις 
καταγράφει στον πίνακα ξεχωριστά από τις τρεις κατηγορίες των λέξεων των µαθητών και 
χωρίς καµία κατηγοριοποίηση. Σε όλη την πορεία της ανάλυσης που επιχειρεί, 
χρησιµοποιεί τις λέξεις των µαθητών ως σκαλωσιά, επισηµαίνοντας και βάζοντας σε 
κύκλο κάθε φορά τη συγκεκριµένη λέξη – αφετηρία των µαθητών και τη δική του λέξη – 
στόχο που καταγράφει στον πίνακα ξεχωριστά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, διδάσκει στους 
µαθητές τη σύνδεση µίας αφετηριακής έννοιας µε µία άλλη έννοια – στόχο, 
δηµιουργώντας εννοιακές διασυνδέσεις µε την πρώτη ύλη των µαθητών και το αυξηµένης 
βαρύτητας δικό του γνωσιακό απόθεµα. Ανάλογα µε τις ικανότητες του διδάσκοντος και 
τις ιδιαίτερες περιστάσεις κάθε διδακτικής ώρας, είναι θεµιτό να συντίθενται δύο και τρεις 
λέξεις – κλειδιά των µαθητών για να παραχθεί η εννοιολογική συµπύκνωση που 
προσεγγίζει το επιθυµητό αποτέλεσµα από το διδάσκοντα. Για παράδειγµα, στην 
περίπτωση των  Ελεύθερων Πολιορκηµένων, ο διδάσκων µπορεί να συνθέσει το 
εννοιολογικό περιεχόµενο λέξεων – κλειδιών όπως, γλώσσα, ελευθερία, φύση, για να 
περιγράψει το αξεδιάλυτο κράµα της εσωτερικής ανάγκης του ατόµου να καθορίζει τις 
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συνθήκες καλύτερης διαβίωσής του σε αρµονία µε τους νόµους της φύσης, µία έννοια 
αρκετά σύνθετη, την οποία θα µπορούσε να καταγράψει στον πίνακα ως εσωτερική και 
εξωτερική ισορροπία ή ελεύθερη βούληση ή αυτοδιάθεση κ.λ.π., ανάλογα µε το διδακτικό 
του προφίλ και την επιθυµητή εστίαση του νοήµατος. Με τον τρόπο αυτόν, ο µαθητής 
εθίζεται να χρησιµοποιεί το υπάρχον υλικό για να κατασκευάσει νέες έννοιες: η σύνδεση 
των κατακτηµένων γνώσεων οδηγεί  σε νέες συνθέσεις και η αιτιολόγηση των 
εννοιολογικών συνδέσεων που κάνει ο διδάσκων αποτελεί πρότυπο µίµησης κατά τη 
διαδικασία της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας που θα ακολουθήσει, όταν ο µαθητής θα 
κληθεί να αιτιολογήσει ο ίδιος τη σύνδεση των τριών λέξεων – κλειδιών που θα επιλέξει. 
Με άλλα λόγια, ο διδάσκων κατασκευάζει νέες διασυνδέσεις, νέες έννοιες, νέες ερµηνείες, 
ωθώντας τους µαθητές να µεταβούν σταδιακά από ένα επιφανειακό επίπεδο εννοιολογικής 
ανάλυσης σε ένα ολοένα και πιο βαθύ επίπεδο ανακάλυψης κρυµµένων εννοιολογικών 
συσχετισµών. Επιπλέον, οι µαθητές ανακαλύπτουν ότι ο διδάσκων µπορεί να 
χρησιµοποιήσει τις προτεινόµενες από αυτούς λέξεις – κλειδιά µε διαφορετικό 
εννοιολογικό περιεχόµενο από εκείνο που τους είχαν προσδώσει οι ίδιοι. Αυτή η 
διαδικασία είναι πολύ σηµαντική, διότι έτσι θα αντιληφθούν τη σηµασία της συλλογικής 
πραγµάτευσης κάθε έννοιας, το κοινωνικό περιεχόµενο των εννοιολογήσεων κάθε λέξης 
και την ελαστικότητα των σηµασιολογικών της φορτίσεων, µία διαδικασία που αποκτά 
µεγαλύτερη αξία στο στάδιο της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Εννοώ ότι οι µαθητές 
θα εκλάβουν τις µεν λέξεις ως καλούπια εννοιών, τις δε έννοιες ως κράµατα ιδεών 
ανάλογα µε τις συσχετίσεις τους. Έτσι, ενώ η λέξη ελευθερία στο µυαλό ενός µαθητή ήταν 
πριν ταυτισµένη µε µία συγκεκριµένη αναπαράσταση, µετά τη συνδυαστική της χρήση 
από το διδάσκοντα µε µία άλλη λέξη, θα δηµιουργήσει στο µαθητή µία εννοιολογική 
µετατόπιση προς µία νέα θεώρηση, µία νέα γνωσιακή κατασκευή. Ουσιαστικά, στο στάδιο 
της ανάλυσης, ο διδάσκων θέτει τα θεµέλια της κατασκευής των νέων γνώσεων µέσα από 
µία διαρκή διαδικασία δόµησης γνωσιακών συγκρούσεων ανάµεσα στις λέξεις των 
µαθητών και τις δικές του. Αυτή η κατασκευή θα συνεχισθεί κατά την οµαδοσυνεργατική 
διδασκαλία, όπου οι µαθητές θα αναλάβουν την οικοδόµηση της νέας γνωσιακής 
κατασκευής τους µέσω µίας διαρκούς διαδικασίας εννοιολογικών πραγµατεύσεων και 
γνωσιακών συγκρούσεων. Ο διδάσκων, ανάλογα µε το διδακτικό του προφίλ, επιλέγει είτε 
να βρίσκεται πιο κοντά στην επίσηµη εκδοχή του αναλυτικού προγράµµατος, είτε να 
παρεκκλίνει από αυτή στο βαθµό που εκείνος θεωρεί ότι είναι εποικοδοµητικό. Προκύπτει, 
έτσι, ο καθοδηγητικός ρόλος του διδάσκοντος που χρησιµοποιεί τις πρώτες ύλες του 
καταιγισµού ιδεών και τις απόψεις των µαθητών, προκειµένουν να δοµήσει την 
ερµηνευτική ανάλυση του κειµένου. 

Η εννοιολογική σκαλωσιά κατά την εξέταση των εργασιών 

Η σχετική διαδικασία εφαρµόζεται κατά την εξέταση των εργασιών που έχουν 
εκπονήσει στο σπίτι οι µαθητές και στηρίζεται σε µία παραλλαγή του µηχανισµού της 
εννοιολογικής σκαλωσιάς. Η καταγραφή των λέξεων – κλειδιών κάθε οµάδας στον πίνακα 
γίνεται µε κατηγοριοποίηση σε τρεις στήλες (ΜΥΘΟΣ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ) χωρίς υπέρτιτλους. Στο στάδιο της συνθετικής ερµηνείας ο 
διδάσκων χρησιµοποιεί τη σκαλωσιά που δοµείται από τις λέξεις – κλειδιά όλων των 
οµάδων για να κατασκευάσει µε όσο γίνεται περισσότερες λέξεις τη συνολική 



 196

ερµηνευτική εκδοχή του αναλυθέντος λογοτεχνικού έργου και να «διδάξει» στους µαθητές 
– «µαθαίνοντας», ωστόσο, και από εκείνους, όπως και στην περίπτωση της εννοιολογικής 
σκαλωσιάς κατά την ανάλυση του κειµένου – να αναζητούν και να αναδεικνύουν: 

1. τις κρυµµένες οµοιότητες µε αφετηρία τα αναγνωστικά και εµπειρικά 
βιώµατά τους στο επίπεδο της ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

2. τον εικονικό διάλογο που αναπτύσσεται ανάµεσα σε εκείνους και το 
συγγραφέα στο επίπεδο της ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

3. τη δυνατότητα µετα-µυθοπλασιακής υπέρβασης των έκδηλων ή λανθανόντων 
λογοτεχνικών µύθων µε κειµενοκεντρική θεώρηση στο επίπεδο του ΜΥΘΟΥ  

Πιο συγκεκριµένα, ο διδάσκων αντιµετωπίζει το µοντέλο κάθε οµάδας τόσο ως 
αφορµή για να τονίσει στους µαθητές τη σηµασία της πολυπρισµατικής θεώρησης, όσο και 
ως ψηφίδα ενός ευρύτερου σχεδίου, όπου όλα τα µοντέλα βρίσκουν τη θέση τους στην 
κοινωνιοδυναµική της τάξης. Πρώτιστο µέληµα του διδάσκοντος είναι να χρησιµοποιεί το 
µοντέλο κάθε οµάδας – παρεµβάλλοντας ερωτήσεις ανοιχτού τύπου που θα απευθύνει 
επιλεκτικά σε όποιο µέλος της οµάδας κρίνει σκόπιµο – ως σκαλωσιά δόµησης µίας 
συνολικής ερµηνευτικής εκδοχής, βασισµένης σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό στις 
επιταγές του αναλυτικού προγράµµατος. Αυτό σηµαίνει ότι και ο διδάσκων στην ουσία 
«διδάσκεται» από τους µαθητές διάφορες ερµηνευτικές εκδοχές και δεν οχυρώνεται πίσω 
από τη µία και µοναδική σωστή ερµηνεία. Ιδιαίτερα δύσκολο, αλλά εξαιρετικά φιλόδοξο 
εγχείρηµα, είναι να επιδιώξει ο διδάσκων, χωρίς να παρουσιάσει κάθε οµάδα την 
αιτιολόγηση των τριών λέξεων – κλειδιών, να «µαντέψει» τους συνειρµούς µέσα από τους 
οποίους επιλέχθηκαν οι συγκεκριµένοι όροι και να δηµιουργήσει ο ίδιος χάρη στις 
διευκρινιστικές του ερωτήσεις τη συνθετική εκδοχή του ερµηνευτικού µετα-µύθου µέσα 
από τις κρυµµένες οµοιότητες, τον εικονικό διάλογο και τη δυνατότητα µετα-
µυθοπλασιακής υπέρβασης των έκδηλων ή λανθανόντων λογοτεχνικών µύθων που έχει 
επιλέξει κάθε οµάδα. Η συνθετική εκδοχή που θα προτείνει ο διδάσκων έχει ως στόχο να 
χρησιµοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερες λέξεις – κλειδιά κάθε πεδίου και να ανοίξει 
γόνιµες διόδους σύνθεσης εννοιών στη συσχετιστική σκέψη των µαθητών. Ο διδάσκων 
χρησιµοποιεί τις έννοιες – αφετηρίες των µαθητών για να δοµήσει τις δικές του έννοιες – 
στόχους, ερµηνεύει τις λέξεις – κλειδιά κάθε οµάδας µε τη δική του συλλογιστική, πιθανόν 
αναθεωρώντας, µεταβάλλοντας ή εµπλουτίζοντας τη σηµασιολογική τους φόρτιση. Έτσι, 
οι µαθητές κάθε οµάδας κατανοούν ότι ακόµα και η σύνδεση των τριών επιλεγµένων 
εννοιών τους είναι δυνατόν να εκληφθεί µε διαφορετικό τρόπο από το διδάσκοντα, και 
ωθούνται έτσι να µετεξελίξουν και οι ίδιοι τα γνωστικά σχήµατα της ερµηνευτικής τους 
προσπέλασης. Κατά τη διαδικασία της αποδοµητικής ανοικοδόµησης του ερµηνευτικού 
µετα-µύθου που συγκρότησε ο διδάσκων, οι µαθητές ασκούν κριτική και επιχειρούν 
παρεµβάσεις µετασχηµατιστικής αναπλαισίωσης της προτεινόµενης σύνθεσης, 
προτείνοντας εναλλακτικές µορφές δόµησης και αναδεικνύοντας την πολυφωνία και την 
ετερογλωσσία του κειµένου. 

 
∆ιδάσκων Εννοιολογική σκαλωσιά Ερµηνευτικός µετα-µύθος 
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οµάδας οµάδας 

∆ιδάσκων Συνολική εννοιολογική 
σκαλωσιά 

Συνθετική εκδοχή του 
ερµηνευτικού µετα-µύθου 

Μαθητές Μετασχηµατιστική 
αναπλαισίωση σκαλωσιάς 

Αποδοµιστική ανακατασκευή 
του ερµηνευτικού µετα-µύθου 

Ανάδειξη της πολυφωνίας και ετερογλωσσίας του κειµένου 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης των εργασιών 

 

Οµαδοσυνεργατική διδασκαλία: ο ρόλος του ‘φύλλου εργασίας’    

Μετά την ερµηνευτική ανάλυση του κειµένου κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, 
χρήσιµο είναι να διαµορφωθεί ένα µαθησιακό περιβάλλον µε εποικοδοµιστική φιλοσοφία 
στα πλαίσια της οµαδικής εργασίας των µαθητών. Η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία 
µπορεί να λάβει χώρα είτε µε τη συνδροµή του λογισµικού My First Ex, είτε µε τη χρήση 
του ‘φύλλου εργασίας’ της οµάδας, το οποίο έχει προσαρµοστεί στη µαθησιακή φιλοσοφία 
του προαναφερθέντος λογισµικού, λειτουργώντας ως συµπληρωµατικό διδακτικό 
εργαλείο: ο σχεδιασµός του έχει επικεντρωθεί στη δόµηση συλλογικής εργασίας, 
λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος ανάµεσα στην εννοιολογική σκαλωσιά και την 
αναζήτηση διαδικτυακού υλικού µε τη συνδροµή του λογισµικού, που θα ακολουθήσει. 
Κάθε µαθητής προτείνει λέξεις – κλειδιά για τα πεδία του Μύθου, της Λογοτεχνίας και της 
Πραγµατικότητας και αιτιολογεί τις αντίστοιχες επιλογές του, ενώ στη συνέχεια όλοι οι 
µαθητές καταλήγουν σε τρεις κοινώς αποδεκτές λέξεις – κλειδιά, τις οποίες και 
αιτιολογούν εκ νέου. Ως κοινό µέσο αλληλεπίδρασης των µελών της οµάδας, το έντυπο 
αυτό δροµολογεί τη συνεργασία µέχρι και τριών µαθητών (διότι ο διάλογος ανάµεσα σε 
δύο άτοµα δεν εµπεριέχει σύνθετες νοηµατοδοτήσεις, ενώ µεταξύ τεσσάρων δεν είναι 
εύκολη η ισότιµη συµµετοχή όλων των µελών), οι οποίοι θα συνθέσουν ευέλικτες οµάδες, 
θα επιλέξουν λέξεις – κλειδιά στα πεδία του Μύθου, της Λογοτεχνίας και της 
Πραγµατικότητας και θα προτείνουν τις αιτιολογήσεις των σχετικών επιλογών τους. Ο 
συντονιστής κάθε οµάδας αναλαµβάνει τη διασφάλιση όρων ισότιµης συµµετοχής των 
υπόλοιπων µελών στη µαθησιακή διαδικασία. Στόχος είναι η ανάπτυξη σύνθετων 
νοηµατοδοτικών χειρισµών κάθε µαθητή, εκλαµβάνοντας τη Λογοτεχνία ως ‘γέφυρα’ 
ανάµεσα στο Μύθο και την Πραγµατικότητα. Η επιλογή τριών κοινά αποδεκτών λέξεων – 
κλειδιών από τα µέλη της οµάδας 

• παρέχει το κοινό εννοιολογικό υπόστρωµα από όπου θα εκπορευθούν στη συνέχεια 
οι ειδικότερες νοηµατοδοτήσεις κάθε µέλους της κατά τη διάρκεια της παραγωγής 
γραπτού λόγου, 

• αντανακλά τη συνισταµένη της γνωσιακής σύγκρουσης που λαµβάνει χώρα µεταξύ 
διαφορετικών κοινωνικών αντιλήψεων και πολιτισµικών πρακτικών.  

Στο θεωρητικό µέρος της ερευνητικής µου πρότασης έχει υπογραµµιστεί ο 
θεµελιώδης ρόλος των απόψεων του Βιγκότσκι τόσο  ως προς την ανάδειξη της σηµασίας 
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που αποκτά για τη µαθησιακή διαδικασία η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, όσο και  ως 
προς το σχεδιασµό και τη διδακτική χρήση του παραπάνω εντύπου. Στο σηµείο αυτό θα 
περιοριστώ να επισηµάνω ότι: 

• Ο µαθητής εισέρχεται σε ένα πεδίο πολλαπλών Ζωνών Επικείµενης Ανάπτυξης. 

• Ο µεταβαλλόµενος ρόλος του µαθητή εντός της οµάδας διευρύνει τους γνωσιακούς 
του ορίζοντες και πολλαπλασιάζει τις ευθύνες και τις αρµοδιότητές του.  

• Η εξελικτική διαδικασία της ανταλλαγής νοηµατοδοτικών προτάσεων µεταξύ των 
µελών της οµάδας βασίζεται στη χρήση ατοµικών και συλλογικών εργαλειακών 
µηχανισµών πραγµάτευσης της γνώσης. 

• Καλλιεργείται η αίσθηση του ανήκειν σε µία οµάδα, µε αποτέλεσµα να 
διαµορφώνεται η συλλογική ταυτότητα όλων των µελών της. 

• Οι κοινοί στόχοι και εµπειρίες των µελών της οµάδας και η χρήση ενός κοινού 
µέσου αλληλεπίδρασης των απόψεών τους οδηγούν στην ανακάλυψη 
λανθανουσών οµοιοτήτων. 

• Τελικός στόχος είναι η αναδόµηση – µετά τη δόµηση και την αποδόµηση – της 
ερµηνευτικής ανάλυσης του κειµένου ως συλλογική διαδικασία.  

Το φύλλο εργασίας µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά το διδάσκοντα ως διδακτικό 
εργαλείο στην οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, λειτουργώντας ως αποτελεσµατικό µέσο 
επεξεργασίας της νέας γνώσης και σηµασιολογικής επένδυσής της µε κοινωνικο-
πολιτισµικές προεκτάσεις, των οποίων φορείς είναι τα τρία µέλη κάθε οµάδας: η οµαδική 
εργασία αναδεικνύει και µετασχηµατίζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αναλυόµενου 
λογοτεχνικού κειµένου, αναπροσαρµόζοντας το γλωσσικό του κώδικα και µεταβάλλοντας 
τις κοινωνικές και πολιτισµικές παραµέτρους των νοηµατοδοτικών χειρισµών του. 

 Εναλλακτικά, η οµαδική εργασία των µαθητών µπορεί να περιστραφεί γύρω από 
τη συλλογική συγγραφή ενός διαλόγου ή ενός δείγµατος δηµιουργικής γραφής: ο διάλογος 
αυτός θα είναι βασισµένος πάνω στο κείµενο που έχει ήδη ερµηνευτεί κατά τη διάρκεια 
της διδασκαλίας και θα αποτελεί προέκταση διαλόγων του κειµένου στην οποία οι µαθητές 
καλούνται να συνεισφέρουν δηµιουργικά µέσα από τη συλλογική αναδόµηση της 
ερµηνείας του. Ζητούµε από τους µαθητές να χρησιµοποιήσουν τις τρεις κοινώς αποδεκτές 
λέξεις – κλειδιά ως εννοιολογικούς άξονες µετασχηµατισµού του κειµενικού διαλόγου, να 
τροποποιήσουν το περιεχόµενό του και να εισαγάγουν πιθανώς τον εαυτό τους ως 
συνοµιλητή των αφηγηµατικών υποκειµένων του κειµένου. Με την άσκηση αυτήν οι 
µαθητές είναι σε θέση να βιώσουν την επίδραση που ασκούν στη διαµόρφωση της σκέψης 
τους πολιτισµικά εργαλεία όπως η γλώσσα και να εκτιµήσουν τη σηµασία του κοινωνικού 
ρόλου τους ως µελών της οµάδας, όπως αυτή προβάλλεται στη διαδικασία 
µετασχηµατισµού των αρχικών γνωσιακών τους δοµών. Κάθε τέτοια µορφή συνεργασίας 
εµπλουτίζει τις εναλλακτικές ερµηνευτικές προσεγγίσεις του αναλυόµενου θέµατος και 
εδραιώνει κλίµα γόνιµου διαλόγου µεταξύ των µαθητών.  
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‘Φύλλο εργασίας’ οµάδας 

Κατά τη διάρκεια της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, κάθε οµάδα χρησιµοποιεί 
ένα ειδικό ‘φύλλο εργασίας’ ως εργαλείο εποικοδοµιστικής θεώρησης και κατασκευής 
γνώσης. Ακολουθώντας την ίδια συλλογιστική µε το My First Ex, στο σχετικό έντυπο 
καταγράφονται οι λέξεις – κλειδιά κάθε µαθητή – µέλους της οµάδας και στα τρία πεδία 
(ΜΥΘΟΣ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ), καθώς και οι αιτιολογήσεις τους. Ο 
συντονιστής και τα δύο µέλη απαρτίζουν την οµάδα, ενώ ο πρώτος επιφορτίζεται µε την 
αρµοδιότητα να δηµιουργήσει ευνοϊκό κλίµα διαλόγου και να διασφαλίσει όρους ισότιµης 
µεταχείρισης κάθε µαθητή. Σκοπός της οµάδας είναι να καταλήξει σε τρεις κοινώς 
αποδεκτές λέξεις – κλειδιά έπειτα από κριτική συζήτηση και διαλογική επίλυση του 
τεθέντος προβλήµατος. Στο τέλος της διαδικασίας, συνήθως ο συντονιστής καταγράφει τις 
κοινές λέξεις – κλειδιά και τις αιτιολογήσεις τους. Από την άλλη, ο διδάσκων – για λόγους 
ευκολίας – µπορεί να δώσει σε όλους τους µαθητές την κοινή λέξη - κλειδί για το πεδίο 
της ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, η οποία θα είναι συνήθως το ονοµατεπώνυµο του δηµιουργού, π.χ. 
Νίκος Καζαντζάκης. Τα τρία πεδία που οι οµάδες των µαθητών αναλύουν στη συνέχεια 
αφορούν στους τρεις βασικούς παράγοντες του λογοτεχνικού φαινοµένου, µε βάση τους 
οποίους έχουν διαµορφωθεί τα τρία µεγάλα ρεύµατα στη Θεωρία της Λογοτεχνίας, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε διαφορετικά δεδοµένα: το πεδίο της ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
αναφέρεται στην πρωτοκαθεδρία του συγγραφέα, το πεδίο του ΜΥΘΟΥ αναφέρεται στην 
πρωτοκαθεδρία του κειµένου και, τέλος, το πεδίο της ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ αναφέρεται 
στην πρωτοκαθεδρία του αναγνώστη – µαθητή. Σχετικά µε το τρίτο πεδίο, ειδικότερα, η 
χρονική προσέγγιση αντανακλά είτε το χρόνο που εκτυλίσσεται η πλοκή του έργου, είτε το 
χρόνο που έζησε ο συγγραφέας, είτε τη σηµερινή εποχή (στη γενική της διάσταση ή µε 
βάση το συγκεκριµένο βιωµατικό απόθεµα κάθε µαθητή).  

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Συγγραφέας Εικονικός διάλογος 

ΜΥΘΟΣ Κείµενο Μετα-µυθοπλασιακή 
υπέρβαση 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Μαθητής - αναγνώστης Κρυµµένες οµοιότητες 

Συσχέτιση θεωρητικών κριτηρίων και πεδίων του ‘φύλλου εργασίας’ οµάδας 

 
  Στο ‘φύλλο εργασίας’ οµάδας απεικονίζεται εύγλωττα η διαλεκτική διαδικασία 
πραγµάτευσης των εννοιακών πρώτων υλών και αναδεικνύεται η τεράστια σηµασία του 
ρόλου των κοινωνικών συνθηκών στη βελτίωση του µαθησιακού κλίµατος. Το έντυπο 
αυτό λειτουργεί ως διδακτικό εργαλείο µε στόχο να  οργανώσει και να αποτυπώσει την 
οµαδική εργασία των µαθητών, αναθέτοντάς τους συγκεκριµένες αρµοδιότητες και 
ευθύνες. Το πρόβληµα της αποδοχής τριών κοινά αποδεκτών λέξεων – κλειδιών από τα 
µέλη της οµάδας δηµιουργεί γνωσιακή σύγκρουση, µε αποτέλεσµα οι µαθητές να 
εµπλέκονται ενεργά στη λύση του. Υπό αυτήν την έννοια, το έντυπο αποτελεί 

• κενή εννοιολογική σκαλωσιά, 

• µοντέλο εργασίας, 
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• σηµειωτικό εργαλείο διεύρυνσης της ΖΕΑ κάθε µαθητή. 
 

Παρατηρήσεις ως προς τη διεξαγωγή οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας 

Κατά την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, κάθε τριµελής οµάδα που έχει 
συγκροτηθεί µε βάση την κοινωνιοµετρία της τάξης, δίνει το δικαίωµα σε κάθε µέλος της 
να επιλέξει µε αφετηρία την κοινή για όλους λέξη – κλειδί της ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, π.χ. 
Νίκος Καζαντζάκης, τις υπόλοιπες δύο λέξεις – κλειδιά για το ΜΥΘΟ και την 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ στα αντίστοιχα πεδίου του ‘φύλλου εργασίας’ οµάδας και, 
παράλληλα, να σηµειώσει δύο αιτιολογήσεις που δικαιολογούν τις επιλογές του. Έτσι, 
κάθε µαθητής δοµεί την οπτική του, αντλώντας υποστηρικτικό υλικό από τους κοινούς 
πόρους νοηµατοδότησης που παρέχει η σκαλωσιά του καταιγισµού ιδεών ή/και η ερµηνεία 
του διδάσκοντος. Στη συνέχεια, συνδιαλεγόµενος µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας του 
µέσω γνωσιακών συγκρούσεων, οδηγείται στην αποδόµηση των αιτιολογήσεών του και, 
τελικά, η λειτουργική του ένταξη στην οµάδα συµβάλλει στην προοπτική δόµησης της 
συλλογικής ερµηνείας, καθώς αναδοµούνται οι αιτιολογήσεις που είχε προτείνει 
προηγουµένως. Τεράστιο ενδιαφέρον παρουσιάζει το αν µία οµάδα επιλέγει πάντα την 
επίσηµη άποψη του διδάσκοντος ή όχι. Από την άλλη, µεγάλης αξίας είναι η επάρκεια των 
αιτιολογήσεων που προβάλλει κάθε µαθητής, δεδοµένου ότι οι αιτιολογήσεις δοµούν την 
υποκειµενική πραγµατικότητα, ενώ η αναδόµησή τους τη συλλογική. Η χρήση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή καθιστά εναργέστερη πολυτροπικά την αιτιολόγηση κάθε λέξης 
– κλειδιού, αναδεικνύοντας µε πιο σύνθετο τρόπο τις κρυµµένες οµοιότητες, τον εικονικό 
διάλογο και τη µετα-µυθοπλασία, που αναπτύσσει ο µαθητής µεταξύ των τριών λέξεων – 
κλειδιών µέσω των αιτιολογήσεών του. Κάθε συντονιστής ή µέλος µία οµάδας, ανάλογα 
µε το µαθησιακό του προφίλ, επιλέγει είτε να βρίσκεται πιο κοντά στην επίσηµη εκδοχή 
του διδάσκοντος, είτε να παρεκκλίνει από αυτή στο βαθµό που εκείνος θεωρεί ότι είναι πιο 
δηµιουργικό. Προκύπτει, έτσι, ο συλλογικός ρόλος της εργασίας του µαθητή εντός της 
οµάδας, όπου καλείται να συνθέσει τις πρώτες ύλες του καταιγισµού ιδεών και της 
ανάλυσης του διδάσκοντος µε τις απόψεις των άλλων µελών της οµάδας του, 
προκειµένου να επιτευχθεί η αναδόµηση της ερµηνευτικής ανάλυσης του κειµένου ως 
συλλογική διαδικασία. 

Μαθητής ∆όµηση αιτιολόγησης Υποκειµενική ερµηνεία 

Μαθητής vs µέλη οµάδας Αποδόµηση αιτιολόγησης ∆ιυποκειµενική ερµηνεία 

Οµάδα Αναδόµηση αιτιολόγησης Συλλογική ερµηνεία 

∆ιαδικασία κατασκευής της γνώσης στην οµαδοσυνεργατική διδασκαλία 

 
Το κοινωνικό πλαίσιο της διδακτικής διαδικασίας παρέχει στους µαθητές κίνητρα 

συµµετοχής και γνωσιακά ερείσµατα που βελτιώνουν τους όρους και τις συνθήκες της 
συµµετοχικής κατάκτησης της νέας γνώσης. Η διαλεκτική πορεία της αναζήτησης νέων 
αξιών, ιδεών, πληροφοριών, απόψεων  και στάσεων είναι ιδιαίτερα χρήσιµη και η 
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ενσωµάτωσή της στο µηχανισµό µετάδοσης γνώσεων στους µαθητές εξαιρετικά 
αποτελεσµατική. Η συλλογική διάσταση της µάθησης επιτρέπει σε κάθε µαθητή να 
αντιληφθεί ότι η γλώσσα, ο πολιτισµός, οι αντιλήψεις, ο θεσµός της εκπαίδευσης και η 
διδακτική του εµπειρία στο σχολείο εντάσσονται στην ευρύτερη σφαίρα της κοινωνικής 
ζωής: ο ενταξιακός χαρακτήρας της κοινωνικοποίησής του τόσο στη µικρο-κοινωνία 
της τάξης όσο και την ειδικότερη οµάδα εργασίας του καθιστούν το µαθητή ικανό να 
αντιληφθεί το νόηµα των εµπειριών του µέσα από την πολυπρισµατική εστίαση και τον 
ανοιχτό ορίζοντα των ερµηνειών που αυτές επιδέχονται. Υπό αυτήν την έννοια, 
υπογραµµίζω τη χρησιµότητα της θεωρίας των υβριδικών σηµείων σχετικά µε το 
γνωσιακό και κοινωνικό ορίζοντα της διδακτικής διαδικασίας και προτείνω την 
αξιοποίηση του θεωρητικού της υπόβαθρου µε την εφαρµογή της σε συγκεκριµένα 
πλαίσια οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Τονίζω, επίσης, ότι η γόνιµη συνεισφορά τόσο 
του συντονιστή όσο και των άλλων µελών της οµάδας στην κατάκτηση της νέας γνώσης 
προϋποθέτει την αποδοχή δηµοκρατικών διαδικασιών στη διαµόρφωση απόψεων και τη 
σταδιακή συγκρότηση ενός ευέλικτου αλληλεπιδραστικού πλέγµατος, στην κατασκευή 
του οποίου θα έχουν σηµαντική συµµετοχή όλα τα µέλη, ανεξαιρέτως. Η παραπάνω 
συνθήκη προϋποθέτει µακρόχρονη προετοιµασία του διδακτικού κλίµατος και κοπιώδεις 
προσπάθειες του εκπαιδευτικού για να λειάνει και να καλλιεργήσει το έδαφος µίας 
καρποφόρας οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Επιπλέον, είναι σηµαντικό να ληφθεί 
σοβαρά υπόψη – τακτική που έχω εφαρµόσει και εγώ στην παρούσα έρευνα – ο ρόλος της 
κοινωνιοµετρίας κάθε τάξης, ώστε το σκεπτικό της συγκρότησης των οµάδων να πληροί 
τις προϋποθέσεις της ανοµοιογενούς σύστασής τους. 

Η ανάλυση του κειµένου από τους µαθητές φτάνει µε την οµαδοσυνεργατική 
διδασκαλία σε επίπεδα πολύ πιο σύνθετα σε σχέση µε την παραδοσιακή τακτική ανάλυσης 
του διδάσκοντος στην τάξη. Με τον τρόπο αυτόν, οι µαθητές αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες 
στην κατασκευή νέων γνώσεων µέσα σε κλίµα συνεργασίας, γεγονός καθοριστικής 
σηµασίας για την εκπλήρωση καίριων διδακτικών στόχων κάθε µαθήµατος. Καλό, λοιπόν, 
είναι να αναδειχθεί η χρησιµότητα της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, εφόσον εντός της 
οµάδας κάθε µαθητής: 

• λειτουργεί ως ισότιµο µέλος µίας κοινότητας, σεβόµενος τις υποχρεώσεις του 
και, παράλληλα, απολαµβάνοντας τα δικαιώµατά του, 

• αναπτύσσει γόνιµο διάλογο µε βάση το συσχετισµό και τη σύγκριση των δικών 
του απόψεων µε εκείνες των  συνεργατών του, 

• συµβάλλει ενεργητικά στη δόµηση νέων νοηµάτων και προσλαµβάνει τη 
διαδικασία νοηµατοδότησης ως λειτουργία διαρκών αλληλεπιδράσεων, 

• κατανοεί ότι η πορεία προς την ανακάλυψη της νέας γνώσης αποτελεί συλλογική 
κατασκευή, 

• αντιλαµβάνεται την επίδραση που ασκούν επάνω του αφενός πολιτισµικά 
εργαλεία ευρείας κλίµακας, όπως η γλώσσα, και, αφετέρου, διάφορα κοινωνικά 
γεγονότα, 

• εισέρχεται – έστω και εν αγνοία του – στη ζώνη επικείµενης ανάπτυξης, µε την 
έννοια που προσδίδει στον όρο ο Βιγκότσκι, 
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• ανακαλύπτει τα πλεονεκτήµατα της αλληλοδιδακτικής µεθόδου, χάρη στην 
ανταλλαγή απόψεων µεταξύ οµάδων, 

• βελτιώνει την επικοινωνιακή του ικανότητα και την εκφραστική αποτύπωση των 
νοηµατικών συνειρµών του, 

• γνωρίζει εναλλακτικά σενάρια των σηµασιολογικών του συσχετίσεων, 

• αναπτύσσει συλλογικούς εξοµαλυντικούς µηχανισµούς, αναγκαίους για την 
υπέρβαση µαθησιακών εµποδίων και την προσπέλαση του νέου γνωστικού 
ορίζοντα, 

• συµµετέχει στο σύστηµα αµοιβαίας ενίσχυσης του απαιτούµενου γνωστικού 
υπόβαθρου της οµάδας, δηµιουργώντας ένα διαµεσολαβηµένο υπόστρωµα 
κάλυψης των ενδεχόµενων αδυναµιών κάποιου µέλους, 

• αφοµοιώνει δυνητικά µέρος του ρόλου του διδάσκοντος – κυρίως ο συντονιστής 
– καθώς διασαφηνίζει τις θέσεις και τις προτάσεις του πρώτου, επιχειρώντας να 
πείσει τους υπολοίπους (διδακτικό αποτέλεσµα). 

Η στρατηγική της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας µε τη συνδροµή του ‘φύλλου 
εργασίας’ οµάδας – είτε αυτή συνδυάζεται µε τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού 
στην αίθουσα υπολογιστών είτε διενεργείται στην αίθουσα διδασκαλίας δίχως αυτό – 
συµβάλλει στο να καλλιεργηθεί η αίσθηση του ανήκειν σε µία οµάδα, έτσι ώστε οι 
µαθητές, παρόλο που ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες, να καταλήξουν στην αποδοχή 
κοινά αποδεκτών θέσεων. Η επιθυµητή σύγκλιση απόψεων δε σηµαίνει, φυσικά, ότι 
αναιρείται η προσωπική θέση κάθε µαθητή και πολτοποιούνται οι απόψεις του: 
σηµαίνει απλούστατα πως ανακαλύπτει πέρα από τις προφανείς διαφορές τις βαθύτερες 
οµοιότητες που συνέχουν όλες τις πραγµατευόµενες έννοιες και από τη σχετική 
σύγκριση προκύπτει η πιο επιτυχηµένη νοηµατοδοτική συναρµολόγηση των εννοιακών 
πρώτων υλών. Το προτεινόµενο εκπαιδευτικό λογισµικό εναποθέτει στην 
οµαδοσυνεργατική διδασκαλία ένα µεγάλο ποσοστό της αισιόδοξης προοπτικής του να 
επιτρέψει σε µαθητές που αρχικά θεωρούν ότι οι διαφορές που τους χωρίζουν από τους 
υπόλοιπους συµµαθητές τους είναι περισσότερες από τις οµοιότητες, να κατανοήσουν 
τελικά ότι το κοινό εννοιολογικό υπόβαθρο έχει µεγάλο εύρος και αφήνει περιθώρια 
ανακάλυψης της µερικής οµοιότητας και συνάφειας των απόψεών τους. ∆ίνει όλη την 
ελευθερία ενδο-οµαδικής διαπραγµάτευσης και υποστήριξης της προσωπικής άποψης κάθε 
µέλους για την καλύτερη επιλογή των λέξεων – κλειδιών, αλλά συνεπάγεται και την 
υποχρέωση να υιοθετήσει κάθε µέλος της οµάδας τις τρεις κοινώς αποδεκτές λέξεις – 
κλειδιά κατά τη διάρκεια της µετέπειτα ατοµικής χρήσης του λογισµικού. Ουσιαστικά, το 
διαπολιτισµικό υπόβαθρο που συνέχει τη θεωρία των υβριδικών σηµείων και 
µεταστοιχειώνεται στο προτεινόµενο λογισµικό βοηθά στην οικοδόµηση ενός υβριδικού 
εννοιολογικού ιστού, όπου οι µαθητές κάθε οµάδας θα κατασκευάσουν τη συλλογική 
τους ταυτότητα µέσα από τα ακόλουθα στάδια: 

• αρχική υποστήριξη της διαφορετικότητας κάθε µέλους της οµάδας 
• ανακάλυψη των κοινών εµπειριών τους 
• εντοπισµός των κοινών στόχων µε βάση τη συνεργασία τους 
• χρήση ενός τουλάχιστον κοινού µέσου – του ‘φύλλου εργασίας’ οµάδας ή 

του ΗΥ – για τη γόνιµη αλληλεπίδρασή τους 
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• τελική υιοθέτηση της συλλογικής τους ταυτότητας µέσα από την 
ανακάλυψη λανθανόντων οµοιοτήτων 

Με άλλα λόγια, η αίσθηση ότι τα µέλη της οµάδας έχουν κάτι κοινό να 
µοιραστούν, η πεποίθηση δηλαδή ότι ανήκουν στην ίδια κοινότητα έχοντας διαµορφώσει 
τη συλλογική τους ταυτότητα, απαιτεί τη συνειδητοποίηση εκ µέρους τους των κοινών 
εµπειριών και των κοινών στόχων τους, καθώς και την υιοθέτηση ενός κοινού µέσου 
αλληλεπίδρασης των απόψεών τους.  Αυτός ο κοινός εννοιολογικός και ιδεολογικός ιστός 
που προσδένει τα µέλη της οµάδας στους κόλπους της αποτελεί καίριο διαπολιτισµικό 
ζητούµενο και βελτιώνει όχι µόνο τους όρους κοινωνικής συνύπαρξης και ανοχής στο 
διαφορετικό, αλλά και τον τρόπο δόµησης και νοηµατοδότησης των γνωσιακών 
κατασκευών κάθε µεµονωµένου µέλους της οµάδας. 

Η χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού My First Ex ως πολυτροπικού 
διδακτικού εργαλείου  

Το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό λογισµικό: 

� χρησιµεύει ως εργαλείο πρακτικής εφαρµογής του βασικού µηχανισµού δόµησης 
της θεωρίας των υβριδικών σηµείων, της πολυτροπικής µεταφοράς, δηλαδή της 
αντιγραφής και επικόλλησης υλικών, κοινωνικών και σηµειωτικών δεδοµένων. 

� ως φορέας µαθησιακής διαδικασίας και τρόπος λειτουργίας έχει σχεδιαστεί µε 
βάση τη δηµιουργία ενός εποικοδοµιστικού µαθησιακού περιβάλλοντος, όπου 
πριµοδοτείται η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία σε συνδυασµό µε τη χρήση του 
προαναφερόµενου ‘φύλλου εργασίας’ της οµάδας. Συγκροτούνται τριµελείς οµάδες 
µαθητών, ένας από τους οποίους αναλαµβάνει το ρόλο του συντονιστή, και 
καθένας τους προτείνει τρεις λέξεις – κλειδιά για τα πεδία του Μύθου, της 
Λογοτεχνίας και της Πραγµατικότητας, δικαιολογώντας τις αντίστοιχες επιλογές. 
Ακολούθως, κάθε µαθητής εισάγει τις λέξεις – κλειδιά στα αντίστοιχα πεδία του 
λογισµικού για να πλοηγηθεί στο διαδίκτυο και να συλλέξει υλικό που θα τον 
βοηθήσει να στοιχειοθετήσει πληρέστερα τους νοηµατοδοτικούς χειρισµούς του. 
Υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης και επεξεργασίας των πληροφοριών που 
αντλούνται από διαδικτυακές πηγές, ενώ στο τέλος της σχετικής διαδικασίας θα 
καταγραφούν αυτόµατα µετα-δεδοµένα σχετικά µε τη διαδικτυακή διαδροµή 
αναζήτησης των πηγών του µαθητή και τα ιδιαίτερα πολυτροπικά χαρακτηριστικά 
κάθε ιστοσελίδας, όπως το όνοµά της, το χρώµα φόντου, ο αριθµός και το µέγεθος 
των εικόνων που περιλαµβάνει. Αυτά τα ποσοτικά δεδοµένα είναι χρήσιµα για τον 
ερευνητή, ώστε να εξαχθούν πορίσµατα σχετικά µε την πολυτροπικότητα των 
κειµένων που χρησιµοποιούνται ως µαθησιακές πηγές και την αποτύπωση των 
νοητικού διαγράµµατος κάθε µαθητή, σε περίπτωση που ο διδάσκων θέλει να 
συγκεντρώσει ειδικότερα στοιχεία.  

 Ως προς τον αναµενόµενο στόχο – αποτέλεσµα, η ενασχόληση του µαθητή µε το 
προτεινόµενο εκπαιδευτικό λογισµικό My First Ex του δίνει τη δυνατότητα να 
µετασχηµατίσει δραστικά το συγκείµενο και τους όρους συγκρότησης του γλωσσικού 
κώδικα που χρησιµοποιείται στο αναλυόµενο κείµενο, αντλώντας υλικό από τις 
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επιλεγόµενες διαδικτυακές πηγές. Εκτός από την εξοικείωσή του µε θέµατα ψηφιακού 
γραµµατισµού, ο µαθητής χρησιµοποιεί πολυτροπικά µέσα πληροφόρησης και εµβαθύνει 
τις νοηµατοδοτικές στρατηγικές του κατά τη διαδικασία ανάλυσης των νέων εννοιών: το 
διαδίκτυο προσφέρει πληροφορίες που επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τις υπό διαµόρφωση 
απόψεις του και επιδρούν καθοριστικά στο νοηµατοδοτικό του ορίζοντα.  Ο µαθητής 
καλείται να προβεί σε διασυνδέσεις των αντλούµενων διαδικτυακών πληροφοριών, να 
κριτικάρει το συλλεγόµενο υλικό και να οικοδοµήσει µία νέα γνωσιακή κατασκευή 
ανάλογα µε τη µαθησιακή του ικανότητα. Ευνόητο είναι ότι εάν υπάρχει η δυνατότητα 
συλλογικής χρήσης του προτεινόµενου λογισµικού στην τάξη, πολλαπλασιάζονται οι 
διδακτικές επιλογές του διδάσκοντος. 

 

Πολυ/δια-σηµειωτικές καταγραφές στον πίνακα και χρήση του ως 
εποπτικού µέσου 

Η αποτύπωση των λέξεων – κλειδιών στον πίνακα µέσω του µηχανισµού της 
εννοιολογικής σκαλωσιάς και η συµπλήρωσή του κατά τη διάρκεια του µαθήµατος µε την 
προσθήκη άλλων λέξεων – σηµείων, συµβόλων και σχηµάτων βοηθά στη διαχείριση των 
νοηµατοδοτικών πόρων του διδάσκοντος µε τη συνδυαστική χρήση του γραπτού και 
προφορικού κώδικα συµβάλλοντας στην αποτύπωση συνθετικών νοηµάτων. Η χρήση του 
πίνακα ως εποπτικού µέσου συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της υβριδικής 
διαλογικότητας των νοηµάτων µέσω της µη λεκτικής νοηµατοδότησης των εννοιολογικών 
πρώτων υλών: οι δια-σηµειωτικές καταγραφές στον πίνακα διαθλούν το περιεχόµενο των 
λεκτικών εκφωνηµάτων και σε συνδυασµό µε τις πολυ-σηµειωτικές απεικονίσεις 
διακριτών συµβόλων δηµιουργούν συνθετικά νοήµατα και διαφοροποιηµένους όρους 
πρόσληψής τους από τους µαθητές. 

 

Το διδακτικό φυλλάδιο ως διδακτικό εργαλείο 

Το διδακτικό φυλλάδιο µπορεί να συµπεριλαµβάνει οποιαδήποτε πληροφορία 
κρίνει σκόπιµο να παραθέσει ο διδάσκων, ανάλογα µε τους διδακτικούς του στόχους. 
Ιδιαίτερη σηµασία αποκτά ο εποικοδοµιστικός σχεδιασµός του εντύπου, ώστε να 
αναβαθµίζεται ο ρόλος των µαθητών στη µαθησιακή διαδικασία µε την ανάληψη ενεργού 
ρόλου (για παράδειγµα, συµπλήρωση πεδίων). Ο τρόπος µε τον οποίο ο διδάσκων 
αξιοποιεί το υλικό του εκάστοτε διδακτικού φυλλαδίου αντικατοπτρίζει την ικανότητά του 
να διαχειρίζεται στην πράξη τους διαθέσιµους πόρους για να δηµιουργήσει 
αποτελεσµατικές µαθησιακές δραστηριότητες. 

  
Τα µεθοδολογικά εργαλεία της Θεωρίας της Λογοτεχνίας 

Η επιλογή του κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου για την ερµηνευτική 
προσπέλαση του κειµένου πρέπει να αναζητηθεί στη Θεωρία της Λογοτεχνίας. Χωρίς τις 
σχετικές επιστηµολογικές γνώσεις δεν είναι εύκολο να προχωρήσουµε σε σύνθετες 



 205

προσεγγίσεις ζητηµάτων που άπτονται της ∆ιδακτικής της Λογοτεχνίας. Οι θεωρίες που 
έχουν διατυπωθεί για την ερµηνεία λογοτεχνικών θεµάτων καλύπτουν µία τεράστια γκάµα 
και ο πλούτος των θεωρητικών εργαλείων είναι ανεξάντλητος. Εναπόκειται στην ευχέρεια 
του διδάσκοντος να εφαρµόζει κάθε φορά τα κατάλληλα µεθοδολογικά εργαλεία ή, 
επιπλέον, να τροποποιεί και να µετασχηµατίζει ορισµένους θεωρητικούς µηχανισµούς, 
προκειµένου αυτοί να ανταποκρίνονται στις ειδικότερες ανάγκες του διδασκόµενου 
κειµένου. Τα κριτήρια επιλογής της κατάλληλης ερµηνευτικής µετα-γλώσσας 
συναρτώνται µε γραµµατολογικά και τεχνοτροπικά κριτήρια (αν πρόκειται για πεζό ή 
ποίηµα, εστίαση στις αφηγηµατικές τεχνικές, τους θεµατικούς άξονες, τις αισθητικές 
επιδιώξεις κ.λ.π.). ∆εν υπάρχει, φυσικά, ένα και µόνο ενδεδειγµένο θεωρητικό υπόβαθρο, 
εφόσον οι θεωρίες της Λογοτεχνίας επικαλύπτονται σε µεγάλο βαθµό. Χρήσιµο είναι, 
ωστόσο, να εφαρµοστούν µεθοδολογικά εργαλεία που είναι συµβατά µε τα τεχνοτροπικά 
χαρακτηριστικά του αναλυόµενου κειµένου. Η γόνιµη εφαρµογή θεωρητικών εργαλείων 
στη ∆ιδακτική της Λογοτεχνίας αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες προϋποθέσεις 
διαµόρφωσης ενός δοµηµένου οργανωτικού πλαισίου διδακτικού σχεδιασµού.  

 

4.8. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑ-ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΖΩΝΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΥΒΡΙ∆ΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
 

Σε θεωρητικό επίπεδο η σύλληψη των υβριδικών σηµείων απηχεί θεµελιώδεις 
σηµειολογικές και διαπολιτισµικές έννοιες, εγκιβωτισµένες σε γλωσσολογικές 
παραµέτρους πρόσληψης και ερµηνείας της πραγµατικότητας. Μακράν του να αποτελούν 
ένα είδος ‘διδακτικών σταθερών’ που επιβάλλονται µε στερεοτυπικό τρόπο, οι έννοιες 
αυτές (δυναµική/στατική σύλληψη του πολιτισµού, διπλή/µονή οπτική, Τρίτη/Οικεία 
∆ιατύπωση) συγκροτούν ένα σύνθετο ερµηνευτικό εργαλείο που χρησιµοποιείται ως µετα-
γλώσσα της κριτικής ανάλυσης, την οποία υλοποιεί ο διδάσκων. Στη διδακτική µου 
πρόταση το σηµειολογικό και διαπολιτισµικό υπόβαθρο της θεωρίας των υβριδικών 
σηµείων βοηθά στο να ενταχθεί η παραγωγή της νέας γνώσης σε ευρύτερα κοινωνικο-
πολιτισµικά συµφραζόµενα και να αποκτήσει την ερµηνευτική της δυναµική µε βάση 
αυτά. Αποδίδω ιδιαίτερη σηµασία σε κοινωνικο-πολιτισµικούς παράγοντες που 
πριµοδοτούν το ρόλο µαθησιακών µηχανισµών: κάθε γνώση ή εργαλείο χρησιµοποιείται 
σε ένα συγκεκριµένο µαθησιακό περιβάλλον, το οποίο επηρεάζει αυτό καθαυτό  τη 
διαδικασία επεξεργασίας των δεδοµένων και την ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας120. 
∆ιακρίνω τρία επίπεδα εφαρµογής της ερµηνευτικής µετα-γλώσσας που προσφέρει η 
θεωρία των υβριδικών σηµείων: 

                                                           
120Πρβλ. Bridget Somekh, Pedagogy and  Learning with ICT – Researching the art of innovation, Oxon, 
Routledge, 2007, p. 32,  ως προς τη µεταβολή του κοινωνικού ρόλου του µαθητή: “Drawing on the ideas of 
Vygotsky it is clear that learning is a product of inter-relationships between learners and adults using 
cultural tools (both cognitive tools and artefacts), a form of apprenticeship which Polanyi described as the 
‘passionate participation’ of an individual’s mental powers in the active process of coming to know, through 
dialogue with adults and ideas. By changing the nature of the tools – for example by giving learners access 
to the Internet and Google – what is learnt changes.’.” . 
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• Κειµενική εφαρµογή της θεωρίας των υβριδικών σηµείων, ανάλογα µε το 
περιεχόµενο του λογοτεχνικού έργου, δηλαδή το περιεχόµενο των ιδεών, των 
σκέψεων, των αξιών και των στάσεων των προσώπων κάθε κειµένου ή του 
αφηγητή ή του ποιητικού υποκειµένου, αναδεικνύονται κατά περίπτωση κειµενικά 
παραδείγµατα όπου κυριαρχεί είτε η δυναµική είτε η στατική σύλληψη του 
πολιτισµού, είτε η διπλή είτε η µονή οπτική, είτε η  Τρίτη είτε η Οικεία 
∆ιατύπωση. 

• Ερµηνευτική εφαρµογή της θεωρίας των υβριδικών σηµείων σύµφωνα µε τη 
διαλογική/µονολογική πραγµάτευση των αναλυόµενων θεµάτων και τους 
µπαχτινικούς κυρίως µηχανισµούς ανάλυσής τους. Κατά τη διάρκεια των 
διδακτικών µονολόγων ή διαλόγων παρουσιάζονται πτυχές των ερµηνευτικών 
εκδοχών που προτείνουν οι µαθητές, καθώς και η προτεινόµενη ανάλυση του 
διδάσκοντος.   

• Κριτική εφαρµογή της θεωρίας των υβριδικών σηµείων µέσω της συγγραφής 
εργασιών, κυρίως µε τη συνδροµή του προτεινόµενου λογισµικού. Κατά τη 
διάρκεια, τέλος, της εκπόνησης των κατ’ οίκον εργασιών παρέχεται η δυνατότητα 
σε κάθε µαθητή να αποτυπώσει την προσωπική του κριτική εκτίµηση επί των 
αναλυθέντων θεµάτων, η οποία µπορεί να οδηγήσει σε καινοτόµες συλλήψεις.  

Με άλλα λόγια, η θεωρία των υβριδικών σηµείων µπορεί να εφαρµοστεί σε τρία 
επίπεδα (κειµενικό, προφορικό, παραγωγής γραπτού λόγου) και να παρέχει υλικό 
ερµηνευτικής εµβάθυνσης  µέσω ενός άµεσου ή έµµεσου διαλόγου που διεξάγεται µεταξύ 
του συγγραφέα, του διδάσκοντος, των µαθητών και, ενδεχοµένως, άλλων κοινωνικών 
τελεστών της µαθησιακής διαδικασίας σε περίπτωση χρήσης του εκπαιδευτικού 
λογισµικού µέσω της συνδροµής διαδικτυακών πηγών γνώσης. Επιπλέον, µε βάση την 
ανάλυση των τριών µετα-λειτουργιών που επιτελούν τα υβριδικά σηµεία και τη διαλεκτική 
σχέση βιώµατος και µεταφοράς, προκύπτει η θεµελιώδης έννοια της ‘διαλεκτικής 
υβριδικότητας’: οι κρυµµένες οµοιότητες, ο εικονικός διάλογος και η µετα-µυθοπλασία 
καθορίζουν τις νοηµατοδοτικές µετατοπίσεις κάθε δρώντος υποκειµένου ανάµεσα στη 
λεκτική έκφανση (µεταφορικό επίπεδο) και τη µη λεκτική έκφανση (βιωµατικό επίπεδο) 
των ερµηνειών του. Τα υβριδικά (λεκτικά και συνάµα µη λεκτικά) σηµεία, λοιπόν, 
νοούνται ως πρώτες ύλες (ανα)κατασκευής προσωπικών και συλλογικών 
νοηµατοδοτήσεων, ενώ οι διδακτικές µέθοδοι και αρχές λειτουργούν ως µέσα παραγωγής 
λεκτικού και ταυτοχρόνως µη λεκτικού ‘έργου’ για τον ίδιο σκοπό. Στηριζόµενος στο 
παραπάνω θεωρητικό υπόβαθρο, προσεγγίζω τις έννοιες της δυναµικής/στατικής 
σύλληψης του πολιτισµού, της διπλής/µονής οπτικής και της Τρίτης/Οικείας ∆ιατύπωσης, 
οι οποίες σχετίζονται µε τα επίπεδα ερµηνείας της υλικής, κοινωνικής και πολυτροπικής 
πραγµατικότητας, αντιστοίχως. Προκύπτουν, λοιπόν, τα παρακάτω σχήµατα: 
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Η  Ζώνη Επικείµενης Ανάπτυξης υπό το πρίσµα της θεωρίας των Υβριδικών σηµείων 

Η Ζώνη Επικείµενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) σε ατοµικό/συλλογικό επίπεδο 
διαµορφώνεται είτε µε βάση την ανταλλαγή απόψεων µεταξύ διδάσκοντος και µαθητών 
είτε µε τη διενέργεια οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Η διαλεκτική πραγµάτευση των 
νέων γνωσιακών δοµών περιλαµβάνει τη διαδικασία ανατροφοδότησης στις φάσεις της 
εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης των εννοιολογικών συσχετισµών: οι νέες εννοιολογικές 
διασυνδέσεις οικοδοµούνται τόσο σε επίπεδο συλλογικό µέσω του διδακτικού διαλόγου 
µεταξύ διδάσκοντος και µαθητών – ή µεταξύ των τελευταίων σε περίπτωση οµαδικής 
εργασίας – όσο και σε επίπεδο ατοµικό µέσω της εσωτερίκευσής τους στη συνείδηση κάθε 
µαθητή (ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η διαµόρφωση ψηφιακής ΖΕΑ, στην οποία θα 
αναφερθώ παρακάτω). Η διαδικασία της εσωτερίκευσης των µεταπλασµένων εννοιών 
παρουσιάζει µεγάλες αποκλίσεις από άτοµο σε άτοµο, δεδοµένου ότι οι σηµασιολογικές 
µορφολογίες κάθε µαθητή διέπονται από ένα πλέγµα υποκειµενικών νοηµατοδοτήσεων. Η 
διαδικασία ανατροφοδότησης  της εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης των εννοιολογικών 
συσχετισµών εντοπίζεται σε καθένα από τα τρία σηµασιολογικά επίπεδα της θεωρίας των 
Υβριδικών Σηµείων (αναπαραστατικές δοµές, διαδραστικοί πόροι, συνθετικά νοήµατα). 
Υπενθυµίζεται ότι: 

• η τριµερής σηµασιολογική διαστρωµάτωση οικοδοµείται σε όλα τα επίπεδα 
ταυτοχρόνως, αναπαριστώντας την υλική, κοινωνική και πολυτροπική 
πραγµατικότητα. 

Πολυτροπικές 
µεταφορές 

Βιωµατικά 
επεισόδια 

 

Υβριδικές 
οµοιότητες 
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• Οι λειτουργίες της εξωτερίκευσης και εσωτερίκευσης των γνωσιακών δοµών 
στηρίζεται σε Βιγκοτσκιανό υπόβαθρο και αντανακλά την άρρηκτη σχέση τους µε 
τις κοινωνικές δοµές.  

• Τα κριτήρια των κρυµµένων οµοιοτήτων, του εικονικού διαλόγου και της µετα-
µυθοπλασίας αντλούν τη δυναµική τους από θεωρητικές θέσεις του Μπαχτίν και 
επεκτείνουν την εµβέλειά τους βάσει εφαρµογών στις ∆ιαπολιτισµικές Σπουδές.  

Η λειτουργία της ατοµικής/συλλογικής ΖΕΑ στηρίζεται στη µετατροπή των 
κοινωνικών δοµών σε γνωσιακές εντός ενός συγκεκριµένου συγκειµένου µε τη 
διαµεσολάβηση πολιτισµικών και σηµειωτικών εργαλείων121. Η θεωρία των Υβριδικών 
Σηµείων παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης κοινωνικών και γνωσιακών δοµών σε τρία 
παράλληλα επίπεδα, χάρη στο σύνθετο συγκερασµό βιώµατος και µεταφοράς ανά επίπεδο. 
Πιο συγκεκριµένα: 

• Στο 1ο επίπεδο συνδυάζονται τα κοινωνικά βιώµατα µε τις πολυτροπικές 
µεταφορές για να συγκροτήσουν τις αναπαραστατικές δοµές. Ο διδάσκων επιχειρεί 
να κατασκευάσει νέες εννοιολογικές διασυνδέσεις µε τη βοήθεια των µαθητών, 
ώστε να περάσουν οι τελευταίοι από διαδοχικά στάδια εµβάθυνσης της 
ερµηνευτικής ανάλυσης του διδασκόµενου κειµένου, ανακαλύπτοντας κρυµµένους 
εννοιολογικούς συσχετισµούς που προκύπτουν από τη διδακτική διαδικασία. 

• Στο 2ο επίπεδο συνδυάζονται τα κοινωνικά σενάρια µε τις διαπροσωπικές 
πολυτροπικές µεταφορές για να παραχθούν οι διαδραστικοί πόροι. Έτσι, 
αντανακλώνται οι κοινωνικές προεκτάσεις των εννοιολογικών διασυνδέσεων µέσω 
του εικονικού διαλόγου που αναπτύσσεται ανάµεσα  

o στο µαθητή/αναγνώστη και το συγγραφέα,  

o το µαθητή/ακροατή και τα ακουστικά του ερεθίσµατα και  

o το µαθητή/θεατή και τα οπτικά του ερεθίσµατα.  

• Στο 3ο επίπεδο συνδυάζονται οι κοινωνικοί µύθοι µε τις µετα-µυθοπλασιακές 
πολυτροπικές µεταφορές για να διατυπωθούν τα συνθετικά νοήµατα. 
Σχηµατίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο σύνθετες νοηµατικές απεικονίσεις ως 
αποτέλεσµα της ανταλλαγής πληροφοριακού υλικού µεταξύ λεκτικών, οπτικών και 
λοιπών συνθέσεων διαφόρων ‘κειµένων’, µε αφορµή τις οποίες ο διδάσκων δοµεί 
γνωσιακές συγκρούσεις, αποδοµώντας τις επιµέρους εννοιολογικές πραγµατεύσεις, 
των οποίων φορείς είναι οι µαθητές.  

 

                                                           
121
Ι.δ., σ. 14: ‘The concept of the development of mind through social interaction and, in particular the 

notion that students’ learning can be accelerated by providing support (or scaffolding, as Bruner termed it) 
within the zone of proximal development (ZPD), has been used extensively by innovatory programs in 
education.’ . 
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4.9. ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ 
 

Το θέµα της πρόσβασης  στα δύο συγκεκριµένα σχολεία δεν ήταν εύκολη υπόθεση. 
Την άνοιξη του 2008, χρειάστηκε να επισκεφθώ αρκετά σχολεία και να έρθω σε επαφή µε 
πολλούς εκπαιδευτικούς µέχρι να λάβω την τελική µου απόφαση. Συνήθως, η τακτική που 
ακολουθούσα ήταν η εξής: καταρχάς, πήγαινα αυτοπροσώπως στο σχολείο, συναντούσα 
το διευθυντή και µιλούσαµε εκ του σύνεγγυς, προκειµένου να του παράσχω περαιτέρω 
διευκρινιστικές πληροφορίες για το είδος της έρευνας που επιθυµούσα να διενεργήσω. Εάν 
υπήρχε, τελικά, ενδιαφέρον εκ µέρους του, µε παρέπεµπε σε συγκεκριµένους φιλολόγους, 
ώστε να συζητήσουµε µαζί για να διαπιστώσω αν εκείνοι προθυµοποιούνταν να 
συνεργαστούµε. Οφείλω να οµολογήσω ότι επρόκειτο για µία ιδιαίτερα δύσκολη 
διαδικασία που γινόταν ακόµη πιο δυσχερής, όταν οι εκπαιδευτικοί άκουγαν ότι η 
διδακτική πρόταση αφορούσε αρχικά την εθνογραφική παρατήρηση και µελέτη της 
σχολικής τάξης στο µάθηµα της Λογοτεχνίας και σε δεύτερη φάση  τη συνδυαστική χρήση 
από το διδάσκοντα θεωριών της Λογοτεχνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών στη 
διδακτική του µαθήµατος. Οι επιφυλάξεις των διδασκόντων πολλαπλασιάζονταν και στους 
παραδοσιακούς ενδοιασµούς τους, συνήθως λόγω παλαιότερων άσχηµων εµπειριών τους 
µε άλλους ερευνητές, προσθέτονταν νέοι, σχετικοί µε το τολµηρό – όπως το χαρακτήριζαν 
– πείραµά µου. Εφόσον, λοιπόν, αποδεχόταν την πρότασή µου ο διευθυντής του σχολείου 
και κατόπιν κάποιος φιλόλογος, βασικό κριτήριο ήταν, επιπροσθέτως, η δυνατότητα 
σύνδεσης των διαθέσιµων υπολογιστών στο διαδίκτυο, πρόβληµα που τελικά αποδείχτηκε 
ακόµα µεγαλύτερο από τα προηγούµενα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η ανεύρεση 
φιλολόγων που θα συνεργάζονταν µαζί µου ήταν εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Μετά την 
ολοκλήρωση των επαφών µου, συµφωνήσαµε µε έξι εκπαιδευτικούς µε τους οποίους είχε 
βρεθεί κοινό υπόστρωµα ερευνητικών προσεγγίσεων, και από αυτούς είχα προτίµηση 
στους δύο, µε τους οποίους και συνεργάστηκα τελικά µε κριτήρια τη θέρµη της αποδοχής 
των διδακτικών µου προτάσεων και την επιθυµία διενέργειας πιλοτικής έρευνας για τη 
βελτίωση του διδακτικού κλίµατος µε τη δηµιουργία νέων µαθησιακών περιβαλλόντων. 
Ειδικότερα, ο διδάσκων του 1ου σχολείου επέδειξε πολύ µεγαλύτερη προθυµία σε σχέση µε 
τη διδάσκουσα του 2ου σχολείου να δοκιµάσει στην πράξη το προτεινόµενο εκπαιδευτικό 
λογισµικό και αποτελούσε την πρώτη µου επιλογή.  

 Όπως παρατήρησα παραπάνω, τα δύο σχολεία που είχαν το προβάδισµα είναι 
Πειραµατικά και η υλικοτεχνική υποδοµή τους ήταν η καλύτερη δυνατή σε σχέση µε τα 
υπόλοιπα σχολεία, ενώ οι συγκεκριµένοι διδάσκοντες είναι κάτοχοι µεταπτυχιακών 
διπλωµάτων. Από τις συνοµιλίες µου µε τους τελευταίους αποκόµισα το συµπέρασµα ότι 
οι διδακτικές τους αναζητήσεις συµβάδιζαν µε τα κύρια στοιχεία της ερευνητικής µου 
πρότασης και το κοινό αυτό υπόστρωµα αποτελούσε την αφετηρία της ερευνητικής 
συνεργασίας µας. Και οι δύο διδάσκοντες ήταν ανοιχτοί στη χρήση Νέων Τεχνολογιών 
στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, αντιµετωπίζοντας την καινοτόµα αυτήν 
προσέγγιση του διδασκόµενου κειµένου ως µία µεγάλη πρόκληση. Η ενασχόληση των 
εκπαιδευτικών µε τις Νέες Τεχνολογίες δεν ξεκινούσε από την  ίδια βάση, εφόσον ο 
διδάσκων του 1ου σχολείου ήταν αρκετά εξοικειωµένος µε τη χρήση ΗΥ, ενώ η 
διδάσκουσα του 2ου σχολείου δεν είχε σχεδόν καµία επαφή µαζί τους. Και τους δύο, 
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ωστόσο, διακατείχε µία έντονη επιθυµία να συνδυάσουν  τη διδασκαλία τους µε τη χρήση 
υπολογιστών. Εξίσου σηµαντικό κίνητρο που µε ώθησε να συνεργαστώ µε τους δύο 
εκπαιδευτικούς ήταν η διάθεσή τους να πειραµατιστούν σε νέα µαθησιακά περιβάλλοντα, 
ο σχεδιασµός των οποίων θα προέκυπτε µετά από σχετική ανάλυση της υφιστάµενης 
κατάστασης στην τάξη και τον προσδιορισµό διδακτικών στόχων που θα θέταµε από 
κοινού σε ορισµένα µαθήµατα. Ενδιαφέρον, εξάλλου, επέδειξαν οι δύο εκπαιδευτικοί σε 
θέµατα Θεωρίας της Λογοτεχνίας και διδακτικές στρατηγικές αξιοποίησής τους, καθώς το 
εκπαιδευτικό λογισµικό αποτελούσε µία βασική – αλλά όχι και τη µοναδική – παράµετρο 
που οδηγεί σε διαφοροποιηµένες διδακτικές προσεγγίσεις. Σε γενικές γραµµές, το 
θεωρητικό υπόβαθρο διαµόρφωσης νέων µαθησιακών περιβαλλόντων θα στηριζόταν στο 
εποικοδοµιστικό πλαίσιο της συνεργατικής και µαθητοκεντρικής διδασκαλίας, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη σηµασία στη συλλογική διαδικασία κατανόησης και κατασκευής 
της νέας γνώσης. Ειδικότερα, ως προς το πρώτο σχολείο, η συνάντησή µου έγινε την 
άνοιξη του 2008 πρώτα µε τη ∆ιευθύντρια του Γυµνασίου, η οποία ήταν ιδιαίτερα δεκτική 
στις προτάσεις µου και µε αντιµετώπισε µε φιλικότητα. Αυτήν τη στάση διατήρησε µέχρι 
το τέλος της ερευνητικής µου παρουσίας στο σχολείο. Ο φιλόλογος του πρώτου σχολείου 
µε τον οποίο συνεργάστηκα φάνηκε από την αρχή πολύ ενθαρρυντικός και πρόθυµος για 
τη συνεργασία µας. Μου δήλωσε ότι είχε παρακολουθήσει µία σειρά σεµιναρίων για την 
αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία φιλολογικών µαθηµάτων και ότι θα 
τον ενδιέφερε πολύ να δοκιµάσουµε την εναλλακτική διδακτική εκδοχή µου. Αναφορικά 
µε τη διδάσκουσα του δεύτερου σχολείου, ακολούθησα την ίδια διαδικασία σε γενικές 
γραµµές. Η διευθύντρια µε παρέπεµψε σε δύο φιλολόγους, από τις οποίες η µία έδειξε πιο 
πρόθυµη από την άλλη για να συνεργαστεί µαζί µου. ∆εν υπήρχε, όµως, ο ενθουσιασµός 
του διδάσκοντος του πρώτου σχολείου. Συνέχισα τις επαφές µου και µε τέσσερεις άλλους 
φιλολόγους σε άλλα τρία σχολεία, δεδοµένου ότι υπήρχε το θεωρητικό ενδεχόµενο 
κάποιος από τους δύο πρώτους εκπαιδευτικούς να αλλάξει γνώµη.  

 Υπέβαλα την αίτηση εγκρίσεως διεξαγωγής έρευνας στο Υπουργείο Παιδείας  
σχετικά µε τα έξι αυτά σχολεία, και µετά από τη γνωµοδότηση του Τµήµατος Ερευνών, 
Τεκµηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, µου 
χορηγήθηκε η σχετική άδεια από το Υπουργείο Παιδείας. Το Σεπτέµβριο του 2008 είχα 
επαφές µε τους δύο εκπαιδευτικούς που θεωρούσα ότι ήταν οι καταλληλότεροι για 
συνεργασία, µε βάση τις προηγούµενες συναντήσεις µας. Συνοµίλησα πρώτα µε τον 
εκπαιδευτικό του πρώτου σχολείου και επικυρώσαµε τη συµφωνία µας. Ακολούθησε 
συνεννόηση µε τη διευθύντρια του πρώτου σχολείου, η οποία δεσµεύτηκε ρητά να µου 
επιτρέψει τη διενέργεια της ερευνητικής µου µελέτης στο σχολείο. Για αρκετά µεγάλο 
χρονικό διάστηµα είχα επαφές µε το διδάσκοντα του πρώτου σχολείου, µε τον οποίο 
συζητήσαµε διδακτικούς προβληµατισµούς σχετικά µε τη χρήση θεωριών της λογοτεχνίας 
στη διδασκαλία του µαθήµατος, ως και κατάλληλες διδακτικές µεθόδους και 
συµφωνήσαµε στην αναγκαιότητα της µαθητοκεντρικής διδασκαλίας. Στη συνέχεια, του 
εξήγησα τη φιλοσοφία του My First  Ex και του ανέλυσα ενδεικτικές πρακτικές µε τις 
οποίες θα µπορούσαµε να το αξιοποιήσουµε εντός της τάξης. Είχαµε επαφές, µάλιστα, µε 
το διδάσκοντα της Πληροφορικής, και διαπιστώσαµε ότι µπορούµε να εγκαταστήσουµε το 
πρόγραµµα στους υπολογιστές που υπήρχαν στην αίθουσα Πληροφορικής. Έπειτα από τις 
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θεωρητικές και επεξηγηµατικές συζητήσεις µου µε το διδάσκοντα του πρώτου σχολείου, 
ακολούθησε η εξασφάλιση συµφωνίας µαζί του ως προς την υποστήριξη της έρευνάς µου 
και την αποδοχή εισόδου µου στην τάξη του. Η ίδια διαδικασία σχεδόν ίσχυσε και στην 
περίπτωση του δεύτερου σχολείου, περιλαµβάνοντας τη συνεννόηση µε τη διευθύντρια ,η 
οποία δεσµεύτηκε ότι θα µου επιτρέψει την έρευνα στο σχολείο της, τη φιλόλογο που 
αποδέχτηκε τη συνεργασία µας και την καθηγήτρια Πληροφορικής, η οποία µε 
διαβεβαίωσε ότι µπορούµε να εγκαταστήσουµε το πρόγραµµα στους υπολογιστές. Η 
φιλόλογος, όµως, του δεύτερου σχολείου φάνηκε από την αρχή να διατηρεί ορισµένους 
ενδοιασµούς για τη συνδροµή των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική φιλολογικών 
µαθηµάτων και να είναι επηρεασµένη από την άσχηµη εµπειρία της προηγούµενης χρονιάς 
εξαιτίας της παρέµβασης µίας ερευνήτριας στην τάξη της. Τη στάση αυτήν επηρέαζε 
πιθανότατα και το γεγονός ότι η συγκεκριµένη εκπαιδευτικός δεν είχε εξοικειωθεί µε τη 
χρήση ΗΥ και τις Νέες Τεχνολογίες. Κυρίως, όµως, την ενδιέφεραν οι πειραµατισµοί 
πάνω στη χρήση των θεωριών της Λογοτεχνίας στη διδακτική του µαθήµατος και, κατά 
δεύτερο λόγο, η γενική παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισµικού My First  Ex. Οι 
θεωρητικές συζητήσεις µας ήταν εκτενείς - αλλά σίγουρα πιο περιορισµένης έκτασης 
συγκριτικά µε εκείνες που είχα µε τον εκπαιδευτικό του πρώτου σχολείου – καθώς έπρεπε 
σταδιακά να οικοδοµήσω κλίµα καλής συνεργασίας και αµοιβαίας κατανόησης. Επί της 
ουσίας, βεβαίως, κατέληξα γρήγορα σε συµφωνία µαζί της ως προς την υποστήριξη της 
έρευνάς µου και την αποδοχή εισόδου στην τάξη της. Η διευθύντρια έλαβε σοβαρά υπόψη 
της τη σύµφωνη γνώµη της διδάσκουσας και τήρησε θετική στάση, δεσµευόµενη ότι θα 
µπορούσα να διεξαγάγω την έρευνά µου στη συγκεκριµένη τάξη. 

 Όπως έχω ήδη επισηµάνει, όλες οι παραπάνω ενέργειές µου εντάσσονται στα 
πλαίσια συνεννόησης για εξασφάλιση εισόδου µου στα δύο συγκεκριµένα σχολεία µετά 
την έγκριση χορήγησης από το Υπουργείο Παιδείας της σχετικής άδειας για την εκπόνηση 
της έρευνάς µου. Το χρονοδιάγραµµα της εθνογραφικής µου έρευνας διαρκεί τρεις µήνες 
περίπου (Σεπτέµβριος – Νοέµβριος 2008) και αποτελεί το πρώτο µέρος της ποιοτικής µου 
ερευνητικής δραστηριότητας. Το δεύτερο µέρος, που θα αναλυθεί στο επόµενο κεφάλαιο, 
περιλαµβάνει την έρευνα δράσης και διαρκεί έξι µήνες περίπου (∆εκέµβριος 2008 – Μάιος 
2009).  Στη διάρκειά της, τα πράγµατα δεν πήγαν όπως απαιτούσε το σχέδιο και παρά το 
συναινετικό χαρακτήρα µε τον οποίο διαµορφώθηκε η ερευνητική πρόταση, δε φάνηκε 
τελικά να ήταν η διδάσκουσα του δεύτερου σχολείου έτοιµη να ανταποκριθεί αυθόρµητα 
και ανοικτά στις απαιτήσεις της αναστοχαστικής διαδικασίας, η οποία είναι απαραίτητη 
για την έρευνα δράσης.  Το γεγονός αυτό  επηρέασε την εφαρµογή της, η οποία στην 
ουσία διεξήχθη µόνο σε συνεργασία µε το ∆ιδάσκοντα Α΄ και ολοκληρώθηκε σε κλίµα 
γόνιµης ανταλλαγής απόψεων και άριστων διαπροσωπικών σχέσεων. Η έρευνα δράσης µε 
τη ∆ιδάσκουσα Β΄ ήταν αρκετά βραχύβια και τα αποτελέσµατά της µπορούν να 
χρησιµεύσουν κυρίως για να επιβεβαιώσουν τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν από τη 
συνεργασία µε το διδάσκοντα Α΄. 
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∆ιδακτικές Εφαρµογές του ∆ιδάσκοντος Α΄ και της ∆ιδάσκουσας Β΄ 
 
Ενδεικτικές διδασκαλίες του  διδάσκοντος Α΄ µε χρονολογική σειρά και ηµεροµηνία 

Η έρευνα δράσης περιλαµβάνει δεκατέσσερα µαθήµατα που έλαβαν χώρα σε 
συνεργασία µε το ∆ιδάσκοντα Α΄: 

1. 16.12.08. Κωστής Παλαµάς, Ίαµβοι και Ανάπαιστοι, ποίηµα αρ. 28 
2. 13.1.09. Κωστής Παλαµάς, Ίαµβοι και Ανάπαιστοι & Εισαγωγή στη Γενιά 

του 1880 
3. 14.1.09. Κωστής Παλαµάς, Ίαµβοι και Ανάπαιστοι, ποίηµα αρ. 37 
4. 20.1.09. Γεώργιος Βιζυηνός, Στο χαρέµι 
5. 27.1.09. Γεώργιος Βιζυηνός, Στο χαρέµι 
6. 3.2.09. Γεώργιος Βιζυηνός, Στο χαρέµι & Εισαγωγή στο Ρεαλισµό 
7. 4.2.09. Κωνσταντίνος Καβάφης, Στα 200 π.Χ. 
8. 10.2.09. Κωνσταντίνος Καβάφης, Στα 200 π.Χ. 
9. 4.3.09. Άγγελος Σικελιανός, Γιατί βαθιά µου δόξασα 
10. 9.3.09. Άγγελος Σικελιανός, Γιατί βαθιά µου δόξασα 
11. 10.3.09. Άγγελος Σικελιανός, Γιατί βαθιά µου δόξασα 
12. 16.3.09. Άγγελος Σικελιανός, Γιατί βαθιά µου δόξασα & Κώστας 

Καρυωτάκης, Επιστροφή (παράλληλο κείµενο) 
13. 5.5.09. Κώστας Καρυωτάκης, Σαν δέσµη από τριαντάφυλλα 
14. 6.5.09. Κώστας Καρυωτάκης, Σαν δέσµη από τριαντάφυλλα 

Σε γενικές γραµµές το κλίµα της συνεργασίας µας είναι καλό και χαράζουµε από κοινού 
την εφαρµοζόµενη ερευνητική γραµµή. Ορισµένες φορές τα όρια των πειραµατισµών της 
έρευνας δεν επεκτείνονται σε εύρος, αλλά σε πλάτος, καθώς είµαστε αναγκασµένοι να 
επιχειρήσουµε επαναληπτικές δοκιµές συγκεκριµένων τεχνικών, για παράδειγµα της 
εννοιολογικής σκαλωσιάς. Η επιλογή αυτή οφείλεται, επιπροσθέτως, στο γεγονός ότι σε 
κάθε ερευνητική απόπειρα επιχειρείται να τροποποιηθεί η σύλληψη της λύσης των 
πρακτικών προβληµάτων, προκειµένου να γίνει ο σχεδιασµός πιο αποτελεσµατικός. Υπό 
την έννοια αυτήν, τα προβλήµατα που ανακύπτουν διαµορφώνουν καθοριστικά τη 
συγκρότηση του θεωρητικού πλαισίου και τροποποιούν σε καίρια σηµεία τη σύλληψή του: 
χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο προαναφερθείς µηχανισµός της εννοιολογικής 
σκαλωσιάς, η εφαρµογή του οποίου τίθεται υπό διαρκή δοκιµή σε διαφορετικά 
συγκείµενα.  

Ενδεικτικές διδασκαλίες της ∆ιδάσκουσας Β΄ µε χρονολογική σειρά και 
ηµεροµηνία. Η έρευνα δράσης περιλαµβάνει πέντε µαθήµατα που έλαβαν χώρα σε 
συνεργασία µε τη ∆ιδάσκουσα Β΄: 

15. 27.11.08. ∆ιονύσιος Σολωµός, Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι 
16. 15.12.08. ∆ιονύσιος Σολωµός, Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι 
17. 08.01.09. Εµµανουήλ Ροΐδης, Τα υαλοπωλεία 
18. 19.01.09. Γεώργιος Βιζυηνός, Το χαρέµι 
19. 22.01.09. Γεώργιος Βιζυηνός, Το χαρέµι 
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Το κλίµα συνεργασίας µε τη ∆ιδάσκουσα Β΄ έχει βελτιωθεί, καθώς 
ανταλλάσσουµε απόψεις σχετικά µε την έρευνα και αντιλαµβάνεται πως µόνο η αµοιβαία 
αποδοχή των θέσεών µας µπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη του στόχου. Το κλίµα 
εµπιστοσύνης που φαίνεται ότι έχει εδραιωθεί ανάµεσά µας µπορεί να εγγυηθεί τη 
συνεισφορά στις κοινές ανάγκες του ερευνητικού εγχειρήµατος και να διασφαλίσει 
καλύτερους όρους και συνθήκες διεκπεραίωσής του. 

 
Παρακάτω θα παρουσιάσω ενδεικτικές διδασκαλίες των δύο διδασκόντων κατά τη 

διάρκεια της εθνογραφικής έρευνας, θα προχωρήσω στη συζήτησή τους και θα προσθέσω 
στοιχεία από το συνολικό εθνογραφικό υλικό µου στις δύο σχολικές τάξεις, ώστε να 
συνθέσω τα γενικά χαρακτηριστικά του διδακτικού προφίλ καθενός από τους δύο 
διδάσκοντες. 

  

4.10. ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 
4.10.1 ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ – ∆Ι∆ΑΣΚΩΝ Α΄ (1Ο ΣΧΟΛΕΙΟ) 

Ενδεικτική διδασκαλία/15.10.08 (Βιτσέντζος Κορνάρος, Ερωτόκριτος) 

 

Τάξη:   Γ2                                                    Μάθηµα:  Νέα ελληνική Λογοτεχνία 

∆ιδακτική ενότητα:  Ερωτόκριτος               Ώρα: 10:00 – 11:00  

 

Εισαγωγή στον Ερωτόκριτο  

(Σχολικό Ανθολόγιο, σ. 19) 

 

Τα δύο επιλεγµένα αποσπάσµατα από τον Ερωτόκριτο, το πιο γνωστό και δηµοφιλές 
έργο της κρητικής λογοτεχνίας, προέρχονται από το τρίτο και τέταρτο µέρος του ποιήµατος. 
Το πρώτο απόσπασµα τοποθετείται στη µέση περίπου του έργου και θίγει το πρόβληµα της 
κοινωνικής διαφοράς ανάµεσα στην οικογένεια της Αρετούσας και του Ερωτόκριτου. Έχουν 
προηγηθεί ο έρωτας του Ερωτόκριτου και η ανταπόκριση της Αρετούσας (Α΄ Μέρος), καθώς 
και το κονταροκτύπηµα και η νίκη του Ερωτόκριτου (Β΄ Μέρος). Μετά τη νίκη το αίσθηµα 
των δύο νέων γίνεται σφοδρότερο, αρχίζουν οι ερωτικές συνοµιλίες τους στο δώµα του 
παλατιού, οι οποίες οδηγούν στην κοινή απόφαση να παρακαλέσει ο Ερωτόκριτος τον 
πατέρα του να µιλήσει στο βασιλιά για το γάµο. Ο πατέρας του Ερωτόκριτου Πεζόστρατος, 
παρά τις αντιρρήσεις του, πείθεται και τολµά, µε σύνεση και διστακτικότητα, να µιλήσει στο 
βασιλιά, όµως εκείνος τον διώχνει από το παλάτι µε ύβρεις και απειλές. ∆ίνει επίσης διαταγή 
να εξοριστεί ο Ερωτόκριτος, ο οποίος µε σπαραγµό ψυχής αποχαιρετά την αγαπηµένη του, 
τον τόπου του και τους δικούς του, και πηγαίνει στην Έγριπο. […] 
 

[Ο ∆ιδάσκων Α΄ εισέρχεται στην αίθουσα και αρχίζει το µάθηµα.] 
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∆ιδ.Α΄: Λοιπόν, θέλω ένας να µας θυµίσει λίγο την υπόθεση του Ερωτόκριτου όπως τη 
διαβάσαµε στην Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Με λίγα λόγια την υπόθεση 
του έργου. Και θέλω να βλέπω περισσότερα χέρια. Θέλω, κάτω λίγο τα χέρια, θέλω 
να πω κάτι, χθες από τους είκοσι οχτώ, είκοσι εφτά έδωσαν δεκατρείς τα τετράδιά 
τους, έτσι; Ούτε οι µισοί, ούτε οι µισοί. Σήµερα θα πάρω, βέβαια, κάποια, αλλά 
εκείνο που µετράει είναι η αµεσότητα. Πρέπει να τα δίνετε εκείνη τη συγκεκριµένη 
στιγµή που τα ζητάω. Και όταν πρέπει να γράψουµε τις εργασίες, να τις γράψουµε.  

Μαθ.: Να το δώσουµε σήµερα; 

∆ιδ.Α΄: Να το δώσετε όσοι δεν το είχατε χθες, αλλά επαναλαµβάνω, εκείνη την 
συγκεκριµένη στιγµή πρέπει να τα δίνετε, δηλαδή δεκατρία στα είκοσι εφτά είναι 
απογοητευτικό το αποτέλεσµα. Στο τέλος της ώρας όσοι έχετε τα τετράδιά σας και 
δεν τα δώσατε χθες, θα τα φέρετε. Λοιπόν να υπάρχει µεγαλύτερη συµµετοχή και 
µεγαλύτερη διάθεση. Να ακούσω την υπόθεση του Ερωτόκριτου. Ιφιγένεια. 

Μαθ/α 1: Ο βασιλιάς Ηρακλής µε τη γυναίκα του δεν µπορούσαν πολλά χρόνια να 
κάνουνε παιδί, δεν µπορούσαν να κάνουνε και κάποια στιγµή κατάφεραν να κάνουνε 
ένα κορίτσι, την Αγαπούσα. 

Μαθ/α 2: Την Αρετούσα. 

Μαθ.: Την Αρετούσα. Ο Ερωτόκριτος, την Αγαπούσα. 

Μαθ/α 2: Την Αρετούσα [γίνεται σχετική φασαρία]. 

∆ιδ.Α΄: Ήσυχα, βρε παιδιά. Ερατώ. 

Μαθ/α: Η Αρετούσα γνωρίστηκε µε τον Ερωτόκριτο και αγαπήθηκαν. Της τραγουδούσε 
απ’ το µπαλκόνι της, και µετά είχε πάει σε ένα πόλεµο να πολεµήσει ο Ερωτόκριτος 
και όταν γύρισε ζήτησε απ’ πατέρα του να πάει να ζητήσει την κόρη του βασιλιά 
Ηράκλη. Ο πατέρας του στην αρχή αρνήθηκε, στη συνέχεια όµως τον λυπήθηκε 
γιατί είδε πως ήτανε χάλια και,  τελικά, πήγε στο βασιλιά να τον βρει. Στην αρχή του 
είπε κάτι, αλλά εκείνος το πήρε στην πλάκα, γιατί, εντάξει, δεν ήταν πλούσιος όπως 
ο βασιλιάς Ηράκλης, και στο τέλος του το ’πε. Και εκείνος, όµως, κατευθείαν του 
φέρθηκε άσκηµα, τον έδιωξε, εξόρισε το γιο του, και είπε ότι αν ξαναρθεί στην 
περιοχή θα τον σκοτώσει. Αργότερα, την Αρετούσα την παντρεύανε µε ένα άλλο 
αγόρι πλούσιο, όµως εκείνη τον σκεφτόταν. Ήταν σαν σε µια φυλακή, ας πούµε. 
Εντωµεταξύ ο Ερωτόκριτος έκανε παρέα µε µια φίλη της Αρετούσας. Αυτή µε 
κάποιον τρόπο κατάφερε να τους φέρει κοντά µετά από κάποιο µεγάλο χρονικό 
διάστηµα. 

∆ιδ.Α΄: Πώς πλέκεται η υπόθεση, ποιο είναι σηµαντικό στοιχείο για το αίσιο τέλος; 

Μαθ/α: Σε έναν πόλεµο µε τους Βλάχους, νοµίζω, ο Ερωτόκριτος ντυµένος στα µαύρα, µε 
κάποιο µαγικό βότανο – µάλλον, κάτι µαγικό ήτανε – αποφασίζει να µονοµαχήσει. 

∆ιδ.Α΄: Μεταµορφωµένος σε µαύρο, δηλαδή. 
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Μαθ/α: Σε µαύρο, δεν αναγνωριζότανε. ∆ιάλεξε τον πιο δυνατό από τους Βλάχους και 
µονοµάχησε µαζί του, γιατί την αγαπούσε την Αρετούσα. 

∆ιδ.Α΄: Το ότι λοιπόν ο Ερωτόκριτος µεταµφιεσµένος πάει να µονοµαχήσει µε τον 
καλύτερο πολεµιστή των αντιπάλων, το κείµενο αυτό θα το δούµε στην συνέχεια σε 
παράλληλο κείµενο, και καταφέρνει να νικήσει, είναι το σηµείο που κάµπτει τις 
αντιρρήσεις του βασιλιά για να πάρει την κόρη του. Και το κείµενο µας από ποιο 
συγκεκριµένο σηµείο της υπόθεσης είναι; Να εντάξουµε δηλαδή το απόσπασµα µας 
στο γενικότερο κείµενο, στην γενικότερη υπόθεση. Να δούµε σε ποιο σηµείο, 
δηλαδή, είναι, σε ποιο σηµείο βρισκόµαστε δηλαδή της υπόθεσης; Πυθαγόρα. 

Μαθ.: Ο πατέρας του Ερωτόκριτου στην αρχή διστάζει…… 

∆ιδ.Α΄: Είναι το σηµείο εκείνο το οποίο ο πατέρας του Ερωτόκριτου, µη θέλοντας να 
βλέπει το γιο του στενοχωρηµένο, αποφασίζει να κάνει αυτό που θέλει ο γιος του, να 
πάει δηλαδή να µιλήσει στο βασιλιά. Το κείµενο µας, το απόσπασµα µας, από µόνο 
του είναι χωρισµένο σε τέσσερα µέρη, σε τέσσερις ενότητες. Θέλω, καταρχήν, να 
βάλουµε έναν πλαγιότιτλο σε καθεµία απ’ τις τέσσερις αυτές ενότητες, και να δούµε 
το περιεχόµενο της κάθε ενότητας. Λοιπόν, λοιπόν, για ν’ ακούσω; Σεµέλη. 

Μαθ/α: Από το «εκείνη η µέρα», µέχρι εκεί που λέει «αλλοτινή του φέρνει». 

∆ιδ.Α΄: Ναι. 

Μαθ/α: Και µετά είναι η απάντηση του πατέρα του Ερωτόκριτου, για να ζητήσει από το 
βασιλιά την Αγαπούσα. [γέλια] 

∆ιδ.Α΄: Ναι, δε βρίσκω το αστείο, βέβαια, έτσι; 

Μαθ.: Ναι. 

∆ιδ.Α΄: Και πώς έγινε η γνωριµία, πώς έγινε η γνωριµία; [γέλια] Φραστικά λάθη γίνονται 
συνέχεια, και µετά, όταν γελάµε µε κάποιο φραστικό λάθος, δεν θα κάνουµε άλλη 
δουλειά εδώ πέρα. Να είσαι έτοιµη να αντιµετωπίσεις µετά το γέλιο των 
συµµαθητών σου και για ένα δικό σου φραστικό λάθος. Μην κάνουµε σαν παιδιά 
τώρα, σαν παιδιά ∆ηµοτικού. Λοιπόν, ο πατέρας του Ερωτόκριτου αποφασίζει να 
µιλήσει στο βασιλιά, και σκέφτεται µε ποιον τρόπο, σκέφτεται τον τρόπο µε τον 
οποίο θα του µιλήσει, γιατί είναι µια δύσκολη απόφαση, και θα δούµε γιατί είναι 
δύσκολη η απόφαση στη συνέχεια. Θα δούµε στη συνέχεια. Τη δεύτερη ενότητα. 
∆ήµητρα. 

Μαθ/α: Όχι, εγώ θέλω να πω πως στο προηγούµενο, η απόφασή του και οι σκέψεις του 
…… 

∆ιδ.Α΄: Η απόφασή του και οι σκέψεις του, έτσι; Οι σκέψεις του, έχουµε περιγραφή των 
σκέψεων του Πεζόστρατου, σωστά. Πάµε στην επόµενη, στην επόµενη ενότητα. 
Εύκολο είναι. Στη δεύτερη ενότητα, έναν τίτλο που δείχνει το περιεχόµενο, βρε 
παιδιά. Λεωνίδα; 
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Μαθ.: Ο λόγος του Πεζόστρατου στο βασιλιά. 

∆ιδ.Α΄: Ο Πεζόστρατος, έτσι; Μιλάει στο βασιλιά. Είναι ο λόγος του Πεζόστρατου στο 
βασιλιά. Και αν θέλουµε να δώσουµε µια εικόνα, το περιεχόµενο του λόγου του 
Πεζόστρατου, έτσι; Με διάφορα παραδείγµατα από το παρελθόν προσπαθεί να 
πείσει το βασιλιά, ο Πεζόστρατος. Στην άλλη ενότητα.… 

Μαθ.: Ο Πεζόστρατος µιλάει στο βασιλιά. 

∆ιδ.Α΄: Ναι, είναι το κρίσιµο σηµείο στο οποίο ο Πεζόστρατος ζητάει το χέρι της κόρης 
του βασιλιά. Μας το δίνει σε ευθύ λόγο ο ποιητής; 

Μαθ.: Όχι, µόνο τις σκέψεις του. 

∆ιδ.Α΄: Μας περιγράφει ο ποιητής τις σκέψεις του Πεζόστρατου και τον τρόπο µε τον 
οποίο καταφέρνει να ξεστοµίσει αυτό που έχει να πει στο βασιλιά. Πάµε στην 
τελευταία ενότητα. Ηρακλή; 

Μαθ.: Από εκεί που λέει «του λέγει ο ρήγας» µέχρι «να πηαίνει». 

∆ιδ.Α΄: Ναι, τι, ποιο είναι το περιεχόµενο; Ποιος είναι ο τίτλος; 

Μαθ.: Ο βασιλιάς προσπαθεί να διώξει το γιο του Πεζόστρατου και να τον κρατήσει 
µακριά από την Αρετούσα. 

∆ιδ.Α΄: Ναι, η αντίδραση, η απάντηση του βασιλιά. 

Μαθ.: Το σκεπτικό του. 

∆ιδ.Α΄: Πώς; 

Μαθ.: Ο τρόπος που σκέπτεται. 

∆ιδ.Α΄: Έτσι, η αντίδραση, η απάντηση του βασιλιά στην πρόταση που του κάνει ο 
Πεζόστρατος. Θέλω να προσέξουµε ποιος µιλάει σε καθεµιά από τις τέσσερις αυτές 
ενότητες. Εξάλλου, φαίνεται, το δείχνει το κείµενο µας, να προσέξουµε, λίγο, ποιος 
µιλάει σε καθεµιά από τις τέσσερις ενότητες. Ήρα; 

Μαθ/α:  Το βασικό πρόσωπο. 

∆ιδ.Α΄: Ναι ποιος µιλάει όµως;  

Μαθ.: Ο πρωταγωνιστής. 

∆ιδ.Α΄: ∆ηλαδή; 

Μαθ.: Τι εννοείτε; 

∆ιδ.Α΄: Ο Πεζόστρατος µιλάει; 

Μαθ.: Όχι, ο ποιητής. 
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∆ιδ.Α΄: Ο ποιητής, έτσι; Έχουµε, λοιπόν, αφήγηση του ποιητή στην πρώτη ενότητα. Στη 
δεύτερη ενότητα; 

Μαθ.: Ο Πεζόστρατος. 

∆ιδ.Α΄: Σωστά, αυτός µιλάει. Έχουµε σε ευθύ λόγο τον Πεζόστρατο. Στην τρίτη; 

Μαθ.: Μιλά ο ποιητής για τον Πεζόστρατο.  

∆ιδ.Α΄: Έχουµε, λοιπόν, τον ποιητή να αφηγείται, ενώ στην τελευταία ενότητα ποιος 
µιλάει; 

Μαθ.: Ο βασιλιάς. 

∆ιδ.Α΄: Ο βασιλιάς. Για προσέξτε, λοιπόν: ποιητής, Πεζόστρατος, ποιητής, βασιλιάς. 
Έχουµε αφήγηση του ποιητή σε πλάγιο λόγο, έχουµε διάλογο – έτσι; – σε ευθύ λόγο, 
επανερχόµαστε πάλι σε αφήγηση, έχουµε διάλογο µε το βασιλιά. ∆ηλαδή, εδώ 
έχουµε τριτοπρόσωπη αφήγηση, αφήγηση σε τρίτο πρόσωπο, και µετά έχουµε λόγο 
ευθύ. Έχω, δηλαδή, εναλλαγή αφήγησης και διαλόγου, αφήγησης και διαλόγου. [ 
γράφει στον πίνακα: «Ποιητής-αφήγηση (πλάγιος λόγος)>Πεζόστρατος-διάλογος 
(ευθύς λόγος)>Ποιητής-αφήγηση (πλάγιος λόγος)>Βασιλιάς-διάλογος (ευθύς λόγος)»] 
Τι πετυχαίνει µε αυτό το πράγµα ο ποιητής; Τι πετυχαίνει µε αυτό το πράγµα ο 
ποιητής; Ήρα; 

Μαθ.: Τη ζωντάνια. 

∆ιδ.Α΄: Ένα είναι αυτό. Είναι η ζωντάνια και η παραστατικότητα στο κείµενο. Αυτό το 
πετυχαίνει ο διάλογος, έτσι; Ακούµε σε ευθύ λόγο τα λόγια που λένε τα δύο 
πρόσωπα. Γιατί παρεµβάλλει, όµως, ο ποιητής τη δική του την αφήγηση µε την 
οποία µας εξηγεί τις σκέψεις του Πεζόστρατου και τους δισταγµούς του, και πώς 
σκέφτεται να µιλήσει; Οδυσσέα; 

Μαθ.: Για να µας δώσει λεπτοµέρειες. 

∆ιδ.Α΄: Μας βοηθάει, µας βοηθάει να καταλάβουµε καλύτερα τις σκέψεις και τα 
συναισθήµατα του Πεζόστρατου. Έχουµε έναν παντογνώστη αφηγητή, ο οποίος 
µπαίνει µέσα στην ψυχή των προσώπων και ξέρει πώς σκέφτονται, πώς αντιδρούν, 
ποιους δισταγµούς έχουν. Μ’ αυτόν τον τρόπο µας βοηθάει να καταλάβουµε 
καλύτερα τους δισταγµούς που έχει ο Πεζόστρατος. ∆εν είναι µια εύκολη υπόθεση 
να µιλήσει γι’ αυτό το λόγο στο βασιλιά, έχει δισταγµούς. Μας βοηθάει, λοιπόν, να 
καταλάβουµε καλύτερα τους δισταγµούς του. Έχουµε τώρα να δούµε λίγο κάποια 
πράγµατα έτσι, από το περιεχόµενο του αποσπάσµατος µας. ∆ιαβάσαµε στην 
υπόθεση του Ερωτόκριτου – µας είπε και η Ερατώ πριν – ότι ο πατέρας του 
Ερωτόκριτου, µόλις άκουσε το µυστικό που του είπε ο γιος του, αντέδρασε έντονα. 
Στην αρχή αρνούνταν πεισµατικά να πάει να µιλήσει στο βασιλιά και µε την πάροδο 
του χρόνου κάµφθηκαν οι αντιρρήσεις του. Γιατί πιστεύετε εσείς ότι φοβόταν τόσο 
πολύ, δίσταζε τόσο πολύ να µιλήσει στο βασιλιά ο Πεζόστρατος γι’ αυτό το θέµα; 
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Γιατί τόσο πολύ το σκεφτόταν, τι φοβότανε; Βλέπουµε ότι πηγαίνει να του µιλήσει 
και σκέφτεται µε ποιον τρόπο να του το φέρει. Για ποιον λόγο όλα αυτά; Ίάσµη. 

Μαθ/α: Κάπου µέσα του ήξερε ότι ο βασιλιάς δε θα δεχθεί και θα αντιδράσει έντονα, και 
γιατί από την πείρα του ήξερε πως θα έχει σαφώς πολύ καλύτερες προτάσεις για την 
κόρη του. 

∆ιδ.Α΄: Ναι, και ήξερε ότι ο βασιλιάς δε θα δώσει την κόρη του, δε θα θέλει να δώσει την 
κόρη του στον Ερωτόκριτο. Για ποιο λόγο νοµίζετε;  Αρχοντόπουλο ήταν ο 
Ερωτόκριτος, έτσι; ∆εν ήταν ένας τυχαίος, ήταν ένα αρχοντόπουλο, ήταν ένα 
αρχοντόπουλο. Έτσι όπως τον περιγράφει ο ποιητής, ώριµος, µυαλωµένος, αντρείος. 
Γιατί νοµίζετε, σκεφτείτε λίγο, γιατί νοµίζετε ότι δεν ήθελε ο βασιλιάς να δώσει την 
κόρη του στον Ερωτόκριτο; Άρη. 

Μαθ.: Επειδή, ίσως, τον θεωρούσε κατά κάποιον τρόπο …. θεωρούσε ότι ο Ερωτόκριτος 
ήταν σε χαµηλότερη κοινωνική τάξη, και ας πούµε, επειδή θα ήθελε κάποιον ο 
οποίος να είναι αρχοντόπουλο, να έχει πλούσια οικογένεια, για να έχει και αυτός την 
τύχη του βασιλιά. 

∆ιδ.Α΄: Μαγική λέξη, µαγική φράση, είναι αυτή που µας είπε ο Άρης, είναι η διαφορά 
στην κοινωνική τάξη. Η διαφορά στην κοινωνική τάξη. [γράφει στον πίνακα: «Η 
διαφορά κοινωνικής τάξης»] Γνωρίζει αυτήν τη διαφορά ο Πεζόστρατος και ξέρει εκ 
των προτέρων ποια θα είναι η αντίδραση του βασιλιά, έτσι; Η διαφορά … αν 
κρίνουµε απ’ την απόφαση του βασιλιά να δώσει την κόρη του στο βασιλόπουλο, το 
γιο του βασιλιά του Βυζαντίου, τι είναι αυτό που ονειρεύεται για την κόρη του ο 
βασιλιάς, ο Ηράκλης; Πες το. 

Μαθ.: Τα χρήµατα. 

∆ιδ.Α΄: Ναι, σας είπα προηγουµένως, ο Ερωτόκριτος είναι αρχοντόπουλο, έχει και αυτός 
µια κάποια περιουσία. Είναι χρηµατικό το ζήτηµα; 

Μαθ.: Είναι κοινωνικό. 

∆ιδ.Α΄: Αφενός, µεν, είναι κοινωνικό, έτσι; Γιατί δε θέλει να δώσει το παιδί του σε έναν 
άντρα κατώτερης κοινωνικής τάξης, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Ποιο;  

Μαθ.: Ήθελε να δώσει την κόρη του σε ένα αρχοντόπουλο από άλλη χώρα. 

Μαθ.: Από άλλο βασίλειο. 

Μαθ.: Από άλλο βασίλειο, για να επεκταθεί και να κάνει συµµαχία µε άλλους. 

∆ιδ.Α΄: Να κάνει συµµαχίες, όπως λέει ο Άρης, να επεκτείνει ενδεχοµένως την κυριαρχία 
του µε την ένωση δύο βασιλείων, άρα αυτός είναι βασιλιάς, την κόρη του τη δίνει 
µόνο σε βασιλόπουλο, όχι απλώς αρχοντόπουλο. Σε βασιλόπουλο, δηλαδή σε παιδί 
βασιλιά, που θα έχει µια χώρα, µια κυριαρχία, ώστε να αυξήσει τη δύναµή του, να 
ενώσει τη χώρα του µε µια άλλη χώρα και να αυξήσει το κύρος το δικό του και του 
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βασιλείου του. [γράφει στον πίνακα: «Ο γάµος µέσο αύξησης της δύναµης»] Και 
σήµερα, ακόµη, όπου υπάρχουν βασιλικές οικογένειες, οι γάµοι κατ’ αυτόν τον 
τρόπο γίνονται. Οι γάµοι στις βασιλικές οικογένειες ήταν ένα διπλωµατικό µέσο. 
Ένα µέσο άσκησης διπλωµατίας.   

Μαθ.: Σήµερα δεν ακούµε πολύ να παντρεύεται ένας βασιλιάς µε µία βασίλισσα από άλλο 
βασίλειο. Γιατί; 

∆ιδ.Α΄: Ναι, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν µειωθεί οι βασιλικές οικογένειες σε 
όλο τον κόσµο, είναι δύσκολο ένας γόνος µιας βασιλικής οικογένειας να βρει άλλον 
γόνο άλλης βασιλικής οικογένειας, είναι πολύ πιο δύσκολο. Παλιότερα οι βασιλικές 
οικογένειες παντρεύονταν αποκλειστικά µεταξύ τους, οι γόνοι βασιλικών 
οικογενειών διάλεγαν γόνους από άλλη βασιλική οικογένεια. Λοιπόν, ας έρθουµε σε 
ένα άλλο θέµα. Με ποια επιχειρήµατα προσπαθεί ο Πεζόστρατος να πείσει το 
βασιλιά; Ποιο είναι το βασικό επιχείρηµα που παραθέτει εδώ ο ποιητής στη δεύτερη 
ενότητα; Για να δούµε λίγο. Εποµένως, το ένα το θέµα µας είναι ότι υπάρχει 
διαφορά κοινωνικής τάξης, το δεύτερο πάλι θέµα είναι ότι ο γάµος είναι µέσο 
αύξησης της δύναµης ενός βασιλιά. Για να δούµε λίγο τώρα τα επιχειρήµατα που 
χρησιµοποιεί ο Πεζόστρατος. Τα γνωρίζει όλα αυτά ο Πεζόστρατος, ότι ο βασιλιάς 
δε θα θέλει να δώσει την κόρη του στον Ερωτόκριτο και χρησιµοποιεί κάποια 
επιχειρήµατα, µετά από πολλή σκέψη και δισταγµούς, έψαχνε τρόπους να πείσει το 
βασιλιά. Για να δούµε τα επιχειρήµατα που χρησιµοποιεί. ∆εύτερη ενότητα. 
[σηκώνονται πολλά χέρια] Ιφιγένεια. 

Μαθ/α: Οι φρόνιµοι και γενναίοι άνθρωποι είναι σπουδαιότεροι. 

∆ιδ.Α΄: Λέει ότι στις παλιότερες εποχές δεν υπολόγιζαν τα πλούτη, θεωρούσαν µεγάλο 
πάθος τα πλούτη και τους ενδιέφερε περισσότερο η ανδρεία, η φρόνηση, να είναι 
µυαλωµένος ο άλλος, η αρετή. Ας το δούµε λίγο, ας προσπαθήσουµε να το δούµε 
στην πραγµατικότητα λίγο. Ισχύει αυτό το επιχείρηµα που λέει εδώ ο Πεζόστρατος; 
∆ηλαδή, σε παλαιότερες εποχές ισχύει αυτό; Τι νοµίζετε, µε αυτά που ξέρετε από 
την Ιστορία, από την αρχαιογνωσία που έχετε γενικότερα απ’ το σχολείο, απ’ τα 
αρχαία ελληνικά, απ’ τη µυθολογία, από όλες τις γνώσεις σας από το παρελθόν; 
Μπορούµε να βρούµε µια εποχή στην οποία ίσχυε αυτό το πράγµα; Ότι οι 
βασιλιάδες έψαχναν τον πιο ανδρείο και συνετό και όχι τον άντρα µίας επώνυµης 
οικογένειας; Ισχύει αυτό; [σηκώνει χέρι µόνο η Αλκµήνη] Πες µου. 

Μαθ.: Στην αρχαία Ελλάδα. 

∆ιδ.Α΄: Ισχύει αυτό στην αρχαία Ελλάδα; 

Μαθ.: Ισχύει. 

∆ιδ.Α΄: Έχουµε µια περίπτωση; Στην Ιστορία ή – ας πούµε – και στη µυθολογία; Έχουµε 
µια περίπτωση; 

Μαθ.: ∆ε θυµάµαι. 
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∆ιδ.Α΄: Πού µπορούµε να συναντήσουµε, πού µπορούµε να συναντήσουµε το φτωχό το 
παλικάρι να παντρεύεται τη βασιλοπούλα και το αντίστροφο; Το βασιλόπουλο να 
παντρεύεται τη φτωχή την κοπέλα; Στη Σταχτοµπούτα, µόνο στα παραµύθια, µόνο 
στα παραµύθια, παιδιά. Έτσι; Μόνο στα παραµύθια ισχύει αυτό. Εποµένως, αυτό 
που αναφέρει ο Πεζόστρατος εδώ, στην πραγµατικότητα δεν ισχύει. Γιατί  σε 
παλαιότερες εποχές; ∆εν ισχύει κάτι τέτοιο σε παλαιότερες εποχές. Γιατί το 
αναφέρει ο Πεζόστρατος; Γιατί συνήθως τι κάνουµε; Εξιδανικεύουµε το παρελθόν, 
νοµίζουµε ότι στην εποχή µας γίνονται όλα άσκηµα και λέµε: «µα ξέρεις παλιά τι 
ωραία που ήτανε!».  Άµα ζούσαµε παλιά, όµως, θα λέγαµε «µα, έτσι ήτανε;». 
Λοιπόν, συνηθίζουµε να εξιδανικεύουµε το παρελθόν, νοµίζουµε ότι στο παρελθόν 
ήτανε όλα µια χαρά. Και επειδή δεν έχει από πού αλλού να πιαστεί ο Πεζόστρατος, 
πιάνεται απ’ αυτό το επιχείρηµα, ότι στο παρελθόν γίνονταν έτσι. Ενώ, όπως είπαµε, 
µόνο στα παραµύθια γινότανε αυτό. Και εδώ στον Ερωτόκριτο, βέβαια, έχουµε 
αρκετά στοιχεία του παραµυθιού, και το τέλος στην ιστορία αυτή είναι ένα τέλος 
που ταιριάζει σε παραµύθια. Να κάνω µια άλλη ερώτηση τώρα. Και οι δύο γονείς – 
έχουµε δύο γονείς, τον Πεζόστρατο και το βασιλιά Ηράκλη – και οι δύο γονείς 
ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους. Πώς το εννοούν αυτό, το συµφέρον των παιδιών 
τους; Έτσι; Προσπαθούν να εξασφαλίσουν αυτό που συµφέρει τα παιδιά τους. Πώς 
το εννοεί ο ένας και πώς το εννοεί ο άλλος; Για να δούµε πώς σκέφτεται ο 
Πεζόστρατος το καλό του παιδιού του και πώς το εννοεί ο βασιλιάς το καλό του 
παιδιού του. Ισµήνη. 

Μαθ/α: Ο Πεζόστρατος δεν ανησυχεί για τον ίδιο, αλλά ανησυχεί για το µέλλον του γιου 
του. Γι’ αυτό, πάει στο βασιλιά να ζητήσει την κόρη του, για να πάψει να βλέπει πια 
το γιο του να είναι στενοχωρηµένος. Φοβάται µην πάθει τίποτα, επειδή είναι 
στενοχωρηµένος. 

∆ιδ.Α΄: Αν και διαφωνεί, λοιπόν, αν και διαφωνεί µε την πρόθεση του γιου του, διαφωνεί 
γιατί τη θεωρεί …. θεωρεί ανέφικτη την πραγµατοποίηση αυτού του γάµου, αν και 
διαφωνεί, τελικά αποφασίζει να πάει να µιλήσει στο βασιλιά, διακινδυνεύοντας …. 
διακινδυνεύοντας από την απάντηση του βασιλιά. Καταλάβαµε ότι εκείνος θα 
µπορούσε κάλλιστα να διατάξει να τον σκοτώσουν για την προσβολή που του έκανε 
ή να διατάξει να θανατώσουν τον ίδιο τον Ερωτόκριτο. ∆ιακινδυνεύοντας, λοιπόν, 
γιατί δε θέλει να βλέπει το παιδί του στενοχωρηµένο, πάει να µιλήσει στο βασιλιά. Ο 
βασιλιάς – πώς κρίνετε την απάντηση που δίνει ο βασιλιάς στον Πεζόστρατο; ∆εν 
ενδιαφέρεται για το παιδί του ο βασιλιάς, αφού ξέρει ότι …. αφού ξέρει ότι η κόρη 
του αγαπάει τον Ερωτόκριτο; ∆ήµητρα; 

Μαθ/α: Πιστεύει ότι είναι µία επιπολαιότητα της κόρης του και ότι θα καταλάβει το λάθος 
της, ότι, ας πούµε, θα καταλάβει ότι το σωστό είναι αυτή  να παντρευτεί κάποιο 
άλλο βασιλόπουλο. 

∆ιδ.Α΄: Εποµένως, θέλει το καλύτερο, όπως το εννοεί ο ίδιος, έτσι; Για το βασιλιά, το 
καλύτερο για την κόρη του είναι να παντρευτεί ένα βασιλόπουλο, γιατί θα ευτυχίσει 
έτσι, θα έχει όλες τις ανέσεις, θα εξυπηρετηθούν και όλοι οι υπόλοιποι οικονοµικοί 
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και κοινωνικοί στόχοι που έχει θέσει ο βασιλιάς. Αλλά, πιστεύει ότι ένα κορίτσι της 
κοινωνικής θέσης της κόρης του θα πρέπει να παντρευτεί ένα βασιλόπουλο, γιατί 
έτσι θα είναι πιο ευτυχισµένη. Και ο βασιλιάς, λοιπόν, ενδιαφέρεται για το καλό του 
παιδιού του, απλώς το εννοεί διαφορετικά. Μπορούµε κάνοντας την σύγκριση να 
δούµε ότι ο Πεζόστρατος ενδιαφέρεται περισσότερο για το πώς αισθάνεται ο γιος 
του, θέλει να είναι ευτυχισµένος, ενώ ο βασιλιάς βάζει στη ζυγαριά και άλλα πολλά 
στοιχεία. Αντί να προβλέψει το µέλλον, βάζει υψηλότερα τον πλούτο, βάζει τους 
οικονοµικούς παράγοντες, βάζει την κοινωνική θέση. ∆ηλαδή, ότι η κόρη του θα 
είναι πιο ευτυχισµένη αν παντρευτεί έναν άνθρωπο της δικής του κοινωνικής τάξης, 
ενώ ο Πεζόστρατος αρκείται στο να είναι ο γιος του ευτυχισµένος, αυτό τον 
ενδιαφέρει. Γι’ αυτό είχε αποφασίσει να πάει να µιλήσει στο βασιλιά. Να τολµήσω 
την ερώτηση: ποιος νοµίζετε ότι έχει δίκιο, ο Πεζόστρατος ή ο βασιλιάς;  
Αναξίµανδρε. 

Μαθ.: Και οι δύο, γιατί και οι δύο κοιτάνε το συµφέρον των παιδιών τους και τι είναι 
καλύτερο γι’ αυτά, για να τα βοηθήσουνε να ζήσουνε µια καλύτερη ζωή. 

∆ιδ.Α΄: Ο καθένας, λοιπόν, απ’ την πλευρά του έχει δίκιο, έτσι; Απλώς σκέφτονται µε 
έναν διαφορετικό τρόπο. Ας τη θέσω, όµως, λίγο διαφορετικά την ερώτηση. Και οι 
δύο θέλουν το καλό του παιδιού τους. Ποιος το επιτυγχάνει ή ποιος ακολουθεί τον 
πιο σωστό τρόπο για να πετύχει αυτό το πράγµα; Σεµέλη. 

Μαθ/α: Ο Πεζόστρατος θέλει αποκλειστικά και µόνο το καλό του γιου του, όπως και ο 
βασιλιάς φυσικά, αλλά ενδιαφέρεται µόνο να µη βλέπει το γιο του να είναι 
στενοχωρηµένος και δεν τον ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Ενώ, αντίθετα, ο βασιλιάς, άµα 
κοιτούσε µόνο να είναι χαρούµενη η κόρη του, όπως αυτή  πιστεύει ότι θα είναι 
χαρούµενη, και όχι σύµφωνα µε τα δικά του τα λεγόµενα, θα την άφηνε να 
παντρευτεί τον Ερωτόκριτο. Γιατί, εφόσον η Αρετούσα αγαπάει τον Ερωτόκριτο και 
θέλει να είναι µαζί του, κατά τη γνώµη µου θα είναι καλύτερα µαζί του, όσα 
χρήµατα και όση εξουσία και αν έχει ο άλλος που θέλει να της δώσει ο βασιλιάς. 

∆ιδ.Α΄: Θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου λίγο.  

Μαθ.: Γιατί, κύριε; 

∆ιδ.Α΄: ∆ε νοµιµοποιείται, σε κάθε περίπτωση, να είναι επιπολαιότητα, είτε του 
Ερωτόκριτου είτε της Αρετούσας αυτή η αγάπη και να έχει δίκιο που το σκέφτεται 
έτσι ο βασιλιάς; Λεωνίδα. 

Μαθ.: Ναι, όµως η Αρετούσα έχει φτάσει σε ηλικία γάµου και πλέον είναι µία 
ολοκληρωµένη προσωπικότητα και ξέρει ποιον θέλει να παντρευτεί. Από ’κει και 
πέρα, άµα τον παντρευτεί και δεν είναι ευτυχισµένη µε το γάµο της, αυτό θα ήτανε 
δικό της πρόβληµα. Υπάρχει και η περίπτωση, βέβαια, να µην είναι 
κατασταλαγµένη. 

∆ιδ.Α΄: Υπάρχει η περίπτωση. Πώς κρίνετε …. πώς κρίνετε, τελικά, αν είναι µια 
πραγµατική αγάπη ή αν είναι ένα επιπόλαιο αίσθηµα που µε το πέρασµα του καιρού 
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σβήνει και, τελικά, διαπιστώνουµε ότι έκαναν λάθος; Στην ιστορία εδώ, δηλαδή, τι 
είναι αυτό που αποδεικνύει την αγάπη του Ερωτόκριτου µε την Αρετούσα; Ήρα. 

Μαθ.: Η επιµονή τους.  

∆ιδ.Α΄: Ναι, και, επίσης, πέρασαν πολλές κακουχίες και πολλά βάσανα. Τα περιστατικά 
όλα, όλες οι ιστορίες που υπάρχουν στο έργο έχουν ως στόχο αυτό το πράγµα, να 
δείξουν την αυθεντικότητα της αγάπης αυτής, ότι είναι πραγµατική αγάπη. Παρά τις 
αντιξοότητες δεν υποκύπτει ούτε ο Ερωτόκριτος, ούτε η Αρετούσα. Ο χρόνος, 
λοιπόν, και οι δυσκολίες είναι αυτές που δοκιµάζουν την αγάπη και αποδεικνύεται 
ότι είναι ένα αληθινό αίσθηµα και τελικά οδηγείται στο ευτυχισµένο τέλος. Για το 
σπίτι, στη σελίδα 24, στις εργασίες για το πρώτο απόσπασµα, θα δείτε την τέταρτη 
ερώτηση. Την τέταρτη ερώτηση [«Κάθε πατέρας επιθυµεί την οικογενειακή του 
ευτυχία. Πώς ενεργεί ο βασιλιάς και πώς ο Πεζόστρατος, για να πετύχουν αυτόν το 
στόχο;»]. 

Μαθ.: Μόνο αυτό; 

∆ιδ.Α΄: Και επίσης την πρώτη ερώτηση. Την πρώτη ερώτηση: «Με ποιον τρόπο, µε ποιο 
ρόλο και για ποιο σκοπό παρεµβαίνει ο ποιητής;». 

Χτυπά το κουδούνι - Λήξη του µαθήµατος 

 

∆ιδακτικοί στόχοι 

Ο διδάσκων φαίνεται ότι κατόρθωσε να διατυπώσει καίριες ανοικτές ερωτήσεις 
που ζητούν την κριτική σκέψη των µαθητών και ότι οι µαθητές ανταποκρίθηκαν πολύ 
καλά στο στόχο αυτό. Όπως προκύπτει από τις σηµειώσεις πεδίου, ο διδάσκων έχει 
µελετήσει προσεκτικά το σχεδιασµό του µαθήµατος και η διδακτική πορεία του κινείται σε 
ένα οργανωτικό πλαίσιο διδακτικών επιλογών. Πιο συγκεκριµένα, από την περιγραφή της 
διδασκαλίας γίνονται κατανοητοί οι παρακάτω διδακτικοί στόχοι, τους οποίους επέτυχε ο 
διδάσκων µε τη διδασκαλία του: 

1.  1ος διδακτικός στόχος: Η ένταξη του κειµενικού αποσπάσµατος στο συνολικό 
πλαίσιο της ιστορίας του Ερωτόκριτου. 
Οριοθέτηση της υπόθεσης του Ερωτόκριτου ως αφόρµηση της κειµενικής 
ανάλυσης.  
Υλοποίηση της διδακτικής αρχής: Ένταξη του µέρους στο όλον. 

2. 2ος  διδακτικός στόχος: Να αναγνωρίσουν οι µαθητές τα µέρη και τη δοµή της 
εξέλιξης της υπόθεσης.  
Οι µαθητές καλούνται να δώσουν πλαγιότιτλους στις τέσσερεις ενότητες.  

3. 3ος διδακτικός στόχος: Εντοπισµός των προσώπων σε κάθε ενότητα του 
αποσπάσµατος. 
Οι µαθητές καλούνται να βρουν ποιος µιλάει σε καθεµιά από τις τέσσερεις 
ενότητες. 
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4. 4ος  διδακτικός στόχος: να εντοπιστούν τα υφολογικά χαρακτηριστικά του 
αποσπάσµατος: εναλλαγή αφήγησης και διαλόγου. 

5. 5ος  διδακτικός στόχος: να αναγνωριστεί ο ρόλος του αφηγητή – ποιητή, δηλαδή ο 
λόγος που παρεµβάλλει ο ποιητής τη δική του αφήγηση µε στόχο την παροχή 
αναγκαίων πληροφοριών στον αναγνώστη για τις σκέψεις των προσώπων.  

6. 6ος διδακτικός στόχος: να κατανοήσουν οι µαθητές την ψυχολογία και τις σκέψεις 
του πατέρα που θέλει να βοηθήσει το γιο του σε µία δύσκολη κατάσταση (τα 
αντικρουόµενα συναισθήµατα που τον διακατέχουν είναι ο φόβος για τη στάση του 
βασιλιά από τη µια, και η συµπαράσταση στα αισθήµατα του γιου του, από την 
άλλη). 

7. 7ος διδακτικός στόχος: να αντιληφθούν οι µαθητές τα λογικά επιχειρήµατα της 
άρνησης του βασιλιά µε βάση τη γονική προσδοκία και φροντίδα του για ένα 
βασιλικό µέλλον της κόρης του. (ο στόχος επιτυγχάνεται από τους µαθητές) 

8. 8ος διδακτικός στόχος: να αναχθούν οι µαθητές στην αντίληψη της διαφοράς των 
κοινωνικών τάξεων. ∆ιαφορά στην κοινωνική τάξη  Ερωτόκριτου και  Αρετούσας. 
Υλοποιείται η διδακτική αρχή της πρόσληψης εννοιών. 

9. 9ος διδακτικός στόχος: να αντιληφθούν οι µαθητές τη σηµασία που έδιναν οι 
βασιλείς σε συµµαχίες µε άλλους βασιλείς, δηλαδή να αντιληφθούν ένα βασικό 
χαρακτηριστικό της εξουσίας, τη σύναψη συµµαχιών µέσω του γάµου. 
(ο στόχος επιτυγχάνεται από τους µαθητές) 

10. 10ος διδακτικός στόχος: ανάπτυξη αντ-επιχειρηµάτων του Πεζόστρατου κατά της 
στάσης των βασιλέων έναντι του γάµου ως ‘συµµαχίας’, µε στόχο να πείσει τον 
Ηράκλη. 

11.  11ος  διδακτικός στόχος: σύγκριση ανάµεσα στην εξουσία και τη φρόνηση – 
γενναιότητα.  Υλοποιείται η διδακτική αρχή της πρόσληψης εννοιών.  
(ο στόχος επιτυγχάνεται από τους µαθητές) 

12.  12ος διδακτικός στόχος: καθολική ισχύς και κυριαρχία της βασιλικής εξουσίας 
πάνω στη φρόνηση – γενναιότητα στις ‘παλαιότερες εποχές’, ενώ το αντίθετο 
συµβαίνει µόνο στα παραµύθια ή στο µυαλό µας. Παραµύθια vs πραγµατικότητα. 
 Αιτιολόγηση: συνηθίζουµε να εξιδανικεύουµε το παρελθόν. 

13. 13ος διδακτικός στόχος: ανάπτυξη κριτικής σκέψης για τα κοινωνικώς αποδεκτά. 
Σύγκριση προσδοκιών και καθηκόντων γονέων διαφορετικής κοινωνικής τάξης. 

14.  14ος διδακτικός στόχος: γονεϊκό δίληµµα Ηράκλη: το συµφέρον ή η ευτυχία του 
παιδιού; 

15.  15ος διδακτικός στόχος: αδυναµία Ηράκλη να κατανοήσει την ψυχολογική 
κατάσταση της Αρετούσας και να την αποδεχθεί, καθώς το δίληµµα ‘συµφέρον του 
παιδιού ή ευτυχία’ απαντάται µε το επιχείρηµα της ανωριµότητας του παιδιού να 
εννοήσει το συµφέρον του. (ο στόχος επιτυγχάνεται από τους µαθητές) 

16. 16ος διδακτικός στόχος: διαµόρφωση, µέσα από διληµµατική κατάσταση, ηθικής 
και αξιακής στάσης. Αντιπαράθεση Πεζόστρατου – Ηράκλη για το ποιος έχει δίκιο. 
Υλοποιείται η διδακτική αρχή πρόσκτησης αξιών. 

17. 17ος διδακτικός στόχος: να αντιληφθούν οι µαθητές ότι η αληθινή αγάπη 
εδραιώνεται και αποδεικνύεται µέσα από το χρόνο και τις δυσκολίες. 
∆ιληµµατική κατάσταση ως προς την επιπολαιότητα του έρωτα των δύο νέων. 
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18. 18ος διδακτικός στόχος: ανάπτυξη κριτικής ικανότητας µέσα από τη σύγκριση 
επιχειρηµάτων και ενεργειών δύο γονέων µε πολύ  διαφορετική στάση ως προς το 
συµφέρον και την ευτυχία των παιδιών τους. (εφαρµογή σε κατ’ οίκον εργασία) 

19.  19ος διδακτικός στόχος: υφολογικές παρατηρήσεις πάνω στο απόσπασµα για το 
ρόλο του ποιητή – αφηγητή.  (εφαρµογή σε κατ’ οίκον εργασία) 

 

∆ιδακτικές µέθοδοι και στρατηγικές 

Μία σύντοµη διευκρίνιση για τη διασάφηση των όρων διδακτικές µέθοδοι,  διδακτικές 
στρατηγικές και τεχνικές διδασκαλίας κρίνεται αναγκαία για την πληρέστερη ενηµέρωση 
του αναγνώστη. Ποικίλοι ορισµοί και θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν αποδοθεί κατά 
καιρούς στους παραπάνω  όρους  προσδίδουν µάλλον µεγαλύτερη ασάφεια, παρά 
λειτουργούν διαφωτιστικά ως προς τις ειδοποιούς διαφορές τους, η σηµασιολογική 
φόρτιση και ο λειτουργικός ρόλος των συγκεκριµένων όρων στην παρούσα έρευνα 
συµβαδίζει µε την παρακάτω θέση: 

 
Μέθοδος διδασκαλίας είναι ο ευρύς όρος που χρησιµοποιείται για να περιγραφούν 
οι στρατηγικές, δηλαδή, οι σύνθετες ενέργειες, οι διδακτικές δραστηριότητες (τρόποι 
δράσης), που στοχεύουν σ’ ένα αποτέλεσµα µάθησης. Οι όροι µέθοδος διδασκαλίας, 
διδακτικές δραστηριότητες και στρατηγικές διδασκαλίας ουσιαστικά ταυτίζονται. 
[…] Οι τεχνικές διδασκαλίας είναι τα µέσα που εξυπηρετούν τις ενέργειες αυτές και 
υποβοηθούν τη µέθοδο να επιτύχει καλύτερα το αποτέλεσµα που επιδιώκει. 

(Πηγιάκη, 1998: 109) 
 

Οι διδακτικές µέθοδοι του διδάσκοντος στηρίζονται κυρίως στις ερωτήσεις του και 
δευτερευόντως σε µικρά µονολογικά µέρη, όπου αναλύει κειµενικά νοήµατα που δε 
συλλαµβάνουν οι µαθητές από µόνοι τους. Ο συνδυασµός διαλογικής και µονολογικής 
µεθόδου φάνηκε να είναι ιδιαίτερα επιτυχηµένος, καθώς ο διδάσκων καταφεύγει στο 
δεύτερο µόνο  σε περιπτώσεις όπου  είναι αναγκασµένος να διατυπώσει µόνος του πιο 
σύνθετες απόψεις ή κρίσεις. Επιδίωξή του είναι να αυξήσει το ενδιαφέρον των µαθητών 
και να τους προσφέρει τη δυνατότητα ενεργού εµπλοκής στη διδακτική πορεία του 
µαθήµατος. Προς αυτήν την κατεύθυνση συνηγορούν οι συστάσεις του για περισσότερα 
σηκωµένα χέρια και την ενασχόληση των µαθητών µε τη συγγραφή των κατ’ οίκον 
εργασιών. Στον πυρήνα της διδασκαλίας του κυριαρχεί ουσιαστικός διάλογος, 
διατυπωµένος µε ανοικτές κριτικές ερωτήσεις, ενώ συχνά διαπιστώνεται η µαιευτική του 
ικανότητα µε ερωτήσεις που καθοδηγούν τη σκέψη των µαθητών στο επιδιωκόµενο 
αποτέλεσµα. Οι κατάλληλα διατυπωµένες ερωτήσεις προσφέρουν ένα είδος 
καθοδηγητικής υποστήριξης του µαθητή, δίνοντάς του την ευκαιρία να προσανατολίσει το 
συλλογισµό του προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτοί οι µηχανισµοί είναι πολύ σηµαντικοί 
για τη σύλληψη και διατύπωση πληροφοριών, ιδεών, αξιών, συναισθηµάτων, εµπειριών 
και προσωπικών απόψεων και µπορούν να προσεγγιστούν σε δύο επίπεδα, µορφής και 
περιεχοµένου. Ως προς τη µορφή του λόγου, το ύφος είναι υψηλό και δόκιµο, εύληπτο και 
κατανοητό από τους µαθητές, βοηθώντας στη λεκτική αφοµοίωση των αναλυόµενων όρων 
και εννοιών. Το γεγονός, επίσης, ότι οι περισσότερες ερωτήσεις του είναι ανοικτού τύπου, 
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σηµατοδοτεί ότι αυτή η µορφή ερωτήσεων επιλέγεται για την ανάπτυξη της κρίσης του 
µαθητή και την έκφραση πρωτότυπων επιχειρηµάτων.  
 

 

 

 

∆ιάγραµµα ερωτήσεων και υποστηρικτικών πληροφοριών για τη δόµηση της νέας 
γνώσης.  

Προκειµένου να επιτύχει ο διδάσκων τους παραπάνω διδακτικούς στόχους χρησιµοποιεί 
συνήθως ανοικτές κριτικές ερωτήσεις και βοηθά τους µαθητές να δοµήσουν τα νέα 
νοήµατα µε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών. Αποτυπώνεται στη συνέχεια διάγραµµα 
των σχετικών διδακτικών δραστηριοτήτων του κατά τη ροή του µαθήµατος, όπου 
καταγράφονται µόνο οι κύριες δοµές. 

1) Να ακούσω την υπόθεση του Ερωτόκριτου. (ερώτηση για τη γενική αντίληψη του 
µύθου) 

2) Πώς πλέκεται η υπόθεση, ποιο είναι σηµαντικό στοιχείο για το αίσιο τέλος; 
(ερώτηση κατανόησης της δοµής του έργου)  

3) Να εντάξουµε το απόσπασµά µας στη συνολική ιστορία.  
(ερώτηση ένταξης του µέρους στο όλον) 

4) Να βάλουµε έναν πλαγιότιτλο σε καθεµία από τις τέσσερεις αυτές ενότητες και να 
δούµε το περιεχόµενο της κάθε ενότητας.  
(ερώτηση αναγνώρισης της έννοιας –κλειδιού κάθε ενότητας, περιληπτική 
διεργασία ) 

5) Α) Έχουµε περιγραφή των σκέψεων του Πεζόστρατου. (1η ενότητα) 
Β) Είναι ο λόγος του Πεζόστρατου στο βασιλιά. (2η ενότητα) 
Γ) Το κρίσιµο σηµείο στο οποίο ο Πεζόστρατος ζητάει το χέρι της κόρης του βασιλιά 
µας το δίνει σε ευθύ λόγο ο ποιητής; Μας περιγράφει ο ποιητής τις σκέψεις του 
Πεζόστρατου και τον τρόπο µε τον οποίο καταφέρνει να ξεστοµίσει αυτό που έχει να 
πει στο βασιλιά; (3η ενότητα)  
∆) Ο τίτλος της τέταρτης ενότητας είναι η απάντηση του βασιλιά στην πρόταση που 
του κάνει ο Πεζόστρατος. (4η ενότητα)  
Ε) Ποιος µιλάει σε καθεµιά από τις τέσσερεις ενότητες. 
     (ερώτηση αναγνώρισης) 

6) Α) Έχουµε, λοιπόν, αφήγηση του ποιητή στην πρώτη ενότητα. (1η ενότητα) 
Β) Έχουµε ευθύ λόγο του Πεζόστρατου. (2η ενότητα) 
Γ) Έχουµε, λοιπόν, τον ποιητή να αφηγείται, ενώ στην τελευταία ενότητα  
     ποιος µιλάει; (3η ενότητα)  
∆) Ο βασιλιάς. […] (3η ενότητα) 
     Για προσέξτε, λοιπόν: ποιητής, Πεζόστρατος, ποιητής, βασιλιάς. 
     Τι πετυχαίνει µε αυτό το πράγµα ο ποιητής; (ερώτηση κατανόησης) 
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7) Γιατί παρεµβάλλει, όµως, ο ποιητής τη δική του την αφήγηση µε την οποία µας εξηγεί 
τις σκέψεις του Πεζόστρατου και τους δισταγµούς του, και πώς σκέφτεται να µιλήσει; 
(ερώτηση κατανόησης) 

8) Γιατί πιστεύετε εσείς ότι φοβόταν τόσο πολύ, δίσταζε τόσο πολύ να µιλήσει στο 
βασιλιά ο Πεζόστρατος γι’ αυτό το θέµα; (ερώτηση κρίσης) 

9) Γιατί νοµίζετε, σκεφτείτε λίγο, γιατί νοµίζετε ότι δεν ήθελε ο βασιλιάς να δώσει την 
κόρη του στον Ερωτόκριτο; (ερώτηση κρίσης) 

10) Α) Γνωρίζει αυτήν τη διαφορά κοινωνικής τάξης ο Πεζόστρατος και ξέρει εκ των 
προτέρων ποια θα είναι η αντίδραση του βασιλιά, έτσι; Η διαφορά …. αν κρίνουµε 
απ’ την απόφαση του βασιλιά να δώσει την κόρη του στο βασιλόπουλο, το γιο του  
βασιλιά του Βυζαντίου, τι είναι αυτό που ονειρεύεται για την κόρη του ο βασιλιάς, ο 
Ηράκλης; 
Β) Είναι χρηµατικό το ζήτηµα; 
Γ) Αφενός, µεν, είναι κοινωνικό. […] αλλά υπάρχει και κάτι άλλο; Ποιο; 
∆) Ήθελε να δώσει την κόρη του σε ένα βασιλόπουλο για να κάνει συµµαχίες, όπως 
λέει ο Άρης […]  
(µαιευτική καθοδήγηση µαθητών µε διαδοχικές κριτικές ερωτήσεις)    

11)  Με ποια επιχειρήµατα προσπαθεί ο Πεζόστρατος να πείσει το βασιλιά; 
(ερώτηση ερµηνείας) 

12)  Α) Ισχύει αυτό το επιχείρηµα που λέει εδώ ο Πεζόστρατος; ∆ηλαδή, σε 
      παλαιότερες εποχές ισχύει αυτό; 
Β) Ισχύει αυτό στην αρχαία  Ελλάδα; 
Γ) Έχουµε µία περίπτωση; Στην Ιστορία ή, ας πούµε, και στη µυθολογία; 
∆) Γιατί σε παλαιότερες εποχές; Γιατί το αναφέρει ο Πεζόστρατος; Γιατί  
     συνήθως τι κάνουµε; Εξιδανικεύουµε το παρελθόν […]  
   (ο διδάσκων υλοποιεί µόνος του το διδακτικό στόχο µετά τις  
    άκαρπες  ερωτήσεις µνήµης)  

13)  Για να δούµε, πώς σκέφτεται ο Πεζόστρατος το καλό του παιδιού του και πώς το 
εννοεί ο βασιλιάς το καλό του παιδιού του. 
 (ερώτηση κρίσης/ερµηνείας/σύγκρισης) 

14) Πώς κρίνετε την απάντηση που δίνει ο βασιλιάς στον Πεζόστρατο; ∆εν ενδιαφέρεται 
για το παιδί του ο βασιλιάς, αφού ξέρει ότι η κόρη του αγαπάει τον Ερωτόκριτο; 
(ερώτηση κρίσης) 

15) Ποιος νοµίζετε ότι έχει δίκιο, ο Πεζόστρατος ή ο βασιλιάς; (ερώτηση κρίσης) 
16) Και οι δύο θέλουν το καλό του παιδιού τους. Ποιος το επιτυγχάνει ή ποιος ακολουθεί 

τον πιο σωστό τρόπο για να πετύχει αυτό το πράγµα; (ερώτηση κρίσης) 
17) ∆εν υπάρχει η περίπτωση να είναι επιπολαιότητα, είτε του Ερωτόκριτου είτε της 

Αρετούσας αυτή η αγάπη και να έχει δίκιο που το σκέφτεται έτσι ο βασιλιάς; 
(ερώτηση κρίσης/αξιολόγησης) 

18) Πώς κρίνετε, τελικά, αν είναι µία πραγµατική αγάπη ή αν είναι ένα επιπόλαιο 
αίσθηµα που µε το πέρασµα του καιρού σβήνει και, τελικά, διαπιστώνουµε ότι 
έκαναν λάθος; Στην ιστορία εδώ, δηλαδή, τι είναι αυτό που αποδεικνύει την αγάπη 
του Ερωτόκριτου µε την Αρετούσα; (ερώτηση κρίσης/διερεύνησης) 
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∆ιδακτικές πρακτικές της ενδεικτικής διδασκαλίας  

Από τα πρωτογενή δεδοµένα της ενδεικτικής διδασκαλίας προκύπτουν ορισµένες 
διδακτικές πρακτικές και τεχνικές, που χαρακτηρίζουν το προφίλ του διδάσκοντος. 
Καταρχάς, εντοπίζονται και τεκµηριώνονται παρακάτω οι σηµαντικότερες από τις 
διδακτικές πρακτικές. 

 

Ανοικτές κριτικές ερωτήσεις  
Σηµαντική διδακτική πρακτική είναι η χρήση ανοικτών και κριτικών ερωτήσεων 

που στοχεύουν µέσω της ατοµικής έκφρασης γνώµης των µαθητών στη διαµόρφωση 
ηθικής και αξιακής στάσης, µε αφετηρία π.χ. µία διληµµατική κατάσταση: ο διδάσκων 
υλοποιεί συχνά µε την πρακτική αυτήν τη διδακτική αρχή της πρόσκτησης αξιών µέσα από 
τη διατύπωση αξιακών κρίσεων των µαθητών. Για παράδειγµα, συγκρίνοντας το σκεπτικό 
του Πεζόστρατου και του Ηράκλη, ο διδάσκων απευθύνει το λόγο στους µαθητές, 
λέγοντας: «Να τολµήσω την ερώτηση: ποιος νοµίζετε ότι έχει δίκιο, ο Πεζόστρατος ή ο 
βασιλιάς;». 
Μαιευτικές ερωτήσεις  

Η επίτευξη του επιδιωκόµενου διδακτικού στόχου µε τη χρήση µαιευτικών 
ερωτήσεων εντοπίζεται στα πρωτογενή δεδοµένα, πιστοποιώντας το χαρακτήρα των 
καλών ανοικτών κριτικών ερωτήσεων του διδάσκοντος. Επιδιώκοντας να αντιληφθούν οι 
µαθητές τη σηµασία που έδιναν οι βασιλείς σε συµµαχίες µε άλλους βασιλείς, δηλαδή να 
αντιληφθούν ένα βασικό χαρακτηριστικό της εξουσίας (τη σύναψη συµµαχιών µέσω του 
γάµου), ο διδάσκων καταφέρνει, οδηγώντας διαδοχικά µε πολύ κατάλληλες µαιευτικές 
ερωτήσεις τη σκέψη των µαθητών, να βρουν και να απαντήσουν µόνοι τους στον 
παραπάνω δύσκολο διδακτικό στόχο. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιούνται µαιευτικά οι εξής 
τρεις ερωτήσεις µε διαδοχικό τρόπο: 

1) « […] τι είναι αυτό που ονειρεύεται για την κόρη του ο βασιλιάς, ο Ηράκλης;» 
2) «Είναι χρηµατικό το ζήτηµα;» 
3) « […] αλλά, υπάρχει και κάτι άλλο. Ποιο;» 
Άλλες φορές οι µαιευτικές ερωτήσεις δεν οδηγούν στο επιθυµητό αποτέλεσµα 

παρά τις προσπάθειες του διδάσκοντος και αναγκάζεται να εκφέρει εκείνος την άποψή 
του. Τέτοια είναι η περίπτωση των ερωτήσεων που αποσκοπούν στον εντοπισµό της 
εποχής που το φτωχό παλικάρι µπορεί να παντρευτεί τη βασιλοπούλα, και αντίστροφα. Οι 
ερωτήσεις 

1) «∆ηλαδή, σε παλαιότερες εποχές ισχύει αυτό;» 
2) «Ισχύει αυτό στην αρχαία Ελλάδα;» 
3) «Στην Ιστορία ή, ας πούµε, και στη µυθολογία; Έχουµε µία περίπτωση;» 

δεν αποφέρουν το επιθυµητό αποτέλεσµα, και ο διδάσκων υπογραµµίζει ότι κάτι τέτοιο 
ισχύει µόνο στα παραµύθια. 
 
Βοηθητικές ερωτήσεις 

Προκειµένου να επιτύχει µέσω µίας κριτικής ερώτησης την επίτευξη ενός 
δύσκολου διδακτικού στόχου, ο διδάσκων επιστρατεύει τη χρήση βοηθητικών 
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ερωτήσεων. Ορισµένες φορές, µάλιστα, υπογραµµίζει και ο ίδιος τη χρησιµότητα 
αναδιατύπωσης µίας ερώτησης που δεν έχει οδηγήσει στον επιθυµητό στόχο. Για 
παράδειγµα, όταν κάποιος µαθητής εκφράζει την άποψη πως και ο Πεζόστρατος και ο 
Ηράκλης έχουν δίκιο από τη σκοπιά τους, ο διδάσκων κατανοεί την ανάγκη διατύπωσης 
µίας βοηθητικής ερώτησης, που θα ενεργοποιήσει δραστικότερα την κριτική σκέψη των 
µαθητών: «Ο καθένας, λοιπόν, απ’ την πλευρά του έχει δίκιο, έτσι; Απλώς σκέφτονται µε 
έναν διαφορετικό τρόπο. Ας τη θέσω, όµως, λίγο διαφορετικά την ερώτηση. Και οι δύο 
θέλουν το καλό του παιδιού τους. Ποιος το επιτυγχάνει ή ποιος ακολουθεί τον πιο σωστό 
τρόπο για να πετύχει αυτό το πράγµα;». Η επανάληψη της άποψης του µαθητή αξιοποιεί τη 
µερική επιτυχία του διδακτικού στόχου, η οποία χρειάζεται µεγαλύτερη στοχαστική 
ικανότητα. Κατάλληλο µέσο για την υποβοήθηση της κριτικής σκέψης των µαθητών όταν 
αυτή συναντά δυσκολία είναι η προσέγγιση µίας εναλλακτικής διατύπωσης της ερώτησης, 
ώστε να προκύψει ποιος έχει, τελικά, δίκιο, ο Πεζόστρατος ή ο Ηράκλης; Ο διδάσκων 
δοµεί τη νοηµατοδοτική αφετηρία στη διατυπωµένη άποψη του µαθητή («Και οι δύο 
θέλουν το καλό του παιδιού τους») και διαµορφώνει µία βοηθητική ερώτηση για να 
επιτύχει την απόδοση του νέου νοήµατος («Ποιος το επιτυγχάνει ή ποιος ακολουθεί τον πιο 
σωστό τρόπο για να πετύχει αυτό το πράγµα;»). Στην ουσία, το ερώτηµα έχει δύο σκέλη, 
από τα οποία το πρώτο («Ποιος το επιτυγχάνει») είναι το τελικό ζητούµενο, ενώ το 
δεύτερο («ποιος ακολουθεί τον πιο σωστό τρόπο για να πετύχει αυτό το πράγµα;») είναι η 
ερώτηση που επικεντρώνει την κριτική σκέψη των µαθητών στην επιλογή της κατάλληλης 
τακτικής, του σωστού τρόπου για να φτάσουν στο τελικό ζητούµενο. Είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικός ο ρόλος των βοηθητικών ερωτήσεων αυτού του τύπου, διότι ο διδάσκων 
επιµένει να βρουν οι µαθητές τη σωστή απάντηση, την οποία δε δίνει ο ίδιος. Έτσι, η 
κατασκευή των νέων νοηµάτων δροµολογείται µέσα από εναλλακτικές στοχαστικές 
διαδροµές, που δοµούν οι βοηθητικές ερωτήσεις. 
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Ρητορικές ερωτήσεις 
Η πρακτική της χρήσης ρητορικών ερωτήσεων επιλέγεται ενίοτε από το 

διδάσκοντα για να ισχυροποιήσει την κριτική αποδοχή των νέων νοηµάτων, εκµαιεύοντας 
σιωπηρά τη συλλογική αποδοχή τους από την τάξη. Έτσι, αφού έχει προσπαθήσει ο 
διδάσκων  µάταια µε διάφορες ερωτήσεις να υλοποιήσει ένα διδακτικό του στόχο (την 
καθολική ισχύ και κυριαρχία της βασιλικής εξουσίας επί της φρονήσεως και γενναιότητας 
που ίσχυε τις παλαιότερες εποχές στα παραµύθια) αναγκάζεται να πει ο ίδιος αυτό που 
νοµίζει, χρησιµοποιώντας ρητορικές ερωτήσεις: 

Μόνο στα παραµύθια ισχύει αυτό. Εποµένως, αυτό που αναφέρει ο Πεζόστρατος 
     εδώ, στην πραγµατικότητα δεν ισχύει. Γιατί σε παλαιότερες εποχές; ∆εν ισχύει 
     κάτι τέτοιο σε παλαιότερες εποχές. Γιατί το αναφέρει ο Πεζόστρατος; Γιατί,  
     συνήθως τι κάνουµε; Εξιδανικεύουµε το παρελθόν, νοµίζουµε ότι στην εποχή 
     µας γίνονται όλα άσκηµα και λέµε: ‘µα, ξέρεις τι ωραία που ήτανε!’. Άµα 
    ζούσαµε παλιά, όµως, θα λέγαµε: « ‘µα, έτσι ήτανε;’. 
 
  

  Επιβεβαιωτικές ερωτήσεις 
Η πρακτική των επιβεβαιωτικών ερωτήσεων αποτελεί πολύ συνηθισµένη επιλογή του 

διδάσκοντος, ενώ η εκφορά τους είναι συχνά µονολεκτική («έτσι;») και λειτουργεί ως ένα 
είδος εικονικού διαλόγου µε τους µαθητές, εκ µέρους των οποίων ενεργεί ο πρώτος, 
επισφραγίζοντας την τυπική συγκατάθεσή τους. Η τυπολογία των µονολεκτικών 
επιβεβαιωτικών ερωτήσεων παρουσιάζεται παρακάτω: 

• 1ος τύπος: Σύνδεση επιβεβαιωτικής ερώτησης πρώτα µε το αποκοµµένο 
υποκείµενο, και στη συνέχεια µε την ερώτηση όπου οικοδοµείται το νέο νόηµα. 
Λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος της νοηµατικής επικύρωσης. Για παράδειγµα, 
µετά την απάντηση ενός µαθητή («Ο λόγος του Πεζόστρατου στο βασιλιά»), ο 
διδάσκων λέει: «Ο Πεζόστρατος, έτσι; Μιλάει στο βασιλιά. Είναι ο λόγος του 
Πεζόστρατου στο βασιλιά. Και αν θέλουµε να δώσουµε µια εικόνα, το περιεχόµενο 
του λόγου του Πεζόστρατου, έτσι;». 

• 2ος τύπος: Ως επιβεβαίωση διευκρίνισης που παρέχει ο διδάσκων. ∆ιευκρινιστικός 
ρόλος επιβεβαιωτικής ερώτησης σε περίπτωση απάντησης µαθητή µε µερική 
επιτυχία. Για παράδειγµα, σε ερώτηση σχετικά µε το τι πετυχαίνει ο ποιητής µε 
την εναλλαγή αφήγησης και διαλόγου, µία µαθήτρια απαντά «Τη ζωντάνια», ενώ 
κατόπιν ο διδάσκων παρατηρεί: «Ένα είναι αυτό. Είναι η ζωντάνια και η 
παραστατικότητα στο κείµενο. Αυτό το πετυχαίνει ο διάλογος, έτσι;». Εδώ ο 
διδάσκων χρησιµοποιεί την επιβεβαιωτική ερώτηση για να διευκρινίσει ότι η 
ζωντάνια είναι αποτέλεσµα µόνο του διαλόγου, ενώ η µαθήτρια δεν το είχε 
διαλευκάνει. 

• 3ος τύπος: Ως επικύρωση πληροφορίας. Ρόλος επιβεβαιωτικής ερώτησης ως 
υποστηρικτικού υλικού µίας παρεχόµενης πληροφορίας για τη δόµηση της νέας 
γνώσης. Για παράδειγµα, µία µαθήτρια απαντά ότι ο Ηράκλης θα αντιδράσει 
έντονα στην πρόταση γάµου του Ερωτόκριτου, ο διδάσκων συµφωνεί και 
προσθέτει: «Αρχοντόπουλο ήταν ο Ερωτόκριτος, έτσι;», αναλύοντας τα προσόντα 
του Ερωτόκριτου. Αυτή η νέα πληροφορία ωθεί τους µαθητές να κατανοήσουν ότι 
ο Ερωτόκριτος δεν είναι ένας φτωχός και άσηµος νέος που έχει να συναγωνιστεί 
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ένα βασιλόπουλο, συνθήκη που βοηθά στη δόµηση της νέας γνώσης. ∆εύτερο 
παράδειγµα:  Για να τονίσει ο διδάσκων το ρόλο της διαφοράς στην κοινωνική 
τάξη Ερωτόκριτου και Αρετούσας, παρατηρεί: «Γνωρίζει αυτήν τη διαφορά ο 
Πεζόστρατος και ξέρει εκ των προτέρων ποια θα είναι η αντίδραση του βασιλιά, 
έτσι;». 

• 4ος τύπος: Ως επικύρωση συµπεράσµατος ή άποψης. Τυπική επικύρωση ενός 
συµπεράσµατος ή άποψης µε τη χρήση επιβεβαιωτικής ερώτησης. Για 
παράδειγµα, ένας µαθητής απαντά ότι το ζήτηµα της υποβάθµισης του 
Ερωτόκριτου σε σχέση µε την Αρετούσα είναι κοινωνικό και ο διδάσκων 
χρησιµοποιεί την επιβεβαιωτική ερώτηση για να διευκρινίσει περαιτέρω τη σωστή 
απάντηση («Αφενός, µεν, είναι κοινωνικό, έτσι;»). Στην ουσία, όµως, η αποδοχή 
αυτής της θέσης είναι καθαρά τυπική. Ένα δεύτερο παράδειγµα προκύπτει από το 
ερώτηµα εάν έχει δίκιο ο Πεζόστρατος ή ο Ηράκλης, στο οποίο απαντά ένας 
µαθητής ότι και οι δύο από την πλευρά τους έχουν δίκιο. Ο διδάσκων κατανοεί τη 
µερική επίτευξη του διδακτικού στόχου, αλλά πριν αναδιατυπώσει το ερώτηµά 
του, σπεύδει να επικυρώσει τυπικά το σχετικό συµπέρασµα, λέγοντας: «Ο 
καθένας, λοιπόν, απ’ την πλευρά του έχει δίκιο, έτσι;».  

• 5ος τύπος: Ως επικύρωση διδακτικού στόχου. Επικυρωτικός ρόλος ενός 
συµπεράσµατος, νοήµατος ή διδακτικού στόχου. Ο διδάσκων επισηµαίνει µόνος 
του σε ποια εποχή το φτωχό παλικάρι είναι σε θέση να παντρευτεί τη 
βασιλοπούλα, αφού οι µαθητές δεν το γνώριζαν: «Στη ‘Σταχτοµπούτα’, µόνο στα 
παραµύθια, παιδιά. Έτσι;». Παρατίθεται ένα δεύτερο παράδειγµα. Όταν µία 
µαθήτρια διαπιστώνει πως ο Ηράκλης θεωρεί την επιλογής της Αρετούσας 
επιπόλαια και ελπίζει ότι γρήγορα θα καταλάβει το λάθος της, ο διδάσκων 
συµπεραίνει: «Εποµένως, θέλει το καλύτερο, όπως το εννοεί ο ίδιος, έτσι;». Η 
άποψη της µαθήτριας επιτυγχάνει το διδακτικό στόχο, που είναι η αδυναµία του 
γονιού να κατανοήσει την ψυχολογική κατάσταση του παιδιού του και να την 
αποδεχθεί, καθώς το δίληµµα ‘συµφέρον του παιδιού ή ευτυχία’ απαντάται µε το 
επιχείρηµα της ανωριµότητας του παιδιού να εννοήσει το συµφέρον του. Στην 
περίπτωση αυτήν, η επιβεβαιωτική ερώτηση επιτελεί τον επικυρωτικό ρόλο της 
επίτευξης του παραπάνω διδακτικού στόχου. 

• 6ος τύπος: Ως εµφαντικός µηχανισµός της κριτικής ερώτησης, αποδίδοντας, 
δηλαδή, έµφαση στην ανοικτή κριτική ερώτηση που διατυπώνει ο διδάσκων. 
Εµφαντικός ρόλος κριτικής ερώτησης δύο διαδοχικών διατυπώσεων του ίδιου 
διδακτικού στόχου. Παρατίθεται ως παράδειγµα το παρακάτω απόσπασµα των 
λόγων του διδάσκοντος, όπου η αφετηρία («και οι δύο γονείς ενδιαφέρονται για τα 
παιδιά τους») και ο στόχος («Πώς το εννοούν αυτό, το συµφέρον των παιδιών 
τους;») της 1ης διατύπωσης της κριτικής ερώτησης συνδέονται µέσω του 
µηχανισµού της επιβεβαιωτικής ερώτησης («Έτσι;») µε την αφετηρία 
(«Προσπαθούν να εξασφαλίσουν αυτό που συµφέρει στα παιδιά τους.») και το 
στόχο («Πώς το εννοεί ο ένας και πώς το εννοεί ο άλλος;») της 2ης διατύπωσης της 
ίδιας κριτικής ερώτησης: 

Και οι δύο γονείς – έχουµε δύο γονείς, τον Πεζόστρατο και το βασιλιά  
Ηράκλη – και οι δύο γονείς ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους. Πώς το 
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             εννοούν αυτό, το συµφέρον των παιδιών τους; Έτσι; Προσπαθούν να 
             εξασφαλίσουν αυτό που συµφέρει στα παιδιά τους. Πώς το εννοεί ο  
             ένας και πώς το εννοεί ο άλλος; 
Από τα παραπάνω προκύπτει η εξής δοµή µε πυρήνα την επιβεβαιωτική ερώτηση: 

1η διατύπωση       2η διατύπωση 
(κατάφαση/ + ερώτηση/    (κατάφαση/ + ερώτηση/ 
αφετηρία         στόχος)     αφετηρία        στόχος) 

 
Επανάληψη και λεκτική αναδιατύπωση 

Από την ανάλυση των παραπάνω διδακτικών τεχνικών, προκύπτει ότι ο διδάσκων 
υποβοηθά τους µαθητές του στην οικοδόµηση της νέας γνώσης µε πρακτικές απλές και 
αποτελεσµατικές, χρησιµοποιώντας κυρίως τη διαλεκτική και δευτερευόντως τη 
µονολογική ανάλυση των νοηµατοδοτικών του συσχετισµών. Η παραγωγή της νέας 
γνώσης βασίζεται στη διδακτική πρακτική παροχής υποστηρικτικού πληροφοριακού 
υλικού µε κατάλληλο τρόπο, ώστε να επιτευχθεί η οµαλή µετάβαση από τη νοηµατοδοτική 
αφετηρία στην απόδοση νέων νοηµάτων, τα οποία δοµούν το περιεχόµενο των διδακτικών 
στόχων προς υλοποίηση. Ορισµένες από τις σχετικές εφαρµογές της θα παρουσιαστούν 
στη συνέχεια. Ενδεικτική πρακτική του διδάσκοντος αποτελεί η επανάληψη ορισµένων 
φράσεων ή νοηµάτων, διατυπωµένων από τους µαθητές, για να θεµελιώσει έναν 
µηχανισµό µετάβασης στη νέα γνώση: ο διδάσκων γεφυρώνει την παλιά µε τη νέα γνώση, 
οικοδοµώντας τη δεύτερη στα σηµασιολογικά θεµέλια της πρώτης. Για παράδειγµα, όταν 
µία µαθήτρια διατυπώνει το συλλογισµό της δίχως να είναι σε θέση να τον ολοκληρώσει 
(«Όχι, εγώ θέλω να πω πως στο προηγούµενο, η απόφασή του και οι σκέψεις του ….»), ο 
διδάσκων επαναλαµβάνει την τελευταία φράση της («Η απόφασή του και οι σκέψεις του, 
έτσι;») για να θεµελιώσει έναν µηχανισµό µετάβασης προς τη νέα γνώση, η αφετηρία του 
οποίου στη συγκεκριµένη περίπτωση αποτελεί εξαχθέν συµπέρασµα για το περιεχόµενο 
της πρώτης ενότητας, το οποίο έχει ήδη συζητηθεί. Μετά την επανάληψη της τελευταίας 
φράσης της µαθήτριας, ο διδάσκων προχωρά σε µία δεύτερη επανάληψη ενός όρου της 
(«Οι σκέψεις του») για να δοµήσει τη νέα γνώση («έχουµε περιγραφή των σκέψεων του 
Πεζόστρατου») και να την επισφραγίσει, ενθαρρύνοντας µε λανθάνουσα επιβράβευση τη 
µαθήτρια («σωστά»). Είναι ενδεικτικό ότι στην απόδοση του νέου νοήµατος («έχουµε 
περιγραφή των σκέψεων του Πεζόστρατου») συµπεριλαµβάνεται αυτούσιος ο βασικός όρος 
της νοηµατοδοτικής αφετηρίας («σκέψεις»). 

Νοηµατοδοτική       Απόδοση νέου νοήµατος 
Αφετηρία 

Πρακτική διαχείρισης ανολοκλήρωτου συλλογισµού 

 
Αµέσως µετά, ψάχνοντας τίτλο για τη δεύτερη ενότητα, ένας µαθητής απαντά: «Ο 

λόγος του Πεζόστρατου στο βασιλιά». Ο διδάσκων επαναλαµβάνει, καταρχάς το 
υποκείµενο της ενέργειας («Ο Πεζόστρατος»), εκµαιεύοντας σιωπηρά τη συλλογική 
αποδοχή του από την τάξη («έτσι;»), ενώ στη συνέχεια συµπληρώνει το νοηµατικό 

Εµφαντικός µηχανισµός 

Επανάληψη 
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περιεχόµενο, αναδιατυπώνοντας τη λεκτική ακολουθία («Μιλάει στο βασιλιά»). Στην 
τελευταία περίπτωση, η αποκοπή του υποκειµένου («ο Πεζόστρατος») από το ρηµατικό 
σύνολο («µιλάει στο βασιλιά») µεταδίδει στους µαθητές δύο διακριτές έννοιες (ο 
Πεζόστρατος είναι το κύριο πρόσωπο, ενώ το γεγονός ότι µιλά στο βασιλιά σηµατοδοτεί 
τον ευθύ λόγο για τον οποίο θα γίνει κουβέντα στη συνέχεια) και καθιστά πιο κατανοητή 
τη σύνθεσή τους. Έπειτα, ο διδάσκων συνθέτει υποκείµενο και ρηµατικό σύνολο µε µία 
διαφορετική λεκτική διατύπωση («Είναι ο λόγος του Πεζόστρατου στο βασιλιά»), όπου το 
σηµασιολογικό βάρος µεταφέρεται από το ρήµα «µιλάει» στο ουσιαστικό «λόγος». Λίγο 
πιο κάτω ο διδάσκων αναφέρεται στο «περιεχόµενο του λόγου του Πεζόστρατου» και µετά 
διατυπώνει την ερώτηση: «Μας το δίνει σε ευθύ λόγο ο ποιητής;». Το σχήµα που προκύπτει 
από τα παραπάνω είναι παρόµοιο µε την πρακτική διαχείρισης ανολοκλήρωτου 
συλλογισµού. 

Νοηµατοδοτική        Απόδοση νέου νοήµατος 
Αφετηρία       Υποκείµενο + Ρηµατικό σύνολο 

 
Επανάληψη υποκειµένου στην απόδοση νέου νοήµατος παρατηρείται και κατά την 

αναγνώριση του οµιλούντος προσώπου στην τελευταία ενότητα, όταν µία µαθήτρια 
απαντά «ο βασιλιάς» και ο διδάσκων επαναλαµβάνει ακριβώς το ίδιο, για να γεφυρώσει τη 
µετάβαση στη νέα γνώση που ακολουθεί αµέσως µετά. Περίπτωση µερικής απόδοσης νέου 
νοήµατος έχουµε πιο κάτω, στην ερώτηση του διδάσκοντος τι πετυχαίνει ο ποιητής µε την 
εναλλαγή αφήγησης και διαλόγου. Η µαθήτρια απαντά «τη ζωντάνια», νόηµα που κρατά ο 
διδάσκων για να το συσχετίσει, όµως, και µε πρόσθετο εννοιολογικό υλικό: έτσι, η φράση 
«ένα είναι αυτό», που επεξηγείται στη συνέχεια («Είναι η ζωντάνια και η παραστατικότητα 
στο κείµενο») εγκαθιδρύει τη µερική αποδοχή του νοήµατος, απαιτώντας τη δικαιολόγησή 
της («Αυτό το πετυχαίνει ο διάλογος, έτσι;»). Στη συνέχεια, ο διδάσκων διερευνά το ρόλο 
όχι µόνο του διαλόγου, αλλά της εναλλαγής του µε την αφήγηση.  

Σε άλλη περίπτωση, µάλιστα, ένας µαθητής επαναλαµβάνει την τελευταία φράση 
του συµµαθητή του («Από άλλο βασίλειο»), η οποία επέχει θέση νοηµατοδοτικής 
αφετηρίας, και συµπληρώνει την απόδοση του νέου νοήµατος («για να επεκταθεί και να 
κάνει συµµαχία µε άλλους»), ώστε να καταστήσει σαφή τη θεώρηση του θεσµού του γάµου 
ως µέσου ενδυνάµωσης της εξουσίας («ο γάµος ως µέσο σύναψης συµµαχιών»). Ο µαθητής 
εδώ υιοθετεί µία προσφιλή διδακτική τεχνική του διδάσκοντος. Ο διδάσκων, µε τη σειρά 
του, ακολουθεί το ίδιο µοτίβο, επαναλαµβάνοντας την τελευταία φράση του µαθητή και 
αναδεικνύοντας ταυτοχρόνως τη σηµαντική συµβολή του στην οικοδόµηση της νέας 
γνώσης («Να κάνει συµµαχίες, όπως λέει ο Άρης, να επεκτείνει ενδεχοµένως την κυριαρχία 
του µε την ένωση δύο βασιλείων»).  

Μία άλλη πρακτική µετάβασης από τη νοηµατοδοτική αφετηρία στην απόδοση του 
νέου νοήµατος εφαρµόζεται µε τη λεκτική αναδιατύπωση του νέου νοήµατος, 
εµπλουτισµένη και επεξηγηµένη από το διδάσκοντα. Για παράδειγµα, έπειτα από την 
απάντηση µίας µαθήτριας σχετικά µε τα επιχειρήµατα του Πεζόστρατου, ότι «Οι φρόνιµοι 
και γενναίοι άνθρωποι είναι σπουδαιότεροι», ο διδάσκων αναδιατυπώνει το νέο νόηµα ως 
εξής: «Λέει ότι στις παλαιότερες εποχές δεν υπολόγιζαν τα πλούτη, θεωρούσαν µεγάλο 
πάθος τα πλούτη και τους ενδιέφερε περισσότερο η ανδρεία, η φρόνηση, να είναι 

Επανάληψη 
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µυαλωµένος ο άλλος, η αρετή». Η λειτουργία της νοηµατοδοτικής αναδιατύπωσης 
αποσκοπεί στο να οικοδοµήσει ο διδάσκων τις νέες έννοιες πάνω στο λόγο των µαθητών, 
διευκρινίζοντας περισσότερο και, ταυτοχρόνως, εµπλουτίζοντας το νοηµατοδοτικό 
ορίζοντα των διατυπωµένων σε στέρεες βάσεις θέσεών τους.  

Μετά την ερώτηση του διδάσκοντος σχετικά µε το πώς βλέπει ο Πεζόστρατος και ο 
Ηράκλης το καλό των παιδιών τους, µία µαθήτρια απαντά ότι «ο Πεζόστρατος δεν 
ανησυχεί για τον εαυτό του, αλλά ανησυχεί για το µέλλον του γιου του». Ο διδάσκων έρχεται 
να συµπληρώσει την απόδοση του νέου νοήµατος, διευκρινίζοντας ότι ο γονιός φροντίζει 
για το παιδί του, ακόµα κι αν κινδυνεύει ο ίδιος. Ο διδάσκων εδώ οδηγείται στην 
οικοδόµηση του νέου νοήµατος, επικυρώνοντας την ισχύ της άποψης της µαθήτριας, αλλά 
συµπληρώνοντας το περιεχόµενό της: τονίζει ότι ο Πεζόστρατος αποφασίζει να µιλήσει 
στο βασιλιά παρά τους κινδύνους που ενέχει η σχετική ενέργειά του, χρησιµοποιώντας 
τρεις φορές το ρήµα «διαφωνεί». Ο τύπος αυτός της λεκτικής αναδιατύπωσης του νέου 
νοήµατος δοµείται µε τη συµπλήρωση του απαραίτητου νοηµατικού υπόβαθρου για να 
θεµελιωθεί σε στέρεες βάσεις η απόδοση του νέου νοήµατος.  

Στον τύπο ερωταπόκρισης µε επεξηγηµένη λεκτική αναδιατύπωση του νέου 
νοήµατος ανήκει το επόµενο παράδειγµα, όπου µία µαθήτρια επιχειρεί να ερµηνεύσει την 
άποψη του  Ηράκλη ότι η Αρετούσα είναι επιπόλαια. Ο διδάσκων επεξηγεί περαιτέρω το 
επιχείρηµα της ανωριµότητας του παιδιού να εννοήσει το συµφέρον του, εκφράζοντας µία 
ρητορική ερώτηση υπό µορφή συµπεράσµατος («Εποµένως, θέλει το καλύτερο, όπως το 
εννοεί ο ίδιος, έτσι;»), ενώ στη συνέχεια αναπτύσσει λεπτοµερέστερα το συλλογισµό του.  

Παρατηρείται, ακόµη, η περίπτωση να επαναλάβει ο διδάσκων τα λόγια ενός 
µαθητή µόνο ως αφορµή για να αναδιατυπώσει στη συνέχεια την αρχική του ερώτηση, για 
την οποία δεν έχει πάρει ικανοποιητική απάντηση. Έτσι, στην ερώτηση αν υπάρχει 
περίπτωση να είναι επιπόλαιο το συναίσθηµα του Ερωτόκριτου ή της Αρετούσας, η 
απάντηση ενός µαθητή δεν καλύπτει πλήρως τον επιδιωκόµενο στόχο του διδάσκοντος. 
Παίρνοντας αφορµή από τα τελευταία λόγια του µαθητή («Υπάρχει και η περίπτωση, 
βέβαια, να µην είναι κατασταλαγµένη»), ξεκινάει τη σκέψη του οικοδοµώντας τη νέα 
γνώση σε εκείνα («Υπάρχει η περίπτωση»). Στην ερώτηση που ακολουθεί ο διδάσκων 
εγκιβωτίζει έναν βοηθητικό µηχανισµό ανάλυσης του κειµένου για τη µετάβαση στο νέο 
νόηµα: πρόκειται για τη φράση «επιπόλαιο αίσθηµα που µε το πέρασµα του καιρού σβήνει». 
Η ερώτηση που διατυπώνει ο διδάσκων έχει ως εξής: «Πώς κρίνετε … πώς κρίνετε, τελικά, 
αν είναι µια πραγµατική αγάπη ή αν είναι ένα επιπόλαιο αίσθηµα που µε το πέρασµα του 
καιρού σβήνει και, τελικά, διαπιστώνουµε ότι έκαναν λάθος;». Αµέσως µετά ο διδάσκων 
διατυπώνει και δεύτερη ερώτηση για να κατευθύνει τους µαθητές να αναζητήσουν 
επιχειρήµατα από την υπόθεση του έργου. Στην απάντηση της µαθήτριας («Η επιµονή 
τους») που επιτυγχάνει την απόδοση του νέου νοήµατος και την εκπλήρωση του 
αντίστοιχου διδακτικού στόχου, ο διδάσκων συγκατανεύει και επισηµαίνει το κριτήριο 
των σκληρών δοκιµασιών των ηρώων, για να προσθέσει ότι όλα συγκλίνουν στο να 
αναδείξουν την αυθεντικότητα της αγάπης τους. 
        

Νοηµατοδοτική αφετηρία      Απόδοση νέου νοήµατος  Εγκιβωτισµένος 
µηχανισµός ανάλυσης 
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Ανάκλαση του µαθητικού λόγου 
Αξιοσηµείωτη είναι η ανακλαστική λειτουργία  των λόγων των µαθητών µέσω 

της επανάληψής τους από το διδάσκοντα, µία διαδικασία που αποσκοπεί στο να ακούσει 
ο µαθητής αυτό που λέει, να το συνειδητοποιήσει περισσότερο και να σκεφτεί βαθύτερα 
πάνω σε αυτό. Η ανακλαστική λειτουργία υλοποιείται µέσω της νοηµατικής ή λεκτικής 
επανάληψης. 

� Ανακεφαλαιωτική επανάληψη και διεύρυνση εννοιών 
Εντοπίζοντας την ουσία των επιχειρηµάτων του Πεζόστρατου, µία µαθήτρια 

παρατηρεί ότι «Οι φρόνιµοι και γενναίοι άνθρωποι είναι σπουδαιότεροι», ενώ ο διδάσκων 
προσθέτει: «Λέει ότι στις παλαιότερες εποχές δεν υπολόγιζαν τα πλούτη, θεωρούσαν µεγάλο 
πάθος τα πλούτη και τους ενδιέφερε περισσότερο η ανδρεία , η φρόνηση, να είναι 
µυαλωµένος ο άλλος, η αρετή». Ο διδάσκων εδώ διευκρινίζει περισσότερο τη σκέψη της 
µαθήτριας και οικοδοµεί πάνω στο λόγο της ένα ευρύτερο νόηµα µε τη νοηµατοδοτική 
επανάληψη του συλλογισµού της. 

� Λεκτική επανάληψη για λόγους έµφασης και δραµατοποίησης µιας 
συγκρουσιακής κατάστασης 

Μετά την απάντηση µίας µαθήτριας που εντοπίζει σωστά ότι ο Πεζόστρατος ανησυχεί 
για το µέλλον του  Ερωτόκριτου, ο διδάσκων εκκινεί από το νόηµα του διδακτικού στόχου 
που διατυπώθηκε (ο γονιός πονά και συµµερίζεται την ψυχολογία του παιδιού του) για να 
συµπληρώσει παρακάτω µόνος του ότι ο γονιός φροντίζει για το παιδί του, ακόµη και αν 
κινδυνεύει ο ίδιος, χρησιµοποιώντας το µηχανισµό των λεκτικών επαναλήψεων, ώστε να 
δηµιουργήσει την αίσθηση µιας δραµατικής κατάστασης έντασης και σύγκρουσης 
ανάµεσα στη λογική και στο συναίσθηµα, στην οποία αξίζει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση. 
Παρατίθεται ένα εκτενές απόσπασµα, για να τεκµηριωθεί πληρέστερα η λειτουργία της 
λεκτικής επανάληψης, όπου παρατηρείται επανάληψη της φράσης «αν και διαφωνεί» τρεις 
φορές και µία φορά ακόµη µόνο του ρήµατος «διαφωνεί», ενώ τόσο η µετοχή 
«διακινδυνεύοντας» επαναλαµβάνεται και αυτή τρεις φορές, όσο και η φράση «πάει να 
µιλήσει στο βασιλιά» και το ρήµα «θεωρεί» δύο φορές: 

 
Αν και διαφωνεί, λοιπόν, αν και διαφωνεί µε την πρόθεση του γιου του, 

 διαφωνεί γιατί τη θεωρεί … θεωρεί ανέφικτη την πραγµατοποίηση αυτού 
                      του γάµου, αν και διαφωνεί, τελικά αποφασίζει να πάει να µιλήσει στο 
                     βασιλιά, διακινδυνεύοντας … διακινδυνεύοντας από την απάντηση του 
                     βασιλιά. […] ∆ιακινδυνεύοντας, λοιπόν, γιατί δε θέλει να βλέπει το παιδί 
                     του στενοχωρηµένο, πάει να µιλήσει στο βασιλιά. 

 

Επανάληψη ρηµάτων 
Ο διδάσκων υιοθετεί την τεχνική της επανάληψης ενός – δοξαστικού, συνήθως – 

ρήµατος µε τη διαµεσολάβηση προσωρινής παύσης του λόγου ανάµεσα στην πρώτη και 
τη δεύτερη εκφορά του, µία λειτουργία που επικεντρώνει το ενδιαφέρον στο ‘πώς’, την 
κριτική, δηλαδή, εκτίµηση µίας πράξης ή ενέργειας. Ενδεικτικά παραδείγµατα αυτού του 
τύπου διδακτικής τεχνικής σηµατοδοτεί η επανάληψη του ρήµατος «θεωρεί» («[…] γιατί 
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τη θεωρεί … θεωρεί […]»), του ρήµατος «ξέρει» («[…] αφού ξέρει ότι … αφού ξέρει ότι 
[…]»), και του ρήµατος «κρίνετε» («[…] Πώς κρίνετε … πώς κρίνετε […]»). Ο ρόλος 
αυτής της τεχνικής αναδεικνύεται σαφέστερα από την περίπτωση όπου ανάµεσα στις 
διαδοχικές επαναλήψεις του δοξαστικού ρήµατος παρεµβάλλεται µία φράση προτρεπτική 
για άσκηση της κριτικής ικανότητας των µαθητών («Γιατί νοµίζετε, σκεφτείτε λίγο, γιατί 
νοµίζετε ότι δεν ήθελε ο βασιλιάς να δώσει την κόρη του στον Ερωτόκριτο;»). Η 
προτρεπτική φράση «σκεφτείτε λίγο» είναι ένας µηχανισµός ενεργοποίησης του στοχασµού 
των µαθητών, που είναι απαραίτητος για την ενδυνάµωση της κριτικής τους ικανότητας, 
στην οποία παραπέµπει η επανάληψη του ρήµατος «νοµίζετε».  

 

Αναγωγή των εννοιών στο ευρύτερο νοηµατικό πλαίσιο 
Προκειµένου να οδηγηθεί στην επίτευξη της διδακτικής αρχής της πρόσληψης 

εννοιών, ο διδάσκων χρησιµοποιεί µία σηµαντική διδακτική τεχνική που σχετίζεται µε την 
αναγωγή της αναλυόµενης έννοιας σε ευρύτερο νοηµατικό πλαίσιο. Μετά την απάντηση 
ενός µαθητή πως ο Ηράκλης «θεωρούσε ότι ο Ερωτόκριτος ήταν σε χαµηλότερη κοινωνική 
τάξη […]», ο διδάσκων προσθέτει «Μαγική λέξη, µαγική φράση είναι αυτή που µας είπε ο 
Άρης, είναι η διαφορά στην κοινωνική τάξη», γράφοντας ταυτοχρόνως στον πίνακα: «Η 
διαφορά κοινωνικής τάξης»: η σχετική επισήµανση λειτουργεί ως αφετηρία περαιτέρω 
ανάλυσης της έννοιας της κοινωνικής διαφοράς στη συζήτηση που θα ακολουθήσει, καθώς 
η σηµείωση στον πίνακα  ‘χτίζει’ στα λόγια του µαθητή την ικανότητα να αναχθούν 
περαιτέρω οι µαθητές στην αντίληψη της διαφοράς των κοινωνικών τάξεων.  

 
Σποραδική χρήση του πίνακα 

Άλλη τεχνική του διδάσκοντος είναι η σποραδική χρήση του πίνακα, όπου 
καταγράφονται µε τη µορφή σηµειώσεων τα σηµαντικότερα σηµεία του µαθήµατος. Η 
χρήση του πίνακα ως εποπτικού µέσου υλοποιεί τη διδακτική αρχή της εποπτείας και 
αποτελεί τεχνική του διδάσκοντος που παρέχει σύνθετες διαστάσεις στη διδασκαλία του. 
Οι σηµειώσεις στον πίνακα δεν αποτελούν βασική τεχνική της µεθόδου του διδάσκοντος 
και λειτουργούν επικουρικά ως προς την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των µαθητών. 
Στην ενδεικτική διδασκαλία ο διδάσκων γράφει στον πίνακα: «Ποιητής-αφήγηση (πλάγιος 
λόγος), Πεζόστρατος-διάλογος (ευθύς λόγος), Ποιητής-αφήγηση (πλάγιος λόγος), Βασιλιάς-
διάλογος (ευθύς λόγος)». Στη συνέχεια, καταγράφει σταδιακά τα δύο βασικά επιχειρήµατα 
του Ηράκλη: «Η διαφορά κοινωνικής τάξης» και «Ο γάµος µέσο αύξησης της δύναµης». Οι 
σηµειώσεις του διδάσκοντος στον πίνακα γίνονται υπό µορφή πολυσηµειωτικών 
καταγραφών (όπου συντίθενται διαφορετικοί σηµειωτικοί κώδικες), ενώ η  επιλογή της 
διατύπωσής τους σε κάθετη διάρθρωση βοηθάει τους µαθητές να συνειδητοποιήσουν την 
εναλλαγή της αφήγησης και του διαλόγου και λειτουργεί θετικά ως προς την ανάδειξη του 
ρόλου της αφηγηµατικής παρεµβολής του ποιητή. 

 
Αποκοπή υποκειµένου από την ερώτηση   

Η αποκοπή του υποκειµένου από την ερώτηση είναι ένας ακόµη τρόπος να 
υπογραµµιστεί ο διακριτός ρόλος του ‘ποιος’ ενεργεί και µεταβάλλει µία κατάσταση. Μία 
τέτοιου τύπου ερώτηση είναι η παρακάτω: «Ο βασιλιάς – πώς κρίνετε την απάντηση που 
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δίνει ο βασιλιάς στον Πεζόστρατο;». Η συµβολή της τεχνικής της αποκοπής του 
υποκειµένου από την ερώτηση και η ενσωµάτωσή του σε εκείνη στη συνέχεια λειτουργεί 
ως προειδοποιητικό λεκτικό σήµα, που επικεντρώνει την προσοχή του µαθητή στο 
συγκεκριµένο υποκείµενο, προετοιµάζοντάς τον για την επεξεργασία των νοηµάτων που 
παράγει το υποκείµενο αυτό. 

 



 237

Συµπέρασµα: το διδακτικό προφίλ του διδάσκοντος Α΄ 

 Η ισχύς της προηγούµενης συζήτησης επικυρώνεται και από τα συγκεντρωτικά 
εθνογραφικά δεδοµένα του διδάσκοντος Α΄, τα οποία συµπληρώνουν το διδακτικό προφίλ 
του διδάσκοντος Α΄. Για το λόγο αυτόν, απαραίτητο είναι να γίνουν ορισµένες προσθήκες, 
ώστε να διαµορφωθεί πληρέστερα το διδακτικό του προφίλ. Στο σηµείο αυτό συνοψίζουµε 
ότι: 

� ο διδάσκων Α΄ υποβοηθά τους µαθητές του στην οικοδόµηση της νέας γνώσης µε 
πρακτικές απλές και αποτελεσµατικές, χρησιµοποιώντας κυρίως τη διαλεκτική και 
δευτερευόντως τη µονολογική ανάλυση των νοηµατοδοτικών του συσχετισµών. 

� Επιδιώκει την οµαλή µετάβαση από τη νοηµατοδοτική αφετηρία στην απόδοση 
νέων νοηµάτων, τα οποία δοµούν το περιεχόµενο των διδακτικών στόχων προς 
υλοποίηση. 

� Μία σηµαντική πρακτική µετάβασης από τη νοηµατοδοτική αφετηρία στην 
απόδοση του νέου νοήµατος εφαρµόζεται µε τη λεκτική αναδιατύπωση του νέου 
νοήµατος, εµπλουτισµένη και επεξηγηµένη από το διδάσκοντα. 

� Αξιοσηµείωτη είναι η ανακλαστική λειτουργία  των λόγων των µαθητών µέσω της 
νοηµατικής ή λεκτικής επανάληψής τους από το διδάσκοντα, µία διαδικασία που 
αποσκοπεί στο να ακούσει ο µαθητής αυτό που λέει, να το συνειδητοποιήσει 
περισσότερο και να σκεφτεί βαθύτερα πάνω σε αυτό.  

� Σηµαντική διδακτική πρακτική είναι η χρήση ανοικτών και κριτικών ερωτήσεων 
που στοχεύουν µέσω της ατοµικής έκφρασης γνώµης των µαθητών στη 
διαµόρφωση ηθικής και αξιακής στάσης, µε αφετηρία π.χ. µία διληµµατική 
κατάσταση: ο διδάσκων υλοποιεί συχνά µε την πρακτική αυτήν τη διδακτική αρχή 
της πρόσκτησης αξιών µέσα από τη διατύπωση αξιακών κρίσεων των µαθητών. 

� Η χρήση µαιευτικών, βοηθητικών, ρητορικών και επιβεβαιωτικών ερωτήσεων 
προσδίδει πλουραλισµό στη γκάµα των διδακτικών επιλογών διαµόρφωσης 
κατάλληλου επικοινωνιακού πλέγµατος ανάµεσα στο διδάσκοντα Α΄ και τους 
µαθητές. 

� Ο διδάσκων χρησιµοποιεί µία σηµαντική διδακτική τεχνική που σχετίζεται µε την 
αναγωγή της αναλυόµενης έννοιας σε ευρύτερο νοηµατικό πλαίσιο, προκειµένου 
να οδηγηθεί στην επίτευξη της διδακτικής αρχής της πρόσληψης εννοιών. 

� Η σποραδική χρήση του πίνακα ως εποπτικού µέσου, όπου καταγράφονται µε τη 
µορφή σηµειώσεων τα σηµαντικότερα σηµεία του µαθήµατος, υλοποιεί τη 
διδακτική αρχή της εποπτείας και αποτελεί τεχνική του διδάσκοντος που παρέχει 
σύνθετες διαστάσεις στη διδασκαλία του. 

Με βάση τα ευρύτερα εθνογραφικά δεδοµένα, το διδακτικό προφίλ του διδάσκοντος 
Α΄ συµπληρώνεται από τα κάτωθι στοιχεία. 

Πρακτικές της µεθόδου των ερωταποκρίσεων  
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Η διαλογική µέθοδος ερµηνείας του κειµένου αποτελεί βασική διδακτική 
στρατηγική του ∆ιδάσκοντος Α΄, και ο βαθµός συµµετοχής των µαθητών στην 
οικοδόµηση των νέων νοηµάτων  εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την επιτυχηµένη 
εφαρµογή της. Ο ∆ιδάσκων Α΄ επιδιώκει να αναπτύξει την κριτική σκέψη και να 
καλλιεργήσει τη φαντασία των µαθητών, υλοποιώντας συνήθως τις παρακάτω διαλογικές 
πρακτικές.  

 

Ο ρόλος των ερωταποκρίσεων του διδάσκοντος  

Η περιστασιακή διδακτική πρακτική του διδάσκοντος Α΄ να ρωτά και να απαντά ο 
ίδιος προσλαµβάνει έναν ιδιαίτερο ρόλο στο διδακτικό σχεδιασµό του ως παροχή ώθησης 
σε πιο κριτική προσέγγιση εκ µέρους των µαθητών, όπως, εξάλλου, δηλώνει ο ίδιος:  

Όταν διαπιστώνω πως η συµµετοχή της τάξης δεν είναι µεγάλη ή ότι µία 
λανθασµένη απάντηση προκαλεί εµφανή απογοήτευση στο πρόσωπο ενός µαθητή, 
αναλαµβάνω να δώσω εγώ ώθηση στο διδακτικό κλίµα, διατυπώνοντας µία ερώτηση και 
δίνοντας στη συνέχεια την απάντηση. Έτσι, επιδιώκω να παροτρύνω τους µαθητές να 
απαντήσουν εκείνοι στις επόµενες ερωτήσεις. 

Θα διευκρίνιζα ότι αυτό γίνεται συνήθως ενώ υπάρχει προθυµία από λίγους 
µαθητές για να απαντήσουν. Για παράδειγµα, σε ερώτηση που αφορά στο ποιος µιλάει σε 
καθεµιά από τις ενότητες του Ερωτόκριτου, καθώς σηκώνουν χέρι λίγοι µόνο µαθητές 
µετά τη λανθασµένη απάντηση της µαθήτριας Ήρας, απαντά αυθόρµητα ο ίδιος στην 
ερώτησή του για την πρώτη ενότητα, χωρίς να δώσει το λόγο σε κάποιον µαθητή.  Για τις 
υπόλοιπες τρεις, βέβαια, ενότητες ζητάει τη γνώµη των µαθητών.  

 
Παροχή βοηθητικού σχολίου 

Επιπροσθέτως, ο διδάσκων χρησιµοποιεί σε µεγάλο βαθµό αποτελεσµατικά την 
πρακτική παροχής βοηθητικού σχολίου για την παραγωγή της νέας γνώσης. Σχετικό 
παράδειγµα έχουµε όταν ο διδάσκων ζητάει το βασικό επιχείρηµα του Πεζόστρατου στη 
δεύτερη ενότητα, επισηµαίνοντας ότι ο Πεζόστρατος γνωρίζει πως ο βασιλιάς δε θα θέλει 
να δώσει την κόρη του στον Ερωτόκριτο. Άλλο παράδειγµα αφορά την ερώτησή του 
σχετικά µε το πώς εννοεί καθένας από τους δύο γονείς (Πεζόστρατος και Ηράκλης) το 
συµφέρον του παιδιού του: η Ισµήνη απαντά ότι ο Πεζόστρατος είναι στενοχωρηµένος και 
ανησυχεί για την κατάσταση του Ερωτόκριτου και, ακολούθως, ο διδάσκων σχολιάζει ο 
ίδιος τη στάση του Πεζόστρατου να πάει στον Ηράκλη και, τελικά, όταν φτάνει στην 
απάντηση του δευτέρου στον πρώτο, ρωτά αυθόρµητα τα παιδιά πώς κρίνουν τη στάση 
του.  

Σηµειώνεται και ένα ενδεικτικό παράδειγµα χρήσης του βοηθητικού σχολίου κατά 
τη διάρκεια της εξέτασης των κατ’ οίκον εργασιών στην τάξη. Θα διευκρίνιζα ότι στην 
περίπτωση αυτή, το βοηθητικό σχόλιο λειτουργεί περισσότερο ως ανακεφαλαίωση των 
εξαχθέντων συµπερασµάτων και µεταβατικό στάδιο προς το αντικείµενο της νέας 
ανάλυσης: στο µάθηµα της 29/10/08 µε διδασκόµενο κείµενο τον Ερωτόκριτο, καθώς ο 
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διδάσκων εξετάζει τις απαντήσεις των µαθητών στην τέταρτη ερώτηση του ανθολογίου για 
τον Ερωτόκριτο, ως προς το πώς αντιλαµβάνεται ο Ηράκλης και πώς ο Πεζόστρατος την 
ευτυχία των παιδιών τους, αφορµάται από τις σχετικά µικρές παρεµβάσεις δύο µαθητών, 
για  να προβεί σε εκτενή διευκρινιστικά σχόλια. Πιο συγκεκριµένα, αναφερόµενος στο 
βασιλιά, ο διδάσκων περιγράφει τη νοοτροπία του και συνεχίζει την ανάλυσή του, 
τονίζοντας ότι αποτέλεσµα του προξενιού είναι να εξοριστεί ο Ερωτόκριτος και να 
φυλακιστεί η Αρετούσα επειδή αρνείται να παντρευτεί τον εκλεκτό του Ηράκλη, ενώ η 
κατάσταση αλλάζει µόνο όταν η Αθήνα δέχεται επίθεση από τους Βλάχους: ο διδάσκων 
επιδιώκει ουσιαστικά µε τα παραπάνω σχόλια να επιτύχει µία οµαλή µετάβαση στο 
δεύτερο απόσπασµα του ανθολογίου, στο οποίο και, τελικά, παραπέµπει τους µαθητές, στη 
σελίδα 21 του Ανθολογίου, όπου περιγράφεται η µάχη Αθηναίων και Βλάχων.  
 
Βοηθητική ερώτηση 

Ανάλογη είναι συχνά και η λειτουργία της διδακτικής πρακτικής της βοηθητικής 
ερώτησης, καθώς ο διδάσκων παρέχει ένα ειδικότερο επεξηγηµατικό νοηµατικό πλαίσιο, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη σηµασία στη διαµόρφωση της κατάλληλης µορφής βοηθητικής 
ερώτησης. Ο ίδιος εξηγεί:  

Προσπαθώ να διατυπώσω όσο γίνεται πιο κατάλληλες και ακριβείς βοηθητικές 
ερωτήσεις για να κατευθύνω τη σκέψη των µαθητών στο σωστό στόχο. 

Το αποτέλεσµα είναι ότι η εναλλακτική ερµηνευτική προσέγγιση µε φορέα τη 
βοηθητική ερώτηση πριµοδοτεί την ανάπτυξη ενός συµπληρωµατικού ειρµού 
συλλογισµών. 

 

Τύποι µαιευτικής διάδρασης 

Με τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα επιτυγχάνεται η πληρέστερη ανάλυση της 
µαιευτικής µεθόδου του διδάσκοντος, στην οποία θα επικεντρώσουµε το ενδιαφέρον µας. 
Αναλύοντας τη δοµή των λεκτικών τύπων που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας των ερωταποκρίσεων, δηλαδή τις µορφές µαιευτικής διάδρασης του 
διδάσκοντος µε τους µαθητές, προκύπτουν τρεις αναλυτικοί τύποι. Προς τεκµηρίωση, 
παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγµατα των τριών τύπων µαιευτικής διάδρασης, καθώς και 
συνδυασµών τους, κυρίως από το µάθηµα της 12/11/08, µε το σκεπτικό ότι η άντληση 
πρωτογενών δεδοµένων του ίδιου µαθήµατος αναδεικνύει την οργανική αλληλουχία τους. 

Στο µάθηµα της 12/11/08, όπου αναλύονται διάφορες κριτικές για τον Ερωτόκριτο µε 
βάση ένα φυλλάδιο  που έχει µοιράσει ο διδάσκων, ο τελευταίος αναθέτει στην Ισµήνη να 
διαβάσει ένα απόσπασµα του Λίνου Πολίτη από τα φωτοτυπηµένα βιβλιογραφικά κείµενα 
και αµέσως µετά το σχολιάζει ο ίδιος, τονίζοντας ότι ο Κορνάρος αξιοποιεί δηµιουργικά 
όλη την παράδοση, για να ζητήσει στη συνέχεια από τους µαθητές να ανακαλύψουν στα 
δύο αποσπάσµατα του Ερωτόκριτου κοινά στοιχεία µε το δηµοτικό τραγούδι ως προς το 
στίχο, έχοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του τελευταίου. Ο πρώτος τύπος µαιευτικής 
διάδρασης, λοιπόν, ξεκινάει µε την ανάθεση αναγνώσεως από το διδάσκοντα κάποιου 



 240

αποσπάσµατος σε έναν µαθητή και το σχολιασµό του αµέσως µετά από τον ίδιο, χωρίς να 
δώσει το λόγο στους µαθητές αµέσως, αλλά κάνοντας την αρχή εκείνος και κατευθύνοντας 
έµµεσα την πορεία της σκέψης τους µέσω των απαντήσεων που δίνουν στη συνέχεια οι 
µαθητές. Ο πρώτος 

τύπος µαιευτικής διάδρασης δοµεί, λοιπόν, τη νοηµατοδοτική 
αφετηρία µε υλικό που αντλείται από µία πηγή γραπτού λόγου (συνήθως ένα κείµενο του 
Ανθολογίου ή του διανεµόµενου φυλλαδίου), το οποίο χρησιµοποιεί ο διδάσκων ως 
εφαλτήριο για να προωθήσει την κριτική σκέψη των µαθητών. 

 
        Ανάγνωση µαθητή   Σχόλιο διδάσκοντος   

          Νοηµατοδοτική αφετηρία  
   

1ος τύπος µαιευτικής διάδρασης 
Το περιεχόµενο του κειµένου ως νοηµατοδοτικό εφαλτήριο 

 
Σχετικά µε την ανακάλυψη κοινών σηµείων ως προς τη στιχουργική ανάµεσα στον 

Ερωτόκριτο και το δηµοτικό τραγούδι, ο µαθητής Ιάσων εντοπίζει την οµοιοκαταληξία, ο 
διδάσκων φαίνεται να δέχεται προς στιγµήν την απάντησή του, αλλά αµέσως παρατηρεί 
ότι στο δηµοτικό τραγούδι ενώ δεν έχουµε οµοιοκαταληξία, ο στίχος διέπεται από  
εσωτερική αρµονία και µε αφορµή αυτή την εσωτερική ρυθµικότητα, ζητάει από τους 
µαθητές περισσότερα στοιχεία. Κατά συνέπεια, ο δεύτερος τύπος µαιευτικής διάδρασης 
δοµείται µε δύο τοποθετήσεις του διδάσκοντος, στις οποίες παρεµβάλλεται η παρέµβαση 
ενός µαθητή: στην πρώτη ο διδάσκων ξεκινάει τη σκέψη του και επιδιώκοντας να 
προσφέρει µία υποστηρικτική γνωσιακή βοήθεια στη σκέψη του µαθητή, καθοδηγεί τις 
επιλογές του, µε αποτέλεσµα στη συνέχεια και, ανεξάρτητα από την απάντηση του 
τελευταίου, να αποδέχεται – τυπικά ή ουσιαστικά – τη θέση του για να τη συµπληρώσει, 
να τη διασκευάσει ή να την ανατρέψει ριζικά. Εποµένως, το χαρακτηριστικό του δεύτερου 
τύπου µαιευτικής διάδρασης είναι η σύνθεση νέων νοηµάτων µε την κατασκευή µίας 
διαλεκτικής σύνθεσης απόψεων, η οποία δοµείται από τη γόνιµη διαλεκτική ζύµωση των 
απόψεων του διδάσκοντος και των µαθητών. 

 

 ∆ιδάσκων   Μαθητής        ∆ιδάσκων 
        Απόδοση νέου νοήµατος  
 

2ος τύπος µαιευτικής διάδρασης 
Η διαλεκτική σύνθεση απόψεων ως προωθητικός νοηµατοδοτικός µηχανισµός    

 
∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει ικανοποιητική απάντηση εκ µέρους των µαθητών στην 

παραπάνω ερώτηση, ο ίδιος ο διδάσκων παραθέτει, τελικά, τις οµοιότητες ανάµεσα στον 
Ερωτόκριτο και το δηµοτικό τραγούδι, επισηµαίνοντας µεταξύ άλλων την παρατακτική 
σύνδεση, το λιτό λόγο, τα λιγοστά κοσµητικά επίθετα, τις εικόνες και τις παροµοιώσεις. 
Έτσι, ο τρίτος τύπος µαιευτικής διάδρασης εκκινεί είτε από µία τελευταία σε µία σειρά 
άλλων απάντηση των µαθητών που καθορίζει την άκαρπη απόπειρα ανεύρεσης της 
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επιθυµητής απάντησης από το διδάσκοντα, είτε από την απουσία έστω και µίας απάντησης 
εκ µέρους των µαθητών, οπότε και στις δύο περιπτώσεις αναλαµβάνει ο ίδιος να παράσχει 
τις πληροφορίες που θεωρεί σηµαντικές. Έχουµε, δηλαδή, στην περίπτωση αυτήν 
αναγκαστική µονολογική δόµηση των νέων νοηµάτων, είτε λόγω µη ικανοποιητικής 
απάντησης, είτε λόγω µη ανταπόκρισης των µαθητών. Παρόλο που από την περιγραφή της 
ενδεικτικής διδασκαλίας προκύπτει ότι οι µαθητές απαντούν πολύ καλά, ορισµένες φορές 
η κριτική ικανότητά τους δεν είναι η αναµενόµενη ή αποφεύγουν να σηκώσουν χέρι: το 
γεγονός αυτό βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση τόσο µε τις ειδικές συνθήκες κάθε 
µαθήµατος, όσο και το γενικότερο παιδαγωγικό κλίµα.   

Μαθητές       ∆ιδάσκων 
Απουσία απάντησης/     Απόδοση νέου νοήµατος 
Άκαρπη διαδικασία ερωταποκρίσεων 
 

3ος τύπος µαιευτικής διάδρασης 
Μονολογική δόµηση των εννοιών ανάλυσης 

 
Προς περαιτέρω τεκµηρίωση των τριών τύπων µαιευτικής διάδρασης, παρατίθεται και 

πρόσθετο πρωτογενές υλικό από το ίδιο µάθηµα. Ορισµένες φορές, µάλιστα, παρατηρείται 
ένας συνδυασµός του πρώτου και του τρίτου τύπου: ο διδάσκων αναθέτει σε κάποιο 
µαθητή να διαβάσει ένα απόσπασµα, ρωτάει κάτι πάνω σε αυτό και δεν παίρνει καµία 
απάντηση, οπότε αναλαµβάνει ο ίδιος να κάνει την ανάλυση. Έτσι, αφού αναθέτει στη 
µαθήτρια Ιάσµη να διαβάσει ένα απόσπασµα από την κριτική που ασκεί ο Κοραής στον 
Ερωτόκριτο, απευθύνει στους µαθητές ερώτηση αναφορικά µε τις απόψεις του Κοραή και 
κανείς µαθητής δεν είναι σε θέση να απαντήσει. Αποτέλεσµα είναι να σχολιάζει ο 
διδάσκων την άποψη του Κοραή ότι ο Ερωτόκριτος είναι ένα εξάµβλωµα, ένα δυσειδές 
δηµιούργηµα.  

Ανάγνωση  Ερώτηση διδάσκοντος                      ∆ιδάσκων  
Μαθητή  Καµία απάντηση µαθητή              Απόδοση νέου νοήµατος 
 

Συνδυασµός 1ου & 3ου  τύπου µαιευτικής διάδρασης 

 
Είναι χαρακτηριστικό ότι αµέσως µετά ο διδάσκων ρωτάει τους µαθητές για την 

άποψη του Κάλβου, όπως αυτή προκύπτει από το σχετικό απόσπασµα και, θέλοντας να 
προσφέρει υποστηρικτικό υλικό, ρωτά σε ποια σηµεία ακολουθεί ο Κάλβος την άποψη του 
Κοραή. Άρα, παρατηρείται εδώ ένα σαφές παράδειγµα του δεύτερου τύπου µαιευτικής 
διάδρασης, όπου παρέχεται συµπλήρωση της σκέψης του µαθητή. Ο µαθητής Αλέξανδρος 
απαντά ότι η άποψη του Κάλβου είναι παρόµοια µε εκείνη του Κοραή και ο διδάσκων, 
συνεχίζοντας το δεύτερο τύπο λεκτικής διάδρασης, αποδέχεται την απάντησή του και 
σχολιάζει περαιτέρω: ρωτά τι έλεγαν οι πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι για τον Ερωτόκριτο και 
απαντά ο ίδιος πως είναι το βιβλίο των θεραπαινίδων. Αµέσως µετά, σε σχετική ερώτησή 
του, ο µαθητής Λεωνίδας δεν καταλαβαίνει το νόηµα της παραπάνω φράσης και ο 
διδάσκων εξηγεί τι σηµαίνει η λέξη «θεραπαινίδες», παρέχοντας και πάλι υποστηρικτική 
ενίσχυση. Παίρνει το λόγο η Ιάσµη και κάνει παρόµοια σχόλια, µε αποτέλεσµα ο 
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διδάσκων να το εξηγήσει περισσότερο, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για βιβλίο που 
απευθύνεται σε κατώτερης µόρφωσης άνθρωπο.  

Στη συνέχεια, παρατηρείται και πάλι ένα δείγµα του δεύτερου τύπου µαιευτικής 
διάδρασης, καθώς ο διδάσκων ρωτάει ποιος είναι ο πρώτος που είδε τις λογοτεχνικές 
αρετές που έχει ο Ερωτόκριτος και µετά την απάντηση του µαθητή Οδυσσέα για το  
Σολωµό, παίρνει ο ίδιος ξανά το λόγο για να αναλύσει τις απόψεις του Παλαµά και του 
Σικελιανού και να διακρίνει τις αντιφατικές απόψεις για το έργο ανάµεσα στους 
παλαιοτέρους από τη µια και το Σολωµό, το Σεφέρη και το Σικελιανό από την άλλη. 
Έπειτα, παρατηρείται µία παραλλαγή του τρίτου τύπου µαιευτικής διάδρασης, όταν ο 
διδάσκων κάνει µία αρχική ερώτηση και δεν παίρνει καµία απάντηση: στην προκειµένη 
περίπτωση ρωτά ποια είναι η άποψη του  Σεφέρη για τον Κορνάρο σύµφωνα µε το πρώτο 
απόσπασµα της δεύτερης φωτοτυπηµένης σελίδας και δεν απαντά κανείς, οπότε αναλύει ο 
ίδιος το θέµα µόνος του, διαβάζοντας από το κείµενο ότι πρόκειται για ποίηµα 
µακροσκελές, χωρίς ρητορεία. Μετά παρατηρείται εφαρµογή και πάλι του πρώτου τύπου 
µαιευτικής διάδρασης, καθώς ο διδάσκων αναθέτει στη µαθήτρια Ιφιγένεια να διαβάσει το 
πρώτο απόσπασµα της πρώτης φωτοτυπηµένης σελίδας, αλλά ειδικά στο σηµείο αυτό οι 
µαθητές δεν προσέχουν στο κείµενο, επικρατεί φασαρία και ο ίδιος σχολιάζει µόνος του το 
απόσπασµα, παρατηρώντας  ότι ο Κορνάρος είναι λαµπρός αφηγητής και αναλύοντας λίγα 
σηµεία καθώς χτυπάει το κουδούνι. 

Ακολουθούν δύο ακόµη ενδεικτικά παραδείγµατα 2ου 
και 3ου τύπου µαιευτικής 

διάδρασης από άλλα µαθήµατα. Συγκεκριµένα, από το µάθηµα της 11/11/08 (2ο 
απόσπασµα Ερωτόκριτου), παρατίθεται µία περίπτωση 2ου τύπου διάδρασης, καθώς ο ίδιος 
ο διδάσκων υποβοηθά την κριτική σκέψη των µαθητών, ώστε να διαπιστώσουν ότι 
ορισµένες φορές ο Όµηρος δεν είναι αντικειµενικός αφηγητής, παραπέµποντας σε 
συγκεκριµένο στίχο της Ιλιάδας (π, 744) και ρωτώντας ποιο στοιχείο συναντάµε εκεί: σε 
απάντηση της µαθήτριας Αλκµήνης ότι ο ποιητής απευθύνεται στον Πάτροκλο σε β’ 
πρόσωπο, συνεχίζει ο ίδιος τη σκέψη της για να διαπιστώσει ότι πρόκειται για 
υποκειµενικό στοιχείο. Στη συνέχεια, βέβαια, ο διδάσκων ζητάει τη συνδροµή των 
µαθητών για να ανακαλύψουν αντιστοιχίες µε τον Ερωτόκριτο, αλλά και πάλι τους 
παραπέµπει στο δεύτερο απόσπασµα, παρέχοντάς τους έµµεση καθοδήγηση. Ο µαιευτικός 
αυτός χειρισµός παρουσιάζει αναλογίες µε τις προηγούµενες περιπτώσεις, καθώς µετά την 
απάντηση του µαθητή Πυθαγόρα, ο διδάσκων σχολιάζει και επεκτείνει τη σκέψη του 
τελευταίου. Παραθέτουµε, τέλος, ένα παράδειγµα τρίτου τύπου µαιευτικής διάδρασης από 
το µάθηµα της 21/10/08 µε διδασκόµενο κείµενο το ποίηµα «Ποιήµατα που µας διάβασε 
ένα βράδυ ο λοχίας Otto V….» του Μανόλη Αναγνωστάκη, που ανήκει στη συλλογή 
Εποχές και µοιράζεται φωτοτυπηµένο στους µαθητές. Στην ανάλυση του τελευταίου 
στίχου του Αναγνωστάκη «Και δε βλέπω µπροστά τόσα χρόνια παρά µόνο το δίδυµο 
αδερφό µου» και ενώ οι µαθητές προσπαθούν µάταια να αναγνωρίσουν τι συµβολίζει ο 
‘δίδυµος αδερφός’, αναγκάζεται ο ίδιος ο διδάσκων σχεδόν να δώσει την απάντηση. Είναι 
ενδεικτικό ότι µετά την παραπάνω σκηνή, προκειµένου να παροτρύνει τους µαθητές να 
συµµετάσχουν, επαναλαµβάνει ο ίδιος δύο φορές τη φράση «Στην ποίηση παίζει ρόλο πώς 
το αντιλαµβανόµαστε!», αρχή που συνεπάγεται την ισότιµη αποδοχή όλων των 
προτεινόµενων ερµηνειών.  
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Η πρακτική της σιωπηρής ανάγνωσης   

Χαρακτηριστική πρακτική του διδάσκοντος είναι η σιωπηρή ανάγνωση του 
κειµένου από τους µαθητές ως µέθοδος της ατοµικής µελέτης που συνδυάζεται µε τη 
µέθοδο των ερωταποκρίσεων. Στη συνέχεια, ο διδάσκων ελέγχει αν πραγµατικά αποφέρει 
καρπούς αυτή η πρακτική, που αποτελεί συνδυασµό της υποµονής που επιδεικνύει και της 
υιοθέτησης µίας διαφορετικής τακτικής, σε περίπτωση που οι προηγούµενες ερωτήσεις 
του δεν αγγίζουν τους µαθητές. Στο µάθηµα της 14/10/08 µε γνωστικά αντικείµενο τον 
Ερωτόκριτο και την Κρητική Λογοτεχνία, ο διδάσκων κατανοεί πως δε συµµετέχει το 
σύνολο των µαθητών και προσπαθεί να βρει τρόπους διέγερσης του ενδιαφέροντός τους 
και ανάλυσης του κειµένου. Η επιλογή της ανάγνωσης του κειµένου του Ερωτόκριτου 
µετά την αδυναµία των µαθητών να αναπαραγάγουν το νόηµα του πρώτου αποσπάσµατος 
(σηκώνονται µόνο τρία χέρια), ωθεί το διδάσκοντα να στραφεί στην τεχνική της σιωπηρής 
ανάλυσης του κειµένου, οπότε ο τελευταίος, αντί να απευθύνει ερωτήσεις, προτιµά να 
αφήσει περισσότερο περιθώριο χρόνου στο σύνολο της τάξης, λέγοντας: «Κοιτάξτε το λίγο, 
µε τις λέξεις που έχει κάτω, για να βγάλετε νόηµα!».  Ουσιαστικά, ο διδάσκων τους δίνει 
χρόνο για σύντοµη ατοµική µελέτη και οδηγία για το πώς θα βοηθηθούν από το 
παρατιθέµενο λεξιλόγιο. Μετά την εκτενέστερη ενασχόληση µε το κείµενο σηκώνονται 
τέσσερα χέρια.  

∆εύτερο παράδειγµα χρήσης της πρακτικής της σιωπηρής ανάγνωσης του 
κειµένου: στο µάθηµα της 11/11/08 (Ερωτόκριτος), ο διδάσκων προτρέπει τους µαθητές σε 
σιωπηλή και προσωπική ανάγνωση µεταφρασµένων αποσπασµάτων από τα οµηρικά έπη, 
που εµπεριέχονται στο διανεµόµενο φυλλάδιο, για να διαπιστωθούν άµεσες ή έµµεσες 
επιδράσεις από αυτά στον Ερωτόκριτο· τελικά, τα αποτελέσµατα δεν είναι τα 
αναµενόµενα, διότι είναι εξαιρετικά δύσκολο σε τόσο µικρό χρονικό διάστηµα να 
διαβάσουν οι µαθητές στην τάξη τα οµηρικά αποσπάσµατα και να εντοπίσουν διαφορές 
και οµοιότητες µε τον Ερωτόκριτο.  
 

Το διδακτικό φυλλάδιο  

Ο διδάσκων Α΄ συνηθίζει να διανέµει στους µαθητές φωτοαντίγραφα ‘διδακτικού 
φυλλαδίου’ που εκπονεί ο ίδιος. Το πρώτο µέρος του φυλλαδίου περιλαµβάνει συνήθως 
είτε µία εισαγωγή σχετικά µε τις συνθήκες παραγωγής του έργου, είτε το λογοτεχνικό 
είδος στο οποίο αυτό ανήκει, είτε τους βασικούς θεµατολογικούς άξονές του· το κύριο 
µέρος του παρέχει τις βασικές γνώσεις για την ερµηνευτική ανάλυση του κειµένου, 
διάφορες κρίσεις και απόψεις γύρω από αυτό, και κάποια ειδικότερα θέµατα προς 
εξέταση· το τελευταίο µέρος καλύπτουν συχνά ορισµένα παράλληλα κείµενα που 
συνεξετάζονται µε το αναλυόµενο έργο. Στόχος του είναι να παρέχει στους µαθητές 
υποστηρικτικό υλικό για την πληρέστερη ερµηνευτική προσπέλαση του κειµένου, να 
εµπλουτίζει τις γνώσεις τους για το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο όπου εντάσσεται το 
συγκεκριµένο έργο και να αποτελεί βάση για περαιτέρω συγκρίσεις και διεύρυνση της 
µάθησης. 
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Χαρακτηριστικό παράδειγµα του περιεχοµένου του διδακτικού φυλλαδίου µε 
παράλληλο κείµενο αποτελεί η εργασία κριτικού χαρακτήρα που ανατίθεται για το σπίτι 
στο µάθηµα της 21/10/08 (σύγκριση του ποιήµατος «Ποιήµατα που µας διάβασε ένα 
βράδυ ο λοχίας Otto V….» του Μανόλη Αναγνωστάκη και ενός αποσπάσµατος µε τίτλο « 
Η πορεία προς το µέτωπο» από το Άξιον εστί του Οδυσσέα Ελύτη ως προς τον άξονα 
πόλεµος/ειρήνη).  

 
� Τυπολογία του υποστηρικτικού υλικού του διδακτικού φυλλαδίου   

Η τυπολογία του φυλλαδίου που διανέµει ο διδάσκων είναι σε µεγάλο βαθµό 
επαναλαµβανόµενη και περιλαµβάνει συγκεκριµένα πεδία ανάλυσης και άντλησης 
πληροφοριών για τους µαθητές. Θα παρουσιάσω στη συνέχεια ενδεικτικά 
παραδείγµατα από τα παρακάτω φυλλάδια, τα οποία διανέµει ο διδάσκων κατά την 
ανάλυση των αναγραφόµενων κειµένων122: 

• Κωστής Παλαµάς, Ίαµβοι και  Ανάπαιστοι, αρ. 59 
• Ανδρέας Καρκαβίτσας, Ο ζητιάνος, αρ. 60 

• Άγγελος Σικελιανός, Γιατί βαθιά µου δόξασα, αρ. 61 
• Κωνσταντίνος Καβάφης, Στα 200 π.Χ., αρ. 62 

• Κρητική Λογοτεχνία, Β. Κορνάρου Ερωτόκριτος, αρ. 63 
Τα κείµενα του διδακτικού φυλλαδίου παρέχουν εναλλακτικά: 

• µία ιστορική ή θεωρητική πλαισίωση του προς ανάλυση έργου 

• επισηµάνσεις µε τα θεµατικά κέντρα ή τις θεµατικές ενότητές του κειµένου 
• µία συνοπτική ερµηνευτική προσέγγιση 

• διάφορες κρίσεις και απόψεις για το έργο για το κείµενο της διδασκαλίας 
• παρατηρήσεις για τη δοµή, τη γλώσσα και τον αφηγητή 
• ένα παράλληλο κείµενο µε περιεχόµενο παράλληλο µε αυτό του διδακτικού 

κειµένου 
 

Ειδικότερα, προκύπτουν για κάθε πεδίο τα εξής: 
• Ως προς το ιστορικό πλαίσιο: τα παρεχόµενα στοιχεία σκιαγραφούν το γενικό 

κλίµα της εποχής και προσδιορίζουν συνοπτικά τα σηµαντικότερα γεγονότα της 
πολιτικής ζωής στην Ελλάδα και των σηµαντικών αλλαγών που επιτελούνται στο 
εσωτερικό της (π.χ. Ίαµβοι και Ανάπαιστοι). Ενίοτε – όπως στο φυλλάδιο για τον 
Ερωτόκριτο – γίνεται σύντοµη και χρήσιµη σύνδεση του ιστορικού και 
λογοτεχνικού πλαισίου, ώστε το αναλυόµενο λογοτεχνικό έργο να ενταχθεί σε µία 
ιστορικά προσδιορισµένη λογοτεχνική παραγωγή. 

• Η θεωρητική πλαισίωση του κειµένου περιλαµβάνει τα χαρακτηριστικά της 
Σχολής όπου εντάσσεται το έργο (π.χ. τη Νέα Αθηναϊκή Σχολή στην περίπτωση 
των Ιάµβων και Αναπαίστων), περιγράφοντας τα διακριτά στοιχεία της  και τις 
ειδοποιούς διαφορές σε σχέση µε άλλες Σχολές, ρεύµατα ή κινήµατα ή τις 

                                                           
122 Τα αριθµηµένα φυλλάδια του διδάσκοντος παρατίθενται στο τέλος του βιβλίου, στο Παράρτηµα, για 
καλύτερη ενηµέρωση του αναγνώστη. Για λόγους ενιαίας θεώρησης και συνολικής αποτίµησής τους γίνεται 
αναφορά στα φυλλάδια που διανέµει ο διδάσκων όχι µόνο κατά τη διάρκεια της εθνογραφικής µου έρευνας, 
αλλά και κατά τη διάρκεια της µετέπειτα έρευνας δράσης µου. 
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διαφορές ενός λογοτεχνικού είδους σε σχέση µε ένα άλλο – για παράδειγµα, του 
έπους και της έµµετρης µυθιστορίας (Ερωτόκριτος). Ορισµένες φορές επιχειρείται, 
µάλιστα, και η τεκµηρίωση των θεωρητικών αυτών τοποθετήσεων µε την 
εφαρµογή ενός παραδείγµατος στο διδασκόµενο κείµενο (π.χ. στο φυλλάδιο για το 
Ζητιάνο, η αντίθεση Ρεαλισµού και Νατουραλισµού ακολουθείται από ένα 
παράδειγµα αντληµένο από το παραπάνω έργο). 

• Η ανάδειξη των θεµατικών κέντρων του έργου απεικονίζει τη βασική αφορµή της 
έµπνευσής του και τον ευρύτερο ορίζοντα όπου αυτό κινείται, εστιάζοντας µερικές 
φορές στο ρόλο του αφηγητή και τη σχέση του µε το ευρύτερο θεµατικό υλικό (π.χ. 
Στα 200 π.Χ.). Στην περίπτωση των θεµατικών ενοτήτων, παρέχονται συνήθως 
περισσότερες πληροφορίες, όπως στην περίπτωση του Ερωτόκριτου, όπου οι στίχοι 
κάθε θεµατικής ενότητας ακολουθούνται από τον τίτλο της και συµπληρώνονται 
από παρατηρήσεις σχετικές µε τις τεχνικές της αφήγησης, τις αντιλήψεις των 
προσώπων, τη γλώσσα και τα εκφραστικά µέσα. 

• Η προτεινόµενη ερµηνευτική προσπέλαση του κειµένου παρέχει µία υποτυπώδη 
διασύνδεση µεταξύ του θεµατικού υλικού, του ρόλου του αφηγητή και των ηρώων 
του έργου, της στάσης του συγγραφέα και της µορφής του κειµένου (π.χ. Στα 200 
π.Χ.). Εναλλακτικά, επιχειρείται η απόδοση των βασικών νοηµάτων ανά ενότητα ή 
στροφή (π.χ. Γιατί βαθιά µου δόξασα), ενίοτε σε σχέση µε το αντίστοιχο θεµατικό 
κέντρο ( π.χ. Ίαµβοι και Ανάπαιστοι). Σπανίως, η ερµηνευτική προσέγγιση του 
κειµένου προσλαµβάνει τη µορφή τίτλου κάθε ενότητας και καθίσταται εντελώς 
τυπική (π.χ. Ο ζητιάνος).  

• Η παράθεση διαφόρων κρίσεων και απόψεων για το έργο συµβάλλει θετικά στην 
κειµενική ανάλυση, διότι εµπλουτίζει τον ερµηνευτικό ορίζοντα των µαθητών και 
οξύνει την κριτική τους ικανότητα. Πρόκειται συνήθως για εύληπτες πληροφορίες, 
που παρατίθενται ενίοτε ανώνυµες (Στα 200 π.Χ.) ή, σπανιότερα, για κείµενα πιο 
δυσπρόσιτα και επώνυµα (Ίαµβοι και Ανάπαιστοι και Γιατί βαθιά µου δόξασα). 

• Οι πάσης φύσεως παρατηρήσεις (για τη δοµή, τη γλώσσα και τον αφηγητή) 
βοηθούν τους µαθητές να αποκτήσουν πιο σαφή εικόνα του έργου και παρέχουν 
διευκρινιστικά σχόλια για τη διαµόρφωση βασικών κριτηρίων κατανόησης – και 
κατ’ επέκταση της αισθητικής αποτίµησής – του. Επισηµαίνω ενδεικτικά 
ορισµένες παρατηρήσεις για τη δοµή (Γιατί βαθιά µου δόξασα), τη γλώσσα (Ο 
ζητιάνος) και τις τεχνικές της αφήγησης (Ερωτόκριτος). Σε αυτό το πεδίο 
εντάσσονται και τα ειδικότερα θέµατα προς εξέταση, τα οποία παρέχουν 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συσχετίσεις και αντιπαραβολές, για παράδειγµα τη 
σχέση του Ερωτόκριτου µε το έπος και το δηµοτικό τραγούδι (Ερωτόκριτος). 

• Η παρουσία παράλληλου κειµένου είναι ιδιαίτερα συχνή και συνήθως 
ολοκληρώνει το υλικό του φυλλαδίου, δηµιουργώντας τη θεµατική και 
αφηγηµατική διασταύρωση των οριζόντων δύο έργων. Η λειτουργία του 
παράλληλου κειµένου σχετίζεται µε τον εντοπισµό του ιδεολογικού (Στα 200 π.Χ.), 
του υπαρξιακού (Γιατί βαθιά µου δόξασα) και του ερµηνευτικού (Ο ζητιάνος) 
υπόβαθρου, όπου εδραιώνεται ο προβληµατισµός του συγγραφέα. Σπανιότερα, το 
παράλληλο κείµενο δε συνοδεύεται από ερωτήσεις (Ίαµβοι και Ανάπαιστοι). 
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Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα προαναφερθέντα πεδία καλύπτουν αρκετές πτυχές της 
κειµενικής ανάλυσης, εστιάζοντας το ενδιαφέρον τους στη σφαιρική – ευρύτερη και 
ειδικότερη – προσπέλαση του έργου. Το βοηθητικό φυλλάδιο της διδασκαλίας αποτελεί 
ένα διδακτικό εργαλείο που χρησιµοποιεί ο διδάσκων αρκετά συχνά ως µέσο 
εµπλουτισµού των γνώσεων των µαθητών και παροχής των σηµαντικότερων, κατά τη 
γνώµη του, πληροφοριών σχετικά µε το αναλυόµενο κείµενο. Έτσι, ο µαθητής έχει 
συµπυκνωµένες στο φυλλάδιο τις σηµαντικότερες γνώσεις για την ιστορική πλαισίωση και 
την ερµηνευτική ανάλυση του κειµένου, γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να 
χρησιµοποιήσει το υποστηρικτικό υλικό του φυλλαδίου ως ένα είδος νοηµατοδοτικού 
εργαλείου κατά την εκπόνηση των κατ’ οίκον εργασιών. Ο ∆ιδάσκων Α΄ προσδίδει 
σύνθετο διδακτικό ρόλο στο υποστηρικτικό υλικό του φυλλαδίου, το οποίο αποτελεί 
σηµαντικό εργαλείο των διδακτικών πρακτικών του. Ο ίδιος µου έχει δηλώσει: «Το 
φυλλάδιο είναι ένα λειτουργικό µέσο συµπύκνωσης των σηµαντικότερων στοιχείων που 
πρέπει να γνωρίζει ο µαθητής, τόσο σε ιστορικό και θεωρητικό, όσο και ερµηνευτικό, 
επίπεδο». Ο διδάσκων επενδύει µεγάλο µέρος των προσπαθειών του στη διαδικασία 
παραγωγής γνώσης µε τη συνδροµή του φυλλαδίου, καθώς επιδιώκει να συνθέσει: 

• τη νοηµατική επεξεργασία του αναλυόµενου κειµένου.  
• τους προτεινόµενους ερµηνευτικούς άξονες. 
• τα θεωρητικά στοιχεία σχολών ή ρευµάτων. 

• την παροχή πληροφοριών σχετικών µε την Ιστορία της Λογοτεχνίας. 
• την παράθεση πραγµατολογικών σχολίων. 

• τη σταχυολόγηση κρίσεων και παρατηρήσεων. 
• τη σύγκριση µε παράλληλα κείµενα. 
Συµπερασµατικά, το περιεχόµενο των φυλλαδίων που επιµελείται ο διδάσκων 

πριµοδοτεί την εύληπτη παρουσίαση της νέας γνώσης τόσο σε επίπεδο µορφικής διάταξης 
του κειµένου, όσο και λειτουργικής συµβολής των αξιοποιήσιµων γνωσιακών πόρων στον 
εµπλουτισµό των γνώσεων των µαθητών. Επιπλέον, ως προς την πολυτροπική αξιοποίηση 
του υλικού των φυλλαδίων, απουσιάζουν – εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων – από αυτά 
εικόνες ή σχεδιαγράµµατα.  

 

Η τεχνική των σηµειώσεων στον πίνακα   

Οι σηµειώσεις του διδάσκοντος στον πίνακα αποτελούν σχεδόν τη µοναδική πολυ/δια-
σηµειωτική πηγή της µαθησιακής διαδικασίας (σηµειωτέον ότι ορισµένες φορές ο 
διδάσκων χρησιµοποιεί σηµεία της στίξης ή βέλη, και αυτό παραπέµπει σε 
πολυσηµειωτικές – και όχι διασηµειωτικές – καταγραφές στον πίνακα, δεδοµένου ότι 
συντίθενται διαφορετικοί σηµειωτικοί κώδικες). ∆εν τίθεται, λοιπόν, ζήτηµα αξιοποίησης 
πολυτροπικών πηγών µάθησης, αφού παρατηρείται σηµαντική έλλειψη σε θέµατα χρήσης 
οπτικο-ακουστικών πηγών µάθησης και διδασκαλίας. Η χρήση του πίνακα ως εποπτικού 
µέσου είναι περιστασιακή, ενώ οι καταγραφόµενες σηµειώσεις  είναι λιγοστές και 
παραπέµπουν κυρίως σε πληροφορίες που αποτυπώνονται στον πίνακα σε κάθετη 
διαστρωµάτωση. Χαρακτηριστική περίπτωση απλής παράθεσης πληροφοριών έχουµε στο 
µάθηµα της 7/10/08 µε διδασκόµενο κείµενο το απόσπασµα από το βιβλίο του Ίωνα 
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∆ραγούµη Μαρτύρων και ηρώων αίµα (1907) µε τίτλο «Ο θάνατος του παλικαριού. Ως 
προς τις διασηµειωτικές εφαρµογές του διδάσκοντος, υπογραµµίζω ενδεικτικά ότι τη 
συγκεκριµένη διδακτική ώρα αποτυπώνει στον πίνακα πολύ περισσότερες πληροφορίες 
από κάθε άλλη φορά µέχρι το συγκεκριµένο µάθηµα. Θέτει, δηλαδή, ως υπέρτιτλο 
«ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ», και από κάτω γράφει διαδοχικά «1864, 
Προσάρτηση Επτανήσων», «1881, Προσάρτηση Θεσσαλίας», «1897, Ελληνοτουρκικός 
πόλεµος», «-λίµνη των Γιαννιτσών» και «-βουνά της   ∆. Μακεδονίας». Παρά το γεγονός 
ότι πρόκειται για απλή αποτύπωση ιστορικών γεγονότων σε χρονολογική σειρά χωρίς 
σύνδεση µεταξύ τους ή µε άλλα γεγονότα, η – υποτυπώδης, έστω – απεικόνισή τους στον 
πίνακα συνδράµει στην αφοµοίωση των πληροφοριών, κυρίως από τους µαθητές που είναι 
οπτικοί τύποι.  

Παραθέτω και ένα δεύτερο παράδειγµα της γραµµικής ροής των πολυσηµειωτικών 
καταγραφών του διδάσκοντος στον πίνακα στο µάθηµα της 14/10/08 (εισαγωγή στην 
Κρητική Λογοτεχνία και Ερωτόκριτος). Οι πολυσηµειωτικές επιλογές του διδάσκοντος, 
όπως αυτές διαµορφώνονται µε τη µορφή σηµειώσεων στον πίνακα, παρουσιάζουν τη 
συνήθη γραµµική ροή παροχής πληροφοριών σε κάθετη διαστρωµάτωση: «Κρητική 
Λογοτεχνία, τέλη 17ου αι.-1669, - Η Κρήτη δεν είναι τουρκοκρατούµενη (η µοναδική 
ελληνική περιοχή), - Η επαφή µε τη ∆ύση, - Η µεγάλη ποιητική παράδοση της Κρήτης», 
«Βιτσέντσος Κορνάρος, Ερωτόκριτος, Θυσία του Αβραάµ», «Γεώργιος Χορτάτζης, Ερωφίλη, 
Γύπαρις ή Πανώρια, Κατσούρµπος» και, τέλος, για τον Ερωτόκριτο «πολύστιχο 
αφηγηµατικό ποίηµα, έµµετρη µυθιστορία». Υπάρχουν, βέβαια, και άλλες φορές, όπως στο 
µάθηµα της 21/10/08 µε διδασκόµενο κείµενο το ποίηµα «Ποιήµατα που µας διάβασε ένα 
βράδυ ο λοχίας Otto V….» του Μανόλη Αναγνωστάκη, κατά τις οποίες ο διδάσκων δεν 
καταγράφει τίποτε στον πίνακα. 

 Η χρήση τεχνικών υποβοηθητικών της διδασκαλίας – χρήση αφενός του διδακτικού 
φυλλαδίου και, αφετέρου, σποραδική χρήση διασηµειωτικών και σπανίως 
πολυσηµειωτικών σηµειώσεων στον πίνακα της τάξης – συνεισφέρει στη µάθηση των 
µαθητών σε αρκετά µεγάλο βαθµό. Το διδακτικό φυλλάδιο παρέχει βασικές γνώσεις για 
την κατανόηση και ερµηνευτική προσπέλαση του αναλυόµενου κειµένου, πλαισιώνοντάς 
το µε γενικότερα θεωρητικά στοιχεία και παρέχοντας την ευκαιρία µίας περαιτέρω 
σύγκρισης µε κάποιο παράλληλο κείµενο, συναφούς θεµατολογίας. Από την άλλη, οι 
µαθητές σηµειώνουν σε µεγάλο βαθµό στα τετράδιά τους ό,τι καταγράφει ο διδάσκων 
στον πίνακα, µε αποτέλεσµα να υπάρχει δυνατότητα επανάληψης στο σπίτι ορισµένων 
κοµβικών στοιχείων της ανάλυσης που έχει γίνει στην τάξη. Θα σηµείωνα, ωστόσο, ότι 
αρκετοί µαθητές επαναπαύονται στην  παροχή πληροφοριών του υποστηρικτικού υλικού 
του φυλλαδίου και των σηµειώσεων στον πίνακα, θεωρώντας ότι οι µαθησιακές 
υποχρεώσεις τους εξαντλούνται στο περιορισµένο πλαίσιο αυτού του γνωσιακού 
αποθέµατος· αντιµετωπίζουν, δηλαδή, την παροχή των συγκεκριµένων πληροφοριών ως 
σκοπό και όχι µέσο προς κριτική ανάλυση νέων εννοιών. 

 

Η τεχνική της προσέλκυσης του ενδιαφέροντος των µαθητών 
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 Η τεχνικής της προσέλκυσης του ενδιαφέροντος των µαθητών ως εφαρµογή του 
διδάσκοντος Α΄ της διδακτικής αρχής της σύνδεσης σχολικής και καθηµερινής ζωής δεν 
αξιοποιεί ουσιαστικά την υπάρχουσα ή τη βιωµατική γνώση των µαθητών, αλλά 
λειτουργεί µόνο περιστασιακά: η τεχνική αυτή εφαρµόζεται µε βάση τις αναφορές του 
διδάσκοντος είτε σε θέµατα της τρέχουσας/πρόσφατης επικαιρότητας, είτε σε πληροφορίες 
µεταδιδόµενες από τα ΜΜΕ και στοχεύει στην αλλαγή του διδακτικού κλίµατος και την 
προσέλκυση του ενδιαφέροντος των µαθητών (συχνά ενσωµατώνεται στην αφόρµηση της 
διδασκαλίας). 

Αντιλήψεις του διδάσκοντος Α΄ για τη διδασκαλία του και το διδακτικό κλίµα 

Σύµφωνα µε το διδάσκοντα, οι µαθητές δεν ανταποκρίνονται στο σύνολό τους σε 
ικανοποιητικό βαθµό στη διαλογική συζήτηση και ερµηνεία του κειµένου εντός τάξεως, 
ενώ η λειτουργία του διαλόγου στην κειµενική ανάλυση δεν είναι αρκετά γόνιµη, εξαιτίας 
της µικρής συµµετοχής των µαθητών. Θα πρόσθετα πως ο διδάσκων θεωρεί ότι οι µαθητές 
µπορούν να ανταποκριθούν περισσότερο και να απαντούν στις ερωτήσεις του και αποδίδει 
την αδράνεια των µαθητών ‘στο κακό κλίµα’. Χαρακτηριστικά, ο ∆ιδάσκων Α΄ αναφέρει: 

Ο διάλογος λειτουργεί καλά, αλλά όχι µε το σύνολο της τάξης, παρά µόνο µε συγκεκριµένα 
άτοµα, πέντε µε επτά περίπου. Η ανάλυση κειµένου γίνεται συνήθως µε ερωτήσεις, αλλά κάποια 
πράγµατα που θα µπορούσαν να βγουν µε διαλογική αναζήτηση, αναγκάζοµαι, τελικά, να τα 
δώσω εγώ µόνος µου ως στοιχεία, εξαιτίας της µειωµένης συµµετοχής στο διάλογο, η οποία 
οφείλεται στο κακό κλίµα που έχει διαµορφωθεί. Η κριτική ικανότητα των µαθητών δεν 

επιτυγχάνεται στο βαθµό που θα ήθελα. ∆ιδακτικές αρχές, όπως εκείνες της πρόσκτησης εννοιών 
και αξιών, επιτυγχάνονται σε µέτριο επίπεδο. 

Μεγάλη σηµασία αποδίδει ο διδάσκων στο γενικότερο κλίµα που διαµορφώνεται στην 
τάξη, θεωρώντας το ως το βασικότερο παράγοντα για την έλλειψη συµµετοχή των 
µαθητών στη διδακτική διαδικασία και τη µη ανάπτυξη κριτικής σκέψης στους µαθητές.  

Το αποτέλεσµα δεν είναι το επιθυµητό. Αυτό οφείλεται στο όλο κλίµα που έχει διαµορφωθεί. 
Ευθύς εξαρχής το κλίµα δεν ήταν ιδανικό. 

Οι απόψεις του διδάσκοντος για το συγκεκριµένο τµήµα  είναι συγκρατηµένες από 
την αρχή κιόλας της σχολικής χρονιάς. Μου δηλώνει χαρακτηριστικά:  

Το τµήµα είναι λίγο ‘βαρύ’, καθώς οι περισσότεροι δε συµµετέχουν µε µεράκι στο µάθηµα 
της Λογοτεχνίας. Από αρκετά άτοµα, γύρω στα δέκα µε δεκαπέντε, δε βλέπω προθυµία να 

ασχοληθούν µε θέµατα που άπτονται της Ιστορίας της Λογοτεχνίας, διότι θέλουν να ασχοληθούν 
µόνο την εξέταση του συγκεκριµένου κειµένου που αναλύουµε στην τάξη. 

 Η κατάσταση αυτή προβληµατίζει το διδάσκοντα και οι απόψεις του θα 
διατηρηθούν και αργότερα· µου αναφέρει, χαρακτηριστικά στην άτυπη συζήτησή µας στις 
11/11/08:  

Βλέπω ότι η έλλειψη ενδιαφέροντος της πλειοψηφίας διαιωνίζεται και ότι οι απαντήσεις που 
παίρνω δε µε ικανοποιούν σε πολύ µεγάλο βαθµό. 

Ως προς τη γενική διάθεση του µαθητή για τη σχολική του εργασία, ο διδάσκων θεωρεί 
ότι το κακό κλίµα είναι ο παράγοντας που προξενεί τη χαµηλή ετοιµότητα του µαθητή για 
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µάθηση και όχι το αντίστροφο, ότι, δηλαδή, η χαµηλή ετοιµότητα των µαθητών προξενεί 
το κακό κλίµα στην τάξη. 

Ακόµη και παιδιά µε καλές προθέσεις, αποφεύγουν να σηκώσουν χέρι, διότι παρασύρονται από 
το γενικότερο κλίµα, χωρίς κάποιο συγκεκριµένο λόγο. Ουσιαστικά το ενδιαφέρον τους είναι 

τυπικό και η συµµετοχή τους, και αυτή τυπική. 

Ο διδάσκων εντοπίζει µία οµάδα µαθητών, µε επικεφαλής το µαθητή Αλέξανδρο,  
που καλλιεργούν αντιδραστικό κλίµα στην τάξη σε όλα τα µαθήµατα: 

Από µία οµάδα πέντε – έξι µαθητών υπάρχει αντίδραση. Αυτή δεν έχει στόχο µόνο το 
συγκεκριµένο µάθηµα, αλλά τις µαθησιακές διαδικασίες γενικότερα. Αυτό µπορώ να το 
πιστοποιήσω µετά από σχετικές συνοµιλίες και µε άλλους συναδέλφους µου για το 
συγκεκριµένο τµήµα. Οι λόγοι είναι ιδεολογικοί και ανάγονται στην προσπάθεια 
απόκτησης πολιτικής και ιδεολογικής ταυτότητας. Το σχολείο δεν είναι αυτό που 

ονειρεύονταν οι συγκεκριµένοι µαθητές, νοµίζουν ότι καταπιέζονται και ότι ο διευθυντής 
του σχολείου και οι καθηγητές είναι φορείς εξουσίας. Οι απόψεις της οµάδας αυτής 
τυγχάνουν ευρύτερης αποδοχής και µπορούν να χαλάσουν το κλίµα της τάξης. 

Αυτή η οµάδα αναγκάζει το διδάσκοντα να έχει διαρκώς τεταµένη την προσοχή 
του για να µη διαταραχθεί το κλίµα της τάξης:  

Εξαιτίας της ‘αντιδραστικής’ αυτής οµάδας, δεν υπάρχει περιθώριο χαλάρωσης και πρέπει 
να είµαι µονίµως προσηλωµένος για να µην ξεφύγει η τάξη. 

Η στάση της οµάδας αυτής, κατά το διδάσκοντα, επηρεάζει µε αρνητικό τρόπο την 
προθυµία για συµµετοχή των µαθητών γενικότερα: 

∆εν υπάρχει γενικότερα προθυµία και  συµµετοχή των µαθητών, αν κάτι ξεφεύγει από τις 
τυπικές υποχρεώσεις τους. Αυτό οφείλεται στην καταλυτική παρουσία δύο – τριών ατόµων στην τάξη, 
που αντιδρούν και καλλιεργούν κλίµα αντιδραστικότητας και στα υπόλοιπα µαθήµατα, θεωρώντας 

ότι το σχολείο είναι αναχρονιστικό και χρησιµοποιεί καταπιεστικούς µηχανισµούς. 

Σύµφωνα µε το διδάσκοντα, οι διαπροσωπικές σχέσεις των µελών της οµάδας µε 
τους υπόλοιπους µαθητές είναι πολύ καλές και µέσα από τις παρέες κατορθώνουν να 
επιβάλουν τις δικές τους απόψεις στο σύνολο της τάξης, µε κύριο εκπρόσωπο το µαθητή 
Αλέξανδρο: 

Ακόµα και οι µαθητές που διαφωνούν δεν τολµούν να αντιδράσουν λόγω ‘συναδελφικής 
αλληλεγγύης’ και έτσι η οµάδα αυτή επιβάλλει την κυριαρχία της. Πολλοί θέλουν την επιβεβαίωσης 
της ένταξης στη συγκεκριµένη οµάδα, η ισχύς της οποίας προσλαµβάνει τη δυναµική της από την 
ισχυρή προσωπικότητα του µαθητή Αλέξανδρου, ο οποίος έχει τον τρόπο να ασκεί ηγετικό ρόλο και 
να κινεί τα νήµατα, χωρίς ο ίδιος να φαίνεται και να έρχεται σε αντιπαράθεση µε τους καθηγητές. 
Στην ουσία αυτός είναι ο ‘αρχηγός’ και διάφοροι άλλοι, όπως ο Αντισθένης, ο Οδυσσέας και ο 
Όµηρος είναι τα φερέφωνά του. Ο µαθητής Αλέξανδρος, κατά τη γνώµη µου, έχει επηρεαστεί από 
εξωσχολικούς παράγοντες και διακατέχεται από µία προσχηµατισµένη αντίληψη. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα είναι ότι όταν κάναµε ‘Γλώσσα’, του απηύθυνα ερώτηση σχετικά µε το αν το σχολείο 
µπορεί να βοηθήσει στην εµπέδωση της ειρήνης και εκείνος µου απάντησε ότι το σχολείο δεν µπορεί 
να εµπεδώσει την ειρήνη, γιατί στηρίζεται στην εξουσία· σε δεύτερη ερώτησή µου, αν αυτός ο στόχος 
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µπορεί να επιτευχθεί µε κάποιον άλλον τρόπο, µου απάντησε: ‘πιστεύω ότι δεν µπορεί να γίνει µε 
κάποιον τρόπο’. 

Ο διδάσκων διακρίνει, ακόµη,  µία µικρή οµάδα καλών µαθητών και µία µεσαία 
οµάδα ατόµων που δεν ασχολούνται πολύ µε τα µαθήµατα, γενικότερα: 

Μία σχετικά µικρή οµάδα καλών µαθητών, αποτελούµενη από πέντε  περίπου άτοµα, 
συµµετέχουν ενεργά στο µάθηµα, κάνουν τακτικά τις εργασίες τους και έχουν, γενικά, καλή απόδοση. 
Υπάρχει και µία µεσαία οµάδα φιλότιµων και καλοπροαίρετων παιδιών, που δεν ασχολούνται πάρα 

πολύ µε τα µαθήµατα, γενικότερα. 

Κατά το διδάσκοντα, άλλοι από τους µαθητές που ανήκουν στη µεσαία οµάδα 
επηρεάζονται περισσότερο και άλλοι λιγότερο ή και καθόλου από την οµάδα του µαθητή 
Αλέξανδρου:  

Στη µεσαία οµάδα ανήκουν κάποια κορίτσια που θαυµάζουν την εικόνα που προβάλλει ο 
µαθητής Αλέξανδρος, του ηγέτη της τάξης, του ωραίου, του ατόµου µε δύναµη, ή ακόµη και ο 

Οδυσσέας, που είναι πρόεδρος του ∆εκαπενταµελούς, και ακολουθούν αυτήν την οµάδα, απλώς και 
µόνο από θαυµασµό της δηµόσιας εικόνας των παιδιών αυτών. Μου  έρχεται στο µυαλό το 

παράδειγµα δύο τέτοιων κοριτσιών, της Ισµήνης και της Ηρώς, που ενώ αρχικά είχαν καλή απόδοση, 
αργότερα έπεσε η απόδοσή τους, ίσως λόγου αυτού του γεγονότος. Παράλληλα, εντοπίζω και µία 
οµάδα τεσσάρων – πέντε ατόµων της µεσαίας οµάδας που δεν παρασύρονται από την οµάδα του 
µαθητή Αλέξανδρου, και είναι φιλότιµα παιδιά που απλώς δε διαβάζουν πολύ και δεν αποδίδουν 
πολύ. Τελικά, επί συνόλου είκοσι επτά µαθητών, θα έλεγα ότι γύρω στα δέκα άτοµα ενδιαφέρονται 

για το µάθηµα, ενώ γύρω στα δεκαεπτά άτοµα, όχι τόσο πολύ. 

Σύµφωνα µε το διδάσκοντα, λανθάνει µία µορφή αντιπαλότητας ανάµεσα στην 
οµάδα του µαθητή Αλέξανδρου και την οµάδα των µαθητών που είναι παιδιά διδασκόντων 
του σχολικού συγκροτήµατος:  

Θεωρώ ότι υπάρχει µία µορφή αντιπαλότητας από την οµάδα του µαθητή Αλέξανδρου, που 
εκδηλώνεται ως αντίδραση όχι µόνο προς τους καλούς µαθητές, αλλά και απέναντι στους µαθητές 
που είναι παιδιά καθηγητών του σχολικού µας συγκροτήµατος, Γυµνασίου και Λυκείου, και είναι 
γύρω στα πέντε άτοµα. Υποβόσκει µία τέτοια αντιπαλότητα ανάµεσα στην οµάδα του µαθητή 

Αλέξανδρου και τα παιδιά των καθηγητών του σχολείου, διότι οι πρώτοι θεωρούν ότι τα παιδιά αυτά 
τυγχάνουν ευνοϊκής µεταχείρισης, είναι τα ‘φυτά’ του Τµήµατος, είναι ‘στα όπα-όπα’. Στην 

πραγµατικότητα, βεβαίως, δεν υπάρχει καµία ευνοϊκή µεταχείριση. Η κατάσταση αυτή έχει οξυνθεί 
περισσότερο µετά από µία – δύο περιπτώσεις όπου επιχειρήθηκε αποχή από την τάξη, ενώ αυτοί που 
έµειναν στο µάθηµα ήταν τα παιδιά των καθηγητών του σχολικού συγκροτήµατος. Αυτοί οι πέντε 
µαθητές δεν ακολούθησαν την οµάδα του µαθητή Αλέξανδρου και τους υπολοίπους και το γεγονός 

αυτό επέτεινε την αντιπαλότητα. Το ότι οι µαθητές της οµάδας αυτής δεν ακολουθούν τις αγωνιστικές 
δραστηριότητες της οµάδας του µαθητή Αλέξανδρου και των υπόλοιπων µαθητών φάνηκε εκτός από 
δύο – τρεις απόπειρες αποχής και από κάποιες άλλες περιπτώσεις διαµαρτυριών των µαθητών. 
Ενδείξεις της αντιπαλότητας αυτής είναι κάποιες ‘σπόντες’ που ακούγονται στο διάλειµµα, του 

τύπου: ‘Ας το έκανε αυτό ο ….., και θα έβλεπες τι θα πάθαινε!’, ‘ Εµ, εσύ τι θα µας έλεγες;’, ‘ Αφού 
είσαι γιος της καθηγήτριας!’. Υπάρχουν, ωστόσο, και παιδιά καθηγητών που δεν έχουν τόσο καλή 
απόδοση στην τάξη, αλλά διαβάζουν και είναι συνεπείς στην εκπόνηση των κατ’ οίκον εργασιών· 
αυτό, βέβαια, δεν το γνωρίζουν οι αντιδραστικοί, διότι βλέπουν µόνο την εικόνα των πρώτων στην 

τάξη. 
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 Όπως πιστεύει ο διδάσκων, η στάση των καλών µαθητών είναι συγκρατηµένη 
απέναντι στην οµάδα του µαθητή Αλέξανδρου:  

Οι καλοί µαθητές δεν εκφράζουν φανερά παράπονα. Ακολουθούν το µέσο όρο και δε θέλουν 
να έρθουν σε φανερή ρήξη µε τους συµµαθητές τους. 

Ο διδάσκων εντοπίζει µία ακόµη σηµαντική αιτία της διαµόρφωσης του κακού 
κλίµατος: 

Σηµαντικό ρόλο παίζει και η νοοτροπία του τελειοφοίτου, όπως αυτή προβάλλεται κυρίως από την 
οµάδα του µαθητή Αλέξανδρου: σύµφωνα µε τη νοοτροπία αυτήν, ο µαθητής της Γ’ Γυµνασίου είναι 

ο ‘µεγάλος’ του σχολείου και δε θεωρεί απαραίτητο να διαβάζει πολύ, διότι θέλει να είναι 
απελευθερωµένος. 

Εντούτοις, είναι αισιόδοξος για τη βελτίωση του διδακτικού κλίµατος: 

Ωστόσο, το κλίµα αυτό µπορεί να αλλάξει. 

Οι ελπίδες του διδάσκοντος στηρίζονται µάλλον στο γεγονός ότι οι µαθητές µπορούν 
να δίνουν καλές απαντήσεις όταν θέλουν. Υπάρχουν, εξάλλου, παραδείγµατα, όπως εκείνο 
της ενδεικτικής διδασκαλίας, που αποδεικνύουν ότι οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να 
συµµετέχουν ενεργά όταν θέλουν και να λειτουργεί θετικά ο διάλογος. 

 

Αντιλήψεις των µαθητών ως προς τις διδακτικές πρακτικές του διδάσκοντος  

Από την άλλη, οι µαθητές στις άτυπες συνοµιλίες και τις συνεντεύξεις µας 
αποφεύγουν να εκφράσουν οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά µε τις επιλογές του διδάσκοντος 
και να ασκήσουν έστω και έµµεση κριτική στις επιλογές του. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι 
παρά τις επίµονες προσπάθειές µου, κανείς από τους µαθητές που κάθεται δίπλα στο 
µαθητή Αλέξανδρο δε σχολιάζει συγκεκριµένα περιστατικά µέσα στην τάξη, 
αποφεύγοντας να δώσει έστω και µία µονολεκτική απάντηση. Μερικοί µαθητές, ωστόσο, 
συζητούν µαζί µου και κατορθώνω να εκµαιεύσω απαντήσεις τους σχετικά µε τα 
πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της διδασκαλίας µε τον τρόπο που γίνεται. Αν και 
δεν απαντούν ευθέως στα ερωτήµατά µου, οι θέσεις τους είναι ενδεικτικές γύρω από 
ορισµένα ζητήµατα.  

Στο σηµείο αυτό πρέπει να υπογραµµιστεί ότι η σχετική διαδικασία συζήτησης 
γύρω από τα θέµατα αυτά ήταν µία εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση λόγω του περιορισµένου 
χρόνου που είχα στη διάθεσή µου για τις κατ’ ιδίαν συζητήσεις και τις άτυπες συνοµιλίες 
µου µε τους µαθητές. Αναγκαζόµουν να τους βρω κυρίως στα διαλείµµατα: η βιασύνη και 
οι αστάθµητοι παράγοντες ήταν εµπόδια που έπρεπε να ξεπεραστούν για να επιτευχθεί η – 
έστω και σύντοµη – συνοµιλία µας.  

Εντούτοις, σταχυολογώντας αντιπροσωπευτικές απαντήσεις τους, προκύπτουν 
ορισµένα συµπεράσµατα από αποσπασµατικές πληροφορίες. Οι µαθητές αξιολογούν 
θετικά: 

1. την ιστορική πλαισίωση των αναλυόµενων κειµένων. 
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Μ’ αρέσουν οι ιστορικές αναλύσεις των κειµένων (ανάλυση του πότε και κάτω από 

ποιες συνθήκες γράφτηκαν) που µερικές φορές κάνουµε στην τάξη. (Πυθαγόρας) 

2. την καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας µέσω της λεκτικής διάδρασης µε το 
διδάσκοντα. 

Μ’ αρέσει περισσότερο η διαδικασία µε την οποία ο καθηγητής εξετάζει να δει αν οι 
µαθητές κατάλαβαν το µάθηµα κάνοντας ερωτήσεις. Μιλάµε σχεδόν όλοι και µαζί 
καταλαβαίνουµε καλύτερα το µάθηµα. Αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι µαθαίνουµε 
να συνεργαζόµαστε. Απαντώντας στις  ερωτήσεις, το σύνολο που βγάζουµε είναι το 

νόηµα που είναι το αποτέλεσµα της συνεργασίας. (∆ηµόκριτος) 

3. την απόκτηση γραµµατολογικών γνώσεων και την έκφραση αυθόρµητων 
συναισθηµάτων. 

Τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι λίγα και είναι τα εξής: µαθαίνουµε µέσα από τα 
κείµενα για τον πολιτισµό και την παράδοση της πατρίδας µας, πολλά παιδιά 

ανακαλύπτουν το ταλέντο που έχουν µέσα τους να γράφουν λογοτεχνικά κείµενα και, 
επίσης, µε τη Νεοελληνική Λογοτεχνία εκφράζονται συναισθήµατα της στιγµής και τη 

βλέπουµε ως µια ώρα ξεκούρασης. (Ισµήνη) 

4. τη λεκτική διάδραση διδάσκοντος και µαθητών. 

Μου  αρέσει ο σχολιασµός του κειµένου µε διάλογο ανάµεσα στους µαθητές της 

τάξης και στον καθηγητή. (Σεµέλη) 

Μου αρέσει όταν κάνουµε συζήτηση µε τον κύριο για το θέµα του κειµένου. ∆εν 
υπάρχει κάτι που να µην µου αρέσει, γιατί γενικά από την Πρώτη Γυµνασίου τα 

‘Κείµενα’ µου άρεσαν. (Όµηρος) 

Μου αρέσει η ευκαιρία που σου δίνεται να πεις τη γνώµη σου για κάτι που 

συναντάµε στο κείµενο. (Αναξίµανδρος) 

5. τη διαδικασία ανάλυσης του κειµένου. 

Στο µάθηµα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας µου αρέσει το ότι αναλύουµε ένα κείµενο 
και επίσης µαθαίνουµε πράγµατα για τη ζωή του συγγραφέα αλλά και για το δικό του 
τρόπο γραφής. Το µάθηµα αυτό είναι ένα από τα αγαπηµένα µου και δεν υπάρχει 

κάτι που να µην µου αρέσει. (Ηρώ) 

6. το περιεχόµενο των λογοτεχνικών κειµένων. 

Μου αρέσει περισσότερο το περιεχόµενο των κειµένων και η πλοκή. (Αλκµήνη) 

Προσωπικά, βρίσκω το µάθηµα των ‘Κειµένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας’ 
ιδιαίτερα ενδιαφέρον, επειδή δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές να µελετήσουν 

διάφορα σηµαντικά κείµενα. (Λεωνίδας) 

 Από την άλλη, η κριτική τους επικεντρώνεται µε πιο άµεσο ή έµµεσο τρόπο στα 
παρακάτω σηµεία, καθώς οι µαθητές ενοχλούνται από: 
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1. τη µικρή συµµετοχή τους στο µάθηµα και θεωρούν, ίσως, ότι ο εκπαιδευτικός δεν 
προσπαθεί αρκετά να τους δώσει αυτήν την ευκαιρία.  

Στο µάθηµα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας δε µ’ αρέσει το γεγονός ότι µερικές 
φορές οι καθηγητές µετατρέπουν τη διδασκαλία του µαθήµατος σ’ ένα µονόλογό 
τους (όπου δε συµµετέχει η τάξη). Θα πρέπει οι καθηγητές να προσπαθούν να 

βγάλουν απ’ τους µαθητές αυτά που οι µαθητές ξέρουν (και ξέρουν πολλά) και να 
κάνουν τους µαθητές να εκφράζονται ελεύθερα, καθώς και να ενθαρρύνουν τη 

συζήτηση στην τάξη. (Πυθαγόρας) 

2. την έλλειψη κινητικής µορφής έκφρασης ως µέσου πρόσληψης του διδακτικού 
κειµένου. 

∆εν µ’ αρέσει να µαθαίνουµε µέσω ενός κειµένου του ήρωές του. Πιστεύω ότι για να 
µάθουµε καλύτερα τα κείµενα πρέπει να τα παίζουµε σαν θέατρο. Να παίζουν 

κάποια παιδιά τους ήρωες και άλλα τους θεατές. (∆ηµόκριτος) 

3. την κατάταξη των κειµένων του διδακτικού βιβλίου σε χρονικές περιόδους. 

Τα λιγότερο ενδιαφέροντα στοιχεία του µαθήµατος είναι τα εξής: είναι βαρετά τα 
έργα όπως είναι χωρισµένα σε τοµείς, ενώ θα µπορούσαν να είναι πιο κοντά στην 

ηλικία µας και να είναι κυρίως λογοτεχνικά, και όχι ποιήµατα. (Ισµήνη) 

4. το περιεχόµενο του διδακτικού βιβλίου. 

Πρώτα απ’ όλα δε µου αρέσει η επιλογή κειµένων για ανάλυση και δεύτερον ο 
τρόπος ανάλυσης των κειµένων. Φυσικά, δε φταίει ο καθηγητής, αλλά το Υπουργείο. 

(Περικλής) 

Πιο ενδιαφέρον βρίσκω όταν διαβάζουµε για πρώτη φορά το κείµενο. (Ηρακλής) 

Μου αρέσουν κάποια πεζά κείµενα που είναι περιγραφικά ή ιστορίες. (Ήφαιστος) 

 

∆ιαχείριση της σχολικής τάξης   

Κατά τη διάρκεια της ενδεικτικής διδασκαλίας, ο διδάσκων διαχειρίζεται µε µεγάλη 
άνεση τις λίγες περιπτώσεις πρόκλησης γενικότερου θορύβου στην τάξη και κατορθώνει 
να διατηρεί στην τάξη του ήρεµο διδακτικό κλίµα. Οι χειρισµοί του είναι απλοί, 
αποτελεσµατικοί και στοχεύουν στη γρήγορη αποκατάσταση της τάξης, χωρίς 
περιττολογίες, εξάρσεις ή άσκοπες απειλές τιµωρίας. Αξιοσηµείωτες ενέργειες του 
∆ιδάσκοντος Α΄: 

� ∆ιαρκής προτροπή συµµετοχής των µαθητών στο µάθηµα 
�  Ευθεία ανάκληση στην τάξη 
� Ανάκληση στην τάξη µε διατύπωση ορθολογικών επιχειρηµάτων 
� Kοινωνική επικοινωνιακή τεχνική ‘έρχοµαι στη θέση του άλλου’  
� Επίκληση για τήρηση στάσης που χαρακτηρίζεται από τη σοβαρότητα που αρµόζει 

στην ηλικία των µαθητών. 
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 Συµπερασµατικά, ο διδάσκων µε πολύ κατάλληλους, λεπτούς και εύστοχους 
χειρισµούς επιβάλλει την πειθαρχία και αποκαθιστά την τάξη, διατηρώντας τον απόλυτο 
έλεγχό της. Ετοιµόλογος και αποτελεσµατικός, είναι αποφασισµένος να µην επιτρέψει 
οποιαδήποτε παρέκκλιση από την οµαλή πορεία του µαθήµατος. Τον απασχολεί, επίσης, η 
ενδυνάµωση του συµµετοχικού ρόλου των µαθητών στην κατασκευή της νέας γνώσης, ως 
και η συνέπειά τους στην συγγραφή των κατ’ οίκον εργασιών. Αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία 
στην προθυµία και την άµεση ανταπόκριση των µαθητών στις υποχρεώσεις που 
συνεπάγεται ο ρόλος τους ως ενεργητικών συντελεστών της µάθησης, δείχνοντας την 
ικανότητά του στη διαχείριση της εύρυθµης λειτουργίας της τάξης. Γενικότερα, ξέρει να 
επιβάλει την παρουσία του, να σταµατά το θόρυβο και να επικυρώνει τον ηγετικό του 
ρόλο σε θέµατα διαχείρισης της τάξης, επιτυγχάνοντας την επιβολή του κυρίαρχου ρόλου 
του προς αποκατάσταση της ησυχίας και διατήρηση της ισορροπηµένης ψυχοδυναµικής 
της τάξης. Η συγκεκριµένη τακτική διασφάλισης της πειθαρχίας µετουσιώνεται ενίοτε µε 
ευέλικτη διατύπωση φραστικών επιλογών, που απηχούν συνήθως συστάσεις και 
παραινέσεις για συµµετοχικότητα. Σε περίπτωση που η τάξη αρχίζει να παρεκτρέπεται µε 
αφορµή ένα γεγονός και τα παιδιά να µη δίδουν προσοχή στο µάθηµα, ο διδάσκων φέρεται 
αποφασιστικά, µε αποτέλεσµα να επιβάλει τη γνώµη του και να επικρατεί ησυχία. Έτσι, 
διατηρεί σε γενικές γραµµές τον έλεγχο των µαθητών και, παρόλο που συχνά έχει το 
περιθώριο κάθε µαθητής να εκφραστεί µε χιούµορ, επικρατεί ένα διαπροσωπικό κλίµα που 
συντηρεί τη σχετική ισορροπία διδάσκοντος – µαθητών. Η διατήρηση αυτού του κλίµατος 
ισορροπίας είναι ο βασικός στόχος του διδάσκοντος ως προς τις σχέσεις του µε τους 
µαθητές και για το λόγο αυτόν επιδιώκει να µην υπερβούν οι τελευταίοι τα εσκαµµένα και 
διαταραχθεί το υφιστάµενο διδακτικό κλίµα. 
 

Κριτική αποτίµηση του διδακτικού προφίλ του διδάσκοντος Α΄  

Ο διδάσκων Α΄ επιτυγχάνει µε επιδέξιους χειρισµούς να διατηρεί καλό διδακτικό 
κλίµα στην τάξη: ο φιλικός του τόνος µε τους µαθητές, ο πολύ καλός χειρισµός του λόγου, 
η  διαλογική ανάπτυξη νοηµάτων, η αρκετά µεγάλη διδακτική του εµπειρία και η 
διατήρηση του ελέγχου της τάξης διαµορφώνουν ένα µαθησιακό περιβάλλον που επιτρέπει 
στους µαθητές να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να ενδυναµώσουν  την κριτική τους 
σκέψη. Ως κύρια στοιχεία της διδασκαλίας του επισηµαίνονται: 

� οι επιτυχείς – καθόσον προκαλούν πολύ καλές παρεµβάσεις και σχολιασµούς εκ 
µέρους των µαθητών – ανοικτές και κριτικές ερωτήσεις που διατυπώνει και η 
συνδροµή βοηθητικών ερωτήσεων/σχολίων.  

� Επιδιώκει τη διαλογική επεξεργασία των αναλυόµενων εννοιών: η διαλεκτική 
ανάλυση των νοηµατοδοτικών συσχετισµών του συντελείται µε χρήση 
επαναλήψεων και λεκτικών αναδιατυπώσεων των νέων νοηµάτων, ενώ παράλληλη 
εφαρµογή της εντοπίζεται στην ανακλαστική λειτουργία των λόγων των µαθητών 
µέσω νοηµατικών/λεκτικών επαναλήψεων εκ µέρους του. Στο πλαίσιο αυτό, 
εξάλλου, εντάσσεται και η περιστασιακή διδακτική πρακτική του να ρωτά και να 
απαντά ο ίδιος.  
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� Οι τρεις αναλυτικοί τύποι µαιευτικής διάδρασης διδάσκοντος και µαθητών 
αποτυπώνουν τον κειµενοκεντρικό χαρακτήρα της ανάλυσης.  

� Η κειµενοκεντρική ανάλυση ενισχύεται µε το υποστηρικτικό υλικό του διδακτικού 
φυλλαδίου. Η τυπολογία του τελευταίου αναδεικνύει το ρόλο της διακειµενικής 
προσέγγισης των αναλυόµενων εννοιών, παρέχοντας σηµαντικές πληροφορίες σε 
ιστορικό, θεωρητικό και ερµηνευτικό επίπεδο. Μολονότι µη αξιοποιήσιµο από 
πολυτροπικής πλευράς, το διδακτικό φυλλάδιο συµπυκνώνει τα βασικά σηµεία 
κάθε µαθήµατος και αποτελεί χρήσιµη πηγή γνώσεων για το µαθητή.  

� Παράλληλα, η περιστασιακή αποτύπωση πολυ/δια-σηµειωτικών καταγραφών 
στον πίνακα συµβάλλει στην ανάδειξη πιο σύνθετων εννοιολογικών συσχετισµών, 
χωρίς, ωστόσο, να παρατηρείται συστηµατική εµβάθυνσή τους. 

∆έκα περίπου από τους είκοσι εφτά µαθητές ανταποκρίνονται σε µεγάλο βαθµό 
στις απαιτήσεις του µαθήµατος και συµµετέχουν, ενώ από τους υπόλοιπους δεκαεφτά, οι 
δώδεκα περίπου αναλαµβάνουν περιστασιακά πρωτοβουλίες µέσα στην τάξη και οι 
υπόλοιποι πέντε δεν αποδίδουν ικανοποιητικά. Οι κατ’ οίκον εργασίες των µαθητών, 
τέλος, καλλιεργούν τον κριτικό στοχασµό τους, αλλά η στερεοτυπική ανάγνωσή τους στην 
τάξη στερεί ένα µεγάλο µέρος της γόνιµης ερµηνευτικής δυναµικής που θα µπορούσε να 
αναπτυχθεί από τη διαλεκτική προσέγγισή τους. 

 

Οι µαθητές και οι κατ’ οίκον εργασίες τους 

Περιεχόµενο των κατ’ οίκον εργασιών των µαθητών της ενδεικτικής διδασκαλίας  

Ο διδάσκων αποδίδει µεγάλη σηµασία στο συστηµατικό έλεγχο των γραπτών κατ’ 
οίκον εργασιών των µαθητών. Χαρακτηριστικό είναι ότι διατυπώνει παράπονα επειδή στο 
προηγούµενο µάθηµα του έδωσαν τετράδια µε τις κατ’ οίκον εργασίες µόνο οι µισοί 
µαθητές, δεκατρείς από τους είκοσι εφτά. Αυτό που προκύπτει από τα λόγια του είναι ότι 
το ζήτηµα της συγγραφής των κατ’ οίκον εργασιών χρήζει άµεσης αντιµετώπισης, 
δεδοµένου ότι αποτελεί ένα σύνθετο πρόβληµα, εφόσον 

• λιγότεροι από τους µισούς µαθητές ασχολούνται µε τη συγγραφή των κατ’ οίκον 
εργασιών. 

• Οι µαθητές δεν παραδίδουν άµεσα τις εργασίες τους, έχοντας τη διακριτική 
ευχέρεια να τις παραδώσουν ετεροχρονισµένα και επαναπαύονται σε αυτό 
(«Σήµερα θα πάρω, βέβαια, κάποια, αλλά εκείνο που µετράει είναι η αµεσότητα»). 

• Ο διδάσκων επιπλήττει τους µαθητές, διότι δεν ασχολούνται µε τη συγγραφή των 
κατ’ οίκον εργασιών τους («Και όταν πρέπει να γράψουµε τις εργασίες, να τις 
γράψουµε»). 

Ο διδάσκων δίνει µία δεύτερη ευκαιρία στους µαθητές να παραδώσουν τις εργασίες 
τους, δείχνοντας διαλλακτικότητα και υποµονή («Στο τέλος της ώρας όσοι έχετε τα 
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τετράδιά σας και δεν τα δώσατε χθες, θα τα φέρετε»). Με τον τρόπο αυτόν, δηλώνει ρητά 
ότι είναι απαραίτητο να διαπιστώσει πως οι µαθητές ασχολούνται µε τις κατ’ οίκον 
εργασίες, έστω και καθυστερηµένα.  

Η παραγωγή γραπτού λόγου αποτελεί σηµαντική εφαρµογή διδακτικών στόχων 
του ∆ιδάσκοντος Α΄ σε κατ’ οίκον εργασίες και είναι αναπόσπαστο κοµµάτι του 
διδακτικού σχεδιασµού στο µάθηµα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Ως προς το 
περιεχόµενο των εργασιών, θα εξαχθούν παρακάτω ειδικότερα συµπεράσµατα µετά την 
παράθεση ενδεικτικών δειγµάτων τους. Σχετικά µε τον παράγοντα αξιολόγησης του 
περιεχοµένου της παραγωγής γραπτού λόγου, παρατίθενται ενδεικτικά πέντε από τις 
καλύτερες απαντήσεις στις δύο ανατεθείσες κατ’ οίκον εργασίες της ενδεικτικής 
διδασκαλίας του διδάσκοντος, ώστε να προκύψει σαφής εικόνα του τρόπου δουλειάς των 
µαθητών και να αναδειχθεί η ποιότητα της µορφής και του περιεχοµένου των εργασιών 
τους. Ορισµένες άλλες εργασίες θα παρατεθούν στο Παράρτηµα στο τέλος του βιβλίου, 
ώστε να είναι σε θέση ο αναγνώστης να διαµορφώσει πιο λεπτοµερή άποψη της δουλειάς 
των µαθητών. 

1η ερώτηση για κατ’ οίκον εργασία του µαθητή: Με ποιον τρόπο, µε ποιο ρόλο, για ποιο 
σκοπό παρεµβαίνει ο ποιητής; 

        (σ. 24 του Ανθολογίου) 

Πυθαγόρας 

Ο ποιητής σ’ αυτό το κοµµάτι του κειµένου είναι τριτοπρόσωπος και παντογνώστης 

αφηγητής. Στους στίχους 891 – 898 ο ποιητής παρεµβαίνει για να µας δείξει τους 

δισταγµούς και το φόβο του Πεζόστρατου να µιλήσει στο βασιλιά, αλλά και την 

αγάπη του για το παιδί του. Στους στίχους 911 – 919 ο ποιητής παρεµβαίνει για 

δεύτερη φορά για να δείξει την ψυχική αναστάτωση του Πεζόστρατου και την 

απόφασή του να µιλήσει για το προξενειό. 

 

Λεωνίδας 

Στο πρώτο απόσπασµα έχουµε τον παντογνώστη αφηγητή ο οποίος γνωρίζει και 

παρουσιάζει τα πάντα. Στους στίχους 891 – 898 παρουσιάζεται η µεταστροφή του 

Πεζόστρατου και η απόφαση του να κάνει το χατίρι του γιου του πηγαίνοντας να 

ζητήσει το χέρι της Αρετούσας για το γιο του. Παράλληλα, αφηγείται τα γεγονότα 

σαν να ξέρει τι σκέφτεται και σκοπεύει να κάνει ο ήρωας. Σε αυτό το σηµείο (της 

µεταστροφής του Πεζόστρατου) είναι έντονο το στοιχείο της µεταφοράς. Στο δεύτερο 

τµήµα της αφήγησης ο ποιητής παρουσιάζει πως ο Πεζόστρατος µετά από δισταγµούς, 

περιστροφές, γενικολογίες και υπονοούµενα τολµάει να µιλήσει στο βασιλιά για το 

προξενιό. Ο ποιητής παρακολουθώντας τις µελετηµένες κινήσεις του ήρωα, καταγράφει 

την ψυχική του κατάσταση και τον αγώνα ανάµεσα στην αγάπη του για το γιο του 

και στο φόβο της αντίδρασης του βασιλιά. Αφηγείται χρησιµοποιώντας έµµεση αφήγηση, 

χωρίς δηλαδή να επαναλαµβάνει τα λόγια του ήρωα αυτολεξεί. 

 

∆ήµητρα 
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Ο ποιητής προσπαθεί να παρουσιάσει την αγάπη δύο νέων σ’ ένα πεζό κείµενο. 

Όταν παρεµβαίνει ο ποιητής στην οµαλή πλοκή του έργου, υπάρχει αφήγηση, 

δηλαδή πλάγιος λόγος. Ο λόγος για τον οποίο παρεµβαίνει είναι για να εξηγήσει 

στον αναγνώστη τα γεγονότα και τα λόγια των πρωταγωνιστικών προσώπων. 

στην πρώτη περίπτωση, το κάνει για να περιγράψει καλύτερα τα συναισθήµατα 

και τις φοβίες του Πεζόστρατου στην αρχή και την σταδιακή εναλλαγή 

συναισθηµάτων του. Στην άλλη περίπτωση, προσπαθεί να µας βοηθήσει 

να καταλάβουµε καλύτερα τις αντιρρήσεις του βασιλιά. 

 

Ήφαιστος 

Ο ποιητής µας αφηγείται τα γεγονότα και τα συναισθήµατα των προσώπων του έργου. 

Σταµατάει την αφήγησή του και δίνει το λόγο στα πρόσωπα του έργου, δηµιουργώντας 

διαλόγους. Με αυτό τον τρόπο καταφέρνει να κάνει το κείµενο πιο ζωντανό και παραστατικό. 

 

Ιοκάστη 

Ο ποιητής, ενώ αφηγείται τα γεγονότα, διακόπτει την αφήγηση και αφήνει να µιλήσουν 

απευθείας τα κύρια πρόσωπα του έργου, ο ίδιος αρκείται να µιλάει έµµεσα, περιγράφοντας 

διάφορες σκηνές ή καταστάσεις ή, ακόµη, συνδέοντας τους µεταξύ των προσώπων 

διαλόγους. Έτσι, το έργο αποκτά αµεσότητα και γίνεται ζωηρό και συναρπαστικό, γιατί 

πλησιάζει πιο πολύ προς τη θεατρική παράσταση παρά προς την έµµετρη µυθιστορία. 

 

2η ερώτηση: Κάθε πατέρας επιθυµεί την οικογενειακή του ευτυχία. Πώς ενεργεί ο βασιλιάς 
και πώς ο Πεζόστρατος, για να πετύχουν αυτόν το στόχο; (σ. 24 του Ανθολογίου) 

 

 

Πυθαγόρας  

Ο Πεζόστρατος αγαπάει πολύ το γιο του και δε θέλει να τον βλέπει δυστυχισµένο 

(δε θέλει … κρίση). Γι’ αυτό αποφασίζει να µιλήσει στο βασιλιά για το προξενειό 

παρά τους δισταγµούς και τους φόβους του. Ο Πεζόστρατος ήθελε να είναι ο γιος 

του ευτυχής, για να είναι ευτυχής κι η οικογένειά του. Ο βασιλιάς αγαπάει την 

κόρη του κι ίσως να πιστεύει ότι η αγάπη της για τον Ερωτόκριτο είναι επιπολαιότητα. 

Ο βασιλιάς εµπλέκει όµως την προσωπική στην οικογενειακή του ευτυχία. Θέλει 

να παντρευτεί η κόρη του αρχοντόπουλο (κυρίως βασιλόπουλο) για να αυξηθεί 

η δύναµή του κι η επιρροή του σ’ άλλα βασίλεια. Έτσι θέλει να υπερισχύσουν 

οι προσωπικές του κατακτήσεις έναντι της οικογενειακής του ευτυχίας. Γι’ αυτό 

διώχνει τον Πεζόστρατο. 

 

Ήφαιστος 

Ο βασιλιάς και ο Πεζόστρατος είναι δυο πρόσωπα µε διαφορετικό χαρακτήρα. 

Γι’ αυτό και ο τρόπος που σκέφτονται την ευτυχία των παιδιών τους δεν µπορεί 
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να είναι ο ίδιος. Ο βασιλιάς πιστεύει ότι η κόρη του πρέπει να παντρευτεί έναν 

άνθρωπο της ίδιας κοινωνικής τάξης. Έτσι η ευτυχία της κόρης του θα είναι και 

         οικογενειακή ευτυχία, χωρίς να επηρεάζει το συµφέρον του. Αντίθετα, ο Πεζόστρατος 

 σκέφτεται το πως νιώθει ο γιος του, γιατί θέλει την ευτυχία του. Πιστεύει ότι η 

 διαφορά της κοινωνικής τάξης δεν πρέπει να είναι εµπόδιο αφού υπάρχει η 

 αγάπη των δύο νέων, επίσης οι αξίες της γνώσης και της αρετής. 

 

Λεωνίδας  

Ο Πεζόστρατος είναι ένας πατέρας ο οποίος βάζει πάνω απ’ όλα την ευτυχία του 

       παιδιού του. Για αυτό παρόλο που ήταν διστακτικός στην αρχή, στη συνέχεια πήγε 

να ζητήσει από το βασιλιά το χέρι της κόρης του διακινδυνεύοντας τη ζωή του 

και ακόµη και τη ζωή του γιου του µόνο και µόνο για να επιδιώξει την ευτυχία 

 του γιου του. Από την άλλη, ο βασιλιάς δεν έχει καµία σχέση µε τον Πεζόστρατο 

 ως προς αυτό το θέµα. Νοµίζει πως η κόρη του θα ήταν ευτυχισµένη µόνο µε 

 βασιλόπουλα και ότι ένας άντρας κατώτερης τάξης δεν θα ήταν ικανός να την 

  κάνει να ζήσει καλά. Νόµιζε πως ο έρωτάς της µε τον Ερωτόκριτο ήταν απλά 

 µια επιπολαιότητα. Θα έλεγα ότι ο βασιλιάς συνέδεε την ευτυχία της κόρης του 

     µε το προσωπικό του συµφέρον. Ήθελε να την παντρέψει µε το βασιλόπουλο 

 από το Βυζάντιο, έχοντας απώτερο σκοπό να ενισχύσει την πολιτική του θέση 

             και να εξασφαλίσει την ειρήνη στο βασίλειό του. 

 

Αλκµήνη 

Ο Πεζόστρατος, πατέρας του Ερωτόκριτου θέλει την ευτυχία του γιου του, δεν 

 αντέχει να τον βλέπει στεναχωρηµένο γι’ αυτό και πάει στο βασιλιά για το προξενιό. 

Ο Πεζόστρατος τοποθετεί την ευτυχία του παιδιού του πάνω και απ’ τη ζωή του 

 γι’ αυτό παρά τους δικαιολογηµένους φόβους του για την αντίδραση του βασιλιά 

 κάνει αυτό που θα φέρει την ευτυχία του παιδιού του. Από την άλλη πλευρά ο  

 βασιλιάς επιδιώκει την ευτυχία της κόρης του, πιστεύει όµως ότι θα ευτυχίσει 

 µε τα πλούτη και όχι µε την αγάπη. Παράλληλα ο βασιλιάς επιδιώκει και το 

 δικό του ώφελος διότι βλέπει το γάµο της κόρης του ως ένα τρόπο επέκτασης 

 του βασιλείου του. 

 

∆ήµητρα 

Είναι λογικό κάθε πατέρας να θέλει το καλό του παιδιού του και γενικά την 

οικογενειακή του ευτυχία. Στην συγκεκριµένη περίπτωση, ο Πεζόστρατος στην 

αρχή φοβάται και διστάζει να πάει να µιλήσει στο βασιλιά για τα αισθήµατα του 

γιου του. Ύστερα όµως, µετά από πολύ σκέψη αποφασίζει να διακινδυνέψει και 

προσπαθεί για την ευτυχία του παιδιού του. Έτσι παίρνει την τολµηρή απόφαση 

να πάει στον βασιλιά, ρισκάροντας ακόµα και τη ζωή του. Απ’ την άλλη πλευρά, 

ο βασιλιάς θέλει το καλύτερο που πιστεύει αυτός ότι είναι καλύτερο για την κόρη 

 του. Πιστεύει όµως ότι η κόρη του πρέπει να παντρευτεί κάποιον ισάξιο µ’ αυτήν, 

 δηλαδή κάποιον απ’ την ίδια κοινωνική τάξη. Νοµίζει ότι το γεγονός ότι η κόρη 

 του αγαπά έναν φτωχό είναι µια επιπολαιότητα και αργότερα θα το µετανιώσει 
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 γι’ αυτό θέλει να την προστατέψει. Πιστεύει πως πραγµατικά η διαφορά κοινωνικής 

τάξης είναι µεγάλο πρόβληµα. Απ’ την άλλη πλευρά όµως, υποσυνείδητα αρνείται 

 λόγω των δικών του συµφερόντων, αφού θεωρεί τον γάµο µέσο αύξησης της δύναµής 

του. Αν η κόρη του παντρευόταν κάποιον ισάξιο της, αύξαινε την κυριαρχία του, 

 µετά απ’ την ένωση των βασιλείων τους και θα αυξανόταν η δύναµη και το κύρος 

 του (ταυτίζει τα δικά του συµφέροντα µε αυτά της κόρης του). 

 

Από την παράθεση των εργασιών προκύπτει ότι οι µαθητές έχουν προσλάβει 
βασικές έννοιες της ενδεικτικής διδασκαλίας. Συγκεκριµένα, ως προς την 1η ερώτηση οι 
µαθητές κατανοούν 

• τον τρόπο µε τον οποίο ο ποιητής περιγράφει µε έµµεση αφήγηση τις ψυχικές 
µεταπτώσεις του Πεζόστρατου και την πάλη που διεξάγεται µέσα του ανάµεσα στη 
συναισθηµατική φόρτιση για το καλό του γιου του και τις επιταγές της λογικής, η 
οποία υπαγορεύει να µη µιλήσει στο βασιλιά. 

• τη δεύτερη παρέµβαση του ποιητή ανάµεσα στα διαλογικά µέρη για να περιγράψει 
τον τρόπο µε τον οποίο ο Πεζόστρατος ξεπερνά τους ενδοιασµούς του και 
αποφασίζει να µιλήσει στο βασιλιά. 

Αναφορικά µε τη 2η ερώτηση, φαίνεται πως οι µαθητές έχουν κατανοήσει το 
διαφορετικό τρόπο σκέψης του Πεζόστρατου και του βασιλιά:  

• ο πρώτος ενεργεί µε γνώµονα την ευτυχία του παιδιού του, χωρίς να συνυπολογίσει 
άλλους παράγοντες 

• ο δεύτερος επιδιώκει µε την επιλογή ενός βασιλικού γόνου ως συζύγου της κόρης 
του την αύξηση του κύρους του βασιλείου του µέσω της σύναψης στρατηγικών 
συµµαχιών, εµπλέκοντας έτσι το προσωπικό του συµφέρον στην οικογενειακή του 
ευτυχία. 

Από την εκπόνηση των παραπάνω εργασιών µπορούν να εξαχθούν τα εξής 
ειδικότερα συµπεράσµατα: 

• Στην πρώτη ερώτηση που πραγµατεύεται υφολογικές παρατηρήσεις οι µαθητές 
απαντούν µε πιο λιτό λόγο και µερικοί δεν αναφέρονται και στις δύο παρεµβάσεις 
του ποιητή – αφηγητή (από τις εργασίες που παρατίθενται στο Παράρτηµα 
προκύπτει ότι η εργασία του µαθητή Αναξίµανδρου δεν επιτυγχάνει τους 
διδακτικούς στόχους, ενώ ορισµένες απαντήσεις µαθητών είναι εξαιρετικά 
σύντοµες). 

• Στη δεύτερη ερώτηση, η οποία αποσκοπεί στην καλλιέργεια της κριτικής 
ικανότητας των µαθητών, οι τελευταίοι αποδίδουν σε γενικές γραµµές τα 
διδαχθέντα νοήµατα στις απαντήσεις, χρησιµοποιώντας περισσότερα επιχειρήµατα 
και τεκµηριώνοντας καλύτερα τις απόψεις τους. 
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• Η πλειοψηφία των µαθητών – συµπεριλαµβανοµένων και των εργασιών του 
Παραρτήµατος – παράγει γραπτό λόγο µετρίου επιπέδου και δεν υφίσταται 
σηµαντική ποιοτική διαφορά σε επίπεδο µορφής ή περιεχοµένου µεταξύ τους. 

• Πολλές από τις εργασίες που παρουσιάζονται στο Παράρτηµα χαρακτηρίζονται 
από προχειρότητα, συντοµία και τυπικότητα: οι µαθητές ∆ηµόκριτος και Σεµέλη, 
µάλιστα, αντιγράφουν κατά λέξη από το ίδιο σχολικό βοήθηµα, µε αποτέλεσµα οι 
απαντήσεις τους να είναι πανοµοιότυπες και στις δύο ερωτήσεις. 

• Οι εργασίες δεν προσφέρουν πολλές δυνατότητες για απόκτηση νέων γνώσεων και 
καλλιέργεια της φαντασίας των µαθητών. 

 

Αντιλήψεις του διδάσκοντος ως προς την εκπόνηση των κατ’ οίκον εργασιών 

Αναφορικά µε την εκπόνηση των κατ’ οίκον εργασιών που ανατίθενται στους µαθητές, 
ο διδάσκων επιβεβαιώνει ότι η πλειοψηφία των µαθητών δεν ασχολείται ενεργά και 
συστηµατικά µε αυτές:  

∆ε γράφουν όλοι και υπάρχει µία µεγάλη οµάδα µαθητών που απαντάει στις ερωτήσεις τυπικά, 
απλώς για να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους. Συνεπείς είναι δέκα µε δώδεκα περίπου 

µαθητές. Μία άλλη οµάδα µαθητών είναι εκείνοι που άλλοτε γράφουν και άλλοτε δε γράφουν· 
αυτή η οµάδα αποτελείται από δέκα περίπου άτοµα. Υπάρχει, τέλος, µία οµάδα µαθητών που 

γράφουν ελάχιστα τις κατ’ οίκον εργασίες τους, αποτελούµενη από πέντε µε επτά άτοµα περίπου. 
Μία ιδιαιτερότητα που σηµειώνω είναι πως ο µαθητής Αλέξανδρος, ηγέτης της γνωστής οµάδας 
µαθητών, γράφει αρκετά συχνά τις κατ’ οίκον εργασίες, ίσως και επειδή  η µητέρα του είναι 
φιλόλογος. Ωστόσο, η πλειοψηφία των µαθητών κάνει τυπική δουλειά. Μόνο τρία – τέσσερα 

άτοµα κάνουν εξαιρετική δουλειά. 

Ανάθεση και εξέταση των κατ’ οίκον εργασιών 

Οι κατ’ οίκον εργασίες που αναθέτει ο διδάσκων αποσκοπούν κυρίως στην 
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και την οικειοποίηση εκ µέρους των µαθητών 
σηµαντικών εννοιών, που έχουν συζητηθεί στην τάξη κατά τη διάρκεια της ερµηνευτικής 
ανάλυσης του κειµένου. Σχετικά µε την προσπάθεια του διδάσκοντος να βάλει κριτικές 
ερωτήσεις για τις κατ’ οίκον εργασίες, παρατίθεται ένα ενδεικτικό παράδειγµα: 
συγκεκριµένα, στο µάθηµα της 29/9/08 µε διδασκόµενο κείµενο το δηµοτικό τραγούδι 
«Του γιοφυριού της Άρτας», η πρώτη εργασία για το σπίτι («Ποιες είναι οι ψυχολογικές 
µεταπτώσεις της γυναίκας του πρωτοµάστορα και πού έγκειται η τραγικότητά της;») αφορά 
στην εφαρµογή της γνώσης που αποκτήθηκε στην τάξη, σύµφωνα µε τα όσα είπε ο 
διδάσκων για την κατανόηση της ψυχολογίας ενός ανθρώπου σε τέτοια κατάσταση, ενώ η 
2η εργασία («Να συγκρίνετε τα δύο τραγούδια – ‘Το γεφύρι της Άρτας’ και ‘Του νεκρού 
αδερφού’ – ως προς τη στιχουργία και την αφηγηµατική τεχνική») χρήζει κριτικής 
προσέγγισης, αφού εµπεριέχει στοιχεία σύγκρισης. Μερικές φορές, οι κατ’ οίκον εργασίες 
επιδιώκουν να εµπεδώσει ο µαθητής θεωρητικές ή γραµµατολογικές γνώσεις, όπως, για 
παράδειγµα, τα χαρακτηριστικά και τους εκπροσώπους της Κρητικής Λογοτεχνίας, ή 
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γενικές γνώσεις για την Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, όπως συµβαίνει στο 
µάθηµα της 14/10/08.  

Ο διδάσκων, οµολογουµένως, ακούει τους µαθητές, τους βάζει και διαβάζουν τις 
εργασίες τους, δεν τις αγνοεί, συµφωνεί µε τις απαντήσεις τους σε κάποιο βαθµό. Ως προς 
τον τρόπο, όµως, που επιλέγει να αξιοποιήσει τις κατ’ οίκον εργασίες τους στη διδασκαλία 
του, θα διευκρίνιζα ότι η στερεοτυπική ανάγνωσή τους στην τάξη τις µετατρέπει σε 
παράλληλους µονολόγους. Σπανίως ο µαθητής έχει κάποιες καινούργιες σκέψεις να 
αναφέρει στην κατ’ οίκον εργασία του, αφού συνήθως στην τάξη γίνεται µια απλή 
ανάγνωση και τίποτα άλλο. Η χρήση στη σχολική τάξη των εργασιών στο σπίτι είναι ένα 
θέµα σηµαντικό: πάγια τακτική του διδάσκοντος είναι η τυπική ανάγνωση των εργασιών 
δύο - τριών µαθητών, οι οποίες στη συνέχεια ούτε σχολιάζονται, ούτε και αναλύονται 
κριτικά στην τάξη· απλώς, ο διδάσκων κάνει, ενίοτε, ορισµένες τυπικές παρατηρήσεις. 

Οπωσδήποτε, εξίσου σηµαντικός παράγοντας είναι το συνολικό κλίµα µέσα στο 
οποίο εξετάζονται οι εργασίες. Το κλίµα είναι συνήθως καλό από την άποψη ότι επικρατεί 
γενικά ησυχία και ο διδάσκων ακούει προσεκτικά την ανάγνωση των εργασιών· από την 
άλλη, ωστόσο, το κλίµα είναι κακό ως προς τη συµµετοχή των µαθητών, δεδοµένου ότι 
δεν παρεµβαίνουν σχεδόν ποτέ µετά την ανάγνωση µίας εργασίας, αφού σπανιότατα 
γίνεται σχολιασµός της και διαλογική συζήτηση γύρω από αυτή.  

Πάγια τακτική του διδάσκοντος είναι να ζητά τα τετράδια των µαθητών για να τα 
διαβάσει προσεκτικά στο  σπίτι του, θεωρώντας ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι σε θέση να 
ελέγξει τις εργασίες όλων των µαθητών και να προβεί στη διόρθωσή τους µε περισσότερη 
ησυχία και άνεση χρόνου. Επιπλέον, η τακτική αυτή αποτελεί µοχλό πίεσης προς τους 
µαθητές, ώστε να εκπονούν στο σπίτι τις εργασίες τους και να είναι έτοιµοι να τις 
παραδώσουν κάθε φορά. Στην πράξη, όµως, µία µεγάλη µερίδα µαθητών δεν είναι 
συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και δεν ασχολούνται καθόλου µε τις εργασίες, ενώ άλλοι 
µαθητές τις εκπονούν ορισµένες µόνο φορές. 

 

Ο διδάσκων Α΄ και ο ερευνητής 

Ο διδάσκων είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου, ευγενικός, συνεργάσιµος και 
ανοιχτός σε προκλήσεις και νέες εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις. Μοιραζόµαστε 
τον ίδιο ενθουσιασµό για την εφαρµογή καινοτόµων διδακτικών προσεγγίσεων και είναι 
διατεθειµένος να µε βοηθήσει όσο µπορεί περισσότερο στην έρευνά µου. Είναι, µάλιστα, 
χαρακτηριστικό για τη φιλοµάθεια του συγκεκριµένου διδάσκοντος ότι πρόσφατα έχει 
παρακολουθήσει σεµινάρια επιµόρφωσης για τις νέες τεχνολογίες και την εφαρµογή τους 
σε φιλολογικά µαθήµατα. Σε γενικές γραµµές, το διδακτικό του προφίλ χαρακτηρίζεται 
από έναν ήρεµο τόνο επικοινωνίας και αυτός ο τόνος επικρατεί και στις σχέσεις µου µαζί 
του. Επιδιώκει, µάλιστα, τη συνεργασία µε άλλους συναδέλφους του για την προώθηση 
ενός διαθεµατικού πρότζεκτ.  

Στην αρχή του πρώτου µαθήµατος που παρακολούθησα (της 22/9/08) επικρατεί 
µία έκδηλη αµηχανία του διδάσκοντος – όπως µου εξοµολογείται και ο ίδιος µετά το τέλος 
της ώρας – καθώς δεν είναι τόσο άνετος µε την παρουσία µου και το γεγονός αυτό τον 
‘φρενάρει’ φανερά. Ωστόσο, στην πορεία γίνεται πιο ελεύθερος και προσαρµόζεται στο 
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γεγονός της παρακολούθησης του µαθήµατος και την καταγραφή σηµαντικών στοιχείων 
του. Μετά το πρώτο τέταρτο περίπου, η διδασκαλία του γίνεται µε οµαλό ρυθµό και 
αντιπροσωπεύει σε µεγάλο βαθµό τον τρόπο µε τον οποίο θα γινόταν το µάθηµα και δίχως 
τη δική µου παρουσία. Στη διάρκεια των υπόλοιπων µαθηµάτων, η συνεργατική σχέση 
µου µε το διδάσκοντα διατηρείται σε καλό επίπεδο και υπάρχει αµοιβαία εµπιστοσύνη 
µεταξύ µας.  

Στις µεταξύ µας σχέσεις, η στάση του διδάσκοντος είναι πολύ θετική σχετικά µε τις 
µελλοντικές πειραµατικές εφαρµογές στο χώρο της διδακτικής και είναι πρόθυµος να 
σχεδιάσουµε και να εφαρµόσουµε µια νέα πρόταση διδακτικής εφαρµογής για τη 
Λογοτεχνία µε τη συνδροµή του εκπαιδευτικού λογισµικού. Στο στάδιο των εθνογραφικών 
παρατηρήσεών µου δεν µπορώ να συµµετέχω σε ουσιαστικά ζητήµατα διδακτικού 
σχεδιασµού και εφαρµοζόµενων πρακτικών, δεδοµένου ότι ο ρόλος µου είναι καθαρά 
διερευνητικός των όρων και συνθηκών που χαρακτηρίζουν τη διδακτική πρακτική κατά 
κύριο λόγο, αλλά και τη διαµόρφωση του κλίµατος της τάξης: δεν παρεµβαίνω σε 
ζητήµατα διδακτικών πρακτικών ή προσφιλών τακτικών του διδάσκοντος που 
διαµορφώνουν το διαπροσωπικό κλίµα κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. Το άνοιγµα του 
διδάσκοντος Α΄ σε έναν διδακτικό πειραµατισµό δεν είναι  εύκολη υπόθεση. Σε όλες τις 
συνοµιλίες µας επεξεργαζόµαστε τα σηµεία που αποτελούν τους πυρήνες της 
συνεργατικής διδασκαλίας και εξασφαλίζουν µεγαλύτερη συµµετοχικότητα και 
δηµιουργικότητα εκ µέρους των µαθητών. Από την αρχή της γνωριµίας µας το κλίµα είναι 
καλό στις συζητήσεις και τις συναντήσεις που λαµβάνουν χώρα µία µε δύο φορές κάθε 
εβδοµάδα. Πολλές συζητήσεις µας περιστρέφονται γύρω από την προσωπική θεωρία του 
διδάσκοντος, ο οποίος θεωρεί δεδοµένο ότι µερικοί µαθητές είναι αδιάφοροι για τα 
µαθήµατα, αντίληψη που φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τη συµµετοχή των µαθητών στη 
διεξαγωγή της διδασκαλίας του.  

  

4.10.2. ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ – ∆Ι∆ΑΣΚΟΥΣΑ Β΄ (2Ο ΣΧΟΛΕΙΟ) 

Πρώτη ενδεικτική διδασκαλία/20.10.2008 (Εισαγωγή στο Νεοελληνικό ∆ιαφωτισµό και 
Θούριος του Ρήγα) 

Τάξη:   Γ2                                                             Μάθηµα:  Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 

∆ιδακτική ενότητα:  Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός & Θούριος       Ώρα: 10:00 – 11:00 

 

Εισαγωγή στο Νεοελληνικό ∆ιαφωτισµό  

(Σχολικό Ανθολόγιο, σ. 27) 

Λογοτεχνία του νεοελληνικού διαφωτισµού ονοµάζουµε το σύνολο των λογοτεχνικών 
κειµένων που γράφτηκαν κατά την περίοδο 1770 – 1821 και εποµένως χρονικά συµπίπτουν µε το 
ρεύµα ιδεών του νεοελληνικού διαφωτισµού, που διαµορφώθηκε κάτω από την επίδραση των 
καινοτόµων ιδεών του ευρωπαϊκού διαφωτισµού και της γαλλικής επανάστασης. Ο ευρωπαϊκός 
διαφωτισµός ήταν πνευµατικό κίνηµα του 17ου και 18ου αιώνα, µε κεντρική θέση την πίστη στον ορθό 
λόγο, δηλαδή στην ικανότητα του ανθρώπου να κατανοήσει το σύµπαν και να προαγάγει τη θέση του 
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στον κόσµο µέσω της δύναµης του νου, µε απώτερους σκοπούς τη γνώση, την ελευθερία και την 
ευτυχία. 

Μια µεγάλη οµάδα κειµένων της εποχής αυτής εκφράζουν τη δυσαρέσκεια των Ελλήνων για 
τις συνθήκες που επικρατούσαν στην οθωµανική αυτοκρατορία και εκδηλώνουν τον πόθο της εθνικής 
απελευθέρωσης. Η εµφάνιση και προβολή µιας αστικής ηθικής, διαφοροποιηµένης από την αυστηρή 
και πατροπαράδοτη ηθική της ορθόδοξης χριστιανικής θρησκείας και επικεντρωµένης στη χαρά της 
ζωής και στην απόλαυση του έρωτα, χαρακτηρίζει επίσης µεγάλο µέρος των κειµένων της εποχής. 
Κυρίαρχο, όµως, αίτηµα του διαφωτισµού ήταν η παιδεία και η γνωριµία των Ελλήνων µε την 
αρχαία γραµµατεία. 

Η γλώσσα των λογοτεχνικών κειµένων του νεοελληνικού διαφωτισµού παρουσιάζει µεγάλη 
ποικιλία, καθώς κυµαίνεται ανάµεσα στη δηµοτική ή οµιλουµένη γλώσσα της εποχής και στην 
καθαρεύουσα ή και την αρχαΐζουσα γλώσσα. Με τη γλωσσική διαµάχη που ξεσπά αυτήν την εποχή 
ανάµεσα στις διαφορετικές γλωσσικές απόψεις τέθηκαν οι βάσεις του γλωσσικού ζητήµατος, που είχε 
ως αποτέλεσµα η λογοτεχνική παραγωγή του 19ου αιώνα να µοιραστεί σε δύο γλωσσικές τάσεις, τους 
υπερασπιστές της δηµοτικής και τους υπέρµαχους της καθαρεύουσας. Στα κείµενα που 
ανθολογούνται (εκτός από το µεταφρασµένο ποίηµα) διατηρήθηκε η πρωτότυπη ορθογραφική µορφή 
τους. 

Η διδάσκουσα (στο εξής ∆ιδάσκουσα Β΄) εισέρχεται στην τάξη Γ2 για το µάθηµα 
της ηµέρας στη Νεοελληνική Λογοτεχνία και η πρώτη της δραστηριότητα είναι να ζητήσει 
από µαθητές να διαβάσουν την κατ’ οίκον εργασία που τους είχε αναθέσει από το 
προηγούµενο µάθηµα. 

∆ιδ.Β΄: Καληµέρα, παιδιά. Στο σηµερινό µάθηµα θα µπούµε στο Νεοελληνικό 
∆ιαφωτισµό. Πριν από αυτό, όµως, να ξεκινήσουµε µε τις εργασίες που είχαµε για 
τη γλώσσα του Ερωτόκριτου. Να ακούσω. Έλα. [Τα πρώτα δώδεκα λεπτά επικρατεί 
φασαρία, καθώς οι µαθητές διαβάζουν – δίχως να ακούγονται καθαρά – τις εργασίες 
τους, µε βάση πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει από το διαδίκτυο για τη 
γλώσσα του Ερωτόκριτου.] 

Μαθ.: (∆ιαβάζει κείµενο, αλλά δεν ακούγεται καθαρά) 

∆ιδ.Β΄: Ωραία, κάντε ησυχία και προσέξτε. Τώρα, αν σας βάλω ερώτηση τέτοιου είδους 
στο διαγώνισµα, να τα θυµηθείτε αυτά. Μάλιστα, θα βάλετε τα δυνατά σας. [Η 
∆ιδάσκουσα Β΄ επισηµαίνει ότι όσα διαβάζει ο µαθητής είναι σηµαντικά και πιθανά 
θέµατα διαγωνίσµατος.] 

Μαθ.: Πού τα βρίσκουµε αυτά κυρία;  

∆ιδ.Β΄: Θα τα βρίσκετε πάντα στο κείµενο. Αυτά όλα που είπε ο συµµαθητής σας θα τα 
βρείτε στο κείµενο. 

Μαθ.: [Ένας άλλος µαθητής διαβάζει ένα παρόµοιο κείµενο, αλλά ούτε αυτός ακούγεται 
καθαρά.] 

∆ιδ.Β΄: Έχετε την ίδια πηγή µάλλον. [Η παρατήρηση επισηµαίνει την οµοιότητα της 
απάντησης των δύο µαθητών και ο δεύτερος αισθάνεται την ανάγκη να 
δικαιολογηθεί.] 
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Μαθ.: ∆ουλέψαµε µαζί µε το συµµαθητή µου. 

∆ιδ.Β΄: Για να κατανοήσετε αυτό που διαβάσαµε µόλις τώρα πρέπει να έχετε ειδικές 
γνώσεις και είναι πολύ δύσκολο. Κάποιος άλλος; [Η ∆ιδάσκουσα Β΄ επισηµαίνει τη 
δυσκολία των εννοιών, διότι ο µαθητής τις µετέφερε αυτούσιες από το διαδίκτυο, 
χωρίς να τις επεξηγεί ο ίδιος. Στη συνέχεια, τρεις µαθητές επιχειρούν να µιλήσουν, 
αλλά εξαιτίας του θορύβου που επικρατεί δεν ακούγονται ούτε εκείνοι, ούτε και η 
απάντηση της ∆ιδάσκουσας Β΄ σε όσα είπαν οι µαθητές.] 

∆ιδ.Β΄: [Η διδάσκουσα πλησιάζει προς το µαθητή Αριστείδη, τον επιπλήττει και 
προειδοποιεί την τάξη.] Μάλιστα, λοιπόν, τετράδιο και βιβλίο θα µου το φέρεις και 
θα µου δείξεις το τετράδιο σου, Αριστείδη, την άλλη φορά, αρκετά έκανα υποµονή. 
[Απευθύνει προς το σύνολο της τάξης αυστηρές συστάσεις προς συνετισµό των 
µαθητών] Όποιος δε φέρνει βιβλίο, θα παίρνει απουσία και τελείωσε. ∆ε γίνεται, 
παιδιά, αυτό το πράγµα. Γιατί, πώς το βλέπετε αυτό τώρα, πώς;  

Μαθ.: Εγώ φταίω κυρία; Εγώ φταίω. 

∆ιδ.Β΄: Εσύ φταις. 

Μαθ.: Καλά, κυρία. 

∆ιδ.Β΄: Λοιπόν, λέω να αφήσουµε πια τον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου.  

Μαθ.: Να τον αφήσουµε, κυρία. 

∆ιδ.Β΄: Και να πάµε να δούµε την πορεία του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού. 

Μαθ.: Ποια σελίδα; Ε, κυρία;  

∆ιδ.Β΄: Θυµάστε κάποια πράγµατα για το Νεοελληνικό ∆ιαφωτισµό; Θα κάνουµε µόνο το 
Θούριο του Ρήγα Βελεστινλή, αρχικά. ∆ε θα εξετάσουµε ούτε τον Μπάιρον, ούτε 
τον  Κοραή, ούτε τους υπολοίπους. Ακολουθούµε µία συνεχή πορεία για να µην 
έχουµε κάποιο κενό, και έτσι περνάµε από το Κρητικό θέατρο, από την Κρητική 
λογοτεχνία, στο Νεοελληνικό ∆ιαφωτισµό. Είµαστε στη σελίδα 27. Θα ξεκινήσουµε 
λίγο από έναν πίνακα που έχει εδώ αυτή η σελίδα. Τι δείχνει αυτός ο πίνακας, όµως;  
Ας µου πει κάποιος.  

Μαθ.: Έναν αρχαίο ναό.  

∆ιδ.Β΄: Για να διαβάσουµε την κάρτα. ∆ιάβασέ την, σε παρακαλώ. 

Μαθ.: «Βικέντιος Λάντσας, ‘Οι στύλοι του Ολυµπίου ∆ιός’». 

∆ιδ.Β΄: Πρόκειται, λοιπόν, για τους στύλους του Ολυµπίου ∆ιός. Τι βλέπουµε; Βλέπουµε 
τον Παρθενώνα στο βάθος, ενώ είµαστε µπροστά στους ‘Στύλους του Ολυµπίου 
∆ιός’ ή αλλιώς τις ‘Στήλες’, όπως τις λένε κάπου, είναι το ίδιο.  

Μαθ.: Είναι, όµως, ένας ναός, έτσι;  

∆ιδ.Β΄: Σωστά, αλλά  το λέµε  ‘Στήλες του Ολυµπίου ∆ιός’. Τι περιεχόµενο, δηλαδή, έχει 
αυτός ο πίνακας; Σε τι πλαίσια γενικότερα µπορούµε να βάλουµε αυτόν τον πίνακα 
όσον αφορά το θέµα; Τι µπορείτε να πείτε εσείς; Θα σας πω και εγώ κάποια 
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πράγµατα. ∆ηλαδή, αυτόν τον πίνακα ως προς το θέµα, πού τον εντάσσουµε; Αυτό 
το είδος, δηλαδή, της ζωγραφικής πού µπορούµε να το εντάξουµε;  

Μαθ.: Είναι αρχαιολογικό. 

∆ιδ.Β΄: Είναι αρχαιολογικό, είναι αρχαιολογικό θέµα, ωραία. 

Μαθ.: Θυµίζει αρχαία Ελλάδα. 

∆ιδ.Β΄: Ναι, άλλος, Αχιλλέα; 

Μαθ.: Ρίχνει το βάρος στην …… 

∆ιδ.Β΄: Στην; 

Μαθ.: Στα τοπία. [Καθώς ο θόρυβος και η ένταση µεγαλώνουν στην τάξη, η ∆ιδάσκουσα 
Β΄ αποφασίζει να χωρίσει τους µαθητές Αριστείδη και Θεµιστοκλή, αναγκάζοντας 
τον Αριστείδη να καθίσει στο πρώτο έδρανο. Εκείνος στην αρχή διστάζει, αλλά η 
επιµονή της τον πείθει.] 

∆ιδ.Β΄: Στα τοπία. Λοιπόν, εντάσσεται γενικότερα σε τοπιογραφία, έχει δίκιο ο Αχιλλέας, 
είναι ένα τοπιογραφικό θέµα και είναι αρχαιολογικό - ιστορικό το θέµα αυτό. Ο 
Βικέντιος Λάντσας  είναι από τους πρώτους – πρώτους ζωγράφους που έχει το 
νεοελληνικό κράτος παιδιά. Στο ελληνικό κράτος την εποχή αυτήν µπαίνουν οι 
πρώτες υποδοµές.  

Μαθ.: Πώς θα γίνει αυτό, κυρία;  

∆ιδ.Β΄: Αρχίζει, λοιπόν, να λειτουργεί παράλληλα µε την ίδρυση του νεοελληνικού 
κράτους το Πολυτεχνείο στην Αθήνα. Η Σχολή, δηλαδή, Καλών Τεχνών ήταν αρχικά 
µέσα στο Πολυτεχνείο, η πρώτη τάξη της Σχολής Βαρνάση της ελληνικής 
ζωγραφικής ήταν κατευθείαν από τη Γερµανία. Εντάξει; Γεννιέται, λοιπόν, η 
νεοελληνική τέχνη. Μετά τον Όθωνα ήρθαν εδώ οι Γερµανοί. Και πριν, όµως, ακόµα 
έρθει ο Όθωνας και  οι Γερµανοί στην Αθήνα υπήρχε η γενική τέχνη. Τι ήταν η 
γενική τέχνη; Αυτοί οι γενικοί τεχνίτες, ορµώµενοι από ένα – έτσι - αρχαιοελληνικό 
ιδεώδες, έρχονταν στην Ελλάδα και ζωγράφιζαν διάφορα τοπία. Εποµένως, η πρώτη 
φουρνιά,  να το πω έτσι, Ελλήνων ζωγράφων πηγαίνουν στο Μόναχο και 
σπουδάζουν, στη Σχολή του Μονάχου, όπως λέει η ιστορική µας τέχνη. Πολύ 
αργότερα θα πάνε στο Παρίσι και θα έχουµε τη Σχολή του Παρισιού. Σ’ αυτούς, 
λοιπόν, που είναι στη Σχολή του Μονάχου έχουµε και µεγάλα ονόµατα, όπως είναι ο 
Λύτρας, ο Νικόλαος Γκύζης, ο Βολανάκης. Απ’ τους πρώτους – πρώτους ήταν ο 
Βικέντιος Λάντσας, ιταλικής καταγωγής. Και όλοι αυτοί, λοιπόν, είχαν ως κύριο 
θέµα τους αρχικά το ιστορικό, αρχαιολογικό µας τοπίο. Γιατί τώρα; Τι ήταν αυτό το 
οποίο τους ωθούσε να κάνουνε αυτήν την αρχαιοελληνική ζωγραφική; Αυτό θα 
δούµε στο Νεοελληνικό ∆ιαφωτισµό. Ο ∆ιαφωτισµός ξεκινάει ως ιδέα από πού; 
Τώρα θα µου τα πείτε εσείς, διότι τα κάνατε στην Ιστορία. Πώς ξεκινάει ο 
∆ιαφωτισµός ως κίνηµα; [Σηκώνονται λίγα χέρια] Και οι άλλοι, προχθές τα κάνατε 
στην Ιστορία. Λέγε Ναυσικά. 

Μαθ/α: Το 1789; 
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∆ιδ.Β΄: Το 1789, για ποιο πράγµα;  

Μαθ/α: Η Γαλλική Επανάσταση έγινε τότε. 

∆ιδ.Β΄: Ναι, τι είναι ο ∆ιαφωτισµός, δηλαδή, Ναυσικά; 

Μαθ.: Είναι ένα κίνηµα το οποίο είχε ως σκοπό την ισονοµία και ισοπολιτεία. Βασική ιδέα 
ήτανε η ελευθερία των ανθρώπων. 

∆ιδ.Β΄: Ξεκίνησε από ποια χώρα;  

Μαθ/α: Απ’ τη Γαλλία. 

∆ιδ.Β΄: Από τη Γαλλία. 

Μαθ/α: Και εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη.  

∆ιδ.Β΄: Και όχι µόνον, έτσι; Ωραία. Εποµένως, όταν λέµε ‘∆ιαφωτισµός’, ποια ονόµατα 
έχουµε στο νου µας από τους Γάλλους διαφωτιστές;  

Μαθ.: Ο Ναπολέοντας. 

∆ιδ.Β΄: Μα τι λες; 

Μαθ.: Ο Ναπολέοντας. 

∆ιδ.Β΄: Ο Ναπολέων; 

Μαθ.: Γιατί, κυρία; 

∆ιδ.Β΄: Αθηνά;  

Μαθ.: Ο Βολτέρος. 

∆ιδ.Β΄: Ο Βολτέρος. 

Μαθ.: Ο Ρουσσώ. 

∆ιδ.Β΄: Ο Ζαν Ζακ Ρουσσώ. Ο Μοντεσκιέ µε τους Τούρκους, ε;  

Μαθ.: Ο Τζον Λοκ. 

∆ιδ.Β΄: Ο Ντιντερό. Αυτά, λοιπόν, αυτά λοιπόν, αλλά θέλω να συµπληρώσει κάποιος 
ακόµη κάτι για το ∆ιαφωτισµό. Αυτές οι ιδέες είναι χαρακτηριστικές. Πώς είναι 
διατυπωµένος ο ∆ιαφωτισµός, ποια ήταν η ουσία του ∆ιαφωτισµού; Αυτά που είπε η 
Ναυσικά. Για ισονοµία, ισοπολιτεία, έτσι; Γενικότερα, όλες αυτές οι αρχές που λέµε 
της δηµοκρατίας. Αλλά, και σε τι άλλο αποσκοπεί;  

Μαθ.: Στην άνοδο της αστικής τάξης.  

∆ιδ.Β΄: Ναι; 

Μαθ.: Και να εισαγάγει ίσα δικαιώµατα για όλους.  

∆ιδ.Β΄: Παιδιά, όταν έλεγαν οι Γάλλοι ‘αστική τάξη’, εννοούσαν ποιους; Ο ∆ιαφωτισµός 
ήθελε να απαλλαγούν από τι πράγµα; Σας βοηθάω, παιδιά, από τι ήθελαν να 
απαλλαγούν; Και όταν λέγαν ‘αστική τάξη’ οι Γάλλοι, εννοούσαν ποιους;  

Μαθ.: Με τον όρο ‘αστική τάξη’;   
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∆ιδ.Β΄: Ναι. 

Μαθ.: ∆ε θυµάµαι, κυρία. 

∆ιδ.Β΄: Από ποιους ήθελαν ν’ απαλλαγούν, Λυσίµαχε;  

Μαθ.: Από τους πλούσιους. 

∆ιδ.Β΄: Από τους ευγενείς, από τον κλήρο. Ήθελαν να απαλλαγούν από µια εξουσία η 
οποία ήταν απολυταρχική, αυταρχική, έτσι; Είτε ήταν οι ευγενείς, είτε ήταν οι 
κληρικοί, οι ανώτεροι κληρικοί. Όταν λέµε, λοιπόν, ‘αστική τάξη’, γι’ αυτούς ήταν ο 
λαός, εντάξει; Άρα, µιλάµε για τη Γαλλία του 18ου αιώνα και πριν τη Γαλλική 
Επανάσταση. Έπρεπε, λοιπόν, να ωριµάσει µια αστική τάξη για να µπορέσει να γίνει 
η επανάσταση. Και όταν ωριµάζει αυτή η αστική τάξη γίνεται η επανάσταση. Πότε 
έγινε αυτό, Λυσίµαχε;  

Μαθ.: Το 1789. 

∆ιδ.Β΄: Αυτός είναι ο ∆ιαφωτισµός στη Γαλλία. Μετά τη Γαλλία ακολουθεί η δική µας 
εδώ επανάσταση, εντάξει; Αυτό, λοιπόν, το διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στη 
Γαλλική Επανάσταση και στην Ελληνική Επανάσταση του 1821, έγιναν κάποιες 
προετοιµασίες, κάποιες προεργασίες. Αυτό το διάστηµα, έπρεπε κάποιοι τι να 
κάνουν; Τι έπρεπε να αναλάβουν κάποιοι φωτισµένοι ας πούµε Έλληνες, τι έπρεπε 
να κάνουν; ∆εν µπορούσε µια επανάσταση έτσι ξαφνικά από µόνη της να ξεσηκωθεί. 
Από έναν κλήρο που λίγο πολύ, παιδιά, ήταν βολεµένοι µε τους Τούρκους. Τι 
φαντάζεστε για την Οθωµανική αυτοκρατορία; ∆ηλαδή, η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν 
ήταν τόσο καταπιεσµένη από τους Οθωµανούς, και σχολεία υπήρχαν µάλιστα. 

Μαθ.: Τότε να ξανάρθουν, κυρία!  

∆ιδ.Β΄: Τι έπρεπε να γίνει για να ξεσηκωθούν οι Έλληνες;  

Μαθ.: Κάποιοι έπρεπε να προετοιµάσουν τον ελληνικό λαό για την επερχόµενη 
επανάσταση!  

∆ιδ.Β΄: Μάλιστα. Ποιοι ήταν αυτοί; Ξέρεις κάποια ονόµατα; Έπρεπε να προετοιµάσουν 
τον ελληνικό λαό για την επερχόµενη επανάσταση. Έπρεπε να δηµιουργηθούν, 
δηλαδή, κάποιοι πυρήνες απ’ τους οποίους θα ξεκινούσε η επανάσταση. 

Μαθ.: Α, θυµάµαι έναν. Ο Ρήγας Βελεστινλής. 

∆ιδ.Β΄: Ωραία. Ο Ρήγας. 

Μαθ.: Ο Αδαµάντιος Κοραής. 

∆ιδ.Β΄: Ο Αδαµάντιος Κοραής, έτσι; 

Μαθ.: Από πού ήταν ο Κοραής, κυρία; [Ερώτηση του µαθητή Αριστείδη που µένει 
αναπάντητη.] 

Μαθ.: Και ο Ρήγας Φεραίος. 

∆ιδ.Β΄: Το είπαµε, ο Ρήγας Φεραίος. Και από τον κλήρο; Από τον κλήρο θυµάστε κάποιο 
όνοµα;  
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Μαθ.: Ο Παπαφλέσσας; 

Μαθ/α: Ο Ευγένιος Βούλγαρης.  

Μαθ.: Ο Κολοκοτρώνης. 

∆ιδ.Β΄: Λοιπόν, όταν λέµε ‘Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός’, εννοούµε κυρίως το διάστηµα  
1770-1821, και το ’21 ας το βάλω λίγο συµβατικά σαν ένα όριο [Γράφει στον πίνακα 
‘Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός (1770 – 1821)’]. Η επίδραση, λοιπόν, των Γάλλων 
διαφωτιστών και της Γαλλικής Επανάστασης στην ιδεολογία των δικών µας 
διαφωτιστών, του Ρήγα Φεραίου, του Αδαµάντιου Κοραή, ήταν µεγάλη [Γράφει 
στον πίνακα ‘Ρήγας Βελεστινλής – Αδαµάντιος Κοραής’]. Εν πάση περιπτώσει, ας 
διαβάσουµε µια σελίδα, έτσι να πάρουµε µια ιδέα. 

Μαθ.: [∆ιαβάζει την πρώτη παράγραφο της εισαγωγής στο Νεοελληνικό  ∆ιαφωτισµό, στη 
σελ. 27 του σχολικού βιβλίου.] 

∆ιδ.Β΄: ∆ηλαδή, όταν λέει ‘ορθό λόγο’ , παιδιά, εδώ – λέει, µάλιστα, ‘µε κεντρική θέση την 
πίστη στον ορθό λόγο’ – εννοεί έξοδο από τη µεσαιωνική σκέψη. Η µεσαιωνική 
σκέψη, ο µεσαιωνισµός, το ‘πίστευε και µη ερεύνα’ δηλαδή, το Μεσαίωνα που οι 
άνθρωποι δεν ήξεραν πολλά πράγµατα, δεν µπορούσαν να τα ερµηνεύσουν, υπήρχε 
φόβος, φόβος για τα φυσικά φαινόµενα, επειδή δεν µπορούσαν να τα ερµηνεύσουν. 
Τα ’χουµε ξαναπεί αυτά, η Εκκλησία που είπα και πριν, η απόλυτη, δηλαδή, 
επικράτηση του κλήρου και της Εκκλησίας που ήθελε τον κόσµο εκεί, 
υποδουλωµένο, υποδουλωµένη τη σκέψη του κόσµου για να πιστεύει και να µην 
ερευνά, έτσι; Και είχα πει και άλλη φορά ότι ένας λόγος που οι ζωγράφοι δεν 
έβγαιναν έξω απ’ το εργαστήριο να ζωγραφίσουν …. [παύση] ήταν αυτή η σκέψη η 
µεσαιωνική. Και µετά ήρθε η Αναγέννηση που φέρνει µία τοµή. Και µετά σιγά - 
σιγά βλέπετε ότι έχουµε τους Γάλλους ιµπρεσιονιστές για  να φτάσουµε στο 18ο 
αιώνα, 19ο αιώνα και τον Ιµπρεσιονισµό. ∆ηλαδή, ακόµα και η τέχνη στο Μεσαίωνα 
ήταν µια τέχνη εργαστηρίου, ο άνθρωπος κλεισµένος στο καβούκι του, στη 
µεσαιωνική σκέψη. Ο ∆ιαφωτισµός κάνει και ορίζει, ίσως, µια ρήξη µ’ αυτόν τον 
κόσµο. Φέρνει κάτι καινούργιο, δηλαδή, και του λέει ‘πάνω απ’ όλα ο άνθρωπος και 
ο ορθός λόγος’. Όταν λέµε ‘ορθό λόγο’, τι εννοούµε; Ποιος είναι ο ‘ορθός λόγος’; 
Ναι, Ίρις;  

Μαθ/α: Η λογική.  

∆ιδ.Β΄: Η λογική. Ορθός λόγος καθενός είναι ο λογισµός, είναι η λογική. Από τη µια, 
δηλαδή, ο ορθός λόγος, η λογική, ο ∆ιαφωτισµός, η Αναγέννηση, ο ανθρωπισµός, ο 
ουµανισµός, ενώ, από την άλλη, το συναίσθηµα, αλλά ένα συναίσθηµα περισσότερο 
καταπιεσµένο από την Εκκλησία, από τις δεισιδαιµονίες, από τις προλήψεις, από το 
φόβο του θανάτου, έτσι; Έτσι λίγο να τα δείτε. Ο Μεσαίωνας, ο φόβος του θανάτου, 
το σκοτάδι από τη µια, και η Αναγέννηση, ο θρίαµβος της λογικής, το φως, από την 
άλλη. Και αυτά φαίνονται στην τέχνη. Αν παρακολουθήσετε την τέχνη, θα δείτε ότι 
από την Αναγέννηση και µετά προχωράµε στη Γαλλία, σε µια απλή σχολή που σε 
ένα προάστιο έξω απ’ το Παρίσι πήγαιναν και ζωγράφιζαν στους τοίχους. Φτάνουµε 
µέχρι τα διδάγµατα του Ιµπρεσιονισµού, ε; Ναι, λέγε Λυσιστράτη. 
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Μαθ/α: Το ‘πίστευε και µη ερεύνα’ ήταν το χειρότερο, κυρία; [Ακολουθεί θόρυβος στην 
τάξη και µία στιχοµυθία της ∆ιδάσκουσας Β΄ µε έναν µαθητή.] 

∆ιδ.Β΄: Εγώ περισσότερο τα βάζω µε την Ιερά Εξέταση και όλα αυτά που συνέβαιναν…. 

Μαθ.: Γι’ αυτό µετά έχουµε το σεβασµό του ανθρώπου;  

∆ιδ.Β΄: Ναι, δηλαδή, του ανθρώπου, του ανθρώπινου νου. 

Μαθ/α: Ας πούµε, ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, ο µεγάλος ζωγράφος, γι’ αυτό µετά 
απαγορεύτηκε;  

∆ιδ.Β΄: Η ιστορία µε το Λεονάρντο ντα Βίντσι  ήταν µια µεγάλη σχολή, µια ιδεολογία. Αν, 
τέλος πάντων, µου λέγανε ‘ποιον καλλιτέχνη ξεχωρίζετε σ’ όλες τις εποχές’, εγώ θα 
έλεγα ‘το Λεονάρντο ντα Βίντσι’. Ήταν ένα πνεύµα, παιδιά, όπως ο Αριστοτέλης, ο 
οποίος τα έψαχνε όλα, τα ερευνούσε όλα, έχει γράψει για όλα. ∆ηλαδή, ο 
µεγαλύτερος πανεπιστήµων του αρχαίου ελληνικού κόσµου ήταν ο Αριστοτέλης, µε 
θεολογικά, ιατρικά, φιλοσοφικά, έργα. 

Μαθ.: Λίγο απ’ όλα. 

∆ιδ.Β΄: Τα πάντα ήξερε ο Αριστοτέλης. Έτσι ήταν και ο ντα Βίντσι, γιατί ήταν 
πανεπιστήµων. Μηχανικός ήταν, αρχιτέκτονας ήταν, ανατοµία ήξερε, ∆ηλαδή, λίγο 
– πολύ τα πάντα. 

Μαθ.: Αυτό είναι, κυρία, ο ‘ορθός λόγος’;  

∆ιδ.Β΄: ‘Ορθός λόγος’, λοιπόν, σηµαίνει λογική. Η λογική, αυτός είναι ορθολογισµός, η 
λογική. Να συνεχίσουµε τώρα. 

Μαθ.: [∆ιαβάζει τη δεύτερη παράγραφο της εισαγωγής στο Νεοελληνικό ∆ιαφωτισµό.] 

∆ιδ.Β΄: Αυτό που αποτελούσε, λοιπόν, επιδίωξη του διαφωτισµού ‘ήταν η παιδεία  και η 
γνωριµία των Ελλήνων µε την αρχαία γραµµατεία’, όπως γράφει στο βιβλίο: εξ ου, 
παιδιά, και αυτό το είδος στη ζωγραφική. Αυτοί οι ζωγράφοι, δηλαδή, που 
ασχολούνται µε θέµατα αρχαιολογικά και ιστορικά, έχουν µια στροφή, είναι κάτι 
σαν το ρεύµα του κλασικισµού, αυτό που λέµε κλασικισµός. Έχουν µία λατρεία για 
το αρχαίο ελληνικό ιδεώδες. Μέθοδος, λοιπόν, του ∆ιαφωτισµού ήταν η παιδεία και 
η γνωριµία των Ελλήνων µε την αρχαία γραµµατεία. Και µέσα από την παιδεία και 
τη γνωριµία µας µε τα κείµενα, θα έβγαιναν ιδέες για την απελευθέρωση. Αυτός 
ήταν ο ρόλος των λογοτεχνικών κειµένων. ∆ιάβασε, Μήδεια, σε παρακαλώ, 
παρακάτω. 

Μαθ/α: [∆ιαβάζει την τρίτη παράγραφο της εισαγωγής στο Νεοελληνικό ∆ιαφωτισµό.]  

∆ιδ.Β΄: Λοιπόν αυτή η παράγραφος εδώ θίγει ένα άλλο µεγάλο θέµα που είναι το 
γλωσσικό ζήτηµα. Ξέρει κανείς κάτι γι’ αυτό το γλωσσικό ζήτηµα; Αυτό που λέµε 
‘γλωσσικό ζήτηµα’ στο 19ο αιώνα; Τι ήταν αυτό το ‘γλωσσικό ζήτηµα’; Νοµίζω ότι 
είναι γνωστό το θέµα. Τι ήταν; Ευρυδίκη;  

Μαθ/α: Ότι έπρεπε να διαλέξουν τη δηµοτική. 
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∆ιδ.Β΄: Ή την καθαρεύουσα, έτσι. Ήταν δύο οµάδες – εγώ θα το πω πολύ απλοϊκά – ήταν 
δύο οµάδες, οι µεν υπέρ της καθαρεύουσας και γενικά της αρχαΐζουσας και του 
συντηρητικού µοντέλου δηλαδή, έτσι τους ταυτίζουν αυτούς τους ανθρώπους µε 
οτιδήποτε συντηρητικό, και οι άλλοι ήταν οι δηµοτικιστές, οι οποίοι ήθελαν µια 
ανανέωση στη γλώσσα· περισσότερο, δηλαδή, προτιµούσαν τη γλώσσα την 
οµιλούµενη, και αυτή η γλώσσα να γράφεται κιόλας: οι δηµοτικιστές, λοιπόν, και οι 
καθαρευουσιάνοι. Και, µάλιστα, οι καθαρευουσιάνοι τους υποτιµούσαν τους 
δηµοτικιστές και τους έλεγαν µε ονόµατα στη δηµοτική, µε µια πολύ έτσι χυδαία 
λέξη, οι ‘µαλλιαροί’, έτσι;  

Μαθ.: Γιατί αυτό είναι χυδαίο, κυρία; [Ερώτηση του µαθητή Θεµιστοκλή που µένει 
αναπάντητη.] 

∆ιδ.Β΄: Λέγανε για τη δηµοτική γλώσσα ότι είναι µία γλώσσα η οποία δεν άρµοζε να 
γράφεται, έπρεπε µόνο να µιλιέται.  

Μαθ.: Κατά τη γνώµη µου, ο ∆ιαφωτισµός και η Αναγέννηση αποτελούν µία συνέχεια.  

∆ιδ.Β΄: Έτσι, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, εθνική απελευθέρωση και ανάπτυξη του 
Ελληνικού ∆ιαφωτισµού. Η εθνική απελευθέρωση ήταν ο κύριος στόχος και µία 
παιδεία, µία στροφή στην αρχαία γραµµατεία, χωρίς ωστόσο να λείπει απ’ αυτά τα 
κείµενα η χαρά της ζωής [Γράφει στον πίνακα ‘Εθνική απελευθέρωση – Παιδεία – 
Στροφή στην αρχαία Γραµµατεία – Χαρά της ζωής’]. Στους εκπροσώπους του 
Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού βάζω το Ρήγα Φεραίο, βάζω τον Αθανάσιο 
Χριστόπουλο, έναν ποιητή, παιδιά, ο οποίος γράφει ποιήµατα και υµνεί την 
παράδοση, τον Αδαµάντιο Κοραή, ένα ποίηµα του Λόρδου Μπάιρον που υπάρχει 
στο βιβλίο, έτσι;   

Μαθ.: Κυρία; [∆εν αντιλαµβάνεται ότι ένας µαθητής θέλει να πει κάτι.] 

∆ιδ.Β΄: Να διαβάσουµε, γυρίστε στη σελίδα 28, να διαβάσουµε και το εισαγωγικό του 
Θούριου. Ο Θούριος είναι πολύ γνωστό προεπαναστατικό κείµενο. Ο Θούριος του 
Ρήγα Φεραίου – ‘ως πότε παλικάρια’ – για να διαβάσουµε λίγο το εισαγωγικό. 
[Απευθύνεται προς έναν µαθητή.] ∆ιάβασε. 

Μαθ.: [∆ιαβάζει το εισαγωγικό κείµενο του Θούριου] 

∆ιδ.Β΄: Ποιος θα φέρει στοιχεία, λίγα, όµως – γιατί θα βρείτε πολλά – για το Ρήγα Φεραίο; 
Λίγα στοιχεία για αυτόν, πού έζησε, ποιος ήταν, και λίγα για το Βελεστίνο; 

Μαθ.: Κυρία, για το Ρήγα Φεραίο, να πω; 

∆ιδ.Β΄: Φέρε εσύ, Πυθαγόρα, λίγα στοιχεία, λοιπόν, για το Ρήγα, όχι πολλά, την άλλη 
φορά. Ας δούµε τώρα λίγο το προεπαναστατικό του έργο. 

Μαθ.: Κυρία, τι είναι Θούριος; [Ερώτηση του µαθητή Αριστείδη.] 

∆ιδ.Β΄: Θούριος, λοιπόν, για να δούµε τι είναι. ‘Ως πότε παλληκάρια να ζούµεν στα στενά, 
µονάχοι, σαν λιοντάρια, στες ράχες, στα βουνά; Σπηλιές να κατοικούµεν, να βλέπωµεν 
κλαδιά, να φεύγωµ’ απ’ τον κόσµον,  για την πικρή σκλαβιά; Να χάνωµεν αδέλφια, 
Πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά µας κι όλους τους συγγενείς;’. [∆ιαβάζει 
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µαζί της χαµηλόφωνα σχεδόν όλη η τάξη.] Απ’ την Πρώτη ∆ηµοτικού αυτό το 
ξέρουµε: ‘Καλλιό ’ναι µίας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνοι σκλαβιά και 
φυλακή!’. Ας το διαβάσει καλύτερα ένας από σας. 

Μαθ.: [Ο µαθητής συνεχίζει να διαβάζει το κείµενο από εκεί που σταµάτησε η 
διδάσκουσα µε τρεµάµενη φωνή και χαµηλόφωνα, αλλά επακολουθεί φασαρία και 
εκείνη τον σταµατά ξαφνικά.] 

∆ιδ.Β΄: Ας το τελειώσω εγώ.  

Μαθ.: (χαµηλόφωνα) Αµάν, κυρία! [Σχόλιο του µαθητή Αριστείδη.] 

∆ιδ.Β΄: «Εδώ σηκώνονται οι Πατριώται ορθοί και, υψώνοντες τας χείρας προς τον ουρανόν, 
κάµνουν τον Όρκον: ‘Ω Βασιλεύ του κόσµου, ορκίζοµαι σε Σε, στην γνώµην των 
Τυράννων να µην ελθώ ποτέ! Μήτε να τους δουλεύσω, µήτε να πλανηθώ εις ταξίµατά 
τους, για να παραδοθώ. Εν όσο ζω στον κόσµον, ο µόνος µου σκοπός, για να τους 
αφανίσω θε να ’ναι σταθερός. Πιστός εις την Πατρίδα, συντρίβω τον ζυγόν, αχώριστος 
για να ’µαι υπό τον στρατηγόν. Κι αν παραβώ τον όρκον, να αστράψ’ ο Ουρανός και 
να µε κατακάψη, να γένω σαν καπνός!’ » 

Μαθ.: Ουάου, µπράβο κυρία! [Ο µαθητής Αριστείδης αρχίζει να χειροκροτεί και στη 
συνέχεια όλοι σχεδόν οι µαθητές χειροκροτούν µαζί του.]  

Μαθ.: Γιατί, Αριστείδη; Γιατί αυτή η συµπεριφορά; [Η ∆ιδάσκουσα Β΄ ζητάει εξηγήσεις 
από το µαθητή, αλλά δε δίνει συνέχεια στο συµβάν.] 

∆ιδ.Β΄: Λοιπόν, αυτό, λοιπόν, είναι το ποίηµα του Ρήγα Φεραίου και είναι γνωστό σαν 
Θούριος. Θα σας υπαγορεύσω έναν άλλον όρκο. Θα σας υπαγορεύσω ένα 
απόσπασµα από τον Όρκο των Φιλικών. Επειδή δεν είναι µέσα στο βιβλίο, γράψτε 
το. [Ακολουθεί µεγάλος θόρυβος και αναστάτωση των µαθητών για τα επόµενα δέκα 
λεπτά περίπου, µέχρι να χτυπήσει δηλαδή το κουδούνι, εξαιτίας της επιλογής της 
∆ιδάσκουσας Β΄ να υπαγορεύσει το σχετικό κείµενο και να µην έχει φροντίσει να το 
µοιράσει σε φωτοτυπίες.] 

Μαθ.: Είναι µεγάλο; 

∆ιδ.Β΄: ‘Ορκίζοµαι εις το ιερό Όνοµά Σου’, γράψτε το. ‘Ορκίζοµαι εις το ιερό Όνοµά Σου’, 
είναι απόσπασµα από τον Όρκο των Φιλικών. 

Μαθ.: Όχι τώρα, κυρία! 

∆ιδ.Β΄: ‘Ορκίζοµαι εις το ιερό Όνοµά Σου, ω ιερά ….’.  

Μαθ.: Πιο γρήγορα, κυρία. 

∆ιδ.Β΄: ‘… ω ιερά …..’  

Μαθ.: ∆εν ακούµε. 

∆ιδ.Β΄: Να ακούσετε και να γράφετε.  

Μαθ/α: ‘Ω ιερά’; 

Μαθ.: ‘Ορκίζοµαι’ ; ‘Ω ιερά’ ; 
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∆ιδ.Β΄: ‘Εις το ιερό Όνοµά Σου’. 

Μαθ.: Κυρία, καθίστε. 

Μαθ.: Ας το αφήσουµε, κυρία!  

∆ιδ.Β΄: Παιδιά, νοµίζω ότι πρέπει να σοβαρευτούµε τώρα. 

Μαθ.: Προσέχουµε! 

Μαθ.: Κυρία µετά ‘το ιερό Όνοµά Σου’ , τι λέει; 

∆ιδ.Β΄: Αν χαχανίζετε, παιδιά …… θα χάσουµε όλο το διάλειµµα. 

Μαθ.: Πείτε το πάλι, κυρία! 

∆ιδ.Β΄: ‘Ορκίζοµαι εις το ιερό Όνοµά Σου, ω ιερά …’.  

Μαθ.: ‘Ιερά και’ ; 

∆ιδ.Β΄: ‘Ορκίζοµαι εις τους πολυχρονίους βασάνους Σου, ορκίζοµαι στα πικρά δάκρυα των 
αιχµαλώτων και καταδίκων ….’ 

Μαθ.: ∆εν προλαβαίνουµε, κυρία!  

∆ιδ.Β΄: ‘Στα πικρά δάκρυα των αιχµαλώτων και καταδίκων κατοίκων Σου’. 

Μαθ/α: ‘Και καταδίκων’; 

∆ιδ.Β΄: ‘Κατοίκων Σου, τα οποία τόσους αιώνας κατά στιγµήν υποφέρουν τα ταλαίπωρα 
τέκνα Σου, ότι αφιερούµαι – αφιερώνοµαι, δηλαδή – όλος εις Εσέ, ότι στο εξής Συ 
θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισµών µου, το όνοµά Σου οδηγός των 
πράξεών µου και η δική Σου ευτυχία η ανταµοιβή των κόπων µου.’ 

Μαθ/α: Τελείωσε; 

∆ιδ.Β΄: Τελείωσε, τώρα θα γράψετε την ερώτηση. [εν µέσω µεγάλου θορύβου] Συγκρίνετε 
το περιεχόµενο του όρκου των Φιλικών, όπως σας τον έδωσα, µε τον όρκο του 
Θούριου. Βρείτε τα βασικά κοινά στοιχεία και τις βασικές διαφορές.  

Μαθ.: Εντάξει!!!  

∆ιδ.Β΄: Κοινά στοιχεία και βασικές διαφορές. 

Μαθ.: Μάλιστα! 

 

∆ιδακτικοί στόχοι 

Οι τιθέµενοι διδακτικοί στόχοι υλοποιούνται είτε µε µορφή ερωταποκρίσεων είτε 
µε µορφή µικρών µονολόγων της ∆ιδάσκουσας Β΄, η οποία επιχειρεί ενίοτε µε 
υπερπροσπάθεια να διατηρήσει τον έλεγχο της τάξης. Θα πρόσθετα, ακόµη, ότι η 
διδάσκουσα επιδιώκει να προσφέρει έναν µεγάλο όγκο διευκρινιστικών πληροφοριών για 
το νέο γνωσιακό πλαίσιο, για τον πρόσθετο λόγο ότι το µάθηµα αναφέρεται στην 
εισαγωγή στο Νεοελληνικό ∆ιαφωτισµό. Ειδικότερα, οι διδακτικές δραστηριότητες της 
∆ιδάσκουσας Β΄ επικεντρώνονται στους εξής στόχους: 
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1. 1ος διδακτικός στόχος: ανάγνωση κατ’ οίκον εργασιών µαθητών σχετικά µε το 
κείµενο του προηγούµενου µαθήµατος. 
∆ιδακτική αρχή: γραπτή µορφή έκφρασης . 

2. 2ος 
διδακτικός στόχος: αποκωδικοποίηση του εικονογραφικού µηνύµατος στον 

πίνακα ‘Οι στύλοι του Ολυµπίου ∆ιός’  του Βικέντιου Λάντσα (όπως περιγράφεται 
λανθασµένα στο Ανθολόγιο, αντί για το ορθό ‘Οι στήλες’). 

3. 3ος διδακτικός στόχος: η θεµατική ταυτοποίηση του πίνακα (ο στόχος 
επιτυγχάνεται από τους µαθητές µε απάντηση σε ερώτηση της ∆ιδάσκουσας Β΄). [o 
2ος και ο 3ος  στόχος είναι ουσιαστικά ίδιοι, δηλαδή η θεµατική ταυτοποίηση του 
πίνακα.] 

4. 4ος διδακτικός στόχος: σύνδεση του διαφωτισµού µε την αρχαιότητα µε αφορµή το 
θεµατικό περιεχόµενο του πίνακα.  

5. 5ος διδακτικός στόχος: επεξήγηση του όρου ‘Νεοελληνική τέχνη’.  
6. 6ος διδακτικός στόχος: Ονόµατα 1ης γενιάς Ελλήνων ζωγράφων στη Σχολή του  

Μονάχου.  
7. 7ος διδακτικός στόχος: Ένταξη του Βικέντιου Λάντσα στο θεµατικό περιεχόµενο 

της 1ης 
γενιάς Ελλήνων ζωγράφων.  

8. 8ος διδακτικός στόχος: ορισµός Ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού (ο στόχος επιτυγχάνεται 
από τους µαθητές). 

9. 9ος διδακτικός στόχος: επισήµανση σηµαντικότερων Γάλλων ∆ιαφωτιστών 
10. 10ος διδακτικός στόχος: Οι αξίες της ισονοµίας και ισοπολιτείας ως γενικότερος 

σκοπός του Γαλλικού ∆ιαφωτισµού. 
11. 11ος διδακτικός στόχος: Η άνοδος της αστικής τάξης ως ειδικότερος σκοπός του 

Γαλλικού ∆ιαφωτισµού.  
(ο στόχος επιτυγχάνεται µερικώς από τους µαθητές). 

12. 12ος διδακτικός στόχος: διασάφηση περιεχοµένου του όρου ‘αστική τάξη’ την 
εποχή της Γαλλικής Επανάστασης. 

13. 13ος διδακτικός στόχος: διευκρίνιση του ρόλου των Ελλήνων διαφωτιστών ως προς 
την προετοιµασία της επανάστασης του 1821. 

14. 14ος διδακτικός στόχος: διευκρίνιση του ρόλου του κλήρου ως προς τη διατήρηση 
της υφιστάµενης κατάστασης την περίοδο της Τουρκοκρατίας. 

15. 15ος διδακτικός στόχος:  επισήµανση σηµαντικότερων Ελλήνων ∆ιαφωτιστών 
(οι µαθητές απαντούν µερικώς). 

16. 16ος διδακτικός στόχος: σύνδεση των Γάλλων διαφωτιστών  µε την  ιδεολογία των 
Ελλήνων διαφωτιστών. 

17. 17ος διδακτικός στόχος: ανάδειξη της αντίθεσης ανάµεσα στη µεσαιωνική και την 
αναγεννησιακή σκέψη µέσω της σύνδεσής τους µε το φόβο και την επιδίωξη της 
ερµηνευτικής ανάλυσης των γεγονότων, αντιστοίχως.    

18. 18ος διδακτικός στόχος: εννοιολογική διασάφηση του όρου ‘ορθός λόγος’ 
 (ο στόχος διασαφηνίζεται από τη διδάσκουσα µε την ανάδειξη της διαφοράς 
ανάµεσα στη λογική ανάλυση και το συναίσθηµα, λαµβάνοντας ως τεκµήριο την 
τέχνη). 

19. 19ος διδακτικός στόχος: παραλληλισµός Αριστοτέλη και Ντα Βίντσι ως 
παραδειγµάτων καλλιέργειας του πνεύµατος. 
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20. 20ος διδακτικός στόχος: Η παιδεία  και η γνωριµία των Ελλήνων µε την αρχαία 
γραµµατεία ως σκοπός του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού. 

21. 21ος διδακτικός στόχος: παραλληλισµός της µεθόδου των Ελλήνων ζωγράφων και 
των λογίων διαφωτιστών µε βάση την ενασχόληση µε θέµατα ιστορικά και 
αρχαιολογικά. 

22. 22ος διδακτικός στόχος: ο ρόλος των λογοτεχνικών κειµένων της εποχής του 
∆ιαφωτισµού ως φορέων επαφής µε την αρχαιοελληνική παιδεία. 

23. 23ος διδακτικός στόχος: διασάφηση του όρου ‘γλωσσικό ζήτηµα’ στην Ελλάδα  το 
19ο αι. µε την πραγµάτευση της διαµάχης καθαρευουσιάνων και δηµοτικιστών. 

24. 24ος διδακτικός στόχος: η εθνική απελευθέρωση ως κύριος στόχος του 
Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού. 

25. 25ος διδακτικός στόχος: εισαγωγικές πληροφορίες για το Θούριο. 
26. 26ος διδακτικός στόχος: άντληση πληροφοριών για την προσωπικότητα του Ρήγα 

(εφαρµογή σε κατ’ οίκον εργασία). 
27. 27ος διδακτικός στόχος: σύγκριση του περιεχοµένου των δύο όρκων (του Θούριου 

και των Φιλικών) και ανεύρεση των οµοιοτήτων και των διαφορών τους (εφαρµογή 
σε κατ’ οίκον εργασία). 
 

∆ιδακτικές µέθοδοι και στρατηγικές 

Η διδάσκουσα χρησιµοποιεί συνδυαστικά τη µέθοδο των ερωταποκρίσεων και τη 
µονολογική µέθοδο για να διεκπεραιώσει την επεξεργασία των νοηµατικών πρώτων υλών 
και να επιτύχει τους παραπάνω διδακτικούς στόχους. Η παρουσίαση του νέου γνωσιακού 
υλικού, δηλαδή της ιστορικής πλαισίωσης του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού και της 
σύνδεσής του µε το ευρύτερο ρεύµα του Ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού συνοδεύεται από 
ανησυχία στην τάξη, ενώ η διδάσκουσα επιχειρεί να αναδείξει κάποιους ιστορικούς 
προβληµατισµούς µέσα από τη συζήτηση κατά την οποία επιχείρησε µια πορεία από το 
Μεσαίωνα στην Αναγέννηση, στη Γαλλική Επανάσταση, στο Γαλλικό διαφωτισµό, την 
Ελληνική Επανάσταση και το Νεοελληνικό ∆ιαφωτισµό: οι στρατηγικές της ∆ιδάσκουσας 
Β΄ σκοπεύουν να ανακαλέσουν στη µνήµη ένα µεγάλο ποσοστό των προϋπαρχουσών 
γνώσεων των µαθητών,  µερικοί από τους οποίους – παρά την ανησυχία που επικρατεί – 
συνεργάζονται και διατηρούν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας µαζί της: απαντούν σε 
ερωτήσεις της διδάσκουσας (ο ∆ιαφωτισµός αποσκοπεί στην άνοδο της αστικής τάξης και 
επιδιώκει να εισαγάγει ίσα δικαιώµατα για όλους, οι ∆ιαφωτιστές έπρεπε να 
προετοιµάσουν τον ελληνικό λαό για την επερχόµενη επανάσταση) και υποβάλλουν οι 
ίδιοι κριτικές ερωτήσεις («Το ‘πίστευε και µη ερεύνα’ ήταν το χειρότερο, κυρία;», ‘Γι’ 
αυτό µετά έχουµε το σεβασµό του ανθρώπου;’, ‘Ας πούµε, ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, ο 
µεγάλος ζωγράφος, γι’ αυτό µετά απαγορεύτηκε;’), που δείχνουν την ανάγκη τους για 
κριτικές εννοιολογικές προσεγγίσεις του πληροφοριακού υλικού που παρουσιάζει η 
∆ιδάσκουσα Β΄. Τέλος, αναφορικά µε την ανάθεση των κατ’ οίκον εργασιών, η πρώτη 
αποσκοπεί στη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών (‘Ποιος θα φέρει στοιχεία, λίγα, όµως – 
γιατί θα βρείτε πολλά – για το Ρήγα Φεραίο;’), ενώ η δεύτερη είναι ερώτηση κρίσεως, 
(«Συγκρίνετε το περιεχόµενο του Όρκου των Φιλικών, όπως σας τον έδωσα µε τον όρκο του 
‘Θούριου’. Βρείτε τα βασικά κοινά στοιχεία και τις βασικές διαφορές.»).  
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Θα πρόσθετα, τέλος, ότι ορισµένες ερωτήσεις των µαθητών αναφέρονται σε 
έννοιες που θα µπορούσαν να δώσουν µια συζήτηση επιχειρηµάτων και να οδηγήσουν σε 
κριτική συζήτηση, εάν η ∆ιδάσκουσα Β΄ επικέντρωνε το ενδιαφέρον της περισσότερο σε 
αυτές. Επισηµαίνω παρακάτω ορισµένα ενδεικτικά παραδείγµατα διατύπωσης κριτικών 
ερωτήσεων από τους µαθητές που παρέµειναν αναξιοποίητες.  

� Μετά από το διδακτικό της µονόλογο κάποιος µαθητής διατυπώνει την κριτική 
ερώτηση «Το ‘πίστευε και µη ερεύνα’ ήταν το χειρότερο, κυρία;», στην οποία η 
∆ιδάσκουσα Β΄ αφιερώνει ελάχιστα λόγια για να διερευνήσει το σχετικό ζήτηµα. 

� Στη συνέχεια ένας άλλος µαθητής παρεµβαίνει µε κριτική ερώτηση (‘Γι’ αυτό µετά 
έχουµε το σεβασµό του ανθρώπου;’) και η διδάσκουσα αρκείται σε µία λακωνική 
απάντηση.  

� Αµέσως µετά ένας τρίτος µαθητής παρέχει έµµεσο κριτικό σχολιασµό 
απευθύνοντας ερώτηση στη ∆ιδάσκουσα Β΄ (‘Ας πούµε ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, ο 
µεγάλος ζωγράφος, γι’ αυτό µετά απαγορεύτηκε;’), την οποία εκλαµβάνει η 
τελευταία ως αφορµή για διδακτικό µονόλογο.  

� Λίγο αργότερα κάποιος µαθητής επανέρχεται στην αφορµή όλης της παραπάνω 
ανάλυσης – την ερµηνεία του όρου ‘ορθός λόγος’ – για να ρωτήσει εάν όλα αυτά 
που λέει η ∆ιδάσκουσα Β΄ αφορούν τη συγκεκριµένη έννοια και εκείνη απαντά 
απλώς ότι ο όρος αυτός σηµαίνει τη λογική και τον ορθολογισµό.  

 

∆ιδακτικές πρακτικές της πρώτης ενδεικτικής διδασκαλίας  

Από τα πρωτογενή δεδοµένα της πρώτης ενδεικτικής διδασκαλίας προκύπτουν 
ορισµένες διδακτικές πρακτικές και τεχνικές, που χαρακτηρίζουν το προφίλ της 
διδάσκουσας. Καταρχάς, εντοπίζονται και τεκµηριώνονται παρακάτω οι σηµαντικότερες 
από τις διδακτικές πρακτικές της. 

 

Ερωτήσεις ανάκλησης προϋπάρχουσας γνώσης & διατύπωσης ορισµού 

Η διδάσκουσα κάνει πολύ συχνά χρήση ερωτήσεων ανάκλησης της γνώσης και 
ερωτήσεων για διατύπωση ορισµού, τις οποίες χρησιµοποιεί ως βάση για την οικοδόµηση 
της διαλογικής διδασκαλίας: βασικός σκοπός της είναι η παροχή πρόσθετου 
πληροφοριακού υλικού µε βάση το αποκτηµένο γνωσιακό απόθεµα των µαθητών. Για 
παράδειγµα, διατυπώνει αρχικά την ερώτηση «Πώς ξεκινάει ο ∆ιαφωτισµός ως κίνηµα;» 
και στη συνέχεια προχωρά σε παρόµοιες ερωτήσεις. Η πρακτική της ανάκλησης της 
γνώσης χαρακτηρίζει πολλές από τις ερωτήσεις που απευθύνει η διδάσκουσα στους 
µαθητές, ώστε 

� να πλαισιώσει – συχνά µε ιστορικούς όρους – το ερµηνευτικό πλαίσιο των 
αναλυόµενων εννοιών και 
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� να τις χρησιµοποιήσει ως πηγή άντλησης πληροφοριών για να προχωρήσει µε τους 
µαθητές στον εµπλουτισµό τους µε άλλα δεδοµένα.  

Σταχυολογούνται παρακάτω χαρακτηριστικά δείγµατα των ερωτήσεων αυτού του 
είδους: 

• Να πάµε να δούµε την πορεία του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού. […] Θυµάστε κάποια 
πράγµατα για το Νεοελληνικό ∆ιαφωτισµό; 

• Πώς ξεκινάει ο ∆ιαφωτισµός ως κίνηµα; 

• ‘Ναι, τι είναι ο ∆ιαφωτισµός, δηλαδή, Ναυσικά;’,  

• ‘Ξεκίνησε από ποια χώρα;’,  

• «Εποµένως, όταν λέµε ‘∆ιαφωτισµός’, ποια ονόµατα έχουµε στο νου µας από τους 
Γάλλους διαφωτιστές;».  

• Θέλω να συµπληρώσει κάποιος κάτι ακόµη για το ∆ιαφωτισµό. […] Πώς είναι 
διατυπωµένος ο ∆ιαφωτισµός, ποια ήταν η ουσία του ∆ιαφωτισµού; […] Αλλά, και 
σε τι άλλο αποσκοπεί; 

• Παιδιά, όταν έλεγαν οι Γάλλοι ‘αστική τάξη’, εννοούσαν ποιους; Ο ∆ιαφωτισµός 
ήθελε να απαλλαγούν από τι πράγµα;  

• Ποιοι ήταν αυτοί [εκπρόσωποι του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού]; Ξέρεις κάποια 
ονόµατα; 

• Ξέρει κανείς κάτι γι’ αυτό το γλωσσικό ζήτηµα; Αυτό που λέµε ‘γλωσσικό ζήτηµα’ 
στο 19ο αι.; 

 

Επεξηγηµατικά σχόλια 

∆εδοµένου ότι τακτική της ∆ιδάσκουσας Β΄ είναι να παρέχει την ιστορική 
πλαισίωση των αναλυόµενων εννοιών που σχετίζονται µε το Νεοελληνικό ∆ιαφωτισµό,  
εφαρµόζεται συχνά η πρακτική του επεξηγηµατικού σχολίου, προκειµένου να 
διευκρινισθεί περισσότερο µία έννοια που θα αποτελέσει ακολούθως αντικείµενο 
ανάλυσης: το επεξηγηµατικό σχόλιο, δηλαδή, χρησιµεύει ως συµπλήρωµα των ερωτήσεων 
ανάκλησης της γνώσης και των ερωτήσεων για διατύπωση ορισµού. Για παράδειγµα, 
θέλοντας η διδάσκουσα να υλοποιήσει το διδακτικό στόχο της διασάφησης του ρόλου των 
Ελλήνων ∆ιαφωτιστών σε αντίθεση µε το ρόλο του κλήρου, παρέχει ένα επεξηγηµατικό 
σχόλιο: ‘Αυτό, λοιπόν, το διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στη Γαλλική Επανάσταση και 
στην Ελληνική Επανάσταση του 1821, έγιναν κάποιες προετοιµασίες, κάποιες προεργασίες.’. 
Ακολούθως, η ∆ιδάσκουσα Β΄ διατυπώνει σχετικές ερωτήσεις ανάκλησης της γνώσης 
(‘Αυτό το διάστηµα, έπρεπε κάποιοι τι να κάνουν; Τι έπρεπε να αναλάβουν κάποιοι 
φωτισµένοι ας πούµε Έλληνες, τι έπρεπε να κάνουν;’), παρέχοντας επανειληµµένα 
επεξηγηµατικά σχόλια: αφού παρατηρήσει ότι ‘∆εν µπορούσε µία επανάσταση έτσι ξαφνικά 
από µόνη της να ξεσηκωθεί’, προσθέτει ένα επεξηγηµατικό σχόλιο (‘Από έναν κλήρο που 



 277

λίγο πολύ, παιδιά, ήταν βολεµένοι µε τους Τούρκους.’), διατυπώνει µία ακόµη ερώτηση 
ανάκλησης της γνώσης (‘Τι φαντάζεστε για την Οθωµανική αυτοκρατορία;’) και 
συµπληρώνει ένα τελικό επεξηγηµατικό σχόλιο (‘∆ηλαδή, η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν ήταν 
τόσο καταπιεσµένη από τους Οθωµανούς, και σχολεία υπήρχαν µάλιστα.’). Προκύπτει, 
λοιπόν, το παρακάτω σχήµα:  

 

Επεξηγηµατικά σχόλια 

 

Ερωτήσεις ανάκλησης          Ερωτήσεις για 

                        της γνώσης          διατύπωση ορισµού 

               Μέθοδος ερωταποκρίσεων 

 

Ρητορικές ερωτήσεις  

 Εντοπίζεται, ενίοτε, συνδυαστική χρήση επεξηγηµατικών σχολίων και ρητορικής 
ερώτησης µε την οποία η διδάσκουσα επιδιώκει να προσδώσει αµεσότητα και ζωντάνια 
στο λόγο της και να εµβαθύνει την ερµηνευτική διαδικασία. Συγκεκριµένα, 
πραγµατευόµενη την αρχιτεκτονική του αρχαιολογικού τοπίου ως κύριο θέµα των 
Ελλήνων ζωγράφων της Σχολής του Μονάχου, η ∆ιδάσκουσα Β΄ προβαίνει στη χρήση 
ρητορικής ερώτησης (‘Γιατί τώρα; Τι ήταν αυτό το οποίο τους ωθούσε να κάνουνε αυτήν 
την αρχαιοελληνική ζωγραφική;’), την οποία συνδέει µε τα προηγούµενα επεξηγηµατικά 
της σχόλια γύρω από το θέµα του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού, για να περάσει στη 
συνέχεια σε ερωτήσεις ανάκλησης της γνώσης και ερωτήσεις για διατύπωση ορισµού. Η 
πρακτική της ρητορικής ερώτησης ευνοεί τη φυσική ροή του λόγου της ∆ιδάσκουσας Β΄, 
προσίδοντάς του αµεσότητα και ζωντάνια. 

 

Επιβεβαιωτικές ερωτήσεις  

Σηµαντικό ρόλο αποδίδει η ∆ιδάσκουσα Β΄ στην πρακτική των επιβεβαιωτικών 
ερωτήσεων, µε τις οποίες επιδιώκει να διατηρήσει ενεργό το ενδιαφέρον των µαθητών, 
εκµαιεύοντας µία συγκαλυµµένη µορφή διαλόγου και εδραιώνοντας µε πειστικότερο 
τρόπο τα επιχειρήµατά της, προκειµένου να προχωρήσουν από κοινού σε περαιτέρω 
ανάλυση των διερευνώµενων εννοιών. Ο µονολεκτικός τρόπος εκφοράς των 
επιβεβαιωτικών ερωτήσεων – συνήθως µε τη λέξη ‘εντάξει;’ – αποτελεί την πιο 
συνηθισµένη πρακτική επικύρωσης των συζητούµενων απόψεων. Παρατίθενται οι 
κυριότεροι τύποι επιβεβαιωτικών ερωτήσεων της  ∆ιδάσκουσας Β΄: 

• 1ος τύπος: επικύρωση µίας έννοιας εξολοκλήρου αναλυόµενης από τη 
διδάσκουσα. Η επιβεβαιωτική ερώτηση αποσκοπεί στην επικύρωση της υπό 
συζήτηση έννοιας δίχως τη συνεισφορά των µαθητών. Για παράδειγµα, η 
διδάσκουσα επιδιώκει µε αφορµή τον πίνακα του Βικέντιου Λάντσα να αναλύσει 
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το προβαλλόµενο από το ∆ιαφωτισµό αίτηµα της αναστήλωσης του νεοελληνικού 
κράτους, δηλώνοντας:  

 

Αρχίζει, λοιπόν, να λειτουργεί παράλληλα µε την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους το 
Πολυτεχνείο στην Αθήνα. Η Σχολή, δηλαδή, Καλών Τεχνών ήταν αρχικά µέσα στο 
Πολυτεχνείο, η πρώτη τάξη της Σχολής Βαρνάση της ελληνικής ζωγραφικής ήταν 

κατευθείαν από τη Γερµανία. Εντάξει; 
 

Αργότερα, πραγµατευόµενη το γλωσσικό ζήτηµα στο 19ο αι., η ∆ιδάσκουσα Β΄ 
προχωρά σε µονολεκτική εκφορά επιβεβαιωτικής ερώτησης για να επικυρώσει µία 
σχετική έννοια: 

 

Και, µάλιστα, οι καθαρευουσιάνοι τους υποτιµούσαν τους δηµοτικιστές 
και τους έλεγαν µε ονόµατα στη δηµοτική, µε µια πολύ έτσι χυδαία 

λέξη, οι ‘µαλλιαροί’, έτσι; 

Ένα τρίτο παράδειγµα σχετίζεται µε την πραγµάτευση της εννοιολογικής σύνδεσης 
ανάµεσα στην εθνική απελευθέρωση και την ανάπτυξη του Νεοελληνικού 
∆ιαφωτισµού: 

 

Στους εκπροσώπους του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού βάζω το Ρήγα Φεραίο, 
βάζω τον Αθανάσιο Χριστόπουλο, έναν ποιητή παιδιά, ο οποίος γράφει ποιήµατα 

και υµνεί την παράδοση, τον Αδαµάντιο Κοραή, ένα ποίηµα του  
λόρδου Μπάιρον, που υπάρχει στο βιβλίο, έτσι; 

 

• 2ος τύπος: ενσωµάτωση διά της επαναλήψεως µίας έννοιας που έχει ήδη 
αναλυθεί σε έναν νέο διδακτικό στόχο. Η ∆ιδάσκουσα Β΄ επιχειρεί να προσδώσει 
συνεκτικότητα στο περιεχόµενο της ερµηνευτικής ανάλυσης, συνδέοντας έννοιες 
που έχουν ήδη αποτελέσει αντικείµενο πραγµάτευσης, µε στόχο την ενσωµάτωσή 
τους στην πραγµάτευση ενός νέου διδακτικού στόχου. Ενδεικτικά, αναφέρεται η 
περίπτωση όπου η διδάσκουσα επιχειρεί τη σύνδεση του ρόλου της Εκκλησίας στη 
µεσαιωνική σκέψη µε τις τάσεις στη ζωγραφική, ώστε να δοµήσει στη συνέχεια 
την αντίθεση αυτού του κλίµατος µε τον ορθολογισµό του αναγεννησιακού 
στοχασµού και τις αντίστοιχες µεταβολές σε εικαστικά ζητήµατα: η ∆ιδάσκουσα 
Β΄ προσδίδει στη διεξαχθείσα πραγµάτευση του συγκεκριµένου ζητήµατος έναν 
δυνητικό χαρακτήρα διαλογικής ανάλυσης (‘Τα ’χουµε ξαναπεί αυτά, η Εκκλησία 
που είπα και πριν […] ’), και συνδέει µε εκφορά επιβεβαιωτικής ερώτησης (‘έτσι;’)  
την έννοια της κατάχρησης εξουσίας του κλήρου µε την πρακτική των ζωγράφων, 
επιχειρώντας µε την ανακεφαλαίωση αυτήν να ενσωµατώσει τις σχετικές έννοιες 
στο νέο διδακτικό στόχο που θα ακολουθήσει στη συνέχεια, δηλαδή την αντίθεση 
του αναγεννησιακού στο µεσαιωνικό πνεύµα:  
 

Τα ’χουµε ξαναπεί αυτά, η Εκκλησία που είπα και πριν, η απόλυτη, δηλαδή, 
επικράτηση του κλήρου και της Εκκλησίας που ήθελε τον κόσµο εκεί,  
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υποδουλωµένο, υποδουλωµένη τη σκέψη του κόσµου για να πιστεύει και να 
µην ερευνά, έτσι; Και είχα πει και άλλη φορά ότι ένας λόγος που οι  
ζωγράφοι δεν έβγαιναν έξω απ’ το εργαστήριο να ζωγραφίσουν …  

ήταν αυτή η σκέψη η µεσαιωνική. 
 

Αντίστοιχη περίπτωση παρατηρείται λίγο παρακάτω, όταν η ∆ιδάσκουσα Β΄ 
επιχειρεί µέσω της µονολεκτικής εκφοράς της επιβεβαιωτικής ερώτησης (‘έτσι;’) 
να συνδέσει τις πραγµατευθείσες έννοιες του µεσαιωνικού και του αναγεννησιακού 
πνεύµατος, ενσωµατώνοντάς τες σε έναν νέο διδακτικό στόχο, την ανάδειξη της 
αντίθεσης ανάµεσα στον ορθολογισµό και το συναίσθηµα: 

 

Ορθός λόγος καθενός είναι ο λογισµός, είναι η λογική. Από τη µια, δηλαδή, 
ο ορθός λόγος, η λογική, ο ∆ιαφωτισµός, η Αναγέννηση, ο ανθρωπισµός, 
ο ουµανισµός, ενώ, από την άλλη, το συναίσθηµα, αλλά ένα συναίσθηµα 
περισσότερο καταπιεσµένο  από την Εκκλησία, από τις δεισιδαιµονίες, 

από τις προλήψεις, από το φόβο του θανάτου, έτσι; 
 

• 3ος τύπος: ανακεφαλαίωση µίας έννοιας, η οποία παρουσιάζεται από τη 
∆ιδάσκουσα Β΄ ως προϊόν ‘διαλογικής’ επεξεργασίας, αλλά χρήζει περαιτέρω 
διερεύνησης.  Χρησιµοποιείται όταν η ∆ιδάσκουσα Β΄ επιχειρεί την περαιτέρω 
ανάλυση µίας έννοιας και την εξαγωγή ειδικότερων συµπερασµάτων, οπότε η 
µονολεκτική εκφορά της επιβεβαιωτικής ερώτησης συνοψίζει τα 
ευρήµατα/πορίσµατα που έχουν έρθει στο φως µετά από σχετική συζήτηση µε 
τους µαθητές. Για παράδειγµα, µετά τη συζήτηση για τον Ευρωπαϊκό ∆ιαφωτισµό, 
η διδάσκουσα ανακοινώνει ότι θέλει να συµπληρώσει κάποιος µαθητής κάτι 
ακόµη για το ∆ιαφωτισµό, συνοψίζοντας µε χρήση µονολεκτικής επιβεβαιωτικής 
ερώτησης (‘έτσι;’) τα µέχρι εκείνη τη στιγµή εξαχθέντα συµπεράσµατα, 
επικαλούµενη τη συµβολή της µαθήτριας Ναυσικάς: ‘Πώς είναι διατυπωµένος ο 
∆ιαφωτισµός, ποια ήταν η ουσία του ∆ιαφωτισµού; Αυτά που είπε η Ναυσικά. Για 
ισονοµία, ισοπολιτεία, έτσι;’.  
 

• 4ος τύπος: προεξαγγελτική επικύρωση της νοηµατικής σύνδεσης ανάµεσα στην 
ανάλυση µίας νέας έννοιας µε µία παρεµφερή έννοια που έχει ήδη αναλυθεί. Η 
∆ιδάσκουσα Β΄ προοικονοµεί µε την πρακτική αυτήν την εννοιολογική συνάφεια 
δύο όρων, χρησιµοποιώντας τον πρώτο ως εφαλτήριο για τη συσχέτισή του µε το 
δεύτερο. Σχετικό παράδειγµα: κλείνοντας το θέµα της συζήτησης του Ευρωπαϊκού 
∆ιαφωτισµού, η ∆ιδάσκουσα Β΄ επιδιώκει τη µετάβαση στο θέµα του 
Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού µε µονολεκτική χρήση επιβεβαιωτικής ερώτησης: 
‘Αυτός είναι ο ∆ιαφωτισµός στη Γαλλία. Μετά τη Γαλλία ακολουθεί η δική µας εδώ 
επανάσταση, εντάξει;’. 

 

• 5ος τύπος: επικύρωση της µερικής εκπλήρωσης ενός διδακτικού στόχου από 
τους µαθητές και της συµπλήρωσής  του από την ίδια. Στην περίπτωση αυτήν, η 
διδάσκουσα αναλαµβάνει να παράσχει ειδικότερες πληροφορίες για να επιτευχθεί 
πλήρως ο τιθέµενος διδακτικός στόχος, εφόσον ο διεξαγόµενος διάλογος έχει ως 
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αποτέλεσµα τη µερική µόνο επίτευξή του. Για παράδειγµα, όταν η διδάσκουσα 
απευθύνει δύο αλληλένδετες ερωτήσεις στους µαθητές (από ποιους ήθελαν να 
απαλλαγούν οι Γάλλοι την εποχή του ∆ιαφωτισµού και ποιους εννοούσαν µε τον 
όρο ‘αστική τάξη’) και ο µαθητής Αριστείδης απαντά στην πρώτη ερώτηση, 
λέγοντας ότι ήθελαν να απαλλαγούν από τους πλουσίους, αναλαµβάνει η ίδια να 
συµπληρώσει την µερική επίτευξη του 1ου διδακτικού στόχου και να υλοποιήσει 
µόνη της τον έτερο συναφή στόχο: και στις δύο περιπτώσεις χρησιµοποιεί 
µονολεκτική εκφορά επιβεβαιωτικής ερώτησης (‘έτσι;’, ‘ εντάξει;’), 
δηµιουργώντας κλίµα τεχνητής διαλογικότητας προς καλύτερη εµπέδωση των 
εννοιών αυτών στους µαθητές. 
 

 Ήθελαν να απαλλαγούν από µια εξουσία η οποία ήταν απολυταρχική, αυταρχική, 
έτσι; Είτε ήταν οι ευγενείς, είτε ήταν οι κληρικοί, οι ανώτεροι κληρικοί. Όταν λέµε, 

λοιπόν, ‘αστική τάξη’, γι’αυτούς ήταν ο λαός, εντάξει; 
  

 Συναφές παράδειγµα παρατηρείται όταν η ∆ιδάσκουσα Β΄ απευθύνει 
ερώτηση στους µαθητές για το γλωσσικό ζήτηµα και η µαθήτρια Ίρις απαντά ότι 
‘έπρεπε να διαλέξουν τη δηµοτική’, ενώ η ίδια συµπληρώνει στη συνέχεια τη µερική 
επίτευξη του διδακτικού στόχου, κάνοντας χρήση της µονολεκτικής 
επιβεβαιωτικής ερώτησης (‘ή την καθαρεύουσα, έτσι;’). 

Παρατηρείται, ακόµη, χρήση καταφατικής µονολεκτικής εκφοράς της 
επιβεβαίωσης της ∆ιδάσκουσας Β΄ ως τυπικού επικυρωτικού µηχανισµού της άποψης ενός 
µαθητή. Για παράδειγµα, µετά την πρωτοβουλία του µαθητή Θησέα να παρατηρήσει πως 
κατά τη γνώµη του ‘ο ∆ιαφωτισµός και η Αναγέννηση αποτελούν µία συνέχεια’, η 
διδάσκουσα απαντά ‘Έτσι, βεβαίως, βεβαίως.’, χωρίς να δώσει περαιτέρω συνέχεια. 

 

Επαναληπτική εκφορά παρεµφερών ερωτήσεων 

Χαρακτηριστική διδακτική πρακτική είναι η επαναληπτική εκφορά δύο 
παρεµφερών ερωτήσεων ανάκλησης γνώσεων ως βοηθητικό µέσο ενεργοποίησης της 
σκέψης των µαθητών προς επίτευξη του τιθέµενου διδακτικού στόχου, καθώς η 
διδάσκουσα περιστρέφεται γύρω από παρεµφερείς έννοιες, συνδέοντας δύο ερωτήσεις σε 
σχήµα χιαστί: η ακολουθία ‘α-β-β-α’ δοµείται µε τη λιτή παρεµβολή της παρότρυνσης της 
διδάσκουσας (‘σας βοηθάω, παιδιά’), η οποία τονίζει το βοηθητικό ρόλο της επανάληψης 
των δύο ερωτήσεων, επιλέγοντας να διατυπώσει εκ νέου πρώτα τη δεύτερη ερώτηση και 
µετά την πρώτη. Το λεκτικό αυτό σχήµα συγκροτείται από τη συνάρτηση της 1ης 
ερώτησης («όταν έλεγαν οι Γάλλοι ‘αστική τάξη’ ποιους εννοούσαν») µε το περιεχόµενο 
της 2ης ερώτησης (‘ο ∆ιαφωτισµός ήθελε να απαλλαγούν από ποιο πράγµα;’ ). Ουσιαστικά, 
η σειρά των δύο παραπάνω ερωτήσεων είναι τυχαία. Η ∆ιδάσκουσα Β΄ επιδιώκει µε τον 
επαναληπτικό αυτό µηχανισµό να υλοποιήσει το διδακτικό στόχο της αναγνώρισης του 
ρόλου του Ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού. Η αφετηρία έχει ήδη τεθεί από την ίδια µε την 
προαναγγελία  του σχετικού στόχου (‘θέλω να συµπληρώσει κάποιος ακόµη κάτι για το 
∆ιαφωτισµό’ ) και την εκφορά της ερώτησης στο τέλος του µονολόγου της ∆ιδάσκουσας Β΄ 
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(‘σε τι άλλο αποσκοπεί;’). Οι µαθητές παρέχουν ακολούθως δύο απαντήσεις ως προς το 
διδακτικό στόχο – την άνοδο της αστικής τάξης και τη θέσπιση ίσων δικαιωµάτων για 
όλους τους ανθρώπους – δηµιουργώντας το απαραίτητο εννοιολογικό υπόβαθρο για την 
αναλυτική προσέγγιση των νέων νοηµάτων. Η αναλυτική προσέγγιση του πρώτου 
νοήµατος οικοδοµείται µέσω της διασάφησης της έννοιας ‘αστική τάξη’, ενώ η θεµελίωση 
του δεύτερου νοήµατος υποβοηθείται από τη χρήση µίας βοηθητικής ερώτησης εκ µέρους 
της διδάσκουσας: µεταπλάθοντας το εννοιολογικό υλικό  των µαθητών (εισαγωγή ίσων 
δικαιωµάτων για όλους) µε µία βοηθητική ερώτηση (από τι επιδιώκουν να απαλλαγούν οι 
Γάλλοι), η ∆ιδάσκουσα Β΄ αξιοποιεί την προηγούµενη συζήτηση για την εκπλήρωση του 
νέου διδακτικού στόχου. Έτσι, η χρήση του µηχανισµού επαναληπτικής εκφοράς 
ερωτήσεων βοηθά τους µαθητές να συνειδητοποιήσουν την ταυτότητα των δύο βασικών 
παραγόντων που συγκρούονται στη Γαλλία, δηλαδή των αστών και των αντιπάλων τους: ο 
µηχανισµός της διττής εκφοράς των σχετικών ερωτήσεων λειτουργεί προς αυτήν ακριβώς 
την κατεύθυνση. 

 
1η ερώτηση   2η ερώτηση 

 
 
  2η ερώτηση   1η ερώτηση 

Ο ρόλος της επαναληπτικής εκφοράς ερωτήσεων 
 

Αναδροµική πληροφοριακή συσχέτιση 
Η ∆ιδάσκουσα Β΄ επιχειρεί µε την πρακτική της  αναδροµικής πληροφοριακής 

συσχέτισης να αξιοποιήσει µία αντιπροσωπευτική για τον τιθέµενο διδακτικό στόχο 
έννοια, η οποία έχει ήδη παρουσιαστεί και συζητηθεί προηγουµένως στην τάξη. Αυτή η 
αναδροµική χρήση της πληροφοριακής επεξήγησης αποσκοπεί στη λειτουργική 
ενσωµάτωση της συγκεκριµένης πληροφορίας  στο νέο ερµηνευτικό πλαίσιο, ώστε να 
αναδειχθεί ο επικυρωτικός ρόλος της στην υλοποίηση του σχετικού διδακτικού στόχου. 
Ενδεικτικό παράδειγµα αυτού του τύπου πληροφοριακής συσχέτισης αποτελεί η 
διερεύνηση της θεµατικής ταυτοποίησης του πίνακα ‘Οι στήλες του Ολυµπίου ∆ιός’ του 
Βικέντιου Λάντσα ως αφόρµηση της  ∆ιδάσκουσας Β΄ για την εισαγωγή στο ρεύµα του 
Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού. Ακολουθεί ο µονόλογός της για την εισαγωγή στο πνεύµα 
του ∆ιαφωτισµού και η περιγραφή της πρώτης φουρνιάς Ελλήνων ζωγράφων που 
σπουδάζουν στο Μόναχο. Μετά από όλη αυτήν την πληθώρα πληροφοριών, η 
∆ιδάσκουσα Β΄ επανέρχεται στο Βικέντιο Λάντσα για να επιτύχει τη συσχέτισή του µε τη 
σχολή του Μονάχου. Η ενσωµάτωση του περιεχοµένου του πίνακα στην υλοποίηση του 
διδακτικού στόχου δροµολογείται µε τη σύνδεση της θεµατικής κατηγορίας του ως 
αποδεικτικού υλικού και τεκµηρίου του γενικότερου πνεύµατος που διέπει το 
Νεοελληνικό ∆ιαφωτισµό: 

Απ’ τους πρώτους – πρώτους ήταν ο Βικέντιος Λάντσας, ιταλικής καταγωγής. 
Και όλοι αυτοί, λοιπόν, είχαν ως κύριο θέµα τους αρχικά το ιστορικό, αρχαιολογικό 

µας τοπίο. Γιατί τώρα; Τι ήταν αυτό που τους ωθούσε να κάνουνε αυτήν την 
αρχαιοελληνική ζωγραφική; Αυτό θα δούµε στο Νεοελληνικό ∆ιαφωτισµό. 

Παροχή ερµηνευτικών εννοιών ως βοηθητικού υλικού στους µαθητές 

Παρουσί

αση 
πληροφο

ριών 
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Σηµειώνεται, ακόµη, η πρακτική της παροχής ερµηνευτικών εννοιών ως 
βοηθητικού υλικού στους µαθητές για την επίτευξη ενός διδακτικού στόχου. Για 
παράδειγµα, η δόµηση της νοηµατοδοτικής αφετηρίας υλοποιείται εκ µέρους της 
διδάσκουσας µε την πληροφορία ότι το καινούργιο στοιχείο που κοµίζει ο ∆ιαφωτισµός 
είναι η πριµοδότηση των ανθρωπιστικών αξιών και του ορθού λόγου. Η πρακτική αυτή 
παρέχει ερµηνευτική βοήθεια στους µαθητές µε συγκαλυµµένο τρόπο, ωθώντας τους να 
συσχετίσουν τις παραπάνω έννοιες µεταξύ τους. Ο µηχανισµός λειτουργεί, λοιπόν, ως 
εξής: µέσα από την ανάδειξη της αντίθεσης δύο εννοιών (Αναγέννηση και ∆ιαφωτισµός) 
ως προς µία τρίτη (Μεσαίωνας), η ∆ιδάσκουσα Β΄ ωθεί τους µαθητές να αναγνωρίσουν το 
στοιχείο της 1ης έννοιας (Αναγέννηση) που τη διαφοροποιεί από την 3η έννοια ( 
Μεσαίωνας), δηλαδή το στοιχείο της λογικής, ώστε να διερευνήσουν ακολούθως εάν αυτό 
είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί και τη 2η έννοια (∆ιαφωτισµός) από την 3η έννοια 
(Μεσαίωνας). 

 
 
      Vs  

 
Παροχή ερµηνευτικών εννοιών ως βοηθητικού υλικού στους µαθητές 

 
Πολυτροπική αφόρµηση από το εικονογραφικό υλικό 
 Η τεχνική της πολυτροπικής αφόρµησης από το εικονογραφικό υλικό του 
Ανθολογίου παρέχει µία εναλλακτική πηγή πληροφόρησης, καθώς η διδάσκουσα αξιοποιεί 
το σχετικό υλικό, χρησιµοποιώντας το συγκεκριµένο πίνακα ως εφαλτήριο για να 
γεφυρώσει το χρονικό χάσµα ανάµεσα στην Κρητική Λογοτεχνία και το ΝΕ ∆ιαφωτισµό. H 
επιλογή της να τον χρησιµοποιήσει ως εικαστική αφετηρία βελτιώνει το διδακτικό κλίµα, 
διότι οι µαθητές ανταποκρίνονται και συµµετέχουν ενεργά στο διάλογο, δείχνοντας ότι οι 
πολυτροπικές πηγές αποτελούν χρήσιµο υλικό προσέλκυσης του ενδιαφέροντός τους.  
 
Χρήση του πίνακα ως εποπτικού µέσου 

Άλλη διδακτική τεχνική είναι η χρήση του πίνακα ως εποπτικού µέσου, προκειµένου 
να  καταγραφούν βασικά στοιχεία για την εισαγωγή στο Νεοελληνικό ∆ιαφωτισµό. 
Συγκεκριµένα, η ∆ιδάσκουσα Β΄ γράφει στον πίνακα: ‘Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός (1770-
1821), Ρήγας Βελεστινλής, Αδαµάντιος Κοραής, Εθνική απελευθέρωση, Παιδεία, Στροφή 
στην αρχαία Γραµµατεία, Χαρά της ζωής’, αποτυπώνοντας το γενικό πλαίσιο του 
Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού, δύο κύριους εκπροσώπους του και τα γενικά χαρακτηριστικά 
του. Πρόκειται για παράθεση των πιο σηµαντικών πληροφοριών κατά την κρίση της 
διδάσκουσας· ένα τέτοιο πληροφοριακό συµπλήρωµα είναι χρήσιµο για να συγκρατήσουν 
οι µαθητές βασικά στοιχεία του µαθήµατος. 

 
Παρότρυνση για ενεργό συµµετοχή  
 Η παρότρυνση για ενεργό συµµετοχή των µαθητών µε την προαναγγελία της 
υποστήριξης εκ µέρους της διδάσκουσας: η ∆ιδάσκουσα Β΄ χρησιµοποιεί αυτήν την 
πρακτική, παρεµβάλλοντας τη φράση ‘σας βοηθάω, παιδιά’ ανάµεσα σε δύο ερωτήσεις τις 
οποίες επαναλαµβάνει για δεύτερη φορά. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της 

1η έννοια 2η έννοια 
3η έννοια Κοινό στοιχείο 
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τεχνικής έχουµε όταν η ∆ιδάσκουσα Β΄ ρωτάει τους µαθητές για τα πλαίσια όπου 
εντάσσεται θεµατικά ο πίνακας του Ανθολογίου και προαναγγέλλει τη δική της συνδροµή 
και υποστήριξη (‘Τι µπορείτε να πείτε εσείς; Θα σας πω κι εγώ κάποια πράγµατα.’).  
 
Αναγγελία των διδακτικών στόχων 

Αξιοσηµείωτη είναι η αναγγελία των διδακτικών στόχων εκ µέρους της 
διδάσκουσας, η οποία δηµιουργεί την αίσθηση της από κοινού χάραξης της διδακτικής 
πορείας µαζί µε τους µαθητές: στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η οριοθέτηση του γνωστικού 
αντικειµένου λίγο µετά την αρχή του µαθήµατος, η οποία ακολουθείται από σχετική 
ερώτηση αναπαραγωγής της γνώσης και συµπληρώνεται µε την αναγγελία της ένταξης του 
συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου στη συνολική χάραξη της διδακτικής πορείας και 
την παροχή διευκρινιστικής αιτιολόγησης της συγκεκριµένης επιλογής. 
 

• Στη συνέχεια, παρατίθεται µία δεύτερη ενδεικτική διδασκαλία της ∆ιδάσκουσας 
Β΄, η οποία αφορά αποκλειστικά σε ανάλυση κειµένου, προκειµένου να 
σχηµατισθεί µία πιο αντιπροσωπευτική εικόνα του διδακτικού προφίλ και των 
χειρισµών της. 
 

∆εύτερη ενδεικτική διδασκαλία/06.11.2008 (Μακρυγιάννης, Αποµνηµονεύµατα) 

 

Τάξη:   Γ2                                                             Μάθηµα:  Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 

∆ιδακτική ενότητα:  Αποµνηµονεύµατα Μακρυγιάννη       Ώρα: 11:00 – 12:00 

 

 

Eισαγωγή στα Αποµνηµονεύµατα 

(Σχολικό Ανθολόγιο, σ. 46, 47) 

Όπως όλα τα αυτοβιογραφικά κείµενα, το αποµνηµόνευµα βασίζεται στην ταύτιση 
των προσώπων του συγγραφέα, του αφηγητή και του πρωταγωνιστή της ιστορίας. Στο 
αποµνηµόνευµα αναπλάθονται εµπειρίες και συµβάντα που έζησε και µαρτυρεί ο 
συγγραφέας. Ανάµεσα στα κεντρικά χαρακτηριστικά του είδους είναι η υποκειµενικότητα και 
η αυτοδικαιωτική πρόθεση, δηλαδή η συστηµατική προσπάθεια του αφηγητή να παρουσιάσει 
το παρελθόν µε τρόπο που εξαίρει την προσωπική του συµβολή στα γεγονότα ή γενικότερα 
δικαιώνει και µνηµειώνει την προσωπικότητά του, πάντα από την οπτική γωνία του χρόνου 
και των περιστάσεων της γραφής του έργου. Έτσι, οι αυτοβιογραφίες και τα 
αποµνηµονεύµατα χρησιµεύουν ως πολύτιµη ιστορική πηγή όχι µόνο για τις επιµέρους 
πληροφορίες που περιέχουν, αλλά κυρίως για τη γνώση που µας µεταφέρουν αναφορικά µε 
το πώς οι άνθρωποι µιας ορισµένης κοινωνικής οµάδας και εποχής βιώνουν και ερµηνεύουν 
τη σχέση τους µε την πραγµατικότητα της εποχής τους. Παράλληλα όµως τα 
αποµνηµονεύµατα συχνά διαθέτουν λογοτεχνικές αρετές που τα καθιστούν αξιόλογα και 
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κάποτε συναρπαστικά αναγνώσµατα, πέραν της αξίας τους ως πηγών για την κατανόηση του 
παρελθόντος. 

Στο πλαίσιο του ελληνικού 19ου αιώνα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 
αποµνηµονεύµατα ανθρώπων – συχνά αγράµµατων – που έλαβαν µέρος στον Αγώνα και 
έγραψαν τη µαρτυρία τους. Στην κατηγορία αυτή ανήκει το εµβληµατικής σηµασίας έργο του 
Μακρυγιάννη […] 

Τα ‘Αποµνηµονεύµατα’ του Μακρυγιάννη γράφτηκαν από το 1829 ως το 1850, αλλά 
εκδόθηκαν πολύ αργότερα, ενώ το κύρος του έργου ως τεκµηρίου εθνικής αυτογνωσίας και, 
παράλληλα, ως πεζογραφικού επιτεύγµατος κατοχυρώθηκε στα µέσα του εικοστού αιώνα. Τα 
αποσπάσµατα που επιλέξαµε προέρχονται από την Εισαγωγή και εκφράζουν τις αρχικές 
προθέσεις και ορισµένες από τις γενικές αντιλήψεις του Μακρυγιάννη που κατευθύνουν το 
έργο. 

 

Η διδάσκουσα (στο εξής ∆ιδάσκουσα Β΄) εισέρχεται στην τάξη Γ2 για το µάθηµα 
της ηµέρας στη Νεοελληνική Λογοτεχνία και η πρώτη της δραστηριότητα είναι να 
ανακοινώσει την ύλη των εξετάσεων. Μέσα στην τάξη επικρατεί θόρυβος, καθώς 
µιλάνε όλοι οι µαθητές µαζί.  

[Η ∆ιδάσκουσα Β΄ προσπαθεί να µιλήσει, αλλά δεν ακούγεται εξαιτίας του 
θορύβου.] 

∆ιδ.Β΄: Τελευταία φορά. Τελευταία φορά είπα να γράψετε την ύλη των εξετάσεων. 
Παιδιά, τελειώνετε. Πριν να προχωρήσω στο µάθηµα, θα σας πω την ύλη των 
εξετάσεων για να επιλέξετε ένα κείµενο για την ετήσια διαθεµατική εργασία σας. 
Όποιος θέλει πληροφορίες, µπορεί να µε ρωτά όποτε θέλει. Κάποια στιγµή, όταν θα 
είναι έτοιµη η εργασία σας, θα µου την παραδώσετε. [Οι µαθητές µιλάνε όλοι µαζί.] 

Μαθ.: Υπάρχει η δυνατότητα να δουλέψουµε σε οµάδες και να κάνουµε εργασία µε 
κάποιον άλλον;  

∆ιδ.Β΄.: Μπορούµε να το δούµε στην πορεία, αν θέλετε. Θα δούµε τώρα ποια είναι τα 
κείµενα που θα κάνουµε, θα διαλέξει µετά ο καθένας κάποιο από αυτά. Ανοίξτε τα 
περιεχόµενα, σελίδα 5, σας λέω τα κείµενα τα οποία θα κάνουµε. [Επικρατεί 
θόρυβος.] Λοιπόν, παιδιά. [Μέσα σε γενικότερο θόρυβο, η ∆ιδάσκουσα Β΄ 
ανακοινώνει την ύλη των εξετάσεων.] Εποµένως, από αυτά που σας έχω τώρα πει, 
επιλέξτε τι εργασιούλα θέλετε να φέρετε. Μία εργασία πρέπει να µου φέρετε όλοι σας 
[Επικρατεί ανησυχία.] Θα µου πείτε, θα µου προτείνετε το κείµενο και στη συνέχεια 
θα δούµε µαζί τις απορίες καθενός. [Οι µαθητές µιλάνε.] Πάµε τώρα να δούµε τα 
Αποµνηµονεύµατα του Μακρυγιάννη.  

[Οι µαθητές µιλάνε µεταξύ τους.] 

∆ιδ.Β΄: Για να κάνουµε τώρα το Μακρυγιάννη. Μαρία.  
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[Η µαθήτρια διαβάζει το εισαγωγικό σηµείωµα, αλλά επικρατεί θόρυβος και η 
∆ιδάσκουσα Β΄ τη σταµατά για να διαβάσει εκείνη το κείµενο.] 

∆ιδ.Β΄: Λοιπόν, εγώ θα διαβάσω τώρα το κείµενο. Παρακολουθήστε το. Αρχικά να πούµε 
δυο πράγµατα. [Επικρατεί θόρυβος.] Θα ασχοληθούµε µε την περίπτωση των 
Αποµνηµονευµάτων του Μακρυγιάννη, τα οποία γράφτηκαν από το 1829 ως το 1850. 
Πρώτα, όµως, θα ήθελα να δούµε λίγο την εργασία που είχα αναθέσει την 
προηγούµενη φορά για τα Αποµνηµονεύµατα. Ποιος θέλει να διαβάσει; Αρίσταρχε; 

[Ο µαθητής διαβάζει την εργασία του, αλλά οι περισσότεροι µαθητές δεν 
παρακολουθούν αυτά που λέει.] 

Μαθ.: [Αρχίζει να διαβάζει ο µαθητής]. Τα αποµνηµονεύµατα γράφονται από ανθρώπους 
που ήταν στο κέντρο µεγάλων ιστορικών γεγονότων [Επικρατεί αναστάτωση.] ή είναι 
αυτόπτες µάρτυρες που θέλουν να συµβάλουν µε την καταγραφή των γεγονότων στην 
αποκάλυψη της αλήθειας.  

∆ιδ.Β΄: Κρατήστε το αυτό, το ‘αυτόπτες µάρτυρες’. Έτσι;  

Μαθ.: [∆εν ακούγεται καλά η φωνή του]. Τα αποµνηµονεύµατα αποτελούν ένα είδος 
πηγής έµπνευσης. 

∆ιδ.Β΄: Έµπνευσης.  

Μαθ.: [∆εν ακούγεται καλά η φωνή του] Μας επιτρέπουν να γνωρίζουµε τη ζωή µιας 
κοινωνίας, που προέκυψε σε ορισµένες συνθήκες. Πολλοί ήταν οι Έλληνες που 
έγραψαν αποµνηµονεύµατα για την Επανάσταση. Παρόλα αυτά, οι πληροφορίες τους 
δεν περιλαµβάνονται στις άµεµπτες πηγές της Ιστορίας. 

∆ιδ.Β΄: Ποια είναι η γνώµη του; Γιατί θεωρούνται έµπνευση της Ιστορίας; [επικρατεί 
αναστάτωση] Μπορείτε λίγο να το συζητήσετε; Ποιες θεωρούµε ‘άµεµπτες πηγές της 
Ιστορίας’;  

Μαθ.:  Τα Γράµµατα [δεν ακούγεται καλά η φωνή του] και τα αποµνηµονεύµατα µας 
δίνουν πληροφορίες για ιστορικά γεγονότα τα οποία έζησαν ορισµένοι άνθρωποι. Το 
χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν περιγράφουν µόνο την Ιστορία, αλλά περιγράφουν 
και την καθηµερινότητα των ανθρώπων.  

∆ιδ.Β΄: Μπορείτε να διευκρινίσετε περαιτέρω ποια είναι η οπτική του ανθρώπου που 
γράφει αποµνηµονεύµατα; [∆εν ακούγεται καλά η φωνή της] 

Μαθ.:  Ο Μακρυγιάννης ζει τα γεγονότα και είναι φυσικό και είναι φυσικό να επηρεάζεται 
από αυτά. 

∆ιδ.Β΄: Μπαίνει µέσα αυτό που λέµε υποκειµενικό στοιχείο, το οποίο υποκειµενικό 
στοιχείο δεν µπορεί να είναι άµεµπτο. Αν θυµάστε λέµε, µιλάµε για τους δύο 
ιστορικούς της αρχαιότητας, τους δικούς µας, τους µεγάλους: τον Ηρόδοτο και το 
Θουκυδίδη. Και λέµε ότι ο Ηρόδοτος θεωρείται, µεν, ο πατέρας της Ιστορίας, [δεν 
ακούγεται καλά η φωνή της] αλλά βάζει µέσα πολύ υποκειµενικό στοιχείο. ∆ηλαδή 
σχολιάζει τα πράγµατα όπως ο ίδιος τα εκλαµβάνει, βάζει µέσα τον εαυτό του. Ενώ 
λέµε ότι ο Θουκυδίδης είναι πολυεπιστήµονας, ο πρώτος επιστήµονας ιστορικός, [δεν 
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ακούγεται καλά η φωνή της] από την άποψη ότι έχει µια αντικειµενική θεώρηση των 
πραγµάτων που γράφει: τα κρίνει· βγάζει τον εαυτό του απ’ έξω. Και γι’ αυτό λέµε ότι 
για να υπάρξει σωστή Ιστορία, πρέπει να περάσουν κάποια χρόνια. Όταν γράφεις 
Ιστορία για γεγονότα που έγιναν το 1990, έτσι για παράδειγµα, ή το 1950, ακόµα και 
για τον εµφύλιο του ’48, είναι νωπές ακόµα οι µνήµες οι υποκειµενικές. Καταλάβατε; 
Όσο πιο πολύ αποστασιοποιείται ο ιστορικός από τα γεγονότα, τόσο πιο αντικειµενική 
είναι η κριτική του. Εντάξει; Εποµένως αυτό που είπες …. είναι πολύ σωστή η 
παρατήρηση αυτή. Ο Μακρυγιάννης είναι µέσα στα γεγονότα και υπάρχει πολύ 
υποκειµενικό στοιχείο. Βγάζει τα συναισθήµατά του στα αποµνηµονεύµατά του ο 
Μακρυγιάννης: τα πάθη του, τις γκρίνιες του, τα παράπονά του. Εντάξει; ∆εν µπορεί 
να είναι αυτό αντικειµενικό. Πρέπει να διασταυρώσουµε αυτά που λέει ο 
Μακρυγιάννης µε άλλες πηγές για να δούµε ποια είναι αντικειµενικά ή όχι. Αν 
θέλουµε να γράψουµε, δηλαδή, για αυτήν την περίοδο, δε θα βασιστούµε µόνο στο 
Μακρυγιάννη. Συµπληρωµατικά, µπορεί να διαβάσουµε και το Μακρυγιάννη. Άλλη 
σηµαντική πηγή πληροφοριών είναι οι χρονολογίες που έχει µέσα, οι τόποι που θα 
δούµε στο απόσπασµα. Έτσι, λίγο, για να τοποθετηθούµε και στο χρόνο και στον 
τόπο. [Ακολουθεί η ανάγνωση του αποσπάσµατος του Ανθολογίου από τη 
∆ιδάσκουσα Β΄]  

‘1829 Φλεβαρίου 26, Άργος. Eίµαι διορισµένος από την κυβέρνηση του Κυβερνήτη 
Καποδίστρια Γενικός Αρχηγός της Εκτελεστικής δύναµης της Πελοπόννησος και 
Σπάρτης. Ο σταθµός µου είναι εδώ εις Άργος. Κάθοµαι και αγροικιώµαι µε την 
Κυβέρνηση και παντού εις τις επαρχίες µ’ αρχές κι’ αξιωµατικούς και όποτε κάνει 
χρεία, φέρνω και γύρα σε όλα τα µέρη αυτά δια την γενική ησυχία και ξακολουθώ τα 
χρέη µου καθήµενος τον περισσότερον καιρόν εδώ. Και για να µην τρέχω εις τους 
καφενέδες και σε άλλα τοιούτα και δεν τα συνηθώ – (ήξερα ολίγον γράψιµον, ότι δεν 
είχα πάγει εις δάσκαλο από τα αίτια οπού θα ξηγηθώ, µην έχοντας τους τρόπους) 
περικαλούσα τον έναν φίλον και τον άλλον και µ’ έµαθαν κάτι περισσότερον εδώ εις 
Άργος, οπού κάθοµαι. Αφού λοιπόν καταγίνηκα ένα δυο µήνες να µάθω ετούτα τα 
γράµµατα οπού βλέπετε, εφαντάστηκα να γράψω τον βίον µου, όσα έπραξα εις την µικρή 
µου ηλικία και όσα εις την κοινωνία, όταν ήρθα σε ηλικία, και όσα δια την πατρίδα µου, 
οπού µπήκα εις της Εταιρίας το µυστήριον διά τον αγώνα της λευτεριάς µας και όσα 
είδα και ξέρω οπού ’γιναν εις τον Αγώνα, και σε όσα κατά δύναµη συµµέθεξα κ’ εγώ κ’ 
έκαµα το χρέος µου, εκείνο οπού µπορούσα. ∆εν έπρεπε να έµπω εις αυτό το έργον ένας 
αγράµµατος, να βαρύνω τους τίµιους αναγνώστες και µεγάλους άντρες και σοφούς 
κοινωνίας και να τους βάλω σε βάρος, να τους κινώ την περιέργειά τους και να χάνουν 
τις πολυτίµητες στιγµές εις αυτά. Αφού όµως έλαβα και εγώ ως άνθρωπος αυτήνη την 
αδυναµίαν, σας ζητώ συγνώµη εις το βάρος οπού θα σας δώσω. Αν είµαι τίµιος 
άνθρωπος, θέλω γράψει την αλήθεια, καθώς έγιναν τα γραφόµενα, οπού θα σηµειώσω. 
Όλοι οι αναγνώστες έχετε χρέος πρώτα να ’ρευνήσετε διά την διαγωγή µου, πώς 
φέρθηκα εις την κοινωνία και Αγώνα, και αν τιµίως φέρθηκα, βάλετε βάση και εις τα 
γραφόµενά µου, αν ατίµως φέρθηκα, µην πιστεύετε τίποτας. Και αφού µάθετε ότι 
φέρθηκα τιµίως και ιδείτε σηµειωµένα έγγραφα και απόδειξες, αρχή και τέλος, από 
διαφόρους, από κυβέρνησες και από αρχές και από άλλους πολλούς, όθεν χρηµάτισα 
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εγώ µε τους αδελφούς µου συναγωνιστάς, οπού µ’ αξίωσε ο Θεός να έχω εις την 
οδηγίαν µου, όλο καλύτερούς µου εις τον αγώνα και εις υπηρεσίες, όθεν 
διατάχτηκα.[…] Η πατρίδα του κάθε ανθρώπου και η θρησκεία είναι το παν και πρέπει 
να θυσιάζει και πατριωτισµόν και να ζει αυτός και οι συγγενείς του ως τίµιοι άνθρωποι 
εις την κοινωνία. Και τότε λέγονται έθνη, όταν είναι στολισµένα µε πατριωτικά 
αιστήµατα, το αναντίον λέγονται παλιόψαθες των εθνών και βάρος γης. Και δια τούτο 
ως πατρίδα γενική του κάθε ενού και έργο των αγώνων του µικρότερου και αδύνατου 
πολίτη, έχει κι’ αυτός τα συµφέροντά του εις αυτήνη την πατρίδα, εις αυτήνη την 
θρησκεία. ∆εν πρέπει ο άνθρωπος να βαρύνεται και να αµελεί αυτά, και ο προκοµµένος 
πρέπει να φωνάζει ως προκοµµένον αλήθεια, το ίδιον και ο απλός. Ότι κρικέλα δεν έχει 
η γης να την πάρει κανείς εις την πλάτη του, ούτε ο δυνατός, ούτε ο αδύνατος, και όταν 
είναι ο καθείς αδύνατος εις ένα πράµα και µόνος του δεν µπορεί να πάρει το βάρος και 
παίρνει και τους άλλους και βοηθούν, τότε να µην φαντάζεται να λέγει ο αίτιος εγώ, να 
λέγει εµείς. Ότι βάναµε όλοι τις πλάτες, όχι ένας. Οι άρχοντές µας, οι αρχηγοί µας 
έγιναν ‘Εκλαµπρότατοι’, έγιναν ‘Γενναιότατοι’, και οι ντόπιοι και οι φερτικοί, όµως 
τίποτας δεν τους αναπεύει. Ήµασταν φτωχοί, εγίναµεν πλούσιοι. Ήταν ο Κιαµίλµπεγης 
εδώ εις την Πελοπόννησο και οι άλλοι Tούρκοι πλουσιότατοι, έγινε ο Κολοκοτρώνης 
και οι άλλοι οι συγγενείς και φίλοι πλούσιοι από γες, αργαστήρια, µύλους, σπίτια, 
σταφίδες και άλλα πλούτη των Tούρκων. Όταν ο Κολοκοτρώνης και οι συντρόφοι του 
ήρθαν από την Ζάκυθο, δεν είχαν ούτε πιθαµή γης· τώρα φαίνεται τι έχουν. Το ίδιον και 
εις την Ρούµελη. Γκούρας και Μαµούρης, Κριτζώτης, Γριβαίγοι, Στάικος και οι άλλοι, 
Τζαβελαίγοι και άλλοι πολλοί. Και τι ζητούνε από το Έθνος; Μιλιούνια ακόµα διά τις 
µεγάλες δούλεψες. Και σε αυτά ποτές δεν αναπεύονται· όλο νόµους και φατρίες διά το 
καλό της πατρίδος, όλο αυτό πασκίζουν. Όσα έπαθε η πατρίς διά τους ‘νόµους’ και το 
καλό αυτηνών και όσα παλικάρια σκοτώθηκαν, δεν τα ’παθε η πατρίς εις τον αγώνα 
των Tούρκων. Κατοικίσαµεν τους κατοίκους µέσα τα σπήλαια και ζούνε µε τα θερία και 
ρηµώσαµε τους τόπους και εγίναµε η παραλυσία του κόσµου. Όλα αυτά µου δώσαν 
αφορµή να µάθω γράµµατα εις τα γεράµατα, να τα σηµειώσω όλα. Ένας από αυτούς 
ήµουν και εγώ. Ας γράψει άλλος διά µένα ό,τι γνωρίζει. Εγώ την αλήθεια θα την ειπώ 
γυµνή. Ότι έχω το µερίδιό µου· σ’ αυτήνη την πατρίδα θα ζήσω εγώ και τα παιδιά µου.’. 

  Τώρα καταλάβατε γιατί είπαµε ότι είναι έµπνευση …. [δεν ακούγεται καλά η φωνή 
της] Τι καταλάβατε, λοιπόν; Τι κάνει ο Μακρυγιάννης µέσα από αυτό το κοµµατάκι 
που διάβασα; Τα αποµνηµονεύµατά του είναι διάφορα βιβλία, δεν είναι ένα 
βιβλιαράκι, είναι µεγάλο έργο. Καταλάβαµε από το πρώτο άκουσµα γιατί και η 
γλώσσα του είναι έτσι αδούλευτη. Πρώτα απ’ όλα, έµαθε γράµµατα πότε, Γοργία; 

Μαθ.: Με βάση το κείµενο; 

∆ιδ.Β΄: Τι λέει το απόσπασµα; Πότε έµαθε γράµµατα; Ελάτε, παιδιά, πότε έµαθε 
γράµµατα, Λυσία; 

Νίκος: Στα γεράµατα.  

∆ιδ.Β΄: Τώρα, γράφοντας, τώρα που έγραφε τα ….; Έµαθε γράµµατα για να κάνει τι; Τι 
λέει µέσα; Πως το εξηγεί;  
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Μαθ.: Λέει, για να µάθω γράµµατα στα γεράµατα …… 

∆ιδ.Β΄: Για να πει τι, δηλαδή;  

Μαθ.: Αυτά που πέρασε.  

∆ιδ.Β΄: Αυτά που πέρασε. Μιλτιάδη; 

Μαθ.: Για να πει τα γεγονότα και τη γνώµη του.  

∆ιδ.Β΄: Να πει τη γνώµη του, παιδιά. Να δώσει τη δική του οπτική ……… Να πει τη δική 
του άποψη για όσους διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο  για την πατρίδα ……… Γιατί, 
λοιπόν, δεν µπορεί να θεωρηθεί τώρα αντικειµενικός; Τι καταλάβατε έτσι από το 
πρώτο άκουσµα; Πρωταγόρα; 

Μαθ.: Είναι υποκειµενικός στα παράπονά του και παίρνει το µέρος κάποιων αγωνιστών, 
ενώ κατηγορεί και κάποιους άλλους.  

∆ιδ.Β΄: Κατηγορεί και κάποιους άλλους. Ποιους φαίνεται, ποιους καταλάβατε ότι 
κατηγορεί; Με ποιους τα έχει εδώ, δηλαδή, ο Μακρυγιάννης; Τι λες, Αριστείδη; 

Μαθ.: Με τους άρχοντες.  

∆ιδ.Β΄: Με τους προύχοντες, αυτούς τους περίφηµους· είναι οι περίφηµοι προεστοί, που 
χλευάζουν την Επανάσταση. Τι µάθαµε γι’ αυτούς; Τι κάνανε; [Θόρυβος] Τα κάνατε 
πρόσφατα στην Ιστορία. [Θόρυβος] Κάποιοι θα θυµούνται κάτι.  

Μαθ.: Οι προεστοί µαζεύανε φόρους.  

∆ιδ.Β΄: Για τους προύχοντες. Εποµένως; ∆ε σχολιάσατε κάτι εκεί; 

Μαθ.: Τα κρατούσανε για τον εαυτό τους και δεν τα έδιναν στο λαό. [Θόρυβος] 

∆ιδ.Β΄: Οι Κοτζαµπάσηδες είναι πολύ πλούσιοι, ήταν πρόσωπα τα οποία µάζευαν τους 
φόρους από το λαό και αυτοί …… Ήταν πρόσωπα τα οποία τα έβλεπαν οι υπόλοιποι 
κάπως καχύποπτα. Εντάξει; ∆ικαίως, δηλαδή, έχει εδώ και ο Μακρυγιάννης τις 
επιφυλάξεις του. Και µε ποιους άλλους τα έχει; Ονοµατίζει εδώ ανθρώπους, όπως 
βλέπετε. Ονοµατίζει µεγάλα, γνωστά ονόµατα. Με ποιους άλλους εκεί φαίνεται να τα 
βάζει και σε ποια παράγραφο του κειµένου; Ποια κατάσταση καταγγέλλει; Σαν να 
κάνει κάποιες καταγγελίες εδώ. Κλεονίκη.  

Μαθ.: Νοµίζω ότι τις κάνει στην προτελευταία παράγραφο.  

∆ιδ.Β΄: Προτελευταία. Στην προτελευταία παράγραφο, όπου τι λέει, Ναυσικά;  

Μαθ.: Λέει ‘Γκούρας και Μαµούρης’ …...  

∆ιδ.Β΄: Πιο µπροστά; 

Μαθ.: Λέει ότι ήταν σύντροφοι από τη Ζάκυνθο. 

∆ιδ.Β΄: Πιο µπροστά, στην ίδια παράγραφο;  

Μαθ.: Για τον Κολοκοτρώνη.  
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∆ιδ.Β΄: Για τον Κολοκοτρώνη. Βλέπετε τι λέει για τον Κολοκοτρώνη; ‘Ήταν ο 
Κιαµίλµπεγης εδώ εις την Πελοπόννησο και οι άλλοι Τούρκοι πλουσιότατοι’ και τώρα 
έγινε και ο Κολοκοτρώνης. Και βλέπετε τι λέει.  

Μαθ.: ‘Γες, αργαστήρια, µύλους, σπίτια, σταφίδες και άλλα πλούτη των Tούρκων’ τα πήραν 
αυτοί.  

∆ιδ.Β΄: Τι άλλο; 

Μαθ.: Κάνει λόγο για τις συµφορές στον εµφύλιο, που ακολούθησαν.  

∆ιδ.Β΄: Τι είναι αυτός ο εµφύλιος; Η αλληλοφαγωµάρα. Γιατί οι µεγάλες οικογένειες, 
αυτές στην Πελοπόννησο, είχανε συµφέροντα, συγκρούστηκαν για το ποιος θα κάνει 
κουµάντο, ποιος θα φαίνεται ότι έκανε τον Αγώνα, ενώ στην ουσία όλοι κάνανε τον 
Αγώνα. Ήταν, όµως, κάποιοι που ήθελαν να εκµεταλλευτούν την κατάσταση. Τι 
επιδίωκαν, τελικά, ∆ηµήτρη; 

Μαθ.: Ποιος θα πάρει τη δόξα.  

∆ιδ.Β΄: Ποιος θα πάρει τη δόξα. Ποιος θα εκµεταλλευτεί το νεοσύστατο κράτος. Μιλάµε 
για ένα κράτος το οποίο όλοι προσπαθούσαν να το εκµεταλλευθούν. Λοιπόν …. 
Χρονικά, λοιπόν, πού τοποθετείται αυτό το κείµενο;  

Μαθ.: Στο τέλος της ….  

∆ιδ.Β΄:  Πες τη χρονολογία.  

Μαθ.:  1829.  

∆ιδ.Β΄:  1829, 26 Φεβρουαρίου. Μας τοποθετεί, λοιπόν, στο χρόνο και µας τοποθετεί 
ιστορικά και στον τόπο. Ποιος είναι ο τόπος;   

Μαθ.:  Το Άργος.  

∆ιδ.Β΄:  Το Άργος. Το Άργος από ποια γεγονότα το ξέρουµε ιστορικά; Καταρχάς, είπαµε 
ότι έχουµε το χρόνο, δηλαδή 26 Φεβρουαρίου 1829. Και τι είναι αυτό που αφηγείται ο 
Μακρυγιάννης. Αµέσως φαίνεται. Τι λέει, λοιπόν;  

Μαθ.:  Είναι διορισµένος από την κυβέρνηση του Κυβερνήτη Καποδίστρια Γενικός 
Αρχηγός της Εκτελεστικής δύναµης. 

∆ιδ.Β΄:  Έτσι, είναι διορισµένος από τον Κυβερνήτη Καποδίστρια. Και τι ρόλο έχει;   

Μαθ.:  Ότι είναι …. [Ο µαθητής διστάζει να συνεχίσει το λόγο του.] 

∆ιδ.Β΄:  Γενικός ….  

Μαθ.:  Γενικός Αρχηγός της Εκτελεστικής δύναµης της Πελοποννήσου και της Σπάρτης.  

∆ιδ.Β΄:  Και ‘ο σταθµός µου’ , λέει, ‘είναι εδώ εις Άργος’. Από αυτό ξεκινάει. Ο πρώτος 
Κυβερνήτης είναι ο Καποδίστριας και το κράτος περιορίζεται στην Πελοπόννησο. 
Πελοπόννησο και Σπάρτη. Ήταν ο τίτλος έτσι. Εκείνο το οποίο τον ενοχλούσε ήταν 
ποιο; Και αυτό του έδωσε την αφορµή να κάνει κάποια πράγµατα. Έχοντας αυτό το 
πόστο, τι έπρεπε να κάνει; Πώς το βλέπετε; Τι εικόνα δίνει ο ίδιος για το πόστο του 
αυτό, γι’ αυτήν τη δουλειά του, ας το πούµε έτσι; Αγησίλαε;  
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Μαθ.:  ∆εν είχε τίποτα ουσιαστικό να κάνει.  

∆ιδ.Β΄: Ότι δεν είχε τίποτα ουσιαστικό να κάνει. ∆ηλαδή, µια χαλαρή δουλειά.  

Μαθ.:  Ήταν άνεργος, δεν ήξερε γράµµατα, οπότε δεν µπορούσε να ασχοληθεί µε κάτι τον 
ελεύθερο χρόνο του. 

∆ιδ.Β΄:  Έτσι. Η συγκεκριµένη δουλειά δεν είχε νόηµα πια για αυτόν. ‘Και για να µην 
τρέχω εις τους καφενέδες και σε άλλα τοιούτα και δεν τα συνηθώ, ήξερα ολίγον 
γράψιµον, περικαλούσα τον έναν φίλον και τον άλλον και µ’ έµαθαν κάτι περισσότερον 
εδώ εις Άργος, οπού κάθοµαι άνεργος.’. Κάπως έτσι, δηλαδή, έχουµε µια πρώτη 
εκτίµηση για το πώς θα έπρεπε να µαθαίνει τα πρώτα γράµµατα. Είναι, λοιπόν, 
αγράµµατος. Αφού, λοιπόν, καταλήγει να µάθει αυτά τα γράµµατα, µετά τι µπήκε στο 
µυαλό του;  Να κάνει τι πράγµα;  

Μαθ.:  Να γράψει τις εµπειρίες του και όσα έκανε.  

∆ιδ.Β΄:  Να γράψει τις εµπειρίες του. ……… 

Μαθ.:  Να γράψει αυτά που γίνονται.  

∆ιδ.Β΄:  Να γράψει όλα αυτά που είδε και άκουσε. Εποµένως, έχουµε να κάνουµε µε 
περιγραφή του Μακρυγιάννη. Και µετά, συγκεκριµένα, πηγαίνουµε στη δεύτερη 
παράγραφο, να το δείτε, τι πιο συγκεκριµένο, δηλαδή, ήθελε να γράψει;  Όταν λέει να 
γράψει το βίο του, πιο συγκεκριµένα, ένας βίος τι θα περιελάµβανε;  Έχουµε τα 
κείµενα, να µπορούµε να παρακολουθούµε το κείµενο, να διαβάζουµε το κείµενο. 
Όταν λέει ‘να γράψω τον βίο µου’ , τι να γράψει;  

Μαθ.:  Όσα έκανε σε µικρή ηλικία.  

∆ιδ.Β΄:  Και υπογραµµίζουµε. Όσα έκανε στη µικρή του ηλικία.  

Μαθ.:  Και στην κοινωνία. 

∆ιδ.Β΄:  Και στην κοινωνία, όταν ήταν σε ηλικία.  

Μαθ.:  Όσα έκανε για την πατρίδα του.  

∆ιδ.Β΄:  ‘∆ιά την πατρίδα µου’ , θα βάλουµε τον αριθµό 3. Άρα, θα µας µιλήσει και για τη 
συµβολή του στον Αγώνα, και στη συνέχεια λέει ‘µπήκα εις της Εταιρίας το µυστήριον 
διά τον αγώνα της λευτεριάς µας’, όπου µπορούµε να βάλουµε τον αριθµό 4. 

Μαθ.: Ο Μακρυγιάννης θέλει να καταγράψει όσα γεγονότα είδε, αλλά και όσα        άκουσε 
για τον αγώνα εναντίον των Τούρκων. 

∆ιδ.Β΄:  ‘Όσα είδα και ξέρω ότι έγιναν εις τον Αγώνα.’. Το ‘Α’ κεφαλαίο και είναι ο 
Αγώνας του 1821. Εποµένως, θα µας δώσει πληροφορίες και από τη ζωή του. Τι θα 
µας δώσει ο Μακρυγιάννης σ’ αυτό το κείµενο που θα γράψει; Τη ζωή του, αλλά και 
τι άλλο θα µας δώσει, παράλληλα;   

Μαθ.:  Ποιοι συνέχιζαν τον Αγώνα. 

∆ιδ.Β΄: Σε εκείνην την περίοδο. Θα µιλήσει, δηλαδή, για τη Φιλική Εταιρεία, για την προ-
επαναστατική περίοδο, για την επαναστατική περίοδο και τη µετα-επαναστατική 
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περίοδο. Θα περιγράψει, εποµένως, έναν βίο. Παρακολουθώντας έναν βίο ενός 
οποιοδήποτε γνωστού ανθρώπου, παρακολουθούµε τα γεγονότα τα ιστορικά της 
εποχής στην οποία έζησε αυτός ο άνθρωπος. Εποµένως;  Τι έπρεπε να κάνει ο 
Μακρυγιάννης για να αντιπροσωπεύει αυτήν τη διαδικασία όλο αυτό το έργο;  

Μαθ.:  Πρέπει να είναι κοινωνικός.  

∆ιδ.Β΄:  Και τι πρέπει να µάθει; ‘Έπρεπε να µάθω γράµµατα, να βαρύνω τους τίµιους 
αναγνώστες και να είµαι αµερόληπτος.’. Εποµένως, έπρεπε να είναι αξιόπιστος, 
εντάξει; Έπρεπε, δηλαδή, να µάθει κάποια γράµµατα και να είναι αξιόπιστος. Το 
δεύτερο το οποίο τονίζει στην επόµενη παράγραφο, είναι ποιο πράγµα, όσον αφορά 
στον εαυτό του;  Όσον αφορά στο χαρακτήρα του; Γιατί επωµίζεται, µας λέει ότι 
επωµίζεται ένα βαρύ έργο. Να γράψει µια ιστορία. Εποµένως, πού στηρίζει αυτήν την 
αξιοπιστία του;  Ποιο είναι το δεύτερο τεκµήριο στο οποίο στηρίζει την αξιοπιστία 
του;  Πρέπει να πείσει ο Μακρυγιάννης ότι αυτά τα οποία γράφει είναι αξιόπιστα, ότι 
είναι αξιόπιστος. Το ένα είναι ότι προσπαθεί να µάθει γράµµατα και να µας πει όσα 
έγιναν. Το δεύτερο είναι πού στη δεύτερη παράγραφο;  

Μαθ.:  Ότι θα πει την αλήθεια.  

∆ιδ.Β΄:  Πώς το βλέπεις;  

Μαθ.: ∆ίνει σηµασία στη διαγωγή του, στο ότι φέρθηκε µε τιµιότητα.  

∆ιδ.Β΄:  Έτσι. Το δεύτερο, λοιπόν, τεκµήριο που προβάλλει είναι ποιο;  Η τιµιότητά του. 
Το υπογραµµίζουµε. Είναι η τιµιότητά του. Είναι η εντιµότητα του ίδιου ως 
ανθρώπου, εποµένως η εντιµότητα της γραφής του. Εντάξει; ‘Και αν τιµίως’ , λέει, 
‘φέρθηκα, βάλετε βάση και εις τα γραφόµενά µου.’. Εφόσον είµαι τίµιος, και τα 
γραφόµενα θα είναι τίµια, έντιµα. Εντάξει;  

Μαθ.:  Κυρία, έχει και συνέχεια! 

∆ιδ.Β΄:    Πού το βλέπεις αυτό;  

Μαθ: ‘Και αφού µάθετε ότι φέρθηκα τιµίως και ιδείτε σηµειωµένα έγγραφα και απόδειξες, 
αρχή και τέλος, από διαφόρους, από κυβέρνησες και από αρχές και από άλλους 
πολλούς…...’. 

∆ιδ.Β΄: Για πάµε στην επόµενη παράγραφο, παιδιά. Εδώ ποιες αρχές βάζει ο 
Μακρυγιάννης; Τι είναι αυτό το οποίο προβάλλει; Το τρίτο τεκµήριο είναι αυτό τώρα. 
Το πρώτο τεκµήριο ήτανε η αξιοπιστία. Το δεύτερο η τιµιότητά του. Το τρίτο; Είναι 
τα ιδεώδη. Όχι µόνο τα ιδεώδη του. Τι βάζει ο Μακρυγιάννης πάνω από όλα;  Τι βάζει 
πάνω από όλα;  

Μαθ.:  Τη θρησκεία, τον πατριωτισµό, την πατρίδα. 

∆ιδ.Β΄:  ‘Η πατρίδα του κάθε ανθρώπου και η θρησκεία είναι το παν’, όπως λέει ο 
Μακρυγιάννης. Το υπογραµµίζουµε. …… Ακολούθως, αναφέρεται στον 
πατριωτισµό, λέγοντας ‘πρέπει να θυσιάζει και πατριωτισµόν και να ζει αυτός και οι 
συγγενείς του ως τίµιοι άνθρωποι εις την κοινωνία’ . Τι εννοεί µε αυτό; 

Μαθ.:  Να ζει κάποιος µε τους συγγενείς του ως τίµιοι άνθρωποι στην κοινωνία.  
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∆ιδ.Β΄: Μάλιστα. Πρώτα βάζει τον πατριωτισµό. Μετά;  Λίγο µετά;  

Μαθ.:  Τη θρησκεία. 

∆ιδ.Β΄:  Άλλος;  

Μαθ.:  Ο Μακρυγιάννης προβάλλει την αξία της εθνικής συνείδησης και της συνεργασίας. 

∆ιδ.Β΄:  Έτσι, µπράβο. Αυτό είναι, που λέει η Κλεονίκη, περισσότερο. Η εθνική 
συνείδηση την οποία προβάλλει. Η εθνική συνείδηση. Η αλληλοβοήθεια και η 
συλλογικότητα. Η αλληλοβοήθεια σε ποιο σηµείο του κειµένου φαίνεται;  Η 
συλλογικότητα, η αλληλοβοήθεια πού φαίνεται; Ο Μακρυγιάννης δεν ήθελε να 
φαίνεται το εγώ, δεν ήθελε να φαίνεται το άτοµο. Κάπου αλλού λέει, σε άλλο σηµείο 
του έργου του, δεν είµαστε το ‘εγώ’, είµαστε το ‘εµείς’.  

Μαθ.: Στην ίδια παράγραφο, στην τελευταία σειρά, λέει: ‘τότε να µην φαντάζεται να λέγει ο 
αίτιος εγώ, να λέγει εµείς.’.  

∆ιδ.Β΄:  Να λέει ‘εµείς’. Ό,τι κάνουµε εµείς. Θα το ολοκληρώσουµε την άλλη φορά. Την 
επόµενη φορά.… 

 

∆ιδακτικοί στόχοι  

Η διδάσκουσα επιδιώκει µε τους χειρισµούς της να επιτύχει τους παρακάτω 
διδακτικούς στόχους: 

1. 1ος διδακτικός στόχος: εξέταση των βασικών γνωρισµάτων των 
Αποµνηµονευµάτων στο πλαίσιο της εξέτασης της κατ’ οίκον εργασίας που έχει 
αναθέσει η ∆ιδάσκουσα Β΄ στο προηγούµενο µάθηµα. 

2. 2ος διδακτικός στόχος: το υποκειµενικό στοιχείο ως ανασταλτικός παράγοντας της 
αξιοπιστίας ενός ιστορικού κειµένου. 

3. 3ος διδακτικός στόχος: η σηµασία της χρονικής αποστασιοποίησης του ιστορικού 
από τα περιγραφόµενα γεγονότα. 

4. 4ος διδακτικός στόχος: επισήµανση του υποκειµενικού στοιχείου στην περιγραφή 
του Μακρυγιάννη. 

5. 5ος διδακτικός στόχος: επισήµανση της πηγαίας γλώσσας του Μακρυγιάννη και 
σύνδεσή της µε το χαµηλό µορφωτικό του επίπεδο. 

6. 6ος διδακτικός στόχος: διασάφηση του ρόλου που διαδραµατίζουν οι προύχοντες 
και οι Κοτζαµπάσηδες κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821. 

7. 7ος διδακτικός στόχος: επισήµανση των καταγγελιών του Μακρυγιάννη για τη 
συµφεροντολογική στάση οπλαρχηγών του 1821 µετά την απελευθέρωση. 

8. 8ος διδακτικός στόχος: επισήµανση του ρόλου των αλληλοσυγκρουόµενων 
συµφερόντων µεταξύ των Ελλήνων στην πρόκληση εµφύλιου πολέµου µετά το 
1821. 

9. 9ος διδακτικός στόχος: χωροχρονικοί προσδιορισµοί της περιγραφής του 
Μακρυγιάννη µε αναφορές στο κείµενο. 

10. 10ος διδακτικός στόχος: η απόφαση του Μακρυγιάννη να µορφωθεί σε µεγάλη 
ηλικία λόγω της ευχέρεια χρόνου που του παρέχει η θέση του. 
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11. 11ος διδακτικός στόχος: οριοθέτηση του χρονικού διαστήµατος όπου εκτείνεται η 
περιγραφή του Μακρυγιάννη µε βάση τα βιωµένα γεγονότα που περιλαµβάνει: 
προεπαναστατική, επαναστατική και µετα-επαναστατική  περίοδος. 

12. 12ος διδακτικός στόχος: η προβολή της όψιµης εγγραµµατοσύνης του 
Μακρυγιάννη ως πρώτου κριτηρίου της αξιοπιστίας του λόγου του. 

13. 13ος διδακτικός στόχος: η προβολή της εντιµότητας του χαρακτήρα του 
Μακρυγιάννη ως δεύτερου κριτηρίου της αξιοπιστίας του λόγου του. 

14. 14ος διδακτικός στόχος: η προβολή της εθνικής συνείδησης και της συλλογικότητας 
ως ύψιστων αξιών του Μακρυγιάννη. 

 

∆ιδακτικές µέθοδοι και στρατηγικές 

Η διδάσκουσα χρησιµοποιεί τη διαλογική µέθοδο διδασκαλίας και σε περιορισµένο 
βαθµό το µονόλογο, προσφέροντας τη δυνατότητα αντιπαράθεσης απόψεων εκ µέρους των 
µαθητών. Χρησιµοποιώντας ερωτήσεις πληροφοριακού και διευκρινιστικού χαρακτήρα, η 
∆ιδάσκουσα Β΄ αναδεικνύει βασικά σηµεία του κειµένου: διασαφηνίζει, αρχικά, τα γενικά 
γνωρίσµατα του λογοτεχνικού είδους των Αποµνηµονευµάτων, και, ακολούθως, 
εµβαθύνει στα νοήµατα του αναλυόµενου κειµένου. Οδηγεί τους µαθητές στην ουσία των 
‘διδαγµάτων’ του Μακρυγιάννη, τονίζοντας τη σηµασία που αποκτά για τον ίδιο η κριτική 
εξέταση των πληροφοριών και των πηγών του. Αυτή η κριτική αποτίµηση του έργου του 
µέσα από το διάλογο προβάλλει τις δηµοκρατικές αξίες που πραγµατεύεται ο συγγραφέας 
(ισονοµία, δικαιοσύνη, συλλογικότητα). Επίσης, µέσω του διδακτικού διαλόγου, η 
διδάσκουσα εµπεδώνει στη διδακτική πράξη την υπερίσχυση της συλλογικότητας έναντι 
του ατοµικού συµφέροντος, κορωνίδα των απόψεων του Μακρυγιάννη. Παρά το γεγονός 
ότι δε διατυπώνει ανοικτές κριτικές ερωτήσεις, ο συνδιαµορφωτικός ρόλος των µαθητών 
είναι ικανοποιητικός: οι τελευταίοι καλούνται να κατανοήσουν τα κειµενικά νοήµατα και 
να διαµορφώσουν δηµοκρατική συνείδηση, ενώ ορισµένοι ανταποκρίνονται σε 
µεγαλύτερο βαθµό και συµµετέχουν ενεργά στη διδακτική διαδικασία.  

Οι διδακτικοί µονόλογοι της ∆ιδάσκουσας Β΄ χαρακτηρίζονται από την επιδίωξη:  
o διασάφησης των νοηµάτων,  
o εµβάθυνσης των ερµηνευτικών της χειρισµών και  
o καλλιέργειας του κριτικού στοχασµού των µαθητών.  

Για παράδειγµα, αναλαµβάνοντας να διευκρινίσει τα βασικά γνωρίσµατα του 
γραµµατειακού είδους των  Αποµνηµονευµάτων, η ∆ιδάσκουσα Β΄ προχωρεί σε 
συγκριτική εξέταση των Αποµνηµονευµάτων και της Ιστορίας, µε αφετηρία την 
παρατήρηση ενός µαθητή ότι τα πρώτα αποτελούν πηγή έµπνευσης για τη δεύτερη. Ο 
διδακτικός µονόλογος ξεκινά µε το σχολιασµό της υποκειµενικότητας που διέπει τη 
συγγραφή της Ιστορίας, µε βάση την οποία σχολιάζεται η διαφορά ανάµεσα στον Ηρόδοτο 
και το Θουκυδίδη ως προς την ιστορική συγγραφή, για να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι η 
αποστασιοποίηση του ιστορικού από τα γεγονότα είναι απαραίτητη.  
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Η ∆ιδάσκουσα Β΄ παρουσιάζει εύστοχα στους µαθητές τη διαφορά ανάµεσα στο να 
γράφει κάποιος αλήθειες και να συγγράφει Ιστορία µε αντικειµενικό τρόπο. Αυτή  η 
πρακτική ολοκληρώνεται σε τρία στάδια. 

1. Στον πρώτο µονόλογό της η διδάσκουσα υποστηρίζει πως: 

Ο Μακρυγιάννης είναι µέσα στα γεγονότα και υπάρχει πολύ υποκειµενικό στοιχείο. Βγάζει τα 
συναισθήµατά του στα αποµνηµονεύµατά του ο Μακρυγιάννης: τα πάθη του, τις γκρίνιες του, τα 
παράπονά του. Εντάξει; ∆εν µπορεί να είναι αυτό αντικειµενικό. Πρέπει να διασταυρώσουµε αυτά 
που λέει ο Μακρυγιάννης µε άλλες πηγές για να δούµε ποια είναι αντικειµενικά ή όχι. Αν θέλουµε να 

γράψουµε, δηλαδή, για αυτήν την περίοδο, δε θα βασιστούµε µόνο στο Μακρυγιάννη. 

2. Την άποψη αυτήν επαναλαµβάνει λίγο αργότερα (‘Γιατί, λοιπόν, δεν µπορεί να 
θεωρηθεί τώρα αντικειµενικός; Τι καταλάβατε έτσι από το πρώτο άκουσµα;’).  

3. Σε επόµενο διδακτικό µονόλογο εµβαθύνει το συλλογισµό της και καλεί τους 
µαθητές να εντοπίσουν στο εξής τα τεκµήρια της αξιοπιστίας του Μακρυγιάννη: 
Εποµένως, έπρεπε να είναι αξιόπιστος, εντάξει; Έπρεπε δηλαδή να µάθει κάποια γράµµατα 

και να είναι αξιόπιστος. Το δεύτερο το οποίο τονίζει στην επόµενη παράγραφο, είναι ποιο πράγµα, 
όσον αφορά στον εαυτό του;  Όσον αφορά στο χαρακτήρα του; Γιατί επωµίζεται, µας λέει ότι 

επωµίζεται ένα βαρύ έργο. Να γράψει µια ιστορία. Εποµένως, πού στηρίζει αυτήν την αξιοπιστία του;  
Ποιο είναι το δεύτερο τεκµήριο στο οποίο στηρίζει την αξιοπιστία του;  Πρέπει να πείσει ο 

Μακρυγιάννης ότι αυτά τα οποία γράφει είναι αξιόπιστα, ότι είναι αξιόπιστος. 

Συµπερασµατικά, οι διδακτικές µέθοδοι της ∆ιδάσκουσας Β΄ χαρακτηρίζονται από 
την παροχή δυνατοτήτων στους µαθητές για κριτική ανάλυση και ερµηνευτική εµβάθυνση, 
οι οποίες στηρίζονται σε ερωτήσεις ανάκλησης γνώσεων και κατανόησης του κειµένου, 
ωθούν τους τελευταίους σε γόνιµη συνεισφορά στη διδακτική διαδικασία, αναλύουν το 
νοηµατικό περιεχόµενο των δηµοκρατικών αξιών που υµνεί ο Μακρυγιάννης και 
χαρακτηρίζονται από τη διαµόρφωση σύνθετων συλλογισµών.  

  

∆ιδακτικές πρακτικές της δεύτερης ενδεικτικής διδασκαλίας  

Από τα πρωτογενή δεδοµένα της δεύτερης ενδεικτικής διδασκαλίας προκύπτουν 
ορισµένες διδακτικές πρακτικές και τεχνικές, που χαρακτηρίζουν το προφίλ της 
διδάσκουσας. Καταρχάς, εντοπίζονται και τεκµηριώνονται παρακάτω οι σηµαντικότερες 
από τις διδακτικές πρακτικές της. 

 

Ανάδειξη του προφορικού χαρακτήρα της γραφής του Μακρυγιάννη 

Γίνεται από τη διδάσκουσα αναφορά στον προφορικό χαρακτήρα της γραφής του 
Μακρυγιάννη: το γεγονός ότι ο Μακρυγιάννης τονίζει την αδυναµία του να αποτυπώσει τα 
όσα είδε και άκουσε µε λόγιο ύφος, αντί να στερεί  τη γραφή του από τη δυναµική και το 
νεύρο ενός λόγιου συγγραφέα, τονίζει την αυτογνωσία του και ωθεί τον αναγνώστη στην 
προσπέλαση ενός ρευστού λόγου που συναρτά την ελκυστικότητά του µε τη ζωντάνια και 
την απλότητά του. Ο λόγος αυτός, δηλαδή, οφείλει τη δυναµική του τόσο στον άµεσο 
τρόπο µε τον οποίο απευθύνεται στον αναγνώστη, όσο και στην επίκληση στο 
συναίσθηµα, την οποία προκαλεί η διαλογική του προοπτική. Η ∆ιδάσκουσα Β΄ 
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επισηµαίνει το προφορικό στοιχείο και ρίχνει το βάρος στο γεγονός ότι ο Μακρυγιάννης 
οικοδοµεί τα νοήµατά του  µε βάση τον προφορικό λόγο. Η βαθύτερη αξία του πηγαίου 
λόγου του Μακρυγιάννη απορρέει από τη σύνδεση του λυρικού του ύφους µε τα 
πραγµατευόµενα διακυβεύµατα ‘πολιτειακού’ χαρακτήρα, όπως την ισονοµία, την 
ισοπολιτεία, τη συλλογικότητα και τον αλτρουισµό, διότι αυτός ακριβώς ο ανόθευτος και 
ακατέργαστος λόγος φανερώνει ότι οι παραπάνω αξίες αποτελούσαν παλλαϊκή επιδίωξη 
την εποχή εκείνην.  

Ο κειµενοκεντρικός προσανατολισµός της διδάσκουσας δεν ακολουθεί γραµµική 
πορεία: η ∆ιδάσκουσα Β΄ ξεκινά την ανάλυσή της από τα πρόσωπα που αποτελούν το 
επίκεντρο της κριτικής του Μακρυγιάννη σε χωρία µετά το µέσον του κειµένου και µετά 
επανέρχεται στην αρχή του, για να ακολουθήσει µία συνεχόµενη πορεία εξέτασης των 
πληροφοριών του, παράγραφο προς παράγραφο. Αυτός ο τρόπος ανάλυσης προσηλώνει 
την προσοχή των µαθητών στο ρυθµό της ροής του πηγαίου λόγου του Μακρυγιάννη, τον 
οποίο ακολουθεί η ανάλυση της ∆ιδάσκουσας Β΄, εντάσσοντας σταδιακά στους 
ερµηνευτικούς συλλογισµούς της συνολικότερα νοήµατα που απορρέουν από το κείµενο. 
Ενίοτε, ωστόσο, παρατηρούνται κάποιες επαναλήψεις: για παράδειγµα, η ∆ιδάσκουσα Β΄ 
επανέρχεται στο θέµα της όψιµης εγγραµµατοσύνης του Μακρυγιάννη, ενώ έχει ήδη 
αναφερθεί εκτενώς σε αυτό, επειδή ακολουθεί τη ροή του κειµένου. 

 



 296

Ερωτήσεις κατανόησης νοηµάτων 

Η ∆ιδάσκουσα Β΄ επικεντρώνει την προσοχή της σε ερωτήσεις κατανόησης των 
νοηµάτων που παρέχει το κείµενο: µε την τακτική αυτών των ερωτήσεων προβάλλεται ο 
κειµενοκεντρικός προσανατολισµός της ερµηνευτικής ανάλυσης της. Με ερωτήσεις, όπως  

� ‘Τι λέει το απόσπασµα; Πότε έµαθε γράµµατα; Ελάτε, παιδιά, πότε έµαθε γράµµατα, 
Λυσία;’,  

� ‘Τώρα, γράφοντας, τώρα που έγραφε τα ….; Έµαθε γράµµατα για να κάνει τι; Τι λέει 
µέσα; Πώς το εξηγεί;’,  

Η ∆ιδάσκουσα Β΄ επιµένει στην πρόσληψη βασικών στοιχείων του κειµένου εκ µέρους 
των µαθητών. Προκύπτει, λοιπόν, ότι πρωτεύοντα ρόλο διαδραµατίζει ο λόγος του 
συγγραφέα, καθώς η ∆ιδάσκουσα Β΄ παραπέµπει διαρκώς σε όρους ενδοκειµενικής 
ανάλυσης. Με τον τρόπο αυτόν, η διδάσκουσα, αποσκοπεί  

1. στην κατανόηση των δεδοµένων του κειµένου και 
2. στην εδραίωση της επικοινωνιακής του δυναµικής.  

Με άλλα λόγια, ελέγχεται ο βαθµός κατανόησης των κειµενικών πληροφοριών και, 
παράλληλα, προβάλλεται ο χρηστικός του χαρακτήρας ως ιστορικού ντοκουµέντου. 

 

Ερωτήσεις ανάκλησης ιστορικών γνώσεων 

Παρατηρείται, επίσης, η χρήση ερωτήσεων ανάκλησης ιστορικών γνώσεων, στις 
οποίες η ∆ιδάσκουσα Β΄ αποδίδει µεγάλη σηµασία, αντιµετωπίζοντάς τες ως αναπόσπαστο 
συµπλήρωµα του αναλυόµενου κειµένου, ώστε να ενταχθεί το κείµενο του Μακρυγιάννη 
στο ιστορικό του πλαίσιο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο σκοτεινός ρόλος που 
διαδραµατίζουν οι προύχοντες και οι Κοτζαµπάσηδες κατά τη διάρκεια της Επανάστασης 
του 1821. Προχωρά, επίσης, στην επισήµανση της κριτικής του Μακρυγιάννη απέναντι σε 
Έλληνες αγωνιστές, όπως ο Κολοκοτρώνης. Με τον τρόπο αυτόν, η ανάκληση ιστορικών 
γνώσεων αποτελεί χρήσιµο συµπλήρωµα της ερµηνευτικής διαδικασία, καθώς 
αξιοποιούνται οι προϋπάρχουσες γνώσεις των µαθητών και τα κειµενικά νοήµατα 
εντάσσονται κριτικά σε νέο ερµηνευτικό πλαίσιο, δηµιουργώντας γόνιµες αντιπαραθέσεις 
απόψεων. Συµπερασµατικά, η ανάκληση ιστορικών γνώσεων βοηθάει τους µαθητές, 
καθώς οι γνώσεις αυτές προσεγγίζονται ως υλικό που αυτοί µπορούν να χρησιµοποιήσουν 
σε συνδυασµό µε το υλικό που παρέχει το κείµενο του Μακρυγιάννη, ώστε να προκύψει 
µία γόνιµη διαλεκτική των ερµηνευτικών τους οριζόντων.  

 
∆ιατύπωση αλλεπάλληλων ερωτήσεων 

Ως προς το ζήτηµα της διατύπωσης αλυσιδωτών ερωτήσεων της διδάσκουσας, θα 
πρόσθετα ότι λειτουργεί ως  

 
� δυνατότητα πολυπρισµατικής προσέγγισης του νέου διδακτικού στόχου και 
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� διευκολυντικός µηχανισµός για την οµαλή διεξαγωγή του διαλόγου. 
 
Ενδεικτικό παράδειγµα διατύπωσης αλυσιδωτών ερωτήσεων που απευθύνει η  
∆ιδάσκουσα Β΄ προς τους µαθητές είναι το ακόλουθο: 

 

Εκείνο το οποίο τον ενοχλούσε ήταν ποιο; Και αυτό του έδωσε την αφορµή να κάνει κάποια 
πράγµατα. Έχοντας αυτό το πόστο, τι έπρεπε να κάνει; Πώς το βλέπετε; Τι εικόνα δίνει ο ίδιος για το 

πόστο του αυτό, γι’ αυτή τη δουλειά του, ας το πούµε έτσι; 
 

Οι ερωτήσεις αυτού του είδους προσφέρουν αλληλοσυµπληρούµενες οπτικές γωνίες 
στους µαθητές, ώστε να επιλέξει καθένας εκείνη που θεωρεί καταλληλότερη, 
συνδυάζοντάς την µε τις πληροφορίες που παρέχει το κείµενο και να επιχειρηθεί µία 
δυναµική ερµηνευτική προσπέλαση του κειµένου. Στην προαναφερθείσα περίπτωση, η 
∆ιδάσκουσα Β΄ επιχειρεί να συνδυάσει το βασικό σκοπό της συγγραφής των 
Αποµνηµονευµάτων µε τα εργασιακά καθήκοντα του Μακρυγιάννη: ο µαθητής που παίρνει 
το λόγο απαντά στην τελευταία ερώτησή της και η συζήτηση συνεχίζεται προς αυτήν την 
κατεύθυνση. Επιλέγοντας τέτοιου τύπου ερωτήσεις, η διδάσκουσα παρέχει ιστορική 
πλαισίωση στα κειµενικά νοήµατα για να επιτύχει τη διαµόρφωση σύνθετης σκέψης εκ 
µέρους των µαθητών, δίχως να περιορίζεται µόνο στην ανάσυρση άµεσα ανιχνεύσιµων 
κειµενικών πληροφοριών. 

 
Επεξηγηµατικά σχόλια 

Η ∆ιδάσκουσα Β΄ υιοθετεί την πρακτική του επεξηγηµατικού σχολίου, προκειµένου 
να διαµορφώσει το νοηµατικό πλαίσιο εντός του οποίου θα κινηθεί έπειτα για να 
διατυπώσει συνήθως ερωτήσεις κατανόησης και ανάκλησης γνώσεων προς τους µαθητές. 
Αναλαµβάνοντας να σχολιάσει η ίδια βασικές έννοιες και να επεξηγήσει το ρόλο τους στη 
διαδικασία κατανόησης του κειµένου, αποσκοπεί είτε στη συγκριτική προσέγγιση 
αναλυόµενων εννοιών µε στόχο την εµβάθυνσή τους,  είτε στην εκπλήρωση ενός νέου 
διδακτικού στόχου. Ενδεικτικό παράδειγµα της πρώτης περίπτωσης αποτελεί το 
επεξηγηµατικό σχόλιο για τη διαφορά του Ηρόδοτου από το Θουκυδίδη ως προς το 
υποκειµενικό στοιχείο κατά τη συγγραφή της Ιστορίας· χαρακτηριστικό δείγµα της 
δεύτερης περίπτωσης είναι η παροχή διευκρινιστικών σχολίων από την ίδια, όταν κάποιος 
µαθητής παρατηρεί πως ο Μακρυγιάννης περιγράφει και τις συµφορές των Ελλήνων στον 
εµφύλιο πόλεµο, µε στόχο να κατανοήσουν οι µαθητές τα ολέθρια αποτελέσµατα της 
ακόρεστης επιθυµίας για εξουσία : 

 

Τι είναι αυτός ο εµφύλιος; Η αλληλοφαγωµάρα. Γιατί οι µεγάλες οικογένειες,  
αυτές στην Πελοπόννησο, είχανε συµφέροντα, συγκρούστηκαν για το ποιος θα 
 κάνει κουµάντο, ποιος θα φαίνεται ότι έκανε τον Αγώνα, ενώ στην ουσία όλοι  

κάνανε τον Αγώνα. 
 

Την πρακτική αυτήν συνδυάζει η ∆ιδάσκουσα Β΄ µε τη χρήση ερωτήσεων ανάκλησης 
πληροφοριών: το επεξηγηµατικό σχόλιο παρουσιάζεται ως ευκαιρία πραγµάτευσης των 
κειµενικών νοηµάτων από τους µαθητές, παρέχοντας πρόσθετο πληροφοριακό υλικό, 
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εντάξιµο στο γενικότερο πλαίσιο ερµηνείας του κειµένου. Η διδάσκουσα επιχειρεί µε τον 
τρόπο αυτόν 

 
� να συµβάλει στην καλλιέργεια κριτικού λόγου, 
� να ενδυναµώσει την ανάληψη πρωτοβουλιών εκ µέρους των µαθητών και 
� να υπερβεί τη στείρα και επιφανειακή προσέγγιση του αναλυόµενου έργου. 

 
Οι ερωτήσεις της ∆ιδάσκουσας Β΄ στην εξέταση της κατ’ οίκον εργασίας που έχει 

αναθέσει στο προηγούµενο µάθηµα σχετικά µε τα γνωρίσµατα των Αποµνηµονευµάτων 
παραπέµπουν κυρίως σε σχολιασµό των πληροφοριών που έχει συλλέξει ο µαθητής που 
αναγιγνώσκει την εργασία του. Οι ερωτήσεις αυτού του είδους αποσκοπούν, καταρχάς, 
στην κατανόηση των παρουσιαζόµενων πληροφοριών: οι µαθητές καλούνται να 
διασαφηνίσουν τα όσα διαβάζει ο συµµαθητής τους και ενίοτε να συµπληρώσουν 
περαιτέρω µε δικές τους σκέψεις τους διατυπωµένους εννοιολογικούς συσχετισµούς. 
 

∆υνατότητες άρθρωσης κριτικού  λόγου  

Η διδάσκουσα επιδιώκει να δώσει στους µαθητές τη δυνατότητα να αρθρώσουν 
κριτικό λόγο στα ερµηνευτικά θεµέλια της διασάφησης των υπό επεξεργασία νοηµάτων 
και το σχολιασµό του κειµένου. Οι µαθητές καλούνται, καταρχάς, να κατανοήσουν το 
νόηµά του και, δευτερευόντως, να ανακαλέσουν ιστορικές γνώσεις, ενώ η παροχή 
διευκρινιστικών σχολίων ενδυναµώνει κάθε δηµιουργική πρωτοβουλία τους. 
Παρατηρείται, επίσης, η υποβολή κριτικών ερωτήσεων εκ µέρους των µαθητών: για 
παράδειγµα, πραγµατευόµενη η ∆ιδάσκουσα Β΄ το ζήτηµα του δεύτερου τεκµηρίου της 
αξιοπιστίας του Μακρυγιάννη, κάποιος µαθητής της διαβάζει ένα ουσιώδες κοµµάτι. Οι 
µαθητές συµπυκνώνουν ενίοτε µόνοι τους τα νοήµατα του κειµένου σε κριτικές 
παρατηρήσεις, όπως η παρατήρηση της µαθήτριας Κλεονίκης (‘Ο Μακρυγιάννης 
προβάλλει την αξία της εθνικής συνείδησης και της συνεργασίας.’), ή αναλαµβάνουν 
δηµιουργικές πρωτοβουλίες, όπως ο µαθητής που εντοπίζει µόνος του στο τέλος του 
µαθήµατος το σηµείο όπου ο Μακρυγιάννης προβάλλει το ‘εµείς’, και όχι το εγώ. 

Σύµφωνα µε όσα έχει παρουσιάσει η διδάσκουσα, η διαφορά των δύο ιστορικών της 
αρχαιότητας έγκειται σε µία διαφοροποιηµένη εξέταση και καταγραφή των γεγονότων. Η 
∆ιδάσκουσα Β΄, θεωρώντας ότι ο Θουκυδίδης ‘βγάζει τον εαυτό του απ’ έξω’, 
χρησιµοποιεί το δεδοµένο αυτό για να εξαγάγει ένα συµπέρασµα που σχετίζεται µε την 
υστερόχρονη καταγραφή των ιστορικών γεγονότων, συναρτώντας την αξιοπιστία του 
ιστορικού απέναντι στα γεγονότα µε τη χρονική αποστασιοποίησή του από εκείνα. Η 
διαχρονική προσέγγιση της Ιστορίας επιτυγχάνεται µε ένα χρονικό άλµα στη σύγχρονη 
Ιστορία: η διδάσκουσα συνδέει την έννοια της χρονικής αποστασιοποίησης από τα 
συµβάντα µε την έννοια της αµερόληπτης κρίσης του ιστορικού (‘είναι νωπές ακόµα οι 
µνήµες οι υποκειµενικές’). Ως εκ τούτου, το ακόλουθο συµπέρασµα της ∆ιδάσκουσας Β΄ 
(‘Όσο πιο πολύ αποστασιοποιείται ο ιστορικός από τα γεγονότα, τόσο πιο αντικειµενική 
είναι η κριτική του. Εντάξει;’) επισφραγίζει τον παραπάνω κριτικό συλλογισµό. 
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Η διδάσκουσα συνδέει τον κανόνα αυτόν µε τα Αποµνηµονεύµατα και το 
Μακρυγιάννη που βιώνει τα περιγραφόµενα γεγονότα, άρα εκφράζει υποκειµενικές 
κρίσεις, και εποµένως, δεν µπορούµε να βασιστούµε µόνο στα δικά του λεγόµενα. 
Επιλέγοντας τον παραπάνω παραγωγικό συλλογισµό για να τεκµηριώσει την 
υποκειµενικότητα των εκτιµήσεων του Μακρυγιάννη, η διδάσκουσα  επιχειρεί να 
καλλιεργήσει την κριτική σκέψη των µαθητών, τονίζοντας τη διαφορά ανάµεσα στην 
Ιστορία και τα Αποµνηµονεύµατα. Η πριµοδότηση της ιστορικής διάστασης και η 
προσέγγισή τους ως πηγής έµπνευσης της Ιστορίας εµβαθύνει τη σκέψη των µαθητών, 
ωθώντας τους να συνδυάσουν τη λογοτεχνική ποιότητα του κειµένου και την προσπέλασή 
του ως ιστορικού ντοκουµέντου. Το εννοιολογικό πλαίσιο ολοκληρώνεται µε την 
επισήµανση της χρησιµότητας του αναλυόµενου κειµένου σε συνάρτηση µε τις 
πληροφορίες που παρέχει για χωροχρονικά προσδιορισµένα γεγονότα (‘Άλλη σηµαντική 
πηγή πληροφοριών είναι οι χρονολογίες που έχει µέσα, οι τόποι που θα δούµε στο 
απόσπασµα. Έτσι, λίγο, για να τοποθετηθούµε και στο χρόνο και στον τόπο.’).  

Τέλος, η ∆ιδάσκουσα Β΄ θα µπορούσε να υπογραµµίσει ευθύς εξαρχής τη διαφορά 
ανάµεσα στα Αποµνηµονεύµατα και τη Βιογραφία, διευκρινίζοντας ότι η συγγραφή 
Αποµνηµονευµάτων διαφέρει από τη Βιογραφία ως προς το ότι περιλαµβάνει µόνο τα 
βιωµένα από το συγγραφέα γεγονότα που έχουν ιστορική αξία, διαχωρίζοντας το 
προσωπικό βίωµα από το ιστορικό γεγονός: 

Και µετά, συγκεκριµένα, πηγαίνουµε στη δεύτερη παράγραφο, να το δείτε, τι πιο συγκεκριµένο, 
δηλαδή, ήθελε να γράψει;  Όταν λέει να γράψει το βίο του, πιο συγκεκριµένα, ένας βίος τι θα 

περιελάµβανε;  Έχουµε τα κείµενα, να µπορούµε να παρακολουθούµε το κείµενο, να διαβάζουµε το 
κείµενο. Όταν λέει ‘να γράψω τον βίο µου’, τι να γράψει; 

 

 

Τεµαχισµός νοηµάτων, απαρίθµηση και υπογράµµιση  
Σηµαντική διδακτική τεχνική της ∆ιδάσκουσας Β΄ είναι ότι τεµαχίζει µε τον τόνο της 

φωνής της τη σηµαντικότερη ίσως περίοδο του κειµένου, η οποία είναι καθοριστική για 
την κατανόηση των βασικών γνωρισµάτων των Αποµνηµονευµάτων του Μακρυγιάννη, 
πριν να την προσεγγίσει συνθετικά, για να καταστήσει σαφέστερο το σκοπό της 
συγγραφής τους. Συναφής τεχνική της είναι η απαρίθµηση και υπογράµµιση στο βιβλίο 
σηµείων που θεωρεί σηµαντικά για τους µαθητές, αναλύοντας τη συγκεκριµένη περίοδο: 

Αφού λοιπόν καταγίνηκα ένα δυο µήνες να µάθω ετούτα τα γράµµατα οπού βλέπετε, 
εφαντάστηκα να γράψω τον βίον µου, όσα έπραξα εις την µικρή µου ηλικία και όσα εις την κοινωνία, 
όταν ήρθα σε ηλικία, και όσα δια την πατρίδα µου, οπού µπήκα εις της Εταιρίας το µυστήριον διά τον 
αγώνα της λευτεριάς µας και όσα είδα και ξέρω οπού ’γιναν εις τον Αγώνα, και σε όσα κατά δύναµη 

συµµέθεξα κ’ εγώ κ’ έκαµα το χρέος µου, εκείνο οπού µπορούσα. 

Η διδάσκουσα απαριθµεί διάφορα τµήµατα της περιόδου, αυτονοµώντας το περιεχόµενό 
τους και διαχωρίζοντας το εννοιολογικό τους πλαίσιο (1. ‘όσα έπραξα εις τη µικρή µου 
ηλικία’, 2. ‘και όσα εις την κοινωνία, όταν ήρθα σε ηλικία’, 3. ‘και όσα διά την πατρίδα 
µου’, 4.‘οπού µπήκα εις της Εταιρίας το µυστήριον διά τον αγώνα της λευτεριάς µας’, 5. 
‘όσα είδα και ξέρω οπού ’γιναν εις τον Αγώνα’, 6. ‘ποιοι συνέχιζαν τον Αγώνα’ σύµφωνα 
µε την απάντηση ενός µαθητή). Με την τµηµατική εννοιολογική προσπέλαση της 
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παραπάνω περιόδου, η ∆ιδάσκουσα Β΄ αναλύει λεπτοµερώς το σηµασιολογικό 
περιεχόµενο του όρου ‘Αποµνηµονεύµατα’ : οι µαθητές συνειδητοποιούν πως πρέπει να 
αποτιµήσουν τη συµβολή του Μακρυγιάννη τόσο σε σχέση µε τα ιστορικά γεγονότα που 
έχει βιώσει ο ίδιος και που ήταν κρίσιµα για την πορεία του νεοελληνικού κράτους, όσο 
και µε την κριτική που ασκεί σε αυτά, έχοντας διαµορφώσει προσωπική άποψη για τους 
σηµαντικούς παράγοντες που τα επηρεάζουν. Η τεχνική της απαρίθµησης και 
υπογράµµισης αποσκοπεί στη διευκρίνιση του αντικειµένου περιγραφής του 
Μακρυγιάννη, τεµαχίζοντας το νόηµα της περιόδου σε µικρές ενότητες και αναλύοντας 
βήµα – βήµα το περιεχόµενο του κειµένου. Η απαρίθµηση και υπογράµµιση των 
γεγονότων που περιγράφει ο Μακρυγιάννης καλλιεργεί την κριτική σκέψη των µαθητών 
και παρουσιάζει τη συνθετική οπτική των βιωµένων από το συγγραφέα ιστορικών 
γεγονότων. Οι µαθητές διευκολύνονται µε τη χρήση αυτής της τεχνικής και 
προσανατολίζονται στον κύριο σκοπό της περιγραφής του Μακρυγιάννη. Ως εκ τούτου, η 
επιλογή της διδάσκουσας κρίνεται αποτελεσµατική, αφού η τµηµατική ανάλυση της 
περιόδου συνεπάγεται την πιο ακριβή και λεπτοµερή απόδοση των νοηµάτων της.  
 
Λεκτική επανάληψη 

Άλλη εφαρµοζόµενη διδακτική τεχνική είναι εκείνη της λεκτικής επανάληψης, καθώς η 
∆ιδάσκουσα Β΄ επαναλαµβάνει συχνά τα λόγια των µαθητών. Για παράδειγµα, 

Μαθ.: Για τον Κολοκοτρώνη. 

          ∆ιδ.Β΄. ‘Για τον Κολοκοτρώνη.’         ή 
 

Μαθ.: ‘Ποιος θα πάρει τη δόξα.’ 
∆ιδ.Β΄. ‘Ποιος θα πάρει τη δόξα.’. 

 

Συµπέρασµα: το διδακτικό προφίλ της διδάσκουσας Β΄ 

Η ισχύς των παρατηρήσεων για τις δύο ενδεικτικές διδασκαλίες της διδάσκουσας 
Β΄ επικυρώνεται και από τα συγκεντρωτικά εθνογραφικά δεδοµένα, τα οποία 
συµπληρώνουν το διδακτικό προφίλ της. Σε αυτές, ωστόσο, τις παρατηρήσεις απαραίτητο 
είναι να γίνουν ορισµένες προσθήκες, ώστε να διαµορφωθεί πληρέστερα το διδακτικό της 
προφίλ. Στο σηµείο αυτό συνοψίζουµε ότι: 

� επιλέγοντας ερωτήσεις πληροφοριακού και διευκρινιστικού χαρακτήρα, η 
διδάσκουσα Β΄ επικεντρώνει την προσοχή της σε ερωτήσεις κατανόησης των 
νοηµάτων που παρέχει το κείµενο: µε την τακτική αυτών των ερωτήσεων 
προβάλλεται ο κειµενοκεντρικός προσανατολισµός της ερµηνευτικής ανάλυσης. 

� Χρησιµοποιεί συνδυαστικά τη µέθοδο των ερωταποκρίσεων και τη µονολογική 
µέθοδο (τη δεύτερη σε περιορισµένο συνήθως βαθµό) για να διεκπεραιώσει την 
επεξεργασία των νοηµατικών πρώτων υλών και να επιτύχει τους διδακτικούς 
στόχους, προσφέροντας τη δυνατότητα αντιπαράθεσης απόψεων εκ µέρους των 
µαθητών. 
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� Κάνει πολύ συχνά χρήση ερωτήσεων ανάκλησης της γνώσης και ερωτήσεων για 
διατύπωση ορισµού, τις οποίες χρησιµοποιεί ως βάση για την οικοδόµηση της 
διαλογικής διδασκαλίας: βασικός σκοπός της είναι η παροχή πρόσθετου 
πληροφοριακού υλικού µε βάση το αποκτηµένο γνωσιακό απόθεµα των µαθητών. 

� Η διατύπωση αλυσιδωτών ερωτήσεων εκ µέρους της λειτουργεί ως  

o δυνατότητα πολυπρισµατικής προσέγγισης του νέου διδακτικού στόχου και 
o διευκολυντικός µηχανισµός για την οµαλή διεξαγωγή του διαλόγου. 

� Εφαρµόζονται συχνά οι διδακτικές πρακτικές  

o του επεξηγηµατικού σχολίου, πρακτική που συνδυάζεται µε τη χρήση 
ερωτήσεων ανάκλησης πληροφοριών, ώστε 

� να συµβάλει στην καλλιέργεια κριτικού λόγου, 
� να ενδυναµώσει την ανάληψη πρωτοβουλιών εκ µέρους των 

µαθητών και 
� να υπερβεί τη στείρα και επιφανειακή προσέγγιση του αναλυόµενου 

έργου, 
o της επαναληπτικής εκφοράς δύο παρεµφερών ερωτήσεων ανάκλησης 

γνώσεων ως βοηθητικού µέσου ενεργοποίησης της σκέψης των µαθητών 
προς επίτευξη του τιθέµενου διδακτικού στόχου, 

o της αναδροµικής πληροφοριακής συσχέτισης και 

o της παροχής ερµηνευτικών εννοιών ως βοηθητικού υλικού στους µαθητές 
για την επίτευξη ενός διδακτικού στόχου. 

� Αξιοσηµείωτη, επίσης, είναι η εφαρµογή των διδακτικών τεχνικών 

o της πολυτροπικής αφόρµησης από το εικονογραφικό υλικό του 
Ανθολογίου ως εναλλακτική πηγή πληροφόρησης, 

o της χρήσης του πίνακα ως εποπτικού µέσου, 

o της λεκτικής επανάληψης, καθώς η διδάσκουσα Β΄ επαναλαµβάνει συχνά 
τα λόγια των µαθητών, 

o του τεµαχισµού µε τον τόνο της φωνής της σηµαντικών περιόδων του 
αναλυόµενου κειµένου, πριν να τις προσεγγίσει συνθετικά, καθώς και της 
απαρίθµησης και υπογράµµισης στο βιβλίο σηµείων που θεωρεί 
σηµαντικά για τους µαθητές. 

Με βάση τα ευρύτερα εθνογραφικά δεδοµένα, το διδακτικό προφίλ της διδάσκουσας 
Β΄ συµπληρώνεται από τα κάτωθι στοιχεία. 

Προτροπές και συστάσεις για ανάληψη πρωτοβουλιών εκ µέρους των µαθητών  
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Η διδάσκουσα προβαίνει σε αρκετές παραινέσεις, προτρέποντας τους µαθητές να 
συµµετάσχουν, ενώ αποτελεσµατικές αποδεικνύονται ορισµένες προτροπές της προς τους 
µαθητές, οι οποίες υποβάλλονται εµβόλιµα σε περιπτώσεις που εκείνοι δε συµµετέχουν. 
Για παράδειγµα, στο µάθηµα της 9/10/08 (Ερωτόκριτος), όταν προτρέπει να 
συµβουλευτούν οι µαθητές το κείµενο και µετά να απαντήσουν στην ερώτησή της, εκείνοι 
δυσανασχετούν και προκαλείται θόρυβος· η ίδια τους λέει ‘∆είτε το λίγο, δε θα πάθετε 
τίποτα’, προτροπή που λειτουργεί θετικά, δεδοµένου ότι η συµµετοχή των µαθητών είναι 
µεγαλύτερη στη συγκεκριµένη ερώτηση. Στο ίδιο µήκος κύµατος κινείται και πάλι λίγο 
αργότερα η διδάσκουσα, όταν επικρατεί θόρυβος και αυτή λέει ‘Μην κουράζεστε τόσο 
εύκολα, δείτε το κείµενο’, τακτική που αποδίδει, καθώς µειώνεται παροδικά ο θόρυβος. 
Επίσης, όταν έχει ολοκληρώσει την παράδοση και θέλει να ανακεφαλαιώσει κάποιος 
µαθητής τα βασικά στοιχεία, δεν απαντά κανείς, επικρατεί αναστάτωση, κάποιος µαθητής 
ζητά σβηστικό, και τότε αυτή λέει εκνευρισµένη ‘Προσέχετε λίγο, µια το σβηστικό, µια κάτι 
άλλο!’ , προτρέποντάς τους να συγκεντρωθούν.  Άλλο παράδειγµα: όταν διαβάζει η ίδια το 
κείµενο του Ερωτόκριτου και τα παιδιά δεν παρακολουθούν προσεκτικά την ανάγνωση, 
καθώς την κατάσταση επιδεινώνουν και διάφοροι θόρυβοι εκτός τάξεως, θεωρεί ως 
καταλληλότερη λύση για να αντιµετωπίσει την έλλειψη προσοχής των µαθητών να 
αναθέσει πρωτοβουλίες σε αυτούς, αλλάζοντας το κλίµα µε διαλογική διδασκαλία 
(‘Επειδή είναι δύσκολο το απόσπασµα και δεν προσέχετε, κοιτάξτε το λίγο µόνοι σας και 
δείτε την ερµηνεία των ιδιωµατικών λέξεων στο γλωσσάρι κάτω’ .). Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα ανάληψης πρωτοβουλιών έχουµε και στην περίπτωση που η ∆ιδάσκουσα Β΄ 
προτρέπει τους µαθητές να γίνουν εκείνοι οι βασικοί φορείς της κειµενοκεντρικής 
ερµηνείας (‘Πρέπει να δείτε το κείµενο. Μην περιµένετε να τα πουν όλα οι άλλοι και εγώ!’). 
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η ∆ιδάσκουσα Β΄ αντεπεξέρχεται σε δυσµενείς 
καταστάσεις µε προτροπές, παρέχοντας τη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών στους 
µαθητές, επιλέγοντας δραστικές λύσεις και επιχειρώντας να εφαρµόσει συγκεκριµένες 
πρακτικές αντιµετώπισης δύσκολων καταστάσεων, γεγονός που εξηγεί το λόγο που οι 
µαθητές δεν παραµένουν αδιάφοροι κατά την παράδοση του µαθήµατος. 

Συχνά οι προτροπές της ∆ιδάσκουσας Β΄ συνδυάζονται  µε την υποβολή 
ερωτήσεων ανάκλησης γνώσεων. Για παράδειγµα, 

• ‘θέλω κάποιος να επαναλάβει τα βασικά χαρακτηριστικά του τραγουδιού ως 
παραλογή’ ή 

• ερωτήσεις σχετικά µε την ιστορική κατάσταση της Κρήτης το 1669 και τον τρόπο 
που γίνονταν οι ανταλλαγές ιδεών την εποχή εκείνην. 

Πρόκειται για ερωτήσεις µε τις οποίες η ∆ιδάσκουσα Β΄ προτρέπει τους µαθητές να 
αναλάβουν πρωτοβουλίες και να συµµετάσχουν δηµιουργικά στη νέα γνώση. Η υποβολή 
κριτικών ερωτήσεων της ∆ιδάσκουσας Β΄ διατυπώνεται συχνά µε γενικόλογες εκφράσεις, 
όπως ‘θέλω ένα σχόλιο’. Αφήνοντας µε στρατηγικές τέτοιου τύπου χώρο για µεταφορά 
αρµοδιοτήτων στους µαθητές, η ∆ιδάσκουσα Β΄ βελτιώνει τους όρους της διδακτικής 
επικοινωνίας, αλλά και την υπεύθυνη στάση απέναντί τους.  Υπάρχουν και περιπτώσεις 
που η ∆ιδάσκουσα Β΄ επιχειρεί να συνδιαλεχθεί µε τους µαθητές, παρέχοντάς τους τη 
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δυνατότητα συµπλήρωσης των ερµηνευτικών προτάσεών της [όπως στο µάθηµα της 
9/10/08 (Ερωτόκριτος): Τι µπορούµε να πούµε για όσα συζητήθηκαν σήµερα στο µάθηµα; 
Εµπρός, αν έχετε να παρατηρήσετε κάτι που δεν πρόσεξα εγώ!’].  

 

  Το διδακτικό φυλλάδιο  

Η διδάσκουσα Β΄ µοιράζει σπανίως διδακτικά φυλλάδια. Θα αναφέρω ενδεικτικά 
παραδείγµατα του υποστηρικτικού υλικού της από τα παρακάτω δύο φυλλάδια123: 

• Παράλληλο κείµενο, Β. Κορνάρου Ερωτόκριτος & Οµήρου Ιλιάδα, αρ. 64 
• Κείµενα από τη βιβλιογραφία, αρ. 65 

Η τυπολογία των διδακτικών φυλλαδίων που µοιράζει η ∆ιδάσκουσα Β΄ στους 
µαθητές χαρακτηρίζεται από δύο κυρίως πεδία: 

• παράλληλα κείµενα και αποσπάσµατα, που έχουν σχέση µε το θέµα του 
διδακτικού κειµένου (απόσπασµα του Ερωτόκριτου, ∆΄, στ. 1742 – 1780 & 
αποσπάσµατα της Ιλιάδας: γ΄, 67 – 75, 340 – 354, - η΄, 224 – 243 – π΄, 733 
– 750). 

• κείµενα από τη βιβλιογραφία που αναφέρονται στο περιεχόµενο του 
Ερωτόκριτου, παρέχοντας σχόλια και αρθρώνοντας κριτικό λόγο για τους 
αφηγηµατικούς και θεµατολογικούς του άξονες. Τα αποσπάσµατα από την 
Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Πολίτη (σ. 78 – 79, 81) 
σχολιάζουν τις αφηγηµατικές αρετές του έργου, ενώ τα αντίστοιχα από τις 
∆οκιµές του Σεφέρη (τ. Α΄, σ. 276 – 277, 284, 296, 298 – 299)   
επικεντρώνονται στην αριστουργηµατική χρήση της γλώσσας στον 
Ερωτόκριτο και τη σύνδεση των στίχων του µε τη σύγχρονη λογοτεχνία 
µέσω της Σολωµικής ποίησης. Τα συγκεκριµένα αποσπάσµατα του Σεφέρη 
παρουσιάζουν πρόσθετο ενδιαφέρον, διότι εγκιβωτίζουν συνοπτικά τις 
αρνητικές εκτιµήσεις των Κοραή και Κάλβου για τον Ερωτόκριτο.   
 

Στόχοι της διδάσκουσας  είναι: 

• αφενός, να παρέχει κειµενικό υλικό για να προχωρήσουν οι µαθητές σε συγκρίσεις 
του µε το διδαγµένο κείµενο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το παράλληλο 
κείµενο του Ερωτόκριτου που περιγράφει την τελευταία φάση της µονοµαχίας 
ανάµεσα στον Άριστο και τον Ερωτόκριτο, επιτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο να 
σχηµατίσουν οι µαθητές πιο σφαιρική εικόνα για την υπόθεση του έργου, τους 
ήρωες, την τεχνική και την τεχνοτροπία του συγγραφέα. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
στη συγκεκριµένη περίπτωση η παράθεση των παραπάνω αποσπασµάτων 
λειτουργεί περισσότερο ως ο πρώτος πόλος σύγκρισης, ενώ ο δεύτερος είναι τα 
τρία προαναφερθέντα αποσπάσµατα από την Ιλιάδα του Οµήρου. Η σχετική 
εργασία (‘Αφού µελετήσετε τα αποσπάσµατα του ‘Ερωτόκριτου’ και αυτά της 
‘ Ιλιάδας’, να εντοπίσετε σηµεία στα οποία ο ποιητής του ‘Ερωτόκριτου’  επηρεάζεται 
από την οµηρική ποίηση.’) παραπέµπει στον εντοπισµό των οµηρικών 

                                                           
123 Τα αναφερόµενα φυλλάδια της διδάσκουσας ∆Ι∆.Β΄ παρατίθενται στο τέλος του βιβλίου, στο 
Παράρτηµα, για καλύτερη ενηµέρωση του αναγνώστη. 
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παροµοιώσεων στο κείµενο του Ερωτόκριτου, η ανάλυση των οποίων έχει γίνει 
στην τάξη, ενώ το φυλλάδιο δεν περιέχει ουδεµία συµπληρωµατική διευκρίνιση ή 
πρόσθετη πληροφορία.  

• αφετέρου, να παραθέσει διάφορα βιβλιογραφικά κείµενα και τοποθετήσεις περί του 
αναλυόµενου έργου (π.χ. Ερωτόκριτος) διακεκριµένων µελετητών (π.χ. Λ. 
Πολίτης) και πνευµατικών ανθρώπων (π.χ. Γ. Σεφέρης), µε στόχο να εµπλουτίσει 
τις ερµηνευτικές προσεγγίσεις που επιχειρεί η ίδια µε διδακτικό συνήθως 
µονόλογο. Οι εργασίες του διδακτικού φυλλαδίου (1. ‘Ποια είναι η υποδοχή που 
έτυχε ο ‘Ερωτόκριτος’ από την κριτική της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας;’ & 2. ‘Ποιες 
είναι οι αρετές που καθιστούν τον ‘Ερωτόκριτο’, σύµφωνα µε τα παραπάνω κείµενα, 
ένα από τα αριστουργήµατα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας;’ ) στοχεύουν στην 
αναπαραγωγή των σχετικών πληροφοριών εκ µέρους των µαθητών. Πρέπει, 
ωστόσο, να προστεθεί ότι η πολύ δύσκολη λεκτική διατύπωση των απόψεων αυτών 
και το περιεχόµενο της ερµηνευτικής και αισθητικής αποτίµησης που συνεπάγεται 
η συγκεκριµένη χρήση τους παρουσιάζει ορισµένες δυσκολίες για την κατανόηση 
των µαθητών. Από την άλλη, οι απόψεις αυτές τους βοηθούν να διευρύνουν τους 
πνευµατικούς τους ορίζοντες.   

Συµπερασµατικά, τα παράλληλα και τα βιβλιογραφικά κείµενα δίνουν τη δυνατότητα 
µίας ενδιαφέρουσας σύγκρισης θεµατικών και αισθητικών αξόνων – ενίοτε υπό το πρίσµα 
ενός διακεκριµένου στοχαστή – δεδοµένου ότι η δυναµική συµβολή τους ενσωµατώνεται 
στις διδακτικές πρακτικές που επιλέγει η ∆ιδάσκουσα Β΄. Σηµειώνεται, τέλος, ότι δεν 
παρέχεται ουδεµία ερµηνευτική οδηγία της διδάσκουσας στο υλικό του φυλλαδίου: η 
απουσία ερµηνευτικών σχολίων και παρατηρήσεων πριµοδοτεί την προσέγγιση του 
συγκεκριµένου υλικού ως πηγής πληροφοριών, από όπου οι µαθητές είναι σε θέση να 
αντλήσουν χρήσιµο υλικό. 

 

Χρήση πολυτροπικών και πολυ/δια-σηµειωτικών πηγών διδασκαλίας 

α. Οι σηµειώσεις στον πίνακα 
Οι πολυ/δια-σηµειωτικές καταγραφές στον πίνακα σε κάθετη διαστρωµάτωση 

παρατηρούνται αρκετά συχνά, καθώς η ∆ιδάσκουσα Β΄ επιλέγει τη χρήση του πίνακα ως 
εποπτικού µέσου για την καταγραφή των πληροφοριών που θεωρεί σηµαντικότερες, ώστε 
να υπάρχει ένα γραπτό σηµείο αναφοράς για τους µαθητές και να µη διακόπτονται οι 
συλλογισµοί τους κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας από την αναστάτωση που 
προξενούν οι άτακτοι κυρίως µαθητές. Παρουσιάζονται παρακάτω ενδεικτικές 
καταγραφές της ∆ιδάσκουσας Β΄ στον πίνακα, ώστε να διαπιστωθεί ο ρόλος τους στην 
ερµηνευτική προσπέλαση των αναλυόµενων εννοιών.  

Στο µάθηµα της 6/10/08 (Γεφύρι της Άρτας & Ερωτόκριτος) η ∆ιδάσκουσα Β΄ 
σηµειώνει στον πίνακα τα δεδοµένα που κρίνει σηµαντικότερα κατά τη διάρκεια της 
παράδοσης: Ειδικότερα, γράφοντας ως υπέρτιτλο ‘Κρητική Λογοτεχνία’ και από κάτω 
‘1669, Κατάληψη της Κρήτης από τους Τούρκους, 1600-1669, Ακµή, Επίδραση: ∆υτική 
Λογοτεχνία, Πνεύµα ανανέωσης, Βασικά γνωρίσµατα: ηρωισµός, ιπποτικό πνεύµα, χρέος 
στην πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, ελευθερία, έρωτας-γυναίκα’, δηµιουργεί αρκετά 
ερείσµατα σε µαθητές που είναι οπτικοί τύποι για εµπέδωση των πληροφοριών που 
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παρέχει. Η συγκεκριµένη τεχνική βελτιώνει τους όρους διεξαγωγής του διαλόγου, διότι οι 
µαθητές κατανοούν καλύτερα τις αναλυόµενες έννοιες µε βάση τις καταγραφόµενες 
πληροφορίες. Η κάθετη διαστρωµάτωση των παρεχόµενων πληροφοριών δε συνοδεύεται 
από κάποιο είδος διασύνδεσής τους. Ο ρόλος της υποστηρικτικής πληροφοριακής πηγής 
των όσων λέει η ∆ιδάσκουσα Β΄ ισχύει και για άλλες σηµειώσεις που προστίθενται κάτω 
από τον ίδιο υπέρτιτλο: ‘Βιτσέντζος Κορνάρος, Ερωτόκριτος, Πρότυπο: Paris et Vienne 
(1432), 1646-1669, 10052 στ.’.  

Στο µάθηµα της 9/10/08 (Ερωτόκριτος) η ∆ιδάσκουσα Β΄ χρησιµοποιεί µε ανάλογο 
τρόπο το διασηµειωτικό δίαυλο επικοινωνίας µε τους µαθητές, καθώς οι σηµειώσεις της 
στον πίνακα αυξάνονται ποσοτικά και δηµιουργείται ένα είδος δοµικής ταξινόµησης των 
πληροφοριών. Έτσι, γράφει στον πίνακα, το ένα κάτω από το άλλο ‘Β. Κορνάρος, Paris et 
Vienne (1432), Μέρος Γ’, 891-936, ΠΟΙΗΤΗΣ-ΑΦΗΓΗΤΗΣ, ∆ιάλογος: Ηρακλή - 
Πεζόστρατου, γ’ πρόσωπο αφήγησης – ετεροδιηγητικός’, µετά ‘Ενότητες: 1)στ. 891-898, 
Ποιητής 2) στ. 899-910, Πεζόστρατος, 3)911-919, Ποιητής, 4)στ. 920-936, Βασιλιάς’, και 
τέλος ‘1) Η απόφαση του Πεζόστρατου να πάει στο βασιλιά και η µετάβασή του, στ. 895, 
Μετάβαση, στ. 896, Τρόπος-Τακτική-Παραδείγµατα, 2)Αξίες και αρετές του  Πεζόστρατου, 
Γνωµικό κείµενο (περιεχόµενο)’. Από τους τρεις αυτούς πίνακες, ο πρώτος περιέχει 
βασικές πληροφορίες ώστε να κατατοπιστεί ο µαθητής, ο δεύτερος ειδικότερες 
πληροφορίες για το χωρισµό του κειµένου σε ενότητες, και ο τρίτος αποδίδει καλύτερα µε 
µορφή πλαγιότιτλου το θεµατικό περιεχόµενό τους. Η παράθεση των ανωτέρω δεδοµένων 
γίνεται και στις τρεις περιπτώσεις σε κάθετη διαστρωµάτωση και δε δηµιουργούνται 
περαιτέρω συνδέσεις των παρεχόµενων πληροφοριών. Ακριβώς τον ίδιο ρόλο αποδίδει η 
∆ιδάσκουσα Β΄ στη χρήση του πίνακα ως εποπτικού µέσου και στα υπόλοιπα µαθήµατα.  

Αναφέρω ενδεικτικά ότι στο µάθηµα της 16/10/08 (Ερωτόκριτος) η  διδάσκουσα 
σηµειώνει στον πίνακα τα εξής δεδοµένα: ‘Πλατιές παροµοιώσεις, 1.Αναφορικό µέρος 
(εικόνα)-όπως, σαν, καθώς, 2.∆εικτικό µέρος (έτσι, παρόµοια), 3.Κοινός όρος’, µετά ‘1. 
1013-1018, αναφ. 1013-1016, δεικ. 1017-1018, κοινός όρος: η ορµή, η δύναµη του 
Ερωτόκριτου’, ‘ 2. 1025-1036, αναφ. µέρος 1025-1034, δεικ. 1035-1036, κοινός όρος: η 
αγριότητα, η µανία, η ταχύτητα’, και τέλος ‘Νίκος Ξυλούρης’ όταν αρχίζει να παίζει το 
κασετόφωνο. Επίσης, στο µάθηµα της 30/10/08 (Θούριος & Αποµνηµονεύµατα 
Μακρυγιάννη) καταγράφεται αρχικά στον πίνακα η περίφηµη ρήση του Ρήγα ‘Όποιος 
ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά.’. Η διδάσκουσα γράφει από κάτω αριστερά 
‘Τυραννία, αναρχία’ και πιο δεξιά σε µία στήλη ‘Αξίες, Σταυρός, Πατρίδα, Νόµοι’ · θέλει, 
µάλιστα, να καταγράψει και άλλες πληροφορίες στον πίνακα, αλλά εξαντλείται η µελάνη 
του µαρκαδόρου. Στόχος της είναι να σχολιάσει όλες αυτές τις έννοιες µε ερωτήσεις που 
απευθύνει προς τους µαθητές, εντάσσοντας ουσιαστικά τη δυναµική της τεχνικής των 
σηµειώσεων στον πίνακα  στη διαδικασία της ερµηνευτικής ανάλυσης του κειµένου.  
  

β. Χρήση της µουσικής  
Η απόπειρα αξιοποίησης ενός µελοποιηµένου αποσπάσµατος του Ερωτόκριτου: 

στο µάθηµα της 16/10/08 (Ερωτόκριτος), η ∆ιδάσκουσα Β΄ επιχειρεί να αξιοποιήσει την 
τεχνική της χρήσης της µουσικής ως πολυτροπικής πηγής µάθησης και διδασκαλίας, 
προκειµένου να προσελκύσει το ενδιαφέρον των µαθητών και να βελτιώσει τους όρους 
επικοινωνίας µαζί τους. Η προσπάθειά της να εµπλουτίσει το πολυτροπικό της ρεπερτόριο 
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µε την ακρόαση της µελοποίησης ενός αποσπάσµατος του Ερωτόκριτου σε ερµηνεία του 
Νίκου Ξυλούρη παρά την ανησυχία που επικρατεί στην τάξη φανερώνει την επιµονή και 
την αποφασιστικότητά της. Η συνδροµή της µουσικής προς το τέλος του µαθήµατος 
προσφέρει µια ευχάριστη νότα και δείχνει την προσπάθεια της διδάσκουσας να βελτιώσει 
το διδακτικό κλίµα: ο διδακτικός στόχος της αισθητικής απόλαυσης των µαθητών µέσω 
της συγκεκριµένης µελοποίησης του Ερωτόκριτου είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένος µε 
αυτήν την προσπάθεια. Παρόλα αυτά, η ένταση στην τάξη ήταν µεγάλη και επικρατούσε 
σε µεγάλο µέρος της διδακτικής ώρας ανησυχία.  
 

γ. Χρήση της τέχνης 
Επίσης, στο µάθηµα της 30/10/08 (Θούριος & Αποµνηµονεύµατα Μακρυγιάννη) η 

∆ιδάσκουσα Β΄ παρουσιάζει ένα ένθετο της εφηµερίδας ΒΗΜΑ, αφιερωµένο στο Ρήγα, 
που χρησιµεύει ως υλικό άντλησης οπτικών µηνυµάτων, όπως της προσωπογραφίας του 
Ρήγα, ενός πορτρέτου του και µίας τοιχογραφίας του σπιτιού του, διαφόρων χαρτών και 
της Χάρτας, καθώς και πινάκων του ζωγράφου Παναγιώτη Ζωγράφου, ενός εξώφυλλου 
του βιβλίου του Ρήγα και διαφόρων ξυλογραφιών. Η τεχνική αυτή επικεντρώνει την 
προσοχή των µαθητών, καθώς η ∆ιδάσκουσα Β΄ προκαλεί διαλογική συζήτηση µε αφορµή 
το σχετικό υλικό, περιγράφοντας τις εικόνες του ένθετου και εµπλουτίζοντας την 
ερµηνευτική ανάλυση µε τη φωτογραφική και εικαστική διάσταση των παρεχόµενων 
πληροφοριών. 

 

Αντιλήψεις της διδάσκουσας Β΄ για τους µαθητές 

Η διδάσκουσα έχει αποκρυσταλλώσει γνώµη για τους ‘καλούς’ µαθητές της τάξης:  
‘Πράγµατι έχω διαµορφωµένη άποψη και υπάρχουν αγόρια και κορίτσια που είναι πολύ 
καλοί µαθητές’. Έχει υποδείξει ορισµένους χωρίς να κάνει περαιτέρω σχόλια και να 
αναλύσει ειδικότερους λόγους ή κριτήρια που έχει λάβει υπόψη της. Σχετικά µε την 
πιθανότητα σύγκρουσης ανάµεσα στους ‘καλούς’ και τους ‘άτακτους’ µαθητές, η 
∆ιδάσκουσα Β΄ δηλώνει: ‘∆εν πιστεύω ότι η τάξη είναι χωρισµένη σε οµάδες και ότι 
υπάρχει αντιπαλότητα µεταξύ κάποιων µαθητών’. Αποδίδει, τέλος, την αντίδραση των 
άτακτων µαθητών στην ανωριµότητά τους: 

 
Το θεωρώ περισσότερο ως ένα είδος παιχνιδιού που είναι σύµπτωµα και της 

 ηλικίας τους. Θεωρώ ως πρωτεργάτες το  Θεµιστοκλή και τον Αριστείδη  
και άλλους δύο µαθητές ως µέλη της οµάδας. Οι δύο τελευταίοι είναι άτοµα 
µε πιο ήρεµη συµπεριφορά, που παρασύρονται από τους δύο πρώτους. 

 
Η διδάσκουσα πιστοποιεί ότι ‘Η οµάδα αυτή έχει τη δυνατότητα να παρασύρει ολόκληρη 

την τάξη σε αναταραχή’ και αποδίδει το κλίµα ανησυχίας που επικρατεί στην τάξη και την 
αντιµετώπιση δύσκολων καταστάσεων κατά διαστήµατα στην εξοικείωση των µαθητών 
µαζί της:  

Στην τάξη αυτήν διδάσκω εδώ και πολλά χρόνια και για το λόγο αυτόν οι µαθητές έχουν 
εξοικειωθεί µαζί µου και ορισµένες φορές το παρατραβάνε. […] 
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Οι µαθητές έχουν εξοικειωθεί υπερβολικά µαζί µου, διότι τους έχω αναλάβει 
από την Πρώτη Γυµνασίου. Έχω πολύ µεράκι και άφθονες ιδέες, αλλά 

δυστυχώς το κλίµα µε απωθεί. 
 
Η διδάσκουσα, παρόλο που µαθητές την ενοχλούν µε την αταξία τους την ώρα του 

µαθήµατος, επιδεικνύει µακροθυµία απέναντί τους και φαίνεται να κατανοεί τις δυσκολίες 
της ηλικίας τους και τις δυσκολίες που εκκινούν από το οικογενειακό περιβάλλον τους. 
Για παράδειγµα, δικαιολογώντας έναν άτακτο µαθητή, αποδίδει στην υπερβολική µητρική 
ανοχή τη συµπεριφορά του. Επισηµαίνει ότι ο µαθητής Θεµιστοκλής είναι ο πιο άτακτος 
µαθητής, και µάλιστα, ότι ‘παρασύρει και τον Αριστείδη που κάθεται δίπλα του, παρόλο που 
εκείνος είναι πιο µετρηµένος’:  

 
Έχω κάνει τρεις παρατηρήσεις στο Θεµιστοκλή στη ∆ευτέρα Γυµνασίου. Η πρώτη έγινε κατ’ 

ιδίαν για συµµόρφωση και αποτροπή παρεκκλινουσών συµπεριφορών, η δεύτερη ενώπιον όλων των 
µαθητών µε ευγενικό τρόπο για αποφυγή των ίδιων λαθών, και η τρίτη ενώπιον όλων των µαθητών 
µε πιο αυστηρό ύφος και επιπλήξεις για διόρθωση της συµπεριφοράς του. Όλες, όµως, είχαν αποβεί 
άκαρπες. Απ’ όσο θυµάµαι, η µητέρα του Θεµιστοκλή τον κανακεύει και τον θεωρεί το µικρό παιδί 

της οικογένειας, δικαιολογώντας του ελαφρά τη καρδία πολλές επιλογές, όπως το να βάλει 
σκουλαρίκι. Θα ήθελα να την ξανασυναντήσω και απ’ όσο θυµάµαι, ο µεγαλύτερος αδερφός του 
Θεµιστοκλή είναι καλός µαθητής. Κατά την εκτίµησή µου, ο Θεµιστοκλής µάλλον είναι ανασφαλής 
και ανώριµος και θέλει να προβάλλει τον εαυτό του µε το να µιλάει συνέχεια και να σηκώνει το χέρι. 
Πέρυσι, µάλιστα, ήταν υπερκινητικός και σήκωνε συνέχεια το χέρι.  Κάθε φορά, µάλιστα, που δεν 
προτιµούσα να τον σηκώσω για µάθηµα και σήκωνα κάποιον άλλον, αυτός µου έλεγε ‘Ευχαριστώ!’ .  

 
 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση του µαθητή Θησέα: πρόκειται για 

ιδιαίτερη περίπτωση και τα βιώµατά του ήταν πολύ έντονα, σε βαθµό ώστε να θέλει τα 
προηγούµενα χρόνια να φύγει από το συγκεκριµένο σχολείο. Η σύγκρουσή του δεν 
εστιάζεται στις σχέσεις του µόνο µε τους άτακτους µαθητές, αλλά γενικότερα – σύµφωνα 
µε την άποψη της διδάσκουσας – µε όλη την  τάξη. Η πληροφορία αυτή προσδίδει πιο 
σύνθετη διάσταση στο ρόλο που διαδραµατίζουν στην τάξη ο µαθητής Θησέας και οι 
άτακτοι µαθητές. Η ∆ιδάσκουσα Β΄ τονίζει: 

  
Ο ίδιος ο µαθητής αυτός ήταν εξαιρετικά εσωστρεφής. Η µητέρα του δεν τον άφηνε να βγαίνει πολύ 
έξω και µέχρι πρόσφατα καθόταν αποµονωµένος στο πρώτο θρανίο. Κάθε φορά, µάλιστα, ήθελα να 
βάλω κάποιον άλλο συµµαθητή να καθίσει µαζί του, ο συµµαθητής αντιδρούσε και επεδίωκε να το 
αποφύγει. Ευτυχώς, η κατάσταση αυτή έχει βελτιωθεί τον τελευταίο καιρό, διότι ο µαθητής αυτός 
κάθεται µε έναν συµµαθητή του, οπότε µάλλον η διαδικασία κοινωνικοποίησης και οργανικής 

ένταξής του στην οµάδα βρίσκεται σε υγιή πορεία. 

 
Σε ερώτησή µου σχετικά µε τις πιθανές αιτίες της τάξης να παραγκωνίσουν το µαθητή 

Θησέα, η διδάσκουσα µου απαντά: ‘Τα παιδιά γίνονται ενίοτε πολύ σκληρά’. Σύµφωνα µε 
όσα υποστηρίζει η ∆ιδάσκουσα Β΄, όταν φτάνουµε στο σηµείο να εκλαµβάνει κάθε 
µαθητής την απόφασή της να τον βάλει να καθίσει µε το συγκεκριµένο µαθητή σχεδόν ως 
τιµωρία, καταλαβαίνουµε ότι – τουλάχιστον µέχρι πρότινος – ο µαθητής Θησέας ήταν 
ουσιαστικά ‘µόνος’ του µέσα στην τάξη, µία συνιστώσα µε εξαιρετικά σηµαντικές 
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συνέπειες για την ψυχοδυναµική της. Τις παραπάνω απόψεις της διδάσκουσας για την 
εύθραυστη ισορροπία της ενταξιακής διαδικασίας του µαθητή Θησέα στην τάξη 
επιβεβαιώνει ένα περιστατικό από το µάθηµα της 30/10/08 (Θούριος & Αποµνηµονεύµατα 
Μακρυγιάννη), όταν εκείνη δίνει το λόγο στο συγκεκριµένο µαθητή, προσφωνώντας τον 
µε το επώνυµό του. Εκείνος ενοχλείται φανερά, όπως προκύπτει από την απάντησή του 
(καθώς φωνάζει το µικρό του όνοµα, ‘Θησέα!’ ). Αυτός είναι ο λόγος που η ∆ιδάσκουσα Β΄ 
του απαντά αµέσως ‘Με συγχωρείς, Θησέα!’, ενώ στη συνέχεια, φανερά ικανοποιηµένος 
από την εξέλιξη του διαλόγου, ο µαθητής Θησέας απαντά στην ερώτηση της διδάσκουσας. 
Αξιοσηµείωτο είναι πως όταν ο συγκεκριµένος µαθητής αντιδρά στην προσφώνηση µε το 
επώνυµό του, δηµιουργείται µία µικρή αναταραχή στην τάξη, µε πιο χαρακτηριστική 
έκφραση δυσαρέσκειας εκείνην του µαθητή Αριστείδη, ο οποίος δυσανασχετεί και δείχνει 
ενοχληµένος, αλλά µόνο προς στιγµήν. 

  Η διδάσκουσα µεριµνά για τους µαθητές και δεν υποψιάζεται ότι ορισµένοι από 
εκείνους µπορεί να µη συλλαµβάνουν πάντα το νόηµα της παιδαγωγικής πρακτικής της. 
Για παράδειγµα, στην περίπτωση της αντιπαράθεσης ανάµεσα στους άτακτους µαθητές 
και το µαθητή Θησέα, οι σχετικές πληροφορίες διαφωτίζουν το σηµείο της πρώτης 
ενδεικτικής διδασκαλίας όπου, ενώ διαβάζει αρχικά η ίδια το απόσπασµα του Θούριου 
µαζί µε όλη σχεδόν την τάξη, σταµατάει την απαγγελία της και αναθέτει στο µαθητή 
Θησέα να συνεχίσει, αλλά όταν ξαναρχίζει µία σχετική αναστάτωση, η ∆ιδάσκουσα Β΄ 
τον διακόπτει ξαφνικά για να τελειώσει η ίδια την ανάγνωση του αποσπάσµατος. Το 
γεγονός αυτό προκαλεί την αντίδραση του µαθητή Αριστείδη, πρώτα µε χαµηλόφωνο 
σχόλιο, και µετά παρασύροντας όλη την τάξη σε ξέφρενο χειροκρότηµα.  η ∆ιδάσκουσα 
Β΄ ενοχλείται φανερά από την ειρωνική αντιµετώπιση της τάξης – όπως την εκλαµβάνει η 
ίδια – και είναι εξίσου σηµαντική η εξήγηση που δίνει µετά το µάθηµα για την επιλογή της 
να συνεχίσει η ίδια την απαγγελία. Όπως λέει, χαρακτηριστικά: 

Πρόθεσή µου ήταν να προφυλάξω το Θησέα από πιθανό γιουχάισµα µαθητών που κάνουν φασαρία, 
επειδή γνωρίζω τη µεταξύ τους αντιπαράθεση. 

Από την άλλη, το σχόλιο ‘Αµάν, κυρία!’  – το οποίο απέφυγε να διευκρινίσει ο µαθητής 
Αριστείδης – δηλώνει ότι η δυσαρέσκειά του στοχοποιεί τη συγκεκριµένη ενέργεια της 
∆ιδάσκουσας Β΄. Η ίδια, σχολιάζοντας τις διδακτικές στρατηγικές της, είναι πεπεισµένη 
για την ίση µεταχείριση όλων των µαθητών: ‘∆ίνω το περιθώριο σε όλους να πουν τη 
γνώµη τους’. 

 
Αντιλήψεις των µαθητών για τη διδασκαλία της διδάσκουσας Β΄ 

Σε γενικές γραµµές, οι µαθητές εκφράζουν ευµενή σχόλια για τη διδάσκουσα, 
υπάρχει ικανοποιητική συµµετοχή στη διάρκεια της ερµηνευτικής διαδικασίας του 
εξεταζόµενου κειµένου, ενώ η διδάσκουσα είναι συνήθως διατεθειµένη να αξιοποιήσει τις 
δηµιουργικές και κριτικές απόψεις των µαθητών, καλλιεργώντας την αναλυτική σκέψη 
τους. Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι συχνά προκαλείται ανησυχία σε µεγαλύτερο ή 
µικρότερο βαθµό. ∆εν παρατηρείται έλλειψη ροής στη διδακτική διαδικασία και οι 
µαθητές είναι πιο προσηλωµένοι και ήσυχοι κατά τη διάρκεια των ερωταποκρίσεων, παρά 
κατά τη διάρκεια της µονολογικής ανάλυσης. Υπάρχουν άτοµα που δε συµµετέχουν 
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καθόλου, άλλα που συµµετέχουν περιστασιακά, και ορισµένα που σηκώνουν χέρι αρκετά 
συχνά. Μερικές φορές, η ίδια η ∆ιδάσκουσα Β΄ προτρέπει τα εντελώς αµέτοχα άτοµα να 
αναλάβουν κάποιες πρωτοβουλίες, πετυχαίνοντας πρόσκαιρα αποτελέσµατα. Ορισµένοι 
µαθητές, ωστόσο, δεν παρουσιάζουν καθόλου ενδιαφέρον για το µάθηµα και ουσιαστικά 
δεν ασχολούνται µε τα όσα λέει η διδάσκουσα.  

‘Η καθηγήτριά µας δε µάς ακούει και κάνει ό,τι θέλει αυτή’: σε συνάντησή µου 
µε το ‘σκληρό πυρήνα’ των µαθητών που προκαλούν θόρυβο, δηλαδή το Θεµιστοκλή, τον 
Αριστείδη και το Λυσία, αναδύθηκε γόνιµα η ψυχοδυναµική της ‘οµάδας’ αυτής. Σε 
ερώτησή µου γιατί η στάση τους είναι η συγκεκριµένη, απάντησαν τα εξής: 

 
Η καθηγήτρια λέει και κάνει ό,τι θέλει αυτή. ∆εν ακούει τις ερωτήσεις µας και κάνει µόνη 

της το µάθηµα. ∆ε δίνει σηµασία σε µας. Τη ρωτήσαµε τι είναι ο ‘Θούριος’ 
 και συνέχισε σαν να µην το άκουσε. 

 

Οι άτακτοι µαθητές καταλογίζουν στη ∆ιδάσκουσα Β΄ ότι κάνει διακρίσεις υπέρ 
ορισµένων µαθητών: 
Έχει χωρίσει τους µαθητές σε καλούς και κακούς και κάνει διακρίσεις. Μπορεί οι καλοί να µιλάνε 

και να κάνει τα στραβά µάτια, ενώ εµάς να µας επιπλήττει 
 όταν µιλήσουµε. ∆εν κάνει το µάθηµα µε µας, αλλά µε λίγους µόνο µαθητές. Εµάς µας  
θεωρεί κακούς µαθητές, γι’ αυτό και εµείς αντιδρούµε µε το συγκεκριµένο τρόπο. 

 
Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι άτακτοι µαθητές δε συγκαταλέγονται σε εκείνους που 

αδιαφορούν, αλλά µε τις παρεµβάσεις τους επιδιώκουν να υψώσουν την ‘αιρετική’ φωνή 
τους απέναντι στις διδακτικές πρακτικές της διδάσκουσας. Θα πρόσθετα, ακόµη, ότι δεν 
υφίσταται στείρο κλίµα αντιπαλότητας ανάµεσα στους άτακτους µαθητές και τη 
διδάσκουσα. Είναι ενδεικτικό ότι στη διακοπή που γίνεται στο µάθηµα της 30/10/08 
(Θούριος & Αποµνηµονεύµατα Μακρυγιάννη) για την εκδροµή που θα πάει το Τµήµα, ο 
µαθητής Λυσίας ρωτά τη ∆ιδάσκουσα Β΄ αν θα τους συνοδεύσει στην εκδροµή και όταν 
εκείνη απαντά ‘Αν είστε φρόνιµοι!’, όλη η τάξη σχεδόν επικροτεί την απόφασή της, 
γεγονός που δηλώνει ότι είναι αγαπητή και την προτιµούν ως συνοδό στην εκδροµή λόγω 
του καλού και µαλακού χαρακτήρα της. Εποµένως, αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει 
εµπάθεια από την πλευρά των άτακτων µαθητών, εφόσον ο µαθητής Λυσίας είναι ο 
βασικός φορέας της παραπάνω επικοινωνιακής πράξης. 

 
∆ιαχείριση της σχολικής τάξης  

Η ∆ιδάσκουσα Β΄ ακολουθεί συνήθως την τακτική της περιστασιακής επίπληξης των 
µαθητών. Οι συγκεκριµένοι χειρισµοί βελτιώνουν το διδακτικό κλίµα και αντιµετωπίζουν 
αρκετά αποτελεσµατικά τις ενοχλήσεις που προκαλούν οι άτακτοι µαθητές. Η κατάσταση 
αυτή αναγκάζει τη διδάσκουσα να προβαίνει ενίοτε σε αυστηρές συστάσεις (‘θα σας 
χωρίσω’, απευθυνόµενη σε δύο µαθήτριες που µιλούσαν µεταξύ τους), ενώ οι 
περιστασιακές τεχνικές πειθαρχίας που ακολουθεί, βοηθούν δραστικά στην αντιµετώπιση 
της ανησυχίας που εκδηλώνεται στην αίθουσα.  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα µετατροπής της µαθητικής εργασίας σε αφορµή για 
ανάληψη πρωτοβουλιών παρατηρείται στο µάθηµα της 6/10/08 (Γεφύρι της Άρτας & 
Ερωτόκριτος): η ∆ιδάσκουσα Β΄ προτίθεται να αναθέσει στους µαθητές εργασίες που τους 
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παρακινούν να ψάξουν και να βρουν διάφορα βιβλία (µία συλλογή δηµοτικών τραγουδιών, 
την Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, την έκδοση του Ερωτόκριτου από την  Εστία), 
και τελικά αναθέτει την εργασία για τη συλλογή των δηµοτικών τραγουδιών ως αφορµή 
ανάληψης πρωτοβουλιών σε τρεις άτακτους µαθητές (Θεµιστοκλή, Αριστείδη, Λυσία), 
επειδή προκαλούν θόρυβο και µιλούν συνέχεια. Οι συγκεκριµένοι µαθητές καλούνται να 
επισκεφθούν τη βιβλιοθήκη και να δανειστούν µία συλλογή δηµοτικών τραγουδιών.    

Η διαγωνιστική γραπτή εξέταση ως µέσο επιβολής πειθαρχίας: η τεχνική που 
επιλέγει η ∆ιδάσκουσα Β΄ ώστε να επιβάλει την τάξη κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 
των  κατ’ οίκον εργασιών και να συγκεντρώσουν οι µαθητές την προσοχή τους, είναι ότι 
το περιεχόµενο της απάντησης του µαθητή που αναγιγνώσκει θα µπορούσε να αποτελέσει 
ερώτηση ενός διαγωνίσµατος.  

Η ∆ιδάσκουσα Β΄ τοποθετεί σε θέσεις απόστασης τους µαθητές που αποτελούν το 
επίκεντρο της αναταραχής όλης της τάξης. Το αποτέλεσµα αυτής της κίνησης είναι θετικό, 
καθώς ο θόρυβος µειώνεται στη συνέχεια και παρατηρείται βελτίωση του διδακτικού 
κλίµατος.  

 

Η ερµηνεία του θορύβου  

Από την πλευρά των άτακτων µαθητών, ο σεβασµός των απόψεών τους προβάλλει ως 
συνθήκη οµαλής ένταξής τους στη διδακτική διαδικασία. Πριν το µάθηµα της 30/10/08 
(Θούριος & Αποµνηµονεύµατα Μακρυγιάννη) τόνισαν το σηµείο αυτό: ‘Θεωρούµε πως 
αδικούµαστε, διότι η καθηγήτρια σηκώνει πάντα µαθήτριες από την πρώτη σειρά’. Επιπλέον, 
επιβεβαίωσαν γελώντας και µε καλή διάθεση ότι η αντίδρασή τους οφείλεται στη 
διδακτική τακτική της διδάσκουσας:  

 
Με τη φασαρία προσπαθούµε να εκδηλώσουµε την αγανάκτησή µας για την αδικία που γίνεται σε 
βάρος µας. ∆εν έχουµε καµία πρόθεση να χαλάσουµε το µάθηµα, ούτε είµαστε εµπαθείς µε την 
καθηγήτρια ή κάποιους συµµαθητές µας. Η καθηγήτρια ακολουθεί σκόπιµα την τακτική της.  

Στην οµάδα µας συµπεριλαµβάνονται άλλοι δύο – τρεις συµµαθητές µας. 
 
Εκλαµβάνοντας οι άτακτοι µαθητές τη στάση της ∆ιδάσκουσας Β΄ ως εκδήλωση 

προστατευτισµού και ευνοιοκρατίας υπέρ µίας µικρής οµάδας καλών µαθητριών, 
εξαγριώνονται και συνεχίζουν να διεκδικούν τα δικά τους ‘αιτήµατα’ µε τα µέσα που 
διαθέτουν: φωνές, χαρτάκια, σχόλια και ερωτήσεις που ακροβατούν ανάµεσα στο σοβαρό 
και το κωµικό ύφος, και παντός τύπου επινοήσεις.  

 

Κριτική αποτίµηση του διδακτικού προφίλ της διδάσκουσας Β΄  

Η διδάσκουσα Β΄ δυσκολεύεται να διατηρήσει ένα ήρεµο κλίµα κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας, καθώς αυτό διαταράσσεται από τον επίµονο και συνεχή θόρυβο µαθητών 
που οµιλούν και αµελούν να προσέξουν. Ωστόσο υπάρχει συγχρόνως µια οικεία και φιλική 
στάση εκ µέρους της προς τους µαθητές, ακόµη και προς τους ατακτούντες, καθώς έχει για 
τον καθένα µια ανθρώπινη ‘δικαιολογία’. Η φιλική της στάση υποστηρίζεται από τους 
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χαµηλούς τόνους της σ’ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας της. Η διδακτική της µέθοδος 
έχει κειµενοκεντρικό προσανατολισµό, ο οποίος δεν ακολουθεί, συνήθως, γραµµική 
πορεία. Ως κύρια στοιχεία της διδασκαλίας της επισηµαίνονται: 

� Συνδυάζει σε ικανοποιητικό βαθµό τη µέθοδο των ερωταποκρίσεων και τη 
µονολογική µέθοδο για να επιτύχει τους διδακτικούς στόχους. 

� Επικεντρώνει την προσοχή της σε ερωτήσεις κατανόησης των νοηµάτων που 
παρέχει το κείµενο, προσδίδοντας κειµενοκεντρικό χαρακτήρα στους διδακτικούς 
χειρισµούς της. 

� Χρησιµοποιεί συχνά ερωτήσεις ανάκλησης γνώσεων και διατύπωσης ορισµού 
και αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην ιστορική πλαισίωση των αναλυόµενων 
εννοιών.  

� Η πρακτική του επεξηγηµατικού σχόλιου, συνδυαζόµενη συνήθως µε τη χρήση 
ερωτήσεων ανάκλησης πληροφοριών, παρουσιάζεται ως ευκαιρία πραγµάτευσης 
των κειµενικών νοηµάτων από τους µαθητές, παρέχοντας πρόσθετο πληροφοριακό 
υλικό, εντάξιµο στο γενικότερο πλαίσιο ερµηνείας του κειµένου. 

� Η διδάσκουσα Β΄ κάνει χρήση ρητορικών και επιβεβαιωτικών ερωτήσεων και 
προχωρά συχνά σε διατύπωση πολλών διαδοχικών ερωτήσεων.  

� Συνδυάζει τον τεµαχισµό των αναλυόµενων νοηµάτων µε τις τεχνικές της 
απαρίθµησης και υπογράµµισης. 

� Το διδακτικό φυλλάδιό της περιλαµβάνει παράλληλα κείµενα και σύντοµα 
παραθέµατα µελετών, αλλά ενσωµατώνεται σπάνια στις διδακτικές στρατηγικές 
της.  

� Ως προς τη χρήση πολυτροπικών και πολυ/δια-σηµειωτικών πηγών διδασκαλίας, 
εντοπίζουµε 

o πολυ/δια-σηµειωτικές καταγραφές στον πίνακα,  
o χρήση της µουσικής και 
o χρήση της τέχνης. 

� Ως προς την ανάθεση κατ’ οίκον εργασιών, οι εργασίες αυτές αποσκοπούν 
περισσότερο στο να ασχοληθούν οι µαθητές µε την κατανόηση εννοιών που έχουν 
αναλυθεί στην τάξη, µε τη δηµιουργική διαχείρισή τους και την περαιτέρω 
καλλιέργεια της φαντασίας και της κριτικής ικανότητάς τους.  

� Ως προς τη διαµόρφωση καλού µαθησιακού κλίµατος παρά την πρόκληση 
θορύβου ενίοτε, υπογραµµίζεται πως 

o ακολουθεί συνήθως την τακτική της περιστασιακής επίπληξης των 
µαθητών, ενώ οι χειρισµοί της βελτιώνουν το διδακτικό κλίµα και 
αντιµετωπίζουν αρκετά αποτελεσµατικά τις ενοχλήσεις που προκαλούν οι 
άτακτοι µαθητές, 
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o χαίρει εκτιµήσεως από όλους ανεξαιρέτως τους µαθητές, ακόµα και από 
τους άτακτους, τους οποίους αντιµετωπίζει µε ψυχραιµία και κατανόηση, 
θεωρώντας ότι οι αντιδράσεις τους είναι συµπτώµατα της ηλικίας τους,  

o και εκείνοι, µολονότι θεωρούν ότι η διδάσκουσα Β΄ κάνει διακρίσεις 
µεταξύ των µαθητών, την αποδέχονται και τη συµπαθούν. 

� Οι µισοί περίπου µαθητές ασχολούνται ενεργά µε το µάθηµα, ενώ οι άλλοι µισοί 
αναλαµβάνουν περιστασιακά πρωτοβουλίες, ενώ µία µικρή οµάδα παραµένει 
σχεδόν αµέτοχη. Αξιοσηµείωτο είναι πως ενίοτε οι µαθητές συµπυκνώνουν και 
µόνοι τους τα νοήµατα του κειµένου σε κριτικές παρατηρήσεις. 

 

Οι µαθητές και οι κατ’ οίκον εργασίες τους 

Ως προς την ανάθεση των κατ’ οίκον εργασιών, η ∆ιδάσκουσα Β΄ χρησιµοποιεί ως επί 
το πλείστον ερωτήσεις που βρίσκονται στο Ανθολόγιο. Οι εργασίες αυτές αποσκοπούν 
περισσότερο στο να ασχοληθούν οι µαθητές µε την κατανόηση εννοιών που έχουν 
αναλυθεί στην τάξη, µε τη δηµιουργική διαχείρισή τους και την περαιτέρω καλλιέργεια 
της φαντασίας και της κριτικής ικανότητάς τους. Ενίοτε ζητείται η παράθεση θεωρητικών 
πληροφοριών. Για παράδειγµα, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, αλλά απαιτητική, ενασχόληση για 
τους µαθητές αποδεικνύεται η εργασία µε την οποία τους επιφορτίζει η ∆ιδάσκουσα Β΄ 
στο µάθηµα της 16/10/08 (Ερωτόκριτος) αναφορικά µε τη µελέτη της γλώσσας του 
Ερωτόκριτου, καθώς τους προτρέπει να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο για να εντοπίσουν 
σχετικές πηγές. 

Η εξέταση των κατ’ οίκον εργασιών στην τάξη δε γίνεται σε κάθε µάθηµα, ενώ η όλη 
διαδικασία συνίσταται στην ανάγνωσή τους και σε περαιτέρω σχολιασµό ή ανάλυσή τους 
από τους µαθητές. Η ∆ιδάσκουσα Β΄ παίρνει συνήθως τα τετράδια των µαθητών µαζί της 
για να διορθώσει τις εργασίες µε µεγαλύτερη άνεση χρόνου στο σπίτι. Θα πρόσθετα ότι 
παρά τις υποσχέσεις της διδάσκουσας ουδέποτε είχα τη δυνατότητα πρόσβασης στις 
εργασίες των µαθητών, ώστε να αξιολογήσω την ποιότητα της µορφής και του 
περιεχοµένου τους. 
 

Η διδάσκουσα Β΄ και ο ερευνητής 

Βασικός µου σκοπός είναι να εδραιωθεί κλίµα εµπιστοσύνης ανάµεσά µας, να 
ενηµερώσω τη διδάσκουσα για τη διδακτική µου πρόταση και να τη βοηθήσω να µε 
γνωρίσει καλύτερα, ώστε να αισθανθεί πιο άνετα µε την έρευνα και να κατανοήσει το λόγο 
που γράφω όλη την ώρα κατά τη διάρκεια του µαθήµατος – µία µεγάλη απορία της.  Από 
τις συνοµιλίες µας προκύπτει, καταρχάς, η καλύτερη γνωριµία µου µαζί της. Οι σχέσεις 
εµπιστοσύνης ανάµεσά µας έχουν διακυµάνσεις: δεν είναι τυχαίο το ότι κάθε φορά που 
επιδεινώνεται το κλίµα, µου εξοµολογείται ότι φοβάται µήπως στο µέλλον εκτραχυνθεί η 
στάση των µαθητών. Ενδεικτικό στοιχείο των αµφιταλαντεύσεών της είναι ότι ενώ σε µία 
συνοµιλία µας διατείνεται ότι ‘Άλλες φορές οι µαθητές ήταν ακόµη πιο άτακτοι’, σε 
επόµενη συζήτησή µας αναδιπλώνεται, χρεώνοντας προκαταβολικά σε µένα µία πιθανή 
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χειρότερη στάση τους (‘Θα δούµε πώς θα σε δεχτούν οι µαθητές, διότι ίσως επηρεαστούν 
από την παρουσία σου και κάνουν περισσότερη φασαρία’.). Εντούτοις, µετά το πέρας του 
µαθήµατος στις 13/10/08 (Ερωτόκριτος), η διδάσκουσα µου δίνει την εντύπωση κατά τη 
συνοµιλία µας ότι έχουν οικοδοµηθεί θεµέλια εµπιστοσύνης µεταξύ µας και ότι έχει 
αποφασίσει να συνεργαστούµε για το σκοπό της έρευνας.  

Προετοιµασία της διδακτικής παρέµβασης. Καθώς οικοδοµείται µια σχέση 
εξοικείωσης µε τη διδάσκουσα, εκδηλώνει από µόνη της ενδιαφέρον για τη σχεδιαζόµενη 
διδακτική παρέµβαση και την εφαρµογή του προτεινόµενου εκπαιδευτικού λογισµικού 
που θα δοκιµάσουµε στη συνέχεια της έρευνας, ζητώντας µου να κάνω µία επίδειξή του 
κάποια ώρα που έχουµε κενό. Συµφωνήσαµε να διαρκέσει η δική µου παρέµβαση δύο – 
τρεις διδακτικές ώρες, ώστε να εξοικειωθούν οι µαθητές µε τη χρήση του λογισµικού, και 
η ∆ιδάσκουσα Β΄ δεσµεύτηκε να εφαρµόσει στη συνέχεια εργαλεία της διδακτικής µου 
παρέµβασης καθώς και το λογισµικό, σε όσα µαθήµατα έκρινε εκείνη σκόπιµο, ενώ ο 
δικός µου ρόλος θα ήταν πλέον και πάλι ρόλος παρατηρητή. Αφού διασαφηνίσαµε το 
πλαίσιο της συµφωνίας µας, επισηµάναµε τις πιθανές δυσκολίες που θα αντιµετωπίζαµε 
σχετικά µε την υλοποίηση της παρέµβασης, λόγω του ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη 
υλικοτεχνική υποδοµή (πολλοί υπολογιστές είναι χαλασµένοι, µε αποτέλεσµα να µην 
επαρκούν για όλους τους µαθητές) ενώ στην αίθουσα των υπολογιστών διδάσκονται και 
άλλα µαθήµατα  εκτός από την Πληροφορική, όπως τα Γαλλικά και η Μουσική· 
εντοπίσαµε κάποιο πρόβληµα µε τη συγκεκριµένη αίθουσα, καθώς οι ώρες που είναι 
διαθέσιµη είναι αρκετά περιορισµένες. Η ∆ιδάσκουσα Β΄, ωστόσο, δεσµεύτηκε ότι θα τη 
χρησιµοποιούσαµε για δύο τουλάχιστον διδακτικές ώρες. Η ∆ιδάσκουσα Β΄ φαίνεται να 
κατανοεί τις ιδιαιτερότητες της διεξαγόµενης έρευνας και τη σηµασία της ανταλλαγής 
απόψεων µεταξύ µας, καθώς ο ρόλος και των δυο µας είναι εξίσου σηµαντικός για την 
επίτευξη του στόχου. Οι συζητήσεις περιστρέφονται κυρίως γύρω από τη σηµασία της 
αµοιβαίας αποδοχής των απόψεών µας και την ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών. 
Επιπροσθέτως, ζήτησα από τη διδάσκουσα να µε διευκολύνει στη χρήση ερευνητικών 
εργαλείων και να επιτρέψει, καταρχάς, τη συµπλήρωση ενός ερωτηµατολογίου από τους 
µαθητές, ώστε να έχω υλικό για αναστοχασµό και ανάδραση µε βάση τη διασταύρωση 
πολλών δεδοµένων. Η ίδια αποδέχθηκε την πρότασή µου, πράγµα που µου επέτρεψε να 
πιστεύω ότι το κλίµα σχέσης µεταξύ µας διευκόλυνε την µετάβαση στο δεύτερο µέρος της 
έρευνας, στην έρευνα δράσης. 

Παρόλα αυτά κατά τη διάρκεια της έρευνας δράσης η σχέση µας µε τη διδάσκουσα Β΄ 
διακόπηκε ξαφνικά µε δική της πρωτοβουλία µετά από πέντε διδακτικές εφαρµογές. Η 
απόφασή της ήταν αµετάκλητη και δεν κατέστη δυνατόν να ανατραπεί παρά τις 
επανειληµµένες προσπάθειές µου. Το απρόβλεπτο αυτό γεγονός µε ανάγκασε να συνεχίσω 
και να ολοκληρώσω την έρευνα δράσης σε συνεργασία µε το διδάσκοντα του πρώτου 
σχολείου. 
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ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

5. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΕΡΕΥΝΑ ∆ΡΑΣΗΣ 

 

5.1. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ – 
∆Ι∆ΑΣΚΩΝ Α΄ (1Ο ΣΧΟΛΕΙΟ) 

 

Κοινά σηµεία προσέγγισης µε το ∆ιδάσκοντα Α΄  

Καρπός όλων των συνοµιλιών µου µε το ∆ιδάσκοντα Α΄ είναι ένα πλαίσιο 
διδακτικής δράσης που περιλαµβάνει εφαρµογή συγκεκριµένων πρακτικών και τεχνικών 
και το σχεδιασµό καινοτόµων µαθησιακών περιβαλλόντων. Βασικοί µας στόχοι είναι να 
αυξήσουµε το ενδιαφέρον των µαθητών για συµµετοχή στη διδακτική διαδικασία και να 
καλλιεργήσουµε την κριτική τους ικανότητα. Στις άτυπες συζητήσεις που είχα κατά 
καιρούς µε το ∆ιδάσκοντα Α΄, µιλήσαµε διεξοδικά για διάφορα θέµατα, όπως για: 

o  το ότι είναι καλό οι µαθητές να σηµειώνουν τις λέξεις – κλειδιά στο 
τετράδιό τους και στο σπίτι να συνθέτουν σε δύο παραγράφους το νόηµα 
του κειµένου χρησιµοποιώντας όσο µπορούν περισσότερες από αυτές, 
εµπλουτίζοντάς τες µε πληροφορίες αντληµένες από το διαδίκτυο·  

o τη δυνατότητα χρήσης του προτεινόµενου λογισµικού χωρίς να γίνει 
καθόλου λογοτεχνική πλαισίωση από το διδάσκοντα, άποψη που εγώ 
θεώρησα επικίνδυνη για πιθανή ταύτιση του λογισµικού µε παιχνίδι όπου 
όλα επιτρέπονται χωρίς καµία καθοδήγηση·  

o τη χρήση ενός υπολογιστή µε γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο στην 
αίθουσα διδασκαλίας, λύση που τελικά φαίνεται να είναι εφικτή και 
λειτουργική, βοηθώντας – αν µη τι άλλο – στον εµπλουτισµό της ανάλυσης 
µε πολυτροπικά δεδοµένα·  

o την επιλογή της ελεύθερης εκλογής του συντονιστή από κάθε οµάδα·  
o την περιστασιακή διανοµή ενός ειδικού εντύπου από µένα, όπου ο 

συντονιστής κάθε οµάδας θα καταγράφει τις προτιµητέες λέξεις – κλειδιά 
όλων των µελών και τις κοινά αποδεκτές λέξεις στο τέλος της 
οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας µε τις σχετικές αιτιολογήσεις σε όλα τα 
στάδια (η δοµή του σχετικού έντυπου έχει παρουσιαστεί στη θεωρητική 
διατύπωση της διδακτικής µου πρότασης) 

o την επίδειξη της λειτουργίας του λογισµικού στο επόµενο µάθηµα και τη 
διανοµή του ανωτέρου εντύπου· 

o  την εγκατάσταση του λογισµικού στο σπίτι κάθε µαθητή που διαθέτει 
ηλεκτρονικό υπολογιστή, δεδοµένου ότι ο καθηγητής µε διαβεβαίωσε ότι η 
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συντριπτική πλειοψηφία των µαθητών – αν όχι όλοι -  εκτελεί εργασίες µε 
υπολογιστή στο σπίτι κατά κόρον· 

o  τη σύνθεση ενός κειµένου από εµένα µε βάση τις πληροφορίες που θα 
αντλήσω από το διαδίκτυο για τα πεδία του µύθου, της Λογοτεχνίας και της 
πραγµατικότητας, ώστε να χρησιµεύσει ως απτό παράδειγµα στους µαθητές 
για ενδεικτικούς τρόπους σύνθεσης των πληροφοριών που θα αντλήσουν 
για το απόσπασµα των Ελεύθερων Πολιορκηµένων του Σολωµού, και, 
µάλιστα, συµφωνήσαµε να είναι διακριτά τα δεδοµένα  κάθε πεδίου για να 
καταστεί εµφανέστερη η σύνθεσή τους· 

o  την καθοριστικής σηµασίας συµβολή της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας 
στη µετάβαση κάθε µαθητή στο επόµενο στάδιο ανάπτυξης·  

o την επιλογή του συγκεκριµένου σχεδίου µαθήµατος και της συγκεκριµένης 
µορφής του λογισµικού, ώστε να προσαρµόζονται στις ανάγκες και στα 
περιθώρια βελτίωσης τόσο των διδακτικών στρατηγικών του ∆ιδάσκοντος 
Α΄, όσο και στην ψυχοδυναµική της συγκεκριµένης τάξης·  

o την επιλογή της όσο το δυνατόν απλούστερης εφαρµογής του λογισµικού 
για τους µαθητές και της σύνθετης επεξεργασίας των στατιστικών 
δεδοµένων και των εννοιολογικών διαγραµµάτων τους που βαρύνει εµένα.  

Το όλο κλίµα ήταν ιδιαίτερα θερµό κατά τη διάρκεια όλων των συνοµιλιών µας και 
θεωρώ ότι θέσαµε από κοινού τις βάσεις για ένα πειραµατικό µοντέλο το οποίο θα 
δοκιµάσουµε στην πράξη, αφήνοντας ανοικτές όλες τις προοπτικές αναθεώρησής του ως 
προς τα σηµεία που τυχόν δεν ανταποκρίνονται σε ικανοποιητικό βαθµό στις προσδοκίες 
µας και στο αυξηµένο ενδιαφέρον των µαθητών.  

 
Προπαρασκευαστικό στάδιο της έρευνας δράσης 

Θεωρήσαµε καλό µε το ∆ιδάσκοντα Α΄ να αρχίσει η εφαρµογή της διδακτικής µου 
πρότασης µε δύο δικές µου παρεµβάσεις στις 19/11/08 και στις 27/11/08, αποσκοπώντας 
αφενός στην παρουσίαση του προτεινόµενου εκπαιδευτικού λογισµικού και, αφετέρου, 
στη διαµόρφωση κατάλληλου κλίµατος για την εφαρµογή οµαδοσυνεργατικής 
διδασκαλίας, δεδοµένου ότι οι µαθητές δεν είχαν εξοικειωθεί καθόλου µε αυτόν τον τρόπο 
εργασίας στην τάξη. 

 

Γνωριµία µαθητών µε το εκπαιδευτικό λογισµικό 

Προβλήµατα εφαρµογής εκπαιδευτικού λογισµικού. Στο µάθηµα της 19/11/08 
προχώρησα τη δεύτερη ώρα ως ερευνητής σε ενηµέρωση των µαθητών για τη χρήση του 
εκπαιδευτικού λογισµικού. Ως προς τη χρήση του προτεινόµενου λογισµικού 
δηµιουργούνται πολλά προβλήµατα µε την ταχύτητα πρόσβασης στο διαδίκτυο που είναι 
απελπιστικά αργή, διότι, όπως πληροφορήθηκα από την υπεύθυνη του Εργαστηρίου 
Πληροφορικής, η σχετική σύνδεση εξυπηρετεί όλο το σχολικό συγκρότηµα. Το γεγονός 
αυτό είναι καθοριστικής σηµασίας για τη χρήση του προτεινόµενου λογισµικού, διότι 
υπήρχαν περιπτώσεις στη συγκεκριµένη εφαρµογή όπου περίµενα µέχρι και δέκα λεπτά 



 316

µέχρι να γίνει η σύνδεση, και µετά απελπισµένος συγκέντρωσα τους µαθητές σε έναν 
υπολογιστή για να τους δείξω τουλάχιστον τη χρήση του λογισµικού, διαδικασία που δεν 
ολοκληρώθηκε λόγω χρόνου. ΄Ετσι, άρχισα να αναλύω τη χρήση του λογισµικού κατά την 
οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, αλλά λόγω του τεχνικού κωλύµατος δεν κατέστη δυνατόν 
να ολοκληρώσω την παρουσίασή του.  

 

Προβλήµατα οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας  

Παράλληλα, στο ίδιο µάθηµα κατέστη εµφανής η αδυναµία των µαθητών για 
διενέργεια γόνιµης οµαδικής εργασίας λόγω έλλειψης συνεργατικού πνεύµατος και 
αποδοχής των ευθυνών που συνεπάγεται η αίσθηση του ανήκειν σε µία οµάδα. Κατά τη 
διάρκεια της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας χρειάστηκε να περάσω κατ’ ιδίαν από κάθε 
οµάδα για να δώσω διευκρινήσεις, δεδοµένου ότι οι µαθητές είχαν πολλές απορίες για την 
επιλογή των λέξεων – κλειδιών. Αυτό λειτούργησε θετικά, διότι ήµουν σε θέση να ακούσω 
συγκεκριµένα ερωτήµατα και να παρέχω σαφείς απαντήσεις. ∆υστυχώς, η φοβερά αργή 
ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο µαταίωσε όλα τα περαιτέρω σχέδιά µου για την  
αξιοποίηση της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Οι µαθητές στο τέλος φάνηκαν 
ενθουσιασµένοι και ευχηθήκαµε την επόµενη φορά να είναι δυνατή κάποια αναβάθµιση 
του συστήµατος.  

 

Παρουσίαση ενδεικτικού παραδείγµατος παραγωγής κειµένου µε το ΕΛ  

Στο µάθηµα της 26/11/08 (Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι) είχα µισή ώρα στη διάθεσή µου 
για πρόσθετη πρακτική εφαρµογή των µαθητών: παρουσίασα στην αίθουσα διδασκαλίας 
τη χρήση του προτεινόµενου λογισµικού και µοίρασα ένα ενδεικτικό κείµενο όπου είχα 
συνθέσει πληροφορίες αντληµένες από το διαδίκτυο µε το λογισµικό, ώστε να 
λειτουργήσει ως παράδειγµα για µία πιθανή εφαρµογή παραγωγής κειµένου σχετικά µε 
τους Ελεύθερους Πολιορκηµένους (το κείµενο αυτό παρατίθεται στη συνέχεια). Η 
απελπιστικά αργή ταχύτητα σύνδεσης µε το διαδίκτυο στην αίθουσα των υπολογιστών 
κατέστησε ουσιαστικά αδύνατη τη γόνιµη χρήση του προτεινόµενου λογισµικού στο 
σχολείο και για το λόγο αυτόν οι µαθητές έφεραν φορητές µονάδες αποθήκευσης µε τις 
οποίες θα εγκαταστήσουν στο σπίτι τους το λογισµικό. Έτσι, η παρουσίαση του 
λογισµικού έγινε αναγκαστικά στην αίθουσα διδασκαλίας, όπου µεταφέραµε έναν 
υπολογιστή συνδεδεµένο στο διαδίκτυο. Οι µαθητές κάθισαν αρκετά κοντά για να βλέπουν 
καλά και εγώ προχώρησα στην ανάλυση της φιλοσοφίας του λογισµικού, τονίζοντας ότι 
κύρια κριτήρια κατασκευής του είναι η ευχρηστία, η ευκολία µετάβασης στις διάφορες 
λειτουργίες και η υιοθέτηση τακτικών µε τις οποίες είναι ήδη εξοικειωµένοι οι µαθητές. 
Θεωρώ ότι τα βήµατα είναι απλά και, µάλιστα, στον ψηφιακό φάκελο τον οποίο θα πάρει 
κάθε µαθητής – µαζί µε µία έντυπη εκτύπωση ενός εύχρηστου εγχειριδίου χρήσεως – έχω 
δηµιουργήσει ένα αρχείο µε ‘εύκολα βήµατα’ λειτουργίας του και ακριβείς εικόνες που 
αναπαριστούν κάθε βήµα ξεχωριστά, ώστε να έχουν οι µαθητές κάποιον ‘οδηγό’ στο σπίτι, 
σε περίπτωση που ξεχάσουν ένα βήµα ή µπερδευτούν και βρεθούν σε αδιέξοδο. Τους 
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τόνισα, ακόµη, ότι είναι απαραίτητο να σώζουν κάθε φορά τα αρχεία που δηµιουργούνται 
στο τέλος της πλοήγησής τους στο διαδίκτυο, ώστε να µου τα δίνουν σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα για να τα αναλύω και να εξάγω τα συµπεράσµατά µου.  

Πιο συγκεκριµένα, µοίρασα στους µαθητές ένα κείµενο που έγραψα µε αφορµή τους 
Ελεύθερους Πολιορκηµένους,  χρησιµοποιώντας ως λέξεις - κλειδιά για τη Λογοτεχνία τη  
λέξη Σολωµός, για το µύθο τη λέξη Ορφέας και για την πραγµατικότητα τη λέξη 
Μεσολόγγι. Θεωρήσαµε µε το διδάσκοντα ότι αυτό θα λειτουργήσει θετικά στους µαθητές, 
διότι θα έχουν ένα απτό παράδειγµα ενδεικτικής αξιοποίησης των αντληµένων 
πληροφοριών και θα µπορούν να το χρησιµοποιήσουν ως ‘πυξίδα’ παραγωγής κειµένου. 
Προτίµησα να βάλω και το όνοµα του διδάσκοντος – και µάλιστα πριν το δικό µου – 
αφενός γιατί είχαµε αποφασίσει από κοινού να συνθέσω το κείµενο, αφετέρου για να τον 
παρακινήσω περισσότερο να υιοθετήσει ανάλογη τακτική για την ανάθεση εργασιών στο 
σπίτι. Επιπλέον, οι µαθητές αντιµετωπίζουν µε µεγαλύτερη σοβαρότητα ένα κείµενο όπου 
αναγράφεται το όνοµα του καθηγητή τους. Ο ίδιος το δέχτηκε µε µεγάλη χαρά. Για να 
καταστεί φανερή η σύνθεση των τριών πεδίων χρησιµοποίησα έντονα γράµµατα στα 
σηµεία όπου περιγράφεται η πραγµατικότητα, πλάγια γράµµατα στα σηµεία που 
αναφέρονται στο µύθο, και κανονικά γράµµατα στα σηµεία όπου αναλύεται η λογοτεχνική 
µετάπλαση του Σολωµού: η απόδοση κάθε πεδίου µε διαφορετικούς τυπογραφικούς 
χαρακτήρες βοηθά τους µαθητές να συλλάβουν καλύτερα τη δυναµική της πολυτροπικής 
σηµειοδότησης και τον τρόπο που οι πληροφορίες διαπλέκονται στο κειµενικό σώµα και 
συγκροτούν ενιαίο οργανικό σύνολο. Ανέθεσα στους µαθητές Οδυσσέα, Αλέξανδρο και 
Σεµέλη να διαβάσουν τις τρεις παραγράφους του κειµένου, αλλά το κουδούνι χτύπησε 
ακριβώς µόλις τελείωσε η ανάγνωση, χωρίς να προλάβουµε να προβούµε σε περαιτέρω 
σχολιασµούς. Παρόλο που δεν προλάβαµε να συζητήσουµε καθόλου στη συνέχεια µε τους 
µαθητές, το παράδειγµα αυτό προξένησε το ζωηρό τους ενδιαφέρον. Στο τέλος του 
µαθήµατος αρκετοί µαθητές έδωσαν τις φορητές µονάδες αποθήκευσης στο διδάσκοντα 
για να τους αντιγράψει το πρόγραµµα. Το παρακάτω κείµενο αποτελεί ενδεικτική 
περίπτωση παραγωγής γραπτού λόγου µετά τη συγκέντρωση πληροφοριών από το 
διαδίκτυο για τα πεδία του µύθου, της λογοτεχνίας και της πραγµατικότητας µε τη 
συνδροµή του εκπαιδευτικού λογισµικού. Η σύνθεση των συλλεγµένων δεδοµένων σε ένα 
ενιαίο κείµενο προσφέρει τη δυνατότητα στους µαθητές να αντιληφθούν µε χειροπιαστό 
τρόπο το γεφυρωτικό ρόλο της λογοτεχνίας ανάµεσα στο ιστορικό πλαίσιο και το µυθικό 
ερµηνευτικό υπόβαθρο. Φυσικά, η συγκεκριµένη σύνθεση δεν παρουσιάζεται ως πρότυπο 
ή κανόνας παραγωγής κειµένου, παρά µόνο ως ενδεικτικό παράδειγµα σύνθεσης 
πληροφοριών για όλα τα πεδία του λογισµικού. 

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  

ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
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 ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

∆ιδάσκων Α΄ - Συµεών ∆εγερµεντζίδης 

 
Λέξεις – κλειδιά:  ΜΥΘΟΣ: Ορφέας  

                             ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: Σολωµός  

                              ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Μεσολόγγι 

  

Ο Σολωµός στους «Ελεύθερους Πολιορκηµένους» περιγράφει γλαφυρά τις στερήσεις 
των έγκλειστων Ελλήνων στο Μεσολόγγι και υµνεί την ηρωική αντίστασή τους ως 
ένα από τα ορόσηµα της επανάστασης του 1821. Πολιορκητές δεν είναι µόνο οι  
Αγαρηνοί, αλλά και η ίδια η φύση, η οποία µε τα θέλγητρά της µαγεύει και σαγηνεύει 
τους στερηµένους κάθε χαράς Έλληνες. Η φύση του έξω κόσµου συνδέεται µε το 
εσωτερικό τοπίο του ανθρώπου, γιατί ο ποιητής έχει ροµαντική τεχνοτροπία και 
περιγράφει αυτήν την επίδραση. Ο φυσικός κόσµος, λοιπόν, συµβολίζει τη ζωή, ενώ ο 
υλικός κόσµος των Ελλήνων το θάνατο. Αυτό το παράδοξο γεγονός συµβαίνει διότι οι 
τελευταίοι δεν µπορούν να ζήσουν ελεύθεροι και, εποµένως, είναι ζωντανοί νεκροί, 
δηλαδή ελεύθεροι πολιορκηµένοι. Έτσι, λοιπόν, η ζωή και ο θάνατος φαίνονται σαν να 
µην αλληλοαναιρούνται, αφού συνυπάρχουν στους Έλληνες. Η συµφιλίωση της ζωής και 
του θανάτου γίνεται µε µία ωραία σύγκριση ανάµεσα στα λουλούδια και τα όπλα. Στο 
τέλος του β’ αποσπάσµατος κορυφώνεται µε την αριστοτεχνική περιγραφή του 
διλήµµατος που βιώνουν οι έγκλειστοι, ώστε να απαρνηθούν τα θέλγητρα της ζωής και 
της φύσης και να σκοτωθούν κερδίζοντας την εσωτερική ελευθερία τους. Πώς, όµως, 
επιχειρεί ο Σολωµός να αποτυπώσει αυτήν την αδιάσπαστη ενότητα των αντιθέτων; Την 
εντοπίζει µόνο στους πολιορκηµένους ή και στη φύση; Με ποιες εικόνες την υποβάλλει; 

 Η προσοχή µας στρέφεται στην εικόνα όπου η µεταφορική χρήση του µεγάλου σαν 
βουνό κοπαδιού λευκών προβάτων αντικατοπτρίζεται στην επιφάνεια της θάλασσας µαζί 
µε τις οµορφιές που κρύβει στο εσωτερικό του ο ουρανός. Άρα το βλέµµα της υλικής ζωής 
κρύβει και το βλέµµα της µεταφυσικής ζωής. Τα λευκά πρόβατα µε την κίνησή τους 
ταυτίζουν τη γη (βουνάκι), τη θάλασσα και τον ουρανό. ΄Ετσι, βρίσκονται ταυτόχρονα και 
στη γη και τον ουρανό και είναι κατά κάποιον τρόπο ζωντανά και νεκρά, όπως οι 
Μεσολογγίτες. Μήπως, θα µπορούσαµε, λοιπόν, να παροµοιάσουµε το κοπάδι των 
προβάτων µε εκείνους, την κίνηση των πρώτων µε την ηρωική έξοδο των δευτέρων, τη 
συµβολική για τα πρώτα και την κυριολεκτική για τους δευτέρους µετάβαση στον άλλο 
κόσµο; Ίσως, ναι, και σε αυτό συνηγορεί η δεύτερη εικόνα, όπου παρουσιάζεται µία 
γαλάζια πεταλούδα που έρχεται βιαστικά για κάποιον λόγο στο Μεσολόγγι, σαν να θέλει 
να προλάβει κάτι (ίσως, την έξοδο) και παίζει µε τη σκιά της που καθρεφτίζεται στη 
λιµνοθάλασσα. Η επόµενη αναδροµική εικόνα, περιγράφοντας την πεταλούδα µέσα σε 
ένα λουλούδι, ίσως να συνδέεται υπόγεια µε τον παραλληλισµό  του ποιητή ανάµεσα στα 
λουλούδια και τα όπλα, και έτσι να γίνεται από αναδροµική, προφητική του θανάτου 
των Μεσολογγιτών. Ξέρουµε, ωστόσο, ότι οι αρχαίοι αποκαλούσαν την πεταλούδα ψυχή, 
δηµιουργώντας µία ωραία αντίθεση ανάµεσα στη γήινη φύση του ανθρώπου (ως κάµπιας 
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που έρπει) και τη θεϊκή φύση της ψυχής του ανθρώπου που πετάει φεύγοντας για τον άλλο 
κόσµο. Ποιον µύθο µας θυµίζει, λοιπόν, όλο αυτό το σκηνικό όπου η ζωή και ο θάνατος 
αλληλοσυµπληρώνονται και ο κόσµος των σκιών παίζει σηµαντικό ρόλο; 

 Από τους διάφορους που µου έρχονται στο µυαλό, επιλέγω το µύθο του Ορφέα, ο 
οποίος κατεβαίνει στον Άδη για να φέρει στον επάνω κόσµο την αγαπηµένη του, µαγεύει µε 
τη µουσική του το θεό του Κάτω Κόσµου, αλλά δεν µπορεί να τηρήσει την υπόσχεσή του σε 
εκείνον, στρέφει το βλέµµα του στην Ευρυδίκη και αυτή γίνεται για πάντα σκιά. Οι 
Μεσολογγίτες «κατεβαίνουν» και αυτοί στον Κάτω Κόσµο, ή µάλλον τον ενώνουν µε το 
γήινο – όπως ενώνουν τη γη και τον ουρανό τα πρόβατα στη λιµνοθάλασσα που είναι το 
συµβολικό ανάλογο της λίµνης του Αχέροντα – αφού ζουν αποκλεισµένοι από όλους τους 
άλλους ανθρώπους. Άρα, το Μεσολόγγι είναι ένας γήινος Κάτω Κόσµος. Όπως ο Ορφέας 
θέλει να φέρει την αγαπηµένη του στη ζωή, έτσι και οι Μεσολογγίτες θέλουν να φέρουν την 
ελευθερία ξανά στη χώρα τους, την Ελλάδα. Ο Ορφέας παίζει τόσο γλυκά τη λύρα του που 
κάµπτει την αντίσταση του Χάροντα, άρα η Μουσική υπερισχύει του νόµου του Θανάτου. Οι 
πολεµιστές και ο άµαχος πληθυσµός αντιστέκονται τόσο σθεναρά που η 
αποφασιστικότητά τους κάµπτει την αντίσταση των Αγαρηνών για πάνω από έναν 
χρόνο (Απρίλης 1825 – Απρίλης 1826), άρα η Ανδρεία υπερισχύει του νόµου του 
Ισχυροτέρου. Η πείνα, όµως, προδίδει τον άµαχο και τον πολεµιστή και κάνει το δεύτερο 
να µην µπορεί να κρατήσει το όπλο και τον όρκο για ελευθερία που έδωσε σε αυτό, όπως 
και ο Ορφέας για µία άγνωστη αιτία δεν τηρεί τον όρκο του, γυρίζει και βλέπει την  
Ευρυδίκη, καθιστώντας την σκιά. Το βλέµµα του τελευταίου είναι η καθοριστική κίνηση. 
Αυτό µας θυµίζει την εµµονή του Σολωµού στην περιγραφή των µαύρων µατιών της µάνας 
Μεσολογγίτισας: χρησιµοποιώντας την επανάληψη (Τα µάτια η πείνα εµαύρισε· στα µάτια η 
µάνα µνέει». Ο όρκος της µάνας στα µάτια για το πολυτιµότερο πράγµα στον κόσµο (το 
παιδί της) µας θυµίζει τον όρκο του Ορφέα για το πολυτιµότερο πράγµα στον κόσµο (την 
Ευρυδίκη). Επιπλέον, η εικόνα του Σουλιώτη πολεµιστή που κλαίει, επειδή η πείνα τον 
έχει κάνει τόσο αδύναµο που δεν µπορεί να σηκώσει πια το τουφέκι του και στέκει 
παράµερα ανήµπορος να αντιστρέψει την πορεία των γεγονότων, µας θυµίζει την εικόνα του 
Ορφέα που κλαίει παράµερα απαρηγόρητος για τον οριστικό – και µη αντιστρέψιµο – χαµό 
της Ευρυδίκης. Τέλος, η ορφική θεώρηση του σώµατος ως φυλακής της ψυχής (σώµα – 
σήµα) και η φιγούρα του Ορφέα ως προφητική εικόνα του Χριστού ( αναφορικά µε το 
σύµβολο του πρόβατου) ενδυναµώνουν τη συγκριτική προοπτική. 

 Συµπερασµατικά, είµαστε σε θέση να ανακαλύψουµε αξιοπρόσεκτους 
παραλληλισµούς µεταξύ του ορφικού µύθου, της λογοτεχνικής µετουσίωσης του Σολωµού 
και της πολιορκίας του Μεσολογγίου, αναζητώντας την κρυφή ενότητα των 
συµβολιστικών απεικονίσεων της ζωής και του θανάτου.   

   

Κατ’ οίκον εργασίες των µαθητών µε τη συνδροµή του εκπαιδευτικού λογισµικού  

Μετά την παρουσίαση της λειτουργίας του εκπαιδευτικού λογισµικού στην τάξη και τη 
διανοµή του παραπάνω κειµένου ανάλυσης του αποσπάσµατος των Ελεύθερων 
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Πολιορκηµένων του Σολωµού, οι µαθητές εκπονούν την πρώτη κατ’ οίκον εργασία τους µε 
τη συνδροµή του προτεινόµενου λογισµικού. Παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω  επτά 
αντιπροσωπευτικά δείγµατα της εργασίας των µαθητών µε τη συνδροµή του 
προτεινόµενου λογισµικού και υπογραµµίζονται τα βασικά σηµεία κάθε εργασίας, ώστε να 
καταστεί σαφές το ποιοτικό άλµα της παραγωγής γραπτού λόγου που σηµειώνεται µε τη 
χρήση του συγκεκριµένου τεχνολογικού διδακτικού εργαλείου. Για πληρέστερη 
ενηµέρωση του αναγνώστη, στο Παράρτηµα παρατίθενται οι εργασίες των µαθητών µε 
την εξής αρίθµηση: Ηρακλής Νο 1, Αναξίµανδρος Νο 2, Σεµέλη Νο 3, Αλκµήνη Νο 4, 
Ήφαιστος και Λεωνίδας Νο 5, ∆ηµόκριτος Νο 6, Πυθαγόρας Νο 7.  

Ο µαθητής Ηρακλής (λέξεις – κλειδιά: Σολωµός, Μεσολόγγι, Οδυσσέας) συγκροτεί τη 
δοµή του κειµένου σε τρεις παραγράφους: στην πρώτη αναλύει το πρώτο απόσπασµα, στη 
συνέχεια κάνει λεπτές παρατηρήσεις για το δεύτερο απόσπασµα, ενώ στην τρίτη εντοπίζει 
οµοιότητες µε το µύθο του Οδυσσέα, και πιο συγκεκριµένα, παραλληλίζει τον αγώνα των 
Μεσολογγιτών για ελευθερία µε τον αγώνα του Οµηρικού ήρωα να επιστρέψει στην 
πατρίδα του. Παρατίθενται, ακολούθως, οι πληροφορίες που έχει αποθηκεύσει στο 
πρόχειρο ο µαθητής Ηρακλής µε τη συνδροµή του εκπαιδευτικού λογισµικού (τρεις 
σελίδες). Η εννοιολογική γέφυρα που δοµεί ο µαθητής στηρίζεται στην αναλογία ανάµεσα 
στον αγώνα των Μεσολογγιτών για υπεράσπιση της πατρίδας και τον αγώνα του Οδυσσέα 
για επιστροφή στην πατρίδα, µε τη διαφορά ότι στην πρώτη περίπτωση το αποτέλεσµα 
είναι ο θάνατος των Μεσολογγιτών, ενώ στη δεύτερη η επιβίωση του Οδυσσέα: 

Ο Οδυσσέας αγωνίζεται να φτάσει στην πατρίδα του, συναντώντας πολλές δυσκολίες. Επειδή ο 
θεός Ποσειδώνας ήταν θυµωµένος µαζί του, γι’ αυτό και το ταξίδι του κράτησε δέκα χρόνια. Ο 

αγώνας του Οδυσσέα ταυτίζεται µε τον αγώνα των Μεσολογγιτών. 

Η εργασία του µαθητή  Αναξίµανδρου (λέξεις – κλειδιά: Σολωµός, Μεσολόγγι, Τροία) 
διατηρεί την προηγούµενη τριµερή δοµή και εστιάζει την προσοχή της στον παραλληλισµό 
µε το µύθο της Τροίας: οι Τρώες πολιορκούνται, όπως και οι Μεσολογγίτες, βρίσκονται σε 
αδιέξοδο και στερούνται της ελευθερίας τους, ενώ ο Σουλιώτης πολεµιστής 
παραλληλίζεται µε τον Έκτορα, αφού και οι δύο δεν µπορούν να αντιστρέψουν την πορεία 
των γεγονότων. Παρατίθεται µετά και το πρόχειρο µε τις αποθηκευµένες πληροφορίες 
αυτής της εργασίας. Η εννοιολογική γέφυρα δοµείται µε βάση την αναλογία ανάµεσα στην 
πολιορκία των Τρώων και την πολιορκία των Μεσολογγιτών, και, ειδικότερα, την 
αναλογία ανάµεσα στον Έκτορα και το Σουλιώτη πολεµιστή: 

Το κείµενο αυτό µου θυµίζει την πολιορκία της Τροίας που οι Τρώες στερούνταν την ελευθερία 
τους επειδή είχαν κλέψει την Ελένη και σαν τους Σουλιώτες είναι σε ένα αδιέξοδο. ∆εν µπορούν να 
νικήσουν τους Αχαιούς και δεν µπορούν να παραδοθούν. Επιπλέον, ο Σουλιώτης πολεµιστής δεν 

µπορεί να αντιστρέψει την πορεία των γεγονότων, επειδή πεινάει µου θυµίζει τον Έκτορα που ήταν ο 
πιο δυνατός και γενναίος στην Τροία και δεν µπορούσε να νικήσει τον Αίαντα και τον Αχιλλέα που 

ήταν οι πιο δυνατοί των Αχαιών. 

Η µαθήτρια Σεµέλη (λέξεις – κλειδιά: Σολωµός, Μεσολόγγι, Περσέας) προτιµάει µία 
άλλη δοµική διάρθρωση στην εργασία της. Στην αρχή παρέχει το ιστορικό πλαίσιο της 
πολιορκίας του Μεσολογγίου, έναν σύντοµο αποσυµβολισµό του έργου και εντοπίζει την 
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επίδραση του ροµαντισµού στην υπερίσχυση της ηθικής δύναµης του ανθρώπου που 
υποφέρει. Η εννοιολογική γέφυρα δοµείται µε βάση το µύθο του Περσέα (‘Το σκηνικό της 
πάλης του πνεύµατος απέναντι στη σκληρή γήινη πραγµατικότητα το συναντάµε και στο µύθο 
του Περσέα’). Η µαθήτρια αναλύει µετά λεπτοµερώς το συγκεκριµένο µύθο για να 
καταλήξει στον προτεινόµενο παραλληλισµό: όπως ‘Ο Περσέας µετά από τις δοκιµασίες 
ενώνει το ατοµικό του στοιχείο µε το αθάνατο και αιώνιο’, έτσι και οι «‘Ελεύθεροι 
Πολιορκηµένοι’  του Σολωµού υπερβαίνουν ‘το µικρόκοσµο του Έθνους’ και αγγίζουν τον 
οικουµενικό ιδεαλισµό.».  Προς επίρρωση του παραπάνω συλλογισµού, η µαθήτρια Σεµέλη 
παραθέτει ένα χωρίο του Σίλερ (Schiller) σχετικά µε την υπερίσχυση του ηθικού νόµου 
στην ψυχή του ανθρώπου έναντι όλων των άλλων φυσικών δυνάµεων. Πρόκειται για µία 
αρκετά αφαιρετική προσέγγιση του µύθου του Περσέα σε σύγκριση µε τους Ελεύθερους 
Πολιορκηµένους, η οποία εντυπωσιάζει, ωστόσο, για την πρωτότυπη και διεισδυτική 
κριτική της ανάλυση. 

Εντύπωση προκαλεί από πολυτροπικής απόψεως η εργασία της µαθήτριας Αλκµήνης 
(λέξεις – κλειδιά: Σολωµός, Μεσολόγγι, Τροία), που επιλέγει µεγάλο µέγεθος 
γραµµατοσειράς και έντονα γράµµατα, προσδίδοντας µία ξεχωριστή µορφική αποτύπωση 
στις σκέψεις της. Αναφερόµενη στην τεχνοτροπία και τη θεµατολογίας της Επτανησιακής 
Σχολής, εντάσσει τους Ελεύθερους Πολιορκηµένους του Σολωµού στο πλαίσιο αυτό και 
σχολιάζει την ποιητική ικανότητα του Σολωµού , αναλύει τα βασικά νοήµατα του 
ποιήµατος, δικαιολογεί την επιλογή του τίτλου του και προχωρά στη σύνδεση µε τον 
Τρωικό Πόλεµο. Εντοπίζει τις οµοιότητες των πολιορκητών του Μεσολογγίου και της 
Τροίας (‘στρατιωτική υπεροχή πολιορκητών’ και ‘σθεναρή αντίσταση των πολιορκηµένων’, 
πολιορκία ενός και δέκα χρόνων, αντιστοίχως, τραγικός επίλογος για τους ηττηµένους), 
καθώς και τη βασική διαφορά ‘ότι στην πρώτη περίπτωση, οι Έλληνες είναι πολιορκηµένοι, 
ενώ στην άλλη, πολιορκητές’. Τα συµπεράσµατα αφορούν τόσο στη ‘συνύπαρξη της 
σκλαβιάς και της ελευθερίας, του θανάτου και της ζωής’ για τους Μεσολογγίτες, όσο και 
στις αξιοπρόσεκτες οµοιότητες Μεσολογγίου και Τροίας. 

Οι µαθητές Ήφαιστος και Λεωνίδας (λέξεις – κλειδιά: Σολωµός, Μεσολόγγι, Τροία) 
συγγράφουν από κοινού την επόµενη εργασία, παρέχοντας πληροφορίες για το Σολωµό 
και µία σύντοµη, αλλά περιεκτική, ανάλυση των δύο αποσπασµάτων των  Ελεύθερων 
Πολιορκηµένων. Επιλέγουν ως µυθικό διακείµενο την πολιορκία της Τροίας, προχωρώντας 
στην ανακάλυψη κρυµµένων αναλογιών ή οµοιοτήτων (η περιγραφή αναφέρεται στις 
τελευταίες µέρες της πολιορκίας, ο κοµβικός ρόλος της κατάληψης της 
θάλασσας/λιµνοθάλασσας  στην πολιορκία, οι ωραίες εικόνες και τα σχήµατα λόγου µε τα 
φυσικά στοιχεία του Οµήρου και του Σολωµού:  

Το κοινό τους σηµείο είναι η πολιορκία της πόλης τους, µόνο που οι Τρώες το έζησαν για 
µεγαλύτερο διάστηµα. Όµως το συναίσθηµα είναι το ίδιο έντονο και ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες 

µέρες. Επίσης ένα ακόµη κοινό τους σηµείο είναι το υγρό στοιχείο, η θάλασσα και η λιµνοθάλασσα, ο 
εχθρός τους περικύκλωσε µε τα πλοία του, µην αφήνοντας διέξοδο προς τα κει. Και το τέλος τους 

ήταν σχεδόν ίδιο. 

 Από την άλλη, ο ρόλος της φωτιάς (πυρπόληση του Μεσολογγίου από τους 
πολιορκούµενους Έλληνες vs πυρπόληση της Τροίας από τους πολιορκητές Έλληνες) και 
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της µητέρας (αδυνατεί να εκπληρώσει το µητρικό καθήκον της στη µία περίπτωση, ενώ 
στην άλλη βοηθά τον Αχιλλέα να δικαιωθεί) παρουσιάζουν διαφορές µέσα από τις 
οµοιότητές τους:  

Η φωτιά ήταν ένα ακόµη κοινό στοιχείο που όµως υπάρχει και µια σηµαντική διαφορά, την 
φωτιά στο Μεσολόγγι την έβαλαν µόνοι τους οι Μεσολογγίτες για να µην πέσουν στα χέρια των 

Τούρκων. Ενώ στην Τροία την έβαλαν οι Αχαιοί, οι οποίοι αφού µπήκαν µέσα πονηρά, την έκαψαν 
µετά. Ο Όµηρος χρησιµοποιεί  και εκείνος πολύ ωραίες εικόνες και µεγάλες παροµοιώσεις µε τα 
φυσικά στοιχεία, όπως και ο  Σολωµός µε τις εικόνες και τις µεταφορές του. Η µάνα είναι ένα 

πρόσωπο που χρησιµοποιείται και από τους δύο, ο Όµηρος την χρησιµοποιεί για να βοηθήσει τον 
Αχιλλέα να δικαιωθεί, ζητώντας τη βοήθεια του ∆ία. Ο Σολωµός την χρησιµοποιεί για να δείξει την 

τραγικότητά της, που λόγω της πείνας δεν µπορεί να εκπληρώσει το µητρικό της καθήκον. 

Το συµπέρασµα είναι ότι ‘και τα δύο έργα έχουν µείνει στην Ιστορία λόγω των σηµαντικών 
γεγονότων που καταγράφουν και της ιδιαίτερης γραφής των ποιητών τους’. 

Η εκδοχή του µαθητή ∆ηµόκριτου (λέξεις – κλειδιά: Σολωµός, Μεσολόγγι, Ηρακλής) 
περιγράφει, καταρχάς, µε γλαφυρό τρόπο το ιστορικό πλαίσιο και την ηρωική αντίσταση 
του Μεσολογγίου, για να υπογραµµίσει ακολούθως µία συνοπτική πορεία της ποιητικής 
του Σολωµού, από την ‘εθνική, πολιτική και µάλιστα προσωποποιηµένη Ελευθερία […] σε 
µία υπαρξιακή και πανανθρώπινη ελευθερία ‘…]’. Στη συνέχεια, ο µαθητής  ∆ηµόκριτος 
ανακαλύπτει ‘αυτόν τον αγώνα ζωής’ κυρίως στο µυθικό πρόσωπο του Ηρακλή, ‘τον 
µέγιστο των Ηρώων’, τονίζει τα κατορθώµατά του ‘στο δρόµο της αρετής’, τις δυστυχίες 
του, το τραγικό του τέλος. Υπογραµµίζεται, ακόµη, το γεγονός ότι ο Ηρακλής άναψε 
φωτιά ‘στην κορφή του βουνού Οίτη και κάηκε ζωντανός’, ενώ ‘από τότε η κορυφή αυτή 
ονοµάζεται Πυρά’, παρά το ότι δεν επισηµαίνονται από το µαθητή άµεσα οι αναλογίες µε 
την πυρπόληση του Μεσολογγίου. Οι Μεσολογγίτες επιλέγουν τον αγώνα για την αρετή 
της Ελευθερίας µε τίµηµα τη ζωή τους, όπως και ο Ηρακλής:  

Και οι Μεσολογγίτες διάλεξαν την αρετή της Ελευθερίας και αγωνίστηκαν γι’ αυτήν, πόνεσαν, 
µαύρισαν τα µάτια τους από την πείνα, οι µάνες έβλεπαν τα παιδιά τους να πεθαίνουν από την πείνα, 

και όµως άντεξαν. Προτίµησαν την Ελευθερία, έστω και µε τίµηµα τη ζωή τους. 

Όπως ο τελευταίος αποθεώνεται µετά το θάνατό του και γίνεται ‘σύµβολο γενναιότητας 
και ρώµης’, οι Μεσολογγίτες  γίνονται ‘αθάνατο σύµβολο’ για τη ‘γενναιότητά τους και την 
αξιοπρέπειά τους’: ‘ Ελεύθεροι και Πολιορκηµένοι τότε, και σήµερα στη µνήµη µας 
Ελεύθεροι και αποθεωµένοι’. 

Ο µαθητής Πυθαγόρας, τέλος, (λέξεις – κλειδιά: Σολωµός, Μεσολόγγι, Οδυσσέας) 
ακολουθεί κατά γράµµα τη δική µου τεχνική στο διανεµηθέν φυλλάδιο (τα µέρη του 
κειµένου που αναφέρονται στο µύθο αποτυπώνονται µε πλάγια γράµµατα, τα σχετικά µε 
τη Λογοτεχνία µε κανονικά, ενώ όσα αφορούν στην πραγµατικότητα καταγράφονται µε 
έντονα γράµµατα). Στην αρχή συνδυάζονται οι ιστορικές πληροφορίες και οι 
παρατηρήσεις που αναφέρονται στην ανάλυση των λογοτεχνικών δεδοµένων. Πρόκειται, 
αναµφίβολα, για την πληρέστερη κειµενική ανάλυση, µε πλήθος ποιοτικών 
παρατηρήσεων. Ως προς το µυθικό παραλληλισµό, ο µαθητής Πυθαγόρας επιλέγει το 
πρόσωπο του Οδυσσέα και προχωρά στην επισήµανση οµοιοτήτων: ένα µικρό προπύργιο 
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του βασιλείου του κοντά στο Μεσολόγγι, η γενναιότητα και η επιµονή στο µακρύ ταξίδι 
της επιστροφής του, οι περιπέτειες και οι δυσκολίες του που µοιάζουν µε τα βάσανα των 
Μεσολογγιτών, ο αγώνας για τα καλό του τόπου (Ιθάκη – Μεσολόγγι). Αξιοµνηµόνευτη 
είναι η εξής παρατήρηση: ‘οι Μεσολογγίτες είναι ζωντανοί νεκροί (ελεύθεροι 
πολιορκηµένοι, αφού δεν µπορούν να ζήσουν ελεύθεροι), όπως κι ο Οδυσσέας (ζωντανός) 
όταν κατέβηκε στον Άδη (Κάτω κόσµο, κόσµο των νεκρών).’. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο 
τελευταίο τµήµα του κειµένου συνυπάρχουν και τα τρία στυλ µορφοποίησης (κανονικά, 
έντονα, πλάγια γράµµατα), ενώ το συµπέρασµα της παραπάνω σύγκρισης είναι ότι ‘[…] ο 
Οδυσσέας αγωνίζεται για το καλό του τόπου του (Ιθάκη) µε κάθε µέσο και θυσία, όπως οι 
Μεσολογγίτες για το καλό της πόλης τους (είναι πρόθυµοι ακόµα και να θυσιαστούν για το 
Μεσολόγγι)’. 

Παρά το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά που οι µαθητές χρησιµοποιούν το My First 
Ex, αυτό που εκπλήσσει µε θετικό τρόπο είναι η κατανόηση του βασικού µηχανισµού του, 
στοιχείο που τεκµηριώνει την παροχή εύχρηστης γνώσης στους µαθητές. Ιδιαίτερα 
σηµαντικό κριτήριο επιτυχούς σύλληψης και εφαρµογής ενός καινοτόµου τεχνολογικού 
µαθησιακού περιβάλλοντος αποτελεί η παραγωγή εύχρηστης γνώσης και η µετατροπή 
της γνώσης αυτής σε εργαλείο που βοηθά την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του µαθητή.  

 Από την άποψη αυτήν, οι εργασίες που παρουσιάζονται στη συνέχεια αποτελούν 
παραδείγµατα εφαρµογής των κριτικών συλλογισµών που αναπτύσσονται ως 
αποτέλεσµα: 

• της επιλογής κατάλληλων λέξεων – κλειδιών για κάθε πεδίο (στο πεδίο της 
Λογοτεχνίας επιλέγεται ως κοινή λέξη – κλειδί το όνοµα ‘∆ιονύσιος Σολωµός’, 

• της αναζήτησης διαδικτυακών πληροφοριών για τις συγκεκριµένες λέξεις – 
κλειδιά, 

• της επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών, 

• της ανακάλυψης κρυµµένων οµοιοτήτων στο εννοιολογικό υπόβαθρο κάθε λέξης 
– κλειδιού, της ανάπτυξης εικονικού διαλόγου και της µετα-µυθοπλασιακής 
θεώρησης, 

• της συνθετικής ενσωµάτωσης των επιλεγµένων πληροφοριών σε ένα ενιαίο 
οργανικό σύνολο, 

• της δηµιουργίας µίας εννοιολογικής σκαλωσιάς που θα δοµεί το υποστηρικτικό 
υπόβαθρο της νέας θεωρητικής σύλληψης, 

• της δόµησης εννοιολογικών γεφυρών µεταξύ των αναλυόµενων εννοιών, 

• της αποτύπωσης της θεωρητικής κατασκευής σε γραπτό λόγο, 

• της θεώρησης του αναλυόµενου λογοτεχνικού έργου ως πεδίου σύντηξης του 
µυθοπλασιακού και του ρεαλιστικού στοιχείου. 

Πρόκειται για µία συνθετική διαδικασία επεξεργασίας των συλλεγόµενων δεδοµένων 
και παραγωγής γραπτού λόγου, όπου αναπτύσσονται οι δεξιότητες των µαθητών όχι µόνο  
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σε θέµατα ψηφιακού γραµµατισµού, αλλά και πρωτότυπης ερµηνείας του κειµένου. Ο 
µαθητής αποδοµεί το µυθοπλασιακό υπόστρωµα του κειµένου για να το επανεπενδύσει µε 
βάση το δικό του µυθικό ‘αρχέτυπο’ και να του προσδώσει µία ξεχωριστή ερµηνεία. Το 
ιδιαίτερο ερµηνευτικό περιεχόµενο µε το οποίο σηµασιοδοτεί κάθε µαθητής το κείµενο 
διευρύνει τον εκφωνηµατικό χαρακτήρα της µπαχτινικής σύλληψης µε τις µυθοπλασιακές 
προεκτάσεις ενός µετασχηµατιστικού µηχανισµού, µε αφετηρία τις συνθήκες πρόσληψης 
του συγκεκριµένου κειµένου, τόσο στην τάξη, όσο και στην κατ’ οίκον παραγωγή γραπτού 
λόγου. Ο βαθµός της ευρηµατικότητας και της πρωτοτυπίας κάθε εργασίας παρουσιάζει 
διαβαθµίσεις, αλλά το τελικό συµπέρασµα είναι ότι η σκέψη των µαθητών αποκτά κριτικό  
υπόβαθρο, ενώ, παράλληλα, η νοηµατοδοτική τους ικανότητα και η φαντασία 
αναπτύσσονται δηµιουργικά. Η επιλογή διαφορετικών λέξεων – κλειδιών για το πεδίο του 
µύθου αποτελεί ουσιαστικά το ερµηνευτικό βαρόµετρο του παραγόµενου κειµένου, καθώς 
οι άλλες δύο λέξεις παραµένουν ίδιες (Σολωµός, Μεσολόγγι). Με δεδοµένο, λοιπόν, ότι 
όλες οι εκδοχές διαφέρουν µόνο ως προς τη λέξη – κλειδί του πεδίου του µύθου και ότι οι 
µαθητές δεν είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση του λογισµικού, τα συνολικά αποτελέσµατα 
θεωρούνται αρκετά ικανοποιητικά. Όλες οι µυθοπλασιακές προτάσεις των µαθητών 
διακρίνονται από ικανότητα ανακάλυψης εννοιολογικών συνδέσµων ανάµεσα στους 
Ελεύθερους Πολιορκηµένους και το µυθικό τους ‘αρχέτυπο’ (Οδυσσέας, Ηρακλής, 
Περσέας, Τροία). ∆εν τίθεται, φυσικά, θέµα ‘σωστής’ επιλογής του µυθικού αρχετύπου, 
εφόσον τα κριτήρια αξιολόγησης του γραπτού λόγου των µαθητών είναι εποικοδοµιστικού 
χαρακτήρα και µεταθέτουν το κέντρο βάρους στη διαδικασία της γνωστικής ανάπτυξης 
και της γόνιµης ένταξης των µαθητών σε καινοτόµα διδακτικά/µαθησιακά περιβάλλοντα. 

  

5.1.1. Ο ερευνητής ως … διδάσκων!/∆ιδασκαλία/27.04.09 (Νίκος Καζαντζάκης, Βίος 
και πολιτεία του Αλέξη Ζορµπά)  

∆εδοµένου ότι µετά το µάθηµα στις 26/11/08 ακολούθησαν ενδεικτικές εφαρµογές της 
διδακτικής µου πρότασης από το ∆ιδάσκοντα Α΄ κατά τη διάρκεια της έρευνας δράσης, 
συναποφασίσαµε ότι η πιο κατάλληλη στιγµή για να εφαρµόσω τη δειγµατική µου 
διδασκαλία θα ήταν στο µάθηµα της 27/4/09. Ο αρχικός σχεδιασµός προέβλεπε να κάνω 
µάθηµα µόνο τη 2η ώρα και να αναλύσω κυρίως θέµατα που είχαν σχέση µε την εφαρµογή 
του εκπαιδευτικού λογισµικού. Ωστόσο, η ξαφνική αδιαθεσία του ∆ιδάσκοντος Α΄ και το 
γεγονός ότι έπρεπε να τον αντικαταστήσω και την 1η ώρα µε ανάγκασαν να υιοθετήσω τις 
πιο κλασικές διδακτικές µεθόδους του, ώστε να γίνει η µετάβαση στη νέα διδακτική 
θεώρηση µε όσο γίνεται οµαλότερο τρόπο. Στην επιλογή αυτήν συνηγόρησε και ο µεγάλος 
θόρυβος που επικρατούσε στην τάξη. Η εµπειρία, ωστόσο, της παρέµβασής µου ήταν 
ιδιαίτερα χρήσιµη για την εξαγωγή συµπερασµάτων, δεδοµένου ότι µου παρείχε την 
ευκαιρία να εφαρµόσω µία ειδικότερη εκδοχή της θεωρίας των υβριδικών σηµείων. 

Αρχικά, είχαµε συµφωνήσει να διδάξουµε από κοινού το Ζορµπά του Νίκου 
Καζαντζάκη και εγώ να εφαρµόσω Μπαχτινικά θεωρητικά εργαλεία, τα οποία θα 
συνδύαζα µε την εφαρµογή του εκπαιδευτικού λογισµικού. Η συγκεκριµένη δίωρη 
διδακτική παρέµβαση µου ανατέθηκε από το διδάσκοντα το πρωί της ίδιας µέρας 
(27/4/09), διότι αρρώστησε ξαφνικά. Μου τηλεφώνησε το πρωί για να µε ενηµερώσει ότι 
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ασθενεί και να µου προτείνει να κάνω εγώ το δίωρο. Πήρε την άδεια της διευθύντριας και 
έτσι συνεννοηθήκαµε να διδάξω εγώ εξολοκλήρου το Ζορµπά του Καζαντζάκη. Το 
απρόσµενο αυτό γεγονός µε έκανε να αναθεωρήσω άρδην τα διδακτικά µου σενάρια και 
να προσαρµόσω το διδακτικό µου σχέδιο σε πιο παραδοσιακές βάσεις, καθώς η παντελής 
απουσία του από τα µάθηµα και ο σεβασµός στο πρόσωπό του για την εµπιστοσύνη µε την 
οποία µε περιέβαλε, µε ώθησαν στο να επιλέξω τεχνικές που είχαµε ήδη δοκιµάσει από 
κοινού. Αποσκοπούσα, παράλληλα, στην εφαρµογή και εναλλακτικών διδακτικών 
µεθόδων για να αντλήσω ένα καλύτερο αποτέλεσµα.  

 
Περίληψη του περιεχοµένου 

Στο συγκεκριµένο απόσπασµα παρουσιάζεται η πρώτη συνάντηση του Ζορµπά µε 
τον Καζαντζάκη σε ένα µικρό καφενείο στο λιµάνι του Πειραιά, λίγο πριν ξεκινήσει ο 
δεύτερος το ταξίδι του για την Κρήτη. Ο Ζορµπάς αναλαµβάνει την πρωτοβουλία να του 
ζητήσει να τον πάρει µαζί του και µέσα από το διάλογό τους, ο αναγνώστης έχει τη 
δυνατότητα να κατανοήσει την εκ διαµέτρου αντίθετη φιλοσοφία και στάση ζωής των δύο 
ανδρών. Από τη µία, ο Ζορµπάς λειτουργεί µε βάση το ένστικτο και το συναίσθηµα, 
παρορµητικός και σκληροτράχηλος, ενώ, από την άλλη, ο συγγραφέας – ήρωας είναι ένας 
πνευµατικός άνθρωπος, ορθολογιστής, ευγενικός και συγκρατηµένος. Μέσα από την 
αντιπαράθεση των ιδεών τους, η οποία προβάλλεται έµµεσα µέσω της παρουσίασης του 
χαρακτήρα του Ζορµπά, αναδεικνύονται τα σηµεία σύγκρουσης των δύο κοσµοθεωριών. 
Μετά από όλη τη συζήτηση, ο αγράµµατος Ζορµπάς καταφέρνει να κερδίσει το σεβασµό 
και να γίνει αντικείµενο θαυµασµού του διανοούµενου Καζαντζάκη, ενώ καθοριστικό 
ρόλο στη φιλία τους διαδραµατίζει η ‘ερωτική’ σχέση του πρώτου µε το σαντούρι του, 
καθώς και η διαπολιτισµική του συνείδηση. Στο σχετικό απόσπασµα του σχολικού 
Ανθολογίου γίνεται µνεία στον Όλυµπο, περιοχή από όπου καταγόταν ο Ζορµπάς ως 
ιστορικό πρόσωπο. 

 
Η προτεινόµενη διδακτική προσέγγιση  

Επιχειρώντας να επιλέξω το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο για τη διδασκαλία του 
συγκεκριµένου αποσπάσµατος από το Βίο και πολιτεία του Αλέξη Ζορµπά στρέφω την 
προσοχή µου στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου έργου. Λαµβάνω, δηλαδή, 
υπόψη µου το γεγονός ότι: 

1) πρόκειται για απόσπασµα ενός εκτενούς µυθιστορήµατος. 

2) στο συγκεκριµένο απόσπασµα κυριαρχεί ο διάλογος. 

3) ο κεντρικός θεµατικός άξονας περιστρέφεται γύρω από τη σύγκρουση δύο 
χαρακτήρων. 

4) από τα παραπάνω προκύπτει η γνωσιακή σύγκρουση δύο τρόπων σκέψης µε 
διαφορετικό φιλοσοφικό υπόβαθρο. 

5) παρατηρείται πληθώρα εκφραστικών µέσων και χρήση ιδιωτισµών. 

6) εντυπωσιάζει η αριστοτεχνική χρήση του λόγου και το λιτό, µεστό ύφος. 
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7) το διαπολιτισµικό περιεχόµενο των απόψεων του Ζορµπά µπορεί να αξιοποιηθεί 
και να προσλάβει βιωµατικές προεκτάσεις. 

Συµπερασµατικά, οι παραπάνω συνθήκες πριµοδοτούν την αξιοποίηση µεθοδολογικών 
εργαλείων που παρέχει το θεωρητικό υπόβαθρο του Μπαχτίν. 

 

Το θεωρητικό υπόβαθρο του Μπαχτίν  

Ο διαλογισµός αποτελεί κεντρικό άξονα στη Μπαχτινική φιλοσοφία της γλώσσας, ενώ 
η διαλογικότητα και η διαλεκτική είναι θεµελιώδεις έννοιες που απορρέουν από τη 
σύλληψη του διαλόγου ως συνθήκης που διέπει κάθε λεκτική και συνάµα µη λεκτική 
επικοινωνιακή πράξη. ∆ύο σηµαντικές παρατηρήσεις για τη θεωρία του Μπαχτίν πρέπει 
να υπογραµµιστούν εκ προοιµίου: 1) η προσέγγιση της γλώσσας είναι αδιάσπαστα 
συνδεδεµένη µε την αρθρωµένη εκφωνηµατική λειτουργία της και 2) ο ιδιαίτερος κάθε 
φορά ρόλος του ζωντανού συγκειµενικού πλαισίου καθορίζει αποφασιστικά την παραγωγή 
νοηµάτων κατά την ανταλλαγή επικοινωνιακών πληροφοριών. Η µπαχτινική λέξη ‘δύο 
φωνών’ βρίσκει αριστοτεχνική εφαρµογή στα λόγια του Ζορµπά, ενώ η ‘ετερογλωσσική’ 
διάσταση του κειµένου παρουσιάζεται µε µαεστρία από το Νίκο Καζαντζάκη: η 
‘εσωτερικά διαλογικοποιηµένη’ λέξη του συγγραφέα δηµιουργεί έναν Λόγο ‘δύο φωνών’. 
Αυτός ο διαλεκτικός σηµασιολογισµός που εµποτίζει κάθε λέξη του κειµένου ενδείκνυται 
για τη συγκρότηση µίας εννοιολογικής σκαλωσιάς γύρω από το δίπολο ‘λογική vs 
ένστικτο’. Έτσι, µε βάση το διδακτικό σχεδιασµό του συγκεκριµένου αποσπάσµατος, ως 
προς την επιλογή θεωρητικών µεθοδολογικών εργαλείων, προτιµητέα είναι η Μπαχτινική 
θεωρία, δεδοµένου ότι εντοπίζεται όχι µόνο το φαινόµενο της ‘πολυφωνίας’ µε τη λέξη 
‘δύο φωνών’, αλλά και της ‘ετερογλωσσίας’ µε τη συγκρότηση ενός ανάλογου 
συγκειµενικού πλαισίου του µυθιστορήµατος όπου εντάσσεται το απόσπασµα: ο 
Καζαντζάκης µιλάει στη γλώσσα του Ζορµπά, απηχώντας µε συγκαλυµµένο τρόπο τις 
δικές του επιδιώξεις. Προκειµένου να καταστεί οµολογική µε την εκφωνηµατική θεωρία η 
διδακτική προσέγγιση του συγκεκριµένου κειµένου, καλό είναι να αποφευχθεί η στατική 
σύλληψη του σηµασιολογικού περιεχοµένου που εµπερικλείουν οι καταγεγραµµένες στον 
πίνακα λέξεις – κλειδιά και να επιλεχθεί ο µηχανισµός της προφορικής εννοιολογικής 
σκαλωσιάς, εφόσον ο νοηµατοδοτικός ορίζοντας κάθε λέξης – κλειδιού συναρτάται 
άρρηκτα µε τη συγκειµενική της χρήση. 

 

∆ιδακτικός σχεδιασµός σύµφωνα µε τη θεωρία των Υβριδικών Σηµείων  

Το απόσπασµα από το Βίο και πολιτεία του Αλέξη  Ζορµπά ενδείκνυται για τη 
διδακτική αξιοποίηση της θεωρίας των Υβριδικών Σηµείων, διότι, καταρχάς, η σκέψη του 
Ζορµπά εµποτίζεται µε διαπολιτισµικά στοιχεία και υπερβαίνει τα στερεοτυπικά 
κοινωνικο-πολιτισµικά πρότυπα της εποχής του. Ως εκ τούτου, έχω τη δυνατότητα να 
αναπτύξω συλλογισµούς που άπτονται θεµάτων σχετικών µε το δυναµικό πολιτισµό, τη 
διπλή οπτική, την Τρίτη διατύπωση, αλλά και να αξιοποιήσω τόσο Μπαχτινικές τεχνικές 
ανάλυσης του κειµένου όσο και Βιγκοτσκιανές αρχές οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Ως 
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προς την πολυτροπικότητα, τα περιθώρια είναι αρκετά στενά, µε αποτέλεσµα να 
περιοριστώ σε άµεσες θεωρητικές επισηµάνσεις και να παραπέµψω στη χρήση του 
προτεινόµενου εκπαιδευτικού λογισµικού. Ειδικότερα, τα εφαρµοζόµενα διδακτικά 
εργαλεία (εννοιολογική σκαλωσιά, εννοιολογικές γέφυρες, εσωτερικά διαλογικοποιηµένες 
λέξεις και αναδόµηση του κειµενικού διαλόγου) µπορούν να εµπλουτισθούν µε τις 
παρακάτω θεωρητικές αρχές: 

• Βασική αρχή της θεωρίας των υβριδικών σηµείων είναι ο διαπολιτισµός, υπό την 
έννοια ότι ο χαρακτήρας και οι εµπειρίες του ατόµου – στην προκειµένη 
περίπτωση του Ζορµπά – υπερισχύουν κριτηρίων όπως η εθνικότητα, η γλώσσα 
και η θρησκεία. 

• Οι κοινωνικές προκαταλήψεις µίας εποχής αντικατοπτρίζουν τις χωροχρονικά 
προσδιοριζόµενες επικρατούσες δοµές της στατικής σύλληψης του πολιτισµού. 

• Ο µηχανισµός της ‘εννοιολογικής γέφυρας’ διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο 
διαµεσολάβησης ανάµεσα στις φωνές του συγγραφέα και του Ζορµπά, 
γεφυρώνοντας το σηµασιολογικό χάσµα τους µε την ανακάλυψη κοινών στοιχείων 
και την οµαλή µετάβαση από τη µία στην άλλη. Πρόκειται για ένα είδος 
πολυτροπικής ‘µεταφοράς’ (πιθανόν διαπροσωπικής ή µετα-µυθοπλασιακής), η 
οποία επιτρέπει τη συσχέτιση ετερογενών εννοιολογικών πρώτων υλών. 

• Η αποδοµητική λειτουργία της εννοιολογικής γεφύρωσης αποτελεί βασική 
διαδικασία της ‘εσωτερικά διαλογικοποιηµένης’ λέξης, κατά την εκφωνηµατική 
σύλληψη του Μπαχτίν. Στο συγκεκριµένο απόσπασµα µπορεί να αναδειχθεί ένας 
µηχανισµός χιουµοριστικής αποδόµησης εννοιών, του οποίου χαρακτηριστική 
µορφή αποτελεί ο παρηχητικός µηχανισµός που προβάλλει τον αυτο-αναιρετικό 
χαρακτήρα του γραπτού κώδικα. 

• Η εκφωνηµατική κατά Μπαχτίν λειτουργία της γλώσσας προσδίδει µία ‘οµιλώσα’ 
διάσταση στη γραφή και οδηγεί στην ανάδειξη του κατάλληλου ανά περίπτωση 
συγκειµενικού πλαισίου, εντός του οποίου λαµβάνει χώρα ο άµεσος/έµµεσος 
διάλογος. 

• Υπό την ευρύτερη έννοια του Μπαχτινικού ‘διαλογισµού’ – ο οποίος συνέχει το 
µοντέλο των υβριδικών σηµείων – προσεγγίζεται η διαλεκτική σχέση ‘λογικής – 
συναισθήµατος’ ως βασικό δίπολο εννοιών του διδασκόµενου λογοτεχνικού 
αποσπάσµατος.  

• Η Μπαχτινική σκέψη αναδεικνύει την ουσιώδη δυναµική της Τέχνης στη 
διαδικασία ανάκτησης της χαµένης ταυτότητας του Υποκειµένου: ανάλογη 
λειτουργία επιτελεί η µουσική για το Ζορµπά. 

• Η Βιγκοτσκιανή ανάδειξη του ρόλου της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας στη 
µαθησιακή διαδικασία µπορεί να συνδυασθεί στη συγκεκριµένη περίπτωση µε την 
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Μπαχτινική τεχνική της αναδόµησης του κειµένου κατά τη συγγραφή ενός 
διαλόγου αντληµένου από το λογοτεχνικό κείµενο. 

• Ιδιαίτερα σηµαντική, σύµφωνα µε το Βιγκότσκι, είναι η αξιοποίηση του 
βιωµατικού υπόβαθρου των µαθητών. 

• Συναφής εποικοδοµιστική επιδίωξη είναι η ανάδειξη των πραγµατιστικών 
προεκτάσεων της φιλοσοφικής και γνωσιακής σύγκρουσης που αναδεικνύεται 
µέσω του λογοτεχνικού κειµένου (στη προκειµένη περίπτωση ανάµεσα στον 
Καζαντζάκη και το Ζορµπά). 

• Ο κοινωνικο-πολιτισµικός εποικοδοµισµός επικεντρώνει την προσοχή του σε 
πραγµοποιηµένες ιδέες, όπως αυτές εκφράζονται µε απτά παραδείγµατα που 
τεκµηριώνουν το συγκειµενικό τους επικαθορισµό (όπως αυτά που επικαλείται ο 
Ζορµπάς). 

• Ο πραγµατιστικός χαρακτήρας της εποικοδοµιστικής προσέγγισης αποσκοπεί στη 
διαδικασία απλοποίησης σύνθετων εννοιών, προσδίδοντάς τους νέο και εύληπτο 
περιεχόµενο (ακριβώς όπως στην προκειµένη περίπτωση ο αγράµµατος Ζορµπάς 
παρέχει απλές εξηγήσεις τις οποίες αναζητούσε µάταια για χρόνια ο διανοούµενος 
Καζαντζάκης). 

• Η σηµειωτική µετα-λειτουργία του κειµένου υποβάλλεται κυρίως µέσω της 
υπερίσχυσης του σηµειωτικού κώδικα της µουσικής έναντι εκείνου της οµιλίας για 
το Ζορµπά. 

• Η πρωτοκαθεδρία του γραπτού κώδικα ως φορέα στατικής σύλληψης του 
πολιτισµού ανατρέπεται από τις σηµειωτικές και διαπολιτισµικές προεκτάσεις του 
κειµενικού υλικού. Πιο συγκεκριµένα, ο γραπτός κώδικας ως ορθολογιστική 
πρακτική της κυρίαρχης ιδεολογίας µε φορέα τον Καζαντζάκη έρχεται σε 
σύγκρουση µε την εµπειρική φιλοσοφία και το διαπολιτισµικό πρότυπο του 
Ζορµπά, γεγονός που αναγνωρίζει τελικά ο πρώτος, οδηγώντας στην εκ των ένδον 
ακύρωση της υπερίσχυσης της λογικής. 

• Η πολυτροπική αξιοποίηση του κειµένου µπορεί να επιτευχθεί µε τη συνδροµή του 
εκπαιδευτικού λογισµικού, η οποία στη συγκεκριµένη περίπτωση συνδυάζεται µε 
την Μπαχτινική τεχνική της κατ’ οίκον παραγωγής ενός διαλόγου µεταφερµένου 
στα σηµερινά δεδοµένα. 

   
 

Η διδασκαλία του ερευνητή στις 27.04.09 

Τάξη:   Γ2                                                    Μάθηµα:  Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 

∆ιδακτική ενότητα:  Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορµπά       Ώρα: 10:00 – 12:00 
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Ανθολόγιο Κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: Απόσπασµα από το Βίο και πολιτεία του 
Αλέξη Ζορµπά, σελ. 164 – 168. 

[Ο ερευνητής µπαίνει µόνος στην τάξη Γ2 για το µάθηµα της ηµέρας στη 
Νεοελληνική Λογοτεχνία και η πρώτη του δραστηριότητα είναι να διαχειριστεί το 
ζήτηµα του θορύβου, απευθύνοντας συστάσεις στους µαθητές, δεδοµένου ότι 
επικρατεί µεγάλη ανησυχία στην αίθουσα.] 
 

Ερευνητής : Παιδιά, γεια σας. Ελπίζω να τα περάσατε καλά κατά τη διάρκεια των 
διακοπών και να έχετε έρθει ανανεωµένοι. Ο καθηγητής σας ασθένησε ξαφνικά και, 
δυστυχώς, δε θα είναι σήµερα εδώ µαζί µας. Θα προχωρήσουµε, λοιπόν, µόνοι µας στο 
σηµερινό µάθηµα. Λοιπόν, για κάντε ησυχία λίγο, σελίδα 164. Λοιπόν, έχουµε όλοι 
βιβλία;  

Μαθ.: Ναι. 

Ερευνητής :Θα δούµε ένα απόσπασµα από τον Καζαντζάκη. Σελίδα 164 παιδιά, 
Καζαντζάκης, έχετε ακούσει για το Νίκο Καζαντζάκη;  

Μαθ.: Ναι. 

Ερευνητής : Τι έχετε ακούσει γενικά για το Νίκο Καζαντζάκη, για να δω χέρια, να δω αν 
έχετε ακούσει κάτι. Παιδιά, λίγο ησυχία, παρακαλώ, στο µάθηµα. Μισό λεπτάκι λίγο. 
Παιδιά, λίγο ησυχία, δεν µιλάµε εντάξει; Λίγο ησυχία, σας παρακαλώ, µη µε αναγκάσετε 
να βγάλω κάποιον έξω. Λίγο ησυχία, λοιπόν, ναι. 

Μαθ.: Έχει δουλέψει για την κυβέρνηση, ήτανε υπουργός των [………] µε τους 
πρόσφυγες 

Ερευνητής : [……] ποιους πρόσφυγες; 

Μαθ.: Με τους πρόσφυγες αυτούς του Καυκάσου. Και, επίσης, έχει γράψει πολλά βιβλία 
τα οποία έρχονται σε αντίθεση µε την εκκλησία [……] 

Ερευνητής : Και, µάλιστα, η εκκλησία τον αφόρισε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Άλλος; Κάτι 
άλλο για τον Καζαντζάκη που έχετε ακούσει;  

Μαθ.: Να φέρω πληροφορίες; Τα έχω στον υπολογιστή. 

Ερευνητής : Θυµάσαι κάτι να µας πεις τώρα; Θυµάσαι κάτι να µας πεις για τον 
Καζαντζάκη; 

Μαθ.: Όχι. 

Ερευνητής : Τίποτα; ∆εν πειράζει. 

Μαθ.: [Κάποιος µαθητής προσπαθεί να πει κάτι, αλλά δεν ακούγεται λόγω ανησυχίας των 
µαθητών. Ο ερευνητής το αντιλαµβάνεται, τον διακόπτει και απευθύνει ερώτηση προς όλη 
την τάξη.] 
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Ερευνητής : Αυτά που λέει, παιδιά, ο συµµαθητής σας, τα ακούτε;  

Μαθ.: Ναι. 

Ερευνητής : Τι είπε τώρα, για πείτε µου λίγο. 

Μαθ.: Ότι έγραψε …[∆εν µπορεί να συνεχίσει.] 

Ερευνητής : Λοιπόν, να πω το εξής. Καταρχάς, όταν µιλάει κάποιος από σας, καλό είναι 
να τον σεβόµαστε. ∆εν πρέπει να σέβεστε µόνο εµένα, πρέπει να σέβεστε και τους 
συµµαθητές σας. ∆ηλαδή τι εννοώ µ’ αυτό; Με το να µιλάµε όλοι µαζί και να κάνουµε 
θόρυβο, αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι υπάρχει µια αναστάτωση 
µετά το Πάσχα, ότι δεν είναι εδώ ο καθηγητής σας, αλλά από τη στιγµή που προσπαθούµε 
να κάνουµε κάτι καλό µαζί, δείξτε λίγο κατανόηση, δείξτε τον καλύτερο εαυτό σας. 
Εντάξει, αυτό θέλω να σας παρακαλέσω, µε όλη την καλή θέληση που έχετε. Να µάθουµε 
κάτι, αυτό έχει σηµασία, προσπαθούµε να µάθουµε κάτι, δεν προσπαθούµε να περάσουµε 
την ώρα µας εδώ γενικά. [Γίνεται ησυχία]. Λοιπόν, ωραία. Να ξεκινήσουµε και να 
διαβάσουµε το απόσπασµα, να πάρουµε µια ιδέα, ναι; 

Μαθ.: Επίσης, ήθελα να πω για την Οδύσσεια του Καζαντζάκη, ένα άλλο  έργο που είναι 
πάρα πολύ σηµαντικό. 

Ερευνητής : Ναι, πολύ ωραία. Τεράστιο έργο, παιδιά, του Καζαντζάκη η Οδύσσεια. 
Τεράστιο έργο. Λοιπόν, ωραία, Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορµπά [……….] Το 
απόσπασµα που ακολουθεί βρίσκεται στο πρώτο µέρος του µυθιστορήµατος και 
αναφέρεται στην γνωριµία του συγγραφέα µε το Ζορµπά …….. Το βιβλίο αυτό θεωρείται 
αριστούργηµα της παγκόσµιας λογοτεχνίας. [….] Ο Ζορµπάς αγαπά µε πάθος τη ζωή και 
την απολαµβάνει σε όλες της τις εκδηλώσεις. [Ξαφνικά, κάποιος µαθητής αναφέρει τη 
λέξη ‘σαντούρι’.] Το σαντούρι, ξέρετε τι είναι το σαντούρι;    

Μαθ.: Μουσικό όργανο. 

Ερευνητής : Είναι ο πιστός του σύντροφος στη χαρά και στη λύπη. Το µυθιστόρηµα αυτό 
έχει εκδοθεί το 1946. Ωραία ποιος θέλει να αρχίσει λίγο την ανάγνωση, να διαβάζει; Ο 
Αγησίλαος; 

Αγησ.: [διαβάζει από το  Ανθολόγιο] 

Ερευνητής : Ποιος θα συνεχίσει; Ο Λεωνίδας. 

Ερευνητής : Μάλιστα, ποιος άλλος θέλει να διαβάσει;  

Μαθ.: Εγώ. [Συνεχίζει ένας άλλος µαθητής.] 

Ερευνητής : Μάλιστα, ευχαριστούµε πάρα πολύ. Ποιος θέλει να ξεκουράσει το συµµαθητή 
µας; Οδυσσέας. 

Οδυσ: [∆ιαβάζει ο Οδυσσέας.] 
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Ερευνητής : Μάλιστα ποιος θέλει να συνεχίσει; Ισµήνη. 

Ισµ:. [∆ιαβάζει και ολοκληρώνει την ανάγνωση του αποσπάσµατος.] 

Ερευνητής : Μάλιστα, αυτός, λοιπόν, ήταν ο Καζαντζάκης. Όπως το έχετε διαβάσει τώρα, 
θέλω να µου πείτε τι σας έρχεται στο µυαλό σας. Ναι. [Οι µαθητές απαντούν και ο 
ερευνητής γράφει στον πίνακα τις λέξεις που προτείνουν.] 

Μαθ.:  Απλότητα. 

Μαθ.: Φτώχεια. 

Μαθ.: Βροχή. 

Μαθ.: Μουσική. 

Μαθ.: Σαντούρι. 

Μαθ.: Θέληση.  

Ερευνητής : [Απευθυνόµενος στα κορίτσια.] Ναι, κορίτσια.  

Μαθ.: Άντε, κορίτσια. 

Ερευνητής : Άντε παιδιά. Τουλάχιστον µια λέξη θα πείτε όλοι, δεν είναι τόσο δύσκολο. Ο 
Ζορµπάς αγαπάει τόσο πολύ το σαντούρι που ερωτεύεται τη µουσική. Έλα Κλεισθένη, µη 
διστάζεις να µιλήσεις. Σκέψου, αφού σου αρέσει τόσο η µουσική χέβι µέταλ, θα µπορούσε 
ο Ζορµπάς αν ζούσε σήµερα να ήταν χεβιµεταλάς; Ναι, ναι.  

Μαθ.: Συλλογισµός. 

Ερευνητής : Συλλογισµός, συλλογισµός. Ναι; 

Μαθ.: Κοσµοθεωρία. 

Ερευνητής : Κοσµοθεωρία. 

Μαθ.: Παραδοσιακός. 

Ερευνητής : Παραδοσιακός. Ναι, άλλη λέξη, παιδιά;  

Μαθ.: Βάσανα. 

Μαθ.: Ανεµελιά. 

[Ο ερευνητής γράφει στον πίνακα τις παραπάνω λέξεις.] 

Ερευνητής : Κάντε λίγο ησυχία, λίγο ησυχία. Λοιπόν, για τον Καζαντζάκη κάποια 
πράγµατα που πρέπει να πούµε σε γενικές γραµµές είναι τα εξής. Ο Καζαντζάκης (1853-
1957) σπουδάζει νοµικά στην Αθήνα, και µετά σπουδάζει στο Παρίσι, όπου και κάνει το 
διδακτορικό του. Όπως καταλαβαίνετε, έχει ισχυρή προσωπικότητα, έχει γυρίσει σχεδόν 
όλο τον κόσµο και επηρεάζεται από διάφορους φιλοσόφους και ανθρώπους του πνεύµατος 
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όπως είναι ο Όµηρος, ο Μπεργκσόν κ.α., εντάξει; Αυτό που µας λέει εδώ πέρα τώρα το 
απόσπασµα, είναι τι; Ότι δηµιουργεί µία …… µία σύγκριση……... 

Μαθ.: Το ξαναλέτε, κύριε; 

Ερευνητής : Ο Καζαντζάκης, λοιπόν, όπως λέγαµε, είναι µία κορυφαία πνευµατική 
φυσιογνωµία. Έχει διαβάσει πάρα πολλούς φιλοσόφους, πολλούς ανθρώπους του 
πνεύµατος, έχει περάσει από διάφορες θεωρίες θρησκευτικές και φιλοσοφικές, έχει 
διαµορφώσει ένα τεράστιο έργο και για το λόγο αυτόν, όπως καταλαβαίνετε, αποτελεί 
κορυφαίο πρόσωπο των ελληνικών Γραµµάτων. Τώρα, στο συγκεκριµένο απόσπασµα 
δοµείται µία αντίθεση. ∆ηλαδή, παρουσιάζεται µία σύγκρουση, µία αντίθεση ανάµεσα σε 
δύο χαρακτήρες. Ποιοι χαρακτήρες είναι αυτοί; Από τη µια, έχουµε ……, ναι;  

Μαθ.: Τον αφηγητή που είναι ο Καζαντζάκης, και το Ζορµπά. 

[Ο ερευνητής γράφει στον πίνακα ‘αφηγητής – Ζορµπάς’.] 

Ερευνητής : Και το Ζορµπά. Ποιες είναι οι διαφορές ανάµεσα στους δύο χαρακτήρες; 
Ποιες είναι οι διαφορές τους; Σε τι διαφέρουν αυτοί οι δύο άνθρωποι;  

Μαθ.: Πως ο Καζαντζάκης ψάχνει για κάποιο πρόσωπο το οποίο θα τον βοηθήσει να 
αποκτήσει εµπειρίες και να γράψει κάτι που θα είναι αληθινό. Ενώ ο Ζορµπάς, ο 
χαρακτήρας του είναι να λειτουργεί µε το ένστικτο. ∆ε βάζει προγράµµατα. 

Ερευνητής : Είναι, λοιπόν, ο Καζαντζάκης ο άνθρωπος του πνεύµατος, ο εκλεπτυσµένος, ο 
µορφωµένος, ο λογικός; Εκείνος που φιλτράρει τα πάντα µε τη λογική, ναι;   

Μαθ.: Ναι, αυτή φαίνεται να είναι η εικόνα του, ενώ ο Ζορµπάς δεν είναι ένας λογικός 
άνθρωπος, ενδιαφέρεται για τη στιγµή, δε δίνει λογαριασµό σε κανέναν, είναι 
απελευθερωµένος από τα διάφορα στερεότυπα που κυριαρχούν στον εκλεπτυσµένο κόσµο, 
και κάνει αυτό που θέλει σ’ όλη του τη ζωή. 

Ερευνητής : Μάλιστα, άρα θα λέγαµε, ότι δοµείται µία σύγκρουση ανάµεσα στους δύο 
χαρακτήρες, ναι; 

Μαθ.: Η περιγραφή του Καζαντζάκη δε φαίνεται.  ∆εν υπάρχει περιγραφή για το πώς ήταν 
ο Καζαντζάκης.  

Ερευνητής : Μπράβο, ο ίδιος δεν παρουσιάζει τον εαυτό του εξωτερικά. Ο Καζαντζάκης – 
συγγραφέας, δηλαδή, δε µας λέει πώς είναι ο Καζαντζάκης – ήρωας εξωτερικά. Αυτά, 
λοιπόν, που µπορούµε να συµπεράνουµε αφορούν την περιγραφή του εσωτερικού του 
κόσµου. Για το Ζορµπά υπάρχει περιγραφή εξωτερική;  

Μαθ.: Ναι. 

Ερευνητής : Τι υπάρχει και πού; 

Μαθ.: Εδώ, το βρήκα. 
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Ερευνητής : Θέλεις να µας το διαβάσεις;  

Μαθ.: Βουλιαγµένα µάγουλα, χοντρή µασέλα, εξογκωµένα ζυγωµατικά, ψαρά και 
φθαρµένα µαλλιά. 

Ερευνητής : Μάλιστα. Εδώ πέρα φαίνεται όλη η αφηγηµατική δυναµική, πολύ σωστά, του 
Καζαντζάκη, που µέσα σε δύο σειρές αποδίδει µια περιγραφή τόσο πιστή και 
παραστατική, που πραγµατικά χρειάζεται φοβερή µαεστρία, φοβερό ταλέντο για να 
µπορέσει κάποιος να το κάνει αυτό. Τόσο µεστά, τόσο περιεκτικά, µε τόσο λίγες 
κουβέντες να µας αποδώσει µια εικόνα τόσο παραστατικά. Σχεδόν µπορούµε να δούµε 
µπροστά µας το Ζορµπά. Αυτό απαιτεί φοβερό ταλέντο. Εδώ, ας πούµε, κάνει µια µικρή 
επίδειξη ο Καζαντζάκης του ταλέντου που έχει. Όσον αφορά τώρα στον εσωτερικό κόσµο, 
το χαρακτήρα του, όπως είπε ο συµµαθητής µας εδώ, ο ίδιος ο Καζαντζάκης δεν 
προβάλλει τόσο πολύ τον εαυτό του, το χαρακτήρα του, αλλά από τι µπορούµε να 
καταλάβουµε την αντίθεση µε  το Ζορµπά; Από κάποια πράγµατα που λέει, όπως;  

Μαθ.: Αναρωτιέται πολύ γιατί αντιδρά έτσι ο  Ζορµπάς σε κάποιες περιστάσεις, είναι 
περίεργος για ορισµένες αντιδράσεις του Ζορµπά, που πολλές φορές τον βρίσκουν 
αντίθετο όχι επειδή αφήνει το σπίτι του, αλλά επειδή πρόκειται για διαφορετική στάση 
ζωής. 

Ερευνητής : Μάλιστα. Θέλεις να µας πεις συγκεκριµένα κάποια λόγια;  

Μαθ.: Για παράδειγµα, η πράξη του Ζορµπά να χτυπήσει τον επιθεωρητή φάνηκε πολύ 
παράξενη στο συγγραφέα.  

Ερευνητής : Ναι, και αυτά όλα κορυφώνονται στο τέλος. Στο τέλος όπου λέει τι; 
‘Κατάλαβα πως ο Ζορµπάς’, στη σελίδα 167 στο τέλος, ‘ο Ζορµπάς ετούτος είναι ο 
άνθρωπος που τόσον καιρό τον ζητούσα και δεν τον έβρισκα’ και τα λοιπά, και πίσω στην 
άλλη σελίδα τι µας λέει; ‘Τι θα πει τέχνη, έρωτας της οµορφιάς, αγνότητα, πάθος – ο 
εργάτης ετούτος µου το ξεδιάλυνε µε τα πιο απλά ανθρώπινα λόγια’. Εδώ τι µας αφήνει να 
καταλάβουµε ο Καζαντζάκης; [Μικρή ανησυχία.] Γιατί λέει ότι έψαχνε έναν τέτοιο 
άνθρωπο, τι είχε αυτός ο άνθρωπος και γιατί τα έψαχνε αυτά ο αφηγητής; [∆ε σηκώνονται 
χέρια.] Ότι ο ίδιος βασανίστηκε πολλά χρόνια για να καταλάβει τι σηµαίνει τέχνη, τι 
σηµαίνει ο έρωτας της οµορφιάς, τι σηµαίνει αγνότητα, τι σηµαίνει πάθος. Ο ίδιος δηλαδή 
προσπάθησε µέσα από τη φιλοσοφία, µέσα από τη λογική, µέσα από την τέχνη, µέσα από 
τις σπουδές του, απ’ τα διαβάσµατά του ως άνθρωπος των γραµµάτων να κατακτήσει 
αυτές τις έννοιες, να καταλάβει τι σκοπό έχει η ζωή του, για ποιον λόγο βρισκόµαστε εδώ, 
τι σηµαίνει να αγαπούµε, τι σηµαίνει να είµαστε αγνοί, να έχουµε πάθος. Αλλά παρά την 
ευρυµάθειά του, τους ευρείς γνωστικούς του ορίζοντες, τις πολλές σπουδές, παρά την 
πολυµάθεια που είχε, δεν µπόρεσε να βρει άκρη σ’ όλα αυτά. Ποια είναι, λοιπόν, η βασική 
διαφορά ανάµεσα στον αφηγητή και το Ζορµπά; [∆ε σηκώνονται χέρια.] Μα, φυσικά, η 
µόρφωση. Και, τελικά, έρχεται ένας απλός εργάτης, [ο ερευνητής κυκλώνει τη λέξη – 
κλειδί ‘απλότητα’ στον πίνακα] αγράµµατος, ο Ζορµπάς, να του πει, ξαφνικά, µε απλά 
ανθρώπινα λόγια, όπως λέει ο ίδιος, τι σηµαίνουν όλες αυτές οι έννοιες. Είναι σαν να λέµε, 
δηλαδή, ότι κάποιος µορφωµένος, επιστήµονας, ασχολείται µε σπουδές, µε προσωπική 
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ενασχόληση, µε µελέτη ψάχνει να βρει κάποια άκρη σε φιλοσοφικά ζητήµατα, και έρχεται 
ένας απλός αγράµµατος άνθρωπος και του λέει µε δύο λόγια την ουσία αυτών που έψαχνε 
να βρει. Αυτό όλο δηµιουργεί, θα λέγαµε, στο µυαλό µας ένα δίπολο, µια αντίθεση, όπου 
έχουµε από τη µία τη λογική, και στο δίπολο υπάρχει ,όπως ξέρετε, και η αντίστροφη 
οπτική, το αντίθετο. Ποιος από τους δύο, λοιπόν, είναι ο µορφωµένος; 

Μαθ.: Ο Καζαντζάκης. 

Ερευνητής : Ο Καζαντζάκης έτσι; Και από την άλλη, ο Ζορµπάς τι θα λέγαµε ότι 
αντιπροσωπεύει; Πως σκέπτεται; Με λογική;  

Μαθ.: Με το συναίσθηµα. 

Ερευνητής : Με το συναίσθηµα. Ή αλλιώς, αν θέλαµε να το διατυπώσουµε µε άλλον 
τρόπο, µε το συναίσθηµα ή αλλιώς; Το συναίσθηµα πού εντάσσεται γενικότερα, στο;  

Μαθ.: Ένστικτο. 

Ερευνητής : Στο ένστικτο, στο ένστικτο. Πολύ ωραία. Ένστικτο, όπου υπάγεται το 
συναίσθηµα που είπε η φίλη µας. Είναι δύο διαφορετικοί τρόποι για να αντιµετωπίσουµε 
τη ζωή. [Ο ερευνητής γράφει στον πίνακα ‘λογική vs ένστικτο’.] Σήµερα θα λέγαµε ότι 
κυριαρχεί ποιο;  

Μαθ.: Η λογική. 

Ερευνητής : Η λογική. Όλα τα πράγµατα που κάνουµε σήµερα δε στηρίζονται στη λογική; 
Ακόµα και τα πράγµατα εκείνα τα οποία πρέπει να σκεφτούµε µε βάση το συναίσθηµα, θα 
λέγαµε ότι δεν υπάρχουν πλέον, αφού τα αντιµετωπίζουµε µε τη λογική. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα είναι ο έρωτας. Ακόµα και ο γάµος, για παράδειγµα, ενώ πρέπει να στηρίζεται 
στον έρωτα, στηρίζεται, δυστυχώς, στη λογική. Και για να το πούµε πιο απλά, αυτό 
οφείλεται στο; 

Μαθ.: Χρήµα.  

Ερευνητής: Πολύ σωστά. Εποµένως, αυτό που µετράει για πολλούς ανθρώπους είναι το 
χρήµα. Το ερώτηµα είναι πώς θα αντιµετωπίσουµε την πραγµατικότητα. Εδώ έχουµε δύο 
διαφορετικές φιλοσοφικές θεωρίες κατά κάποιον τρόπο, και τελικά ο Καζαντζάκης που 
πρεσβεύει τη λογική, θα λέγαµε ότι υποκλίνεται µπροστά σ’ αυτόν τον ενστικτώδη και 
αγράµµατο άνθρωπο που αντιπροσωπεύει το συναίσθηµα. Λοιπόν, γυρνάµε στη σελίδα 
165, έτσι, κάτω – κάτω, εκεί που λέει ο Ζορµπάς ότι χτύπησε τον επιστάτη χωρίς λόγο και 
τον ρωτάει ο Καζαντζάκης, ‘Μα γιατί; τι σου ’καµε;’ , και λέει αυτός, ‘Ου, κάθεσαι και 
ρωτάς! Έτσι µου κάπνισε, βρε αδερφέ! Από της µυλωνούς τον πισινό ζητάς ορθογραφία.’.  

Μαθ.: Ποια είναι η µυλωνού; 

Ερευνητής : Η γυναίκα του µυλωνά. Πως το καταλαβαίνετε αυτό; Από της µυλωνούς τον 
πισινό, εδώ πέρα υποτίθεται τι; [∆ε σηκώνονται χέρια.] Υποθέτουµε ότι η µυλωνού κάποια 
στιγµή φορούσε ένα φουστάνι και κάθισε πάνω σε ένα τρύπιο τσουβάλι µε αλεύρι που είχε 
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πάνω γράµµατα, και τα γράµµατα του τσουβαλιού τυπώθηκαν πάνω στο πισινό της 
µυλωνούς. Πράγµα που σηµαίνει ότι δεν µπορούσε κάποιος να τα διαβάσει µε 
οποιονδήποτε τρόπο. Κατ’ επέκταση, τι σηµαίνει αυτό; [∆ε σηκώνονται χέρια.] Το ότι από 
έναν αγράµµατο άνθρωπο δεν µπορείς να ζητάς να συµπεριφερθεί ως µορφωµένος, να 
ζητάς παράλογα πράγµατα. Κατά τη γνώµη σας, τι θέλει να πει ο Ζορµπάς εδώ για τη 
σύγκρουση λογικής και συναισθήµατος; Ναι. 

Μαθ.: Πως οι περισσότεροι άνθρωποι ζητούν παράλογα πράγµατα. 

Μαθ.: Μήπως δεν µπορεί να τον καταλάβει κανείς, όπως τα γράµµατα που είπατε ότι δε 
διαβάζονται, δεν µπορεί να καταλάβει το νου; 

Ερευνητής : Κανείς δεν µπορεί να καταλάβει το νου. Εδώ, όµως, ο νους του ανθρώπου 
συνδέεται κατά κάποιον τρόπο µε τη συµβατική λογική. Εντάξει; Ο νους συνδέεται µε τη 
συµβατική λογική, την αιτιοκρατική, που σηµαίνει ότι κάθε αιτία έχει ένα αποτέλεσµα. 
Εσείς θεωρείτε ότι εξηγούνται όλα µε τη λογική; [∆ε σηκώνονται χέρια.] Εδώ ο Ζορµπάς 
υποτιµά τη συµβατική λογική, την υποτιµά, λέει πως δεν είναι η σηµαντικότερη απ’ όλες. 
∆εν µπορούµε, δηλαδή, να περιµένουµε από τη λογική να τα εξηγήσει όλα. Υπάρχουν 
κάποια πράγµατα που δεν εξηγούνται µε την αυστηρή συµβατική λογική, το ένα συν ένα 
ίσον δύο. Υπάρχουν και πράγµατα τα οποία πρέπει να τα δούµε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, 
και όχι το ίδιο όλα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τον τρόπο που 
σκέφτεται ο Καζαντζάκης. Εσείς τι λέτε, τώρα, πάνω σ’ αυτήν τη διαφορά που υπάρχει; 
Ποιανού τη θέση θα παίρνατε, και γιατί; Με συγκεκριµένα επιχειρήµατα. Ποιον 
ανθρώπινο τύπο θα προτιµούσατε; Τον Καζαντζάκη ή το Ζορµπά; Και γιατί; Ποια 
χαρακτηριστικά έχει ο ένας και ποια ο άλλος; Για πες µου εσύ. ∆εν έχει σηµασία µόνο τι 
λέει ο Καζαντζάκης και ο Ζορµπάς, είναι εξίσου σηµαντικό τι λέτε και εσείς. Ναι. 

Μαθ.: Εγώ πιστεύω ότι δε θα πρέπει να ακολουθούµε µόνο τη λογική ή το ένστικτο. Και 
σε κάποιες περιπτώσεις η λογική είναι απαραίτητη και  σ’ άλλες φορές το ένστικτο. 

Ερευνητής : Μάλιστα. Άλλος; Τι προτείνετε; Για ν’ ακούσω. Λεωνίδας;  

Λεων.: Εγώ πιστεύω πως ο Καζαντζάκης και ο Ζορµπάς έχουν ο καθένας δίκιο από την 
πλευρά του και παρόλα αυτά ο ένας συµπληρώνει τον άλλο.  

Ερευνητής : Πολύ ωραία. ∆ηλαδή; 

Λεων.: ∆ηλαδή, από τη µια η λογική χρησιµεύει στον άνθρωπο για να µην πηγαίνει πίσω 
τελείως και καταστρέφεται, ενώ πάλι το ένστικτο τον βοηθάει να ζήσει και να αποκοµίσει 
εµπειρίες οι οποίες µπορεί να µην αξιοποιούνταν µόνο µε τη λογική.  

Ερευνητής : Μάλιστα. Ναι; 

Μαθ.: Νοµίζω πως όλοι συµφωνούν για το ότι δεν µπορεί να εκλείψει η λογική. Μπορεί 
να υπάρχει µια λογική εξήγηση για τα πάντα, αλλά µέχρι στιγµής δεν µπορούµε να 
επεκτείνουµε την λογική µας σε σηµείο ώστε να αντιµετωπίζουµε τα πάντα µ’ αυτήν. 
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Οπότε, εάν δεν έχουµε φτάσει στο σηµείο να εκτιµούµε τα πάντα λογικά, τότε πρέπει να 
χρησιµοποιήσουµε το ένστικτό µας. 

 Ερευνητής : Από τις εµπειρίες σας, θα λέγατε ότι σας έχει βοηθήσει πιο πολύ η λογική ή 
το ένστικτο για να πάρετε κάποιες αποφάσεις; Σκεφτείτε τα µαθήµατα που έχετε, τα 
προβλήµατα που έχετε να λύσετε, τη ζωή σας, τις σχέσεις σας µε τους γονείς σας και τους 
φίλους σας. Τι σας επηρεάζει περισσότερο, κατά τη γνώµη σας, για να πάρετε µία 
απόφαση, η λογική ή το ένστικτο;  

Μαθ.: Το ένστικτο. 

Ερευνητής : Με παραδείγµατα. 

Μαθ.: ∆ηλαδή; 

Ερευνητής : Ας το δούµε µε άλλη µορφή. Αν οδηγείς αυτοκίνητο και βλέπεις ένα άλλο 
αυτοκίνητο να έρχεται πάνω σου, θα αντιδράσεις µε βάση τη λογική ή το ένστικτο;  

Μαθ.: Το ένστικτο, το ένστικτο. Η λογική για να λειτουργήσει πρέπει να σκεφτείς τι θα 
κάνεις. […….] 

Ερευνητής : Μιλάµε για αντανακλαστικά, έτσι; [……….] Άρα, θα λέγαµε ότι το ένστικτο 
κατά κάποιον τρόπο υπάρχει µέσα µας έµφυτο, ενώ η λογική καλλιεργείται. 

Μαθ.: Ναι, εντάξει. 

Ερευνητής : Άρα, ποιο είναι πιο σηµαντικό, αυτό που υπάρχει µέσα µας έµφυτο ή αυτό 
που καλλιεργείται; 

Μαθ.: Αυτό που καλλιεργείται [……..] Για παράδειγµα, αν πούµε για τη ζωή µας, για το 
σχολείο, πάντα µας βοηθάει η λογική [………] 

Ερευνητής : Μάλιστα.  

Μαθ.: Πρέπει να είναι ισότιµα. Και ανάλογα µε το πόσο χρησιµοποιείς κάτι και πόσο το 
καλλιεργείς, είναι το πιο σηµαντικό για εκείνη τη συγκεκριµένη περίπτωση. Όµως, πάντα, 
είτε το θέλουµε είτε όχι, θα υπάρχει και το ένα και το άλλο.  

Ερευνητής : Μάλιστα. [Σηκώνονται πολλά χέρια και ο ερευνητής απευθύνει το λόγο σε 
δύο µαθητές που συνήθως δε συµµετέχουν στο µάθηµα.] 

Μαθ.: Το πιο σηµαντικό, αν και η λογική κυριαρχεί στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι 
πως µόνο µε λογική και χωρίς ένστικτο, είναι στεγνός ο κόσµος και η ζωή µας. 

Ερευνητής : Πολύ ωραία. 

Μαθ.: Και πιστεύω πως η λογική δεν επαρκεί για να κρίνει κανείς καταστάσεις. Εγώ κατά 
τη γνώµη µου βάζω παραπάνω το ένστικτο από τη λογική. Χρειάζοµαι όµως και τα δύο. 
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Ερευνητής : Πολύ ενδιαφέρουσα άποψη. Πολλά θα µπορούσαν να ειπωθούν πάνω σε 
αυτό. Σίγουρα στη σηµερινή εποχή θα ήτανε ουτοπικό να λέγαµε πως πρέπει να έχουµε 
µόνο το ένστικτο και να µην κρατήσουµε τη λογική. ∆ηλαδή, όποιος το έλεγε αυτό, θα 
θεωρούνταν εκτός τόπου και χρόνου. ∆ιότι σήµερα αναγκαστικά είµαστε σε µία εποχή 
όπου έχει διαπρέψει η επιστήµη και ο ορθολογισµός. Η επιστήµη σηµαίνει τι; Ότι 
καλλιεργώ τη λογική µου, ξεφεύγω από τις δεισιδαιµονίες, µαθαίνω πολύ καλά κάτι […..] 
και έτσι µπορώ να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της κοινωνίας. ∆ηλαδή η ίδια η 
κοινωνία….. [Κάποιος µαθητής σηκώνει χέρι.] Θες να πεις κάτι; 

Μαθ.: Ναι. Γιατί είπατε ουτοπικό; Επειδή έχει ως βάση η επιστήµη τη λογική; Άµα 
κάποιος πει ότι λειτουργεί µε το ένστικτο; Γιατί είναι ουτοπικό, δηλαδή; 

Ερευνητής : Προσωπικά, δεν υποστηρίζω τη λογική. Χρησιµοποίησα τη λέξη ‘ουτοπικά’ – 
ίσως και ανεπιτυχώς – εννοώντας ότι επειδή είναι έτσι σήµερα διαµορφωµένη η κοινωνία 
και η εποχή µας, αναγκάζει τον ευαίσθητο άνθρωπο να αποδεχτεί αυτές τις απόψεις. ∆ε 
σηµαίνει, όµως, αυτό ότι εγώ συµµερίζοµαι ή προτείνω αυτήν την άποψη. [Χτυπά το 
κουδούνι, τέλος 1ης ώρας.] 

 

2η διδακτική ώρα 

Ερευνητής : …Λοιπόν, τώρα θέλω το εξής, να καταλάβετε ότι µια και γράψαµε στον 
πίνακα την προηγούµενη ώρα τη λέξη - κλειδί κοσµοθεωρία – η οποία έχει σβηστεί τώρα 
από κάποιον στο διάλειµµα – υπάρχουν δύο διαφορετικές κοσµοθεωρίες, που έρχονται 
κατά κάποιον τρόπο σε σύγκρουση. Υπάρχει η ορθολογιστική κοσµοθεωρία, η 
λογικοκρατία και υπάρχει ο πιο ενστικτώδης τρόπος του απλού αγράµµατου ανθρώπου, 
που είναι πιο τσεκουράτος όπως λέει ο Καζαντζάκης, πιο άµεσος, πιο ειλικρινής, πιο 
ντόµπρος και σου λέει τα πράγµατα µε απλά λόγια και µε τ’ όνοµά τους. Υπάρχουν τα 
υπέρ και τα κατά και για τη µία και για την άλλη περίπτωση. 

 Ερευνητής: Στο σηµείο αυτό, καλό είναι να πάµε στη σελίδα 166. Γιατί από εκεί και κάτω 
έχουµε κάτι ξεχωριστό το οποίο µας περιγράφει. Είναι τι; [∆ε σηκώνονται χέρια.] Το 
σαντούρι. Το µουσικό όργανο. Από εκεί που λέει ‘Και τι έχεις στον µπόγο; Τρόφιµα; 
Ρούχα; εργαλεία;’. Από εδώ και κάτω τι µας περιγράφει ο συγγραφέας; [∆ε σηκώνονται 
χέρια.] Την αγάπη του Ζορµπά για το σαντούρι και το πόσο σηµαντικό ρόλο παίζει το 
σαντούρι αυτό στη ζωή του Ζορµπά. Η µουσική τι ρόλο παίζει στον ενστικτώδη τρόπο µε 
τον οποίο αντιµετωπίζει τα πράγµατα ο Ζορµπάς; [Μικρή ανησυχία.] Γιατί απ’ ό,τι 
καταλαβαίνω η µουσική είναι αυτή που δίνει νόηµα και στη δική του τη ζωή. Ο 
Καζαντζάκης υποκλίνεται στο Ζορµπά, τον θεωρεί πολύ ανώτερο και έτσι η µουσική κατά 
κάποιο τρόπο είναι αυτή που δίνει ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα στην κοσµοθεωρία του. Τι 
ρόλο, λοιπόν, παίζει η µουσική;  

Μαθ.: Η µουσική βοηθά στο να υπερισχύει πάντα το συναίσθηµα, σε αντίθεση µε τη 
λογική, γιατί η µουσική µιλά στο συναισθηµατικό κόσµο του ανθρώπου. 
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Ερευνητής : Μάλιστα. Όταν άκουσε πρώτη φορά σαντούρι ο Ζορµπάς, τι έκανε; Τι λέει; 
Στη σελίδα 166 κάτω – κάτω τελευταία παράγραφος, ‘Εγώ’ , λέει, ‘ήµουν είκοσι χρονών.’, 
πήγα σε ένα πανηγύρι, άκουσα σαντούρι, και; Τι λέει;  

Μαθ.: Όταν άκουσε κάποιον να παίζει σαντούρι, µαγεύτηκε και για τρεις µέρες δεν 
έτρωγε. 

Ερευνητής : Τρεις µέρες δεν έτρωγε. Που σηµαίνει τι; Τι παίζει σηµαντικότερο ρόλο για 
το Ζορµπά; Η µελωδία ή …… [Ο ερευνητής απευθύνεται σε έναν µαθητή.] Όµηρε, µη 
γυρνάς πίσω, το είπαµε. [Προς όλη την τάξη.] Λοιπόν, τι παίζει σηµαντικότερο ρόλο για 
το Ζορµπά, η µελωδία ή οι βιοτικές ανάγκες; Το να φάει και να πιει; Τι έπαιζε ρόλο; 

Μαθ.: Η µουσική. 

Ερευνητής : Η µελωδία. Αυτό εξηγείται  µε την ανθρώπινη λογική; Τι λέει η λογική; Ναι. 

Μαθ.: Ότι έχει πιο πολύ ανάγκη τις βιοτικές ανάγκες.  

Ερευνητής : Να φάει, ναι; 

Μαθ.: Πρέπει να καλύπτουµε πρώτα τις γενικές ανάγκες της επιβίωσης και µετά όλα τα 
υπόλοιπα. 

Ερευνητής : Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουµε ότι αυτό που προέχει για το 
συναισθηµατικό Ζορµπά είναι η αγάπη για τη µελωδία και η ταύτισή του µε τη µουσική, 
και όχι το να φάει ή να πιει. Τρεις µέρες, λέει, έκανα να βάλω µπουκιά στο στόµα µου και 
τα λοιπά και τα λοιπά. Μετά, όταν το λέει στον πατέρα του, τού ανακοινώνει ότι θέλει να 
µάθει σαντούρι, πώς αντιδράει ο πατέρας του εκείνην την εποχή; Είναι θετικός; 

Μαθ.: Όχι. 

Ερευνητής : Συµφωνεί; 

Μαθ.: Όχι του λέει να τα παρατήσει. 

Ερευνητής : Γιατί το κάνει αυτό; 

Μαθ.: ∆ιότι αυτό ήταν πολύ κακό για εκείνην την εποχή και οι άνθρωποι ήθελαν να έχουν 
τότε για τη ζωή τους παρόµοιες αντιλήψεις. 

Ερευνητής : Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, ο πατέρας του απηχεί τις στερεοτυπικές…… [Μικρή 
ανησυχία.] Λοιπόν, ο πατέρας του απηχεί τις στερεοτυπικές αντιλήψεις της εποχής 
εκείνης. Το πώς σκέπτονταν, δηλαδή, οι άνθρωποι εκείνη την εποχή, και φαίνεται ότι 
εκείνη την εποχή όποιος ασχολούνταν µε τη µουσική θεωρούνταν κοινωνικά κατώτερος 
[…….] και αυτό έχει ευρύτερες προεκτάσεις αργότερα στο να ασχοληθεί ένα παιδί, και 
κυρίως ένα κορίτσι, µε κάποια τέχνη, ας πούµε το χορό, τη µουσική και τα λοιπά. 
Θεωρούνταν φοβερά υποτιµητικό και, µάλιστα, θα λέγαµε ότι κατά κάποιον τρόπο 
σηµατοδοτούσε και µία ταύτιση της κοπέλας µε την πορνεία ως έναν βαθµό. ∆ηλαδή, 
θεωρούσαν οι γονείς ότι η κόρη τους αν ασχοληθεί µε χορό, µε µουσική µε τέτοια 
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πράγµατα, κατά κάποιον τρόπο έπαιρνε το στραβό το δρόµο και απέτρεπαν τα παιδιά τους 
απ’ αυτές τις καλλιτεχνικές κινήσεις. Ακόµα και σήµερα, πιστεύετε ότι ισχύει κάτι τέτοιο; 
[∆ε σηκώνονται χέρια.] Αν ένα παιδί ανακοινώσει στους γονείς του, ότι ‘ξέρετε, στις 
πανελλήνιες δε θέλω να γίνω γιατρός, δικηγόρος, θέλω να γίνω σκηνοθέτης ή χορεύτρια’, 
πάλι οι γονείς θα αντιδράσουν και θα έχουν αντίρρηση, γιατί υπάρχουν αυτά τα κοινωνικά 
στερεότυπα και η κοινωνία είναι αυτό που έλεγα πριν: αναγκάζει τον άνθρωπο – 
καταρχάς, µέσα από το σπίτι – τον αναγκάζει να σκεφτεί µε βάση συγκεκριµένα 
στερεότυπα. Πάντοτε υπάρχει λογική, που η λογική λέει τι; Ότι στην κοινωνία αυτός που 
έχει αξία είναι ένας γιατρός, ένας δικηγόρος, είναι ένας επιστήµονας και τα λοιπά.  

Μαθ.: Αυτό που λέµε σήµερα ‘κύριος’. 

Ερευνητής : Ναι, πολύ ‘κύριος’, ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι. Εδώ πέρα λέει ‘Σ’ ένα 
πανηγύρι του χωριού µου, πέρα στη ρίζα του Όλυµπου’. Είναι τυχαίο αυτό για τον Όλυµπο 
λέτε;  

Μαθ.: Όχι. 

Ερευνητής : Τον θυµάστε τον Όλυµπο; Εκεί στο πανηγύρι που λέει ότι γνώρισε το σα-
ντούρι. 

Μαθ.: Μήπως ήταν αρχαίο όργανο;  

Ερευνητής : Πρέπει να ανάγεται στην αρχαιότητα. Βέβαια ο Ζορµπάς κατάγεται 
πραγµατικά από εκείνην την περιοχή, ο Ζορµπάς ήταν υπαρκτό πρόσωπο, έτσι;  

Μαθ.: Σοβαρά; 

Ερευνητής : Καταγόταν από εκείνη την περιοχή του Ολύµπου. Αλλά εδώ ο Καζαντζάκης 
µπορεί να το αναφέρει σκόπιµα για να επιτύχει και µια συνδηλωτική αναφορά στους 
δώδεκα θεούς του Ολύµπου. 

Μαθ.: Ποιες είναι οι θρησκευτικές πεποιθήσεις του Καζαντζάκη;  

Ερευνητής : Ο Καζαντζάκης πέρασε από διάφορα στάδια, από το βουδισµό, έφτασε µέχρι 
το µηδενισµό και τα λοιπά, άλλαζε διαρκώς θεωρίες µέχρι να βρει κάτι που να τον 
εκφράζει. Αλλά, τελικά, αυτό που είναι γραµµένο πάνω στο τάφο του, στην ταφόπετρά του 
είναι …….. 

Μαθ.: ‘Είµαι ελεύθερος’ , νοµίζω. 

Ερευνητής : ‘∆εν ελπίζω τίποτα, δε φοβάµαι τίποτα, είµαι ελεύθερος.’ […….] Πάντως αυτό 
που µε ενδιαφέρει εδώ είναι το εξής. Το σαντούρι. Ποιος είναι ο ρόλος που παίζει το 
σαντούρι; Λοιπόν, αργότερα, όταν ο Ζορµπάς ήθελε να µάθει σαντούρι και ήρθε στη 
Θεσσαλονίκη, πού πήγε για να µάθει;  

Μαθ.: Στον Τούρκο δάσκαλο του σαντουριού. 

Ερευνητής : Πήγε σ’ έναν Τούρκο δάσκαλο σαντουριού. 
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Μαθ.: Τον παρακάλεσε να του µάθει σαντούρι και εκείνος είπε ότι δε θέλει λεφτά και ότι 
άµα έχει µεράκι, θα τον βοηθήσει. 

Ερευνητής : Μάλιστα. Πώς αντιµετωπίζει ο Ζορµπάς αυτόν τον Τούρκο δάσκαλο; Τι 
σκέφτεται γι’ αυτόν;  

Μαθ.: Τον αντιµετωπίζει µε θαυµασµό και αναγνωρίζει ότι του χρωστάει πολλά, γιατί του 
έµαθε σαντούρι, κάτι που είναι τώρα πια τόσο σηµαντικό γι’ αυτόν, αφού µπορεί να παίζει 
το όργανο αυτό. 

Ερευνητής : Μάλιστα. Το γεγονός ότι ο δάσκαλος είναι Τούρκος, η ιδιότητά του αυτή, τι 
αντιµετώπισης τυγχάνει από το Ζορµπά; Ο Ζορµπάς, δηλαδή, τρέφει µίσος για τον Τούρκο 
αυτόν; Τι συναισθήµατα εκφράζει απέναντι στον Τούρκο δάσκαλό του;  

Μαθ.: ∆εν τον ενδιέφερε το γεγονός ότι είναι Τούρκος, αλλά ρίχνει το βάρος στη βοήθεια 
που του πρόσφερε. ∆εν τον ενδιαφέρει η εθνικότητά του.  

Ερευνητής : Ωραία. Αυτό που είπε η Ιάσµη είναι πάρα πολύ σηµαντικό, ότι ο Ζορµπάς 
κρίνει τους ανθρώπους µε βάση, όπως είπε η Ιάσµη, τις πράξεις τους, και όχι την 
εθνικότητά τους ή τη θρησκεία τους. Αυτό θα λέγαµε ότι πράγµατι ήταν τόσο απλό· 
φαίνεται τόσο απλό, τόσο αυτονόητο. Παρόλα αυτά, βλέπουµε να ισχύει στις µέρες µας; 
[∆ε σηκώνονται χέρια.] Θα λέγαµε ότι δυσκολεύονται να το κατανοήσουν σήµερα ακόµη 
και µεγάλοι επιστήµονες, από τη στιγµή που γίνονται ένα σωρό πόλεµοι θρησκευτικοί, 
φυλετικοί, µεταξύ κρατών, επειδή υπάρχουν διαφορές στη θρησκεία, στην εθνικότητα και 
τα λοιπά. Ο Ζορµπάς, λοιπόν, ένας αγράµµατος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που δεν είχε 
µορφωθεί καθόλου, έχει µεγαλύτερη διορατικότητα και µεγαλύτερη ευρύτητα πνεύµατος 
από πολλούς µορφωµένους, θα λέγαµε. Γιατί κρίνει και παρατηρεί τους ανθρώπους από τις 
πράξεις τους, από το χαρακτήρα τους, από την ποιότητα των σκέψεών τους, και δε µένει 
στην επιφάνεια, δε µένει στη διαφορά θρησκείας και εθνικότητας. [……..] Άρα, τι λέει 
εδώ πέρα, στη σελίδα 167 πάνω – πάνω: ‘Αν ο Θεός βάζει στην Παράδεισο και σκύλους, ας 
βάλει και τον Ρετσέπ-εφέντη.’. Τι εννοεί εδώ ο συγγραφέας; [∆ε σηκώνονται χέρια.] Είναι 
καταπληκτικό αυτό που λέει εδώ ο Καζαντζάκης. Αν ο Θεός βάζει στον Παράδεισο και 
σκύλους, ας επιτρέψει και στον Τούρκο δάσκαλό του να µπει. ∆ηλαδή;  

Μαθ.: Σκύλος είναι; [Γέλια] 

Ερευνητής : ∆εν είναι σκύλος [………] Γιατί το λέει έτσι; Γιατί ο Ζορµπάς, ως 
αγράµµατος άνθρωπος, εκφράζει µία ευρεία αντίληψη, ποια; [∆ε σηκώνονται χέρια.] Ότι 
στον Παράδεισο πάνε µόνο χριστιανοί. Άρα, σου λέει, δεν µπορεί να πάει ένας Τούρκος, 
αλλά ίσως ένας σκύλος να µπορεί να πάει. Οπότε, λέει, άµα βάζει ο Θεός ακόµα και 
σκύλους στον Παράδεισο, θα µπορεί να βάλει και το Ρετσέπ-εφέντη. 

Μαθ.: ∆εν ξέρει ο Ζορµπάς γράµµατα; 

Ερευνητής : Όχι, είπαµε ότι είναι αγράµµατος. 

Μαθ.: Θέλει να δείξει ότι και ο Τούρκος είναι καλός άνθρωπος. 
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Ερευνητής : Είπε ότι αν µπορεί να πάει στον Παράδεισο ως σκύλος, αφού δεν µπορεί να 
πάει ως χριστιανός, ας πάει, γιατί ήταν καλός άνθρωπος. Άρα, εδώ φαίνεται ότι δεν έχει 
µίσος για τους αλλόθρησκους. Η εθνικότητα, η γλώσσα, η θρησκεία δεν αποτελούνε, θα 
λέγαµε, εµπόδια για το Ζορµπά για να χαρακτηρίσει καλό έναν άνθρωπο. Αισθάνεται 
ευγνωµοσύνη, του δίνει κατά κάποιο τρόπο χριστιανικές ευχές, και όταν λέει λίγο 
παραπάνω ‘Ο Θεός ν’ αγιάσει τα κόκαλά του’, τι κάνει ο Ζορµπάς; [∆ε σηκώνονται χέρια.] 
Ο Θεός ν’ αγιάσει τα κόκαλά του, το λέει για τον Τούρκο, τον αγιοποιεί. Τον αγιοποιεί, 
κατά κάποιον τρόπο. Είναι φοβερό, σχεδόν τον αγιοποιεί: ‘Ο Θεός ν’ αγιάσει τα κόκαλά 
του’. Παρατηρούµε εδώ πέρα πως αυτό που λέµε σήµερα ∆ιαπολιτισµικές Σπουδές, 
προσδοκώντας τη µεγαλεπήβολη εξίσωση όλων των πολιτισµών, κάτι που επιχειρούν οι 
διανοούµενοι και οι επιστήµονες σήµερα µε βάση τη λογική και τη µόρφωση, το είχε 
συλλάβει ο Ζορµπάς µέσα από µια αγράµµατη, άξεστη, τσεκουράτη, ενστικτώδη, 
αυθόρµητη, εσωτερική του παρόρµηση. ∆ηλαδή, η πολύ γνήσια αυθόρµητη 
συναισθηµατική φόρτιση του ανθρώπου βρίσκεται πολύ κοντά στην πραγµατικότητα, 
πολύ κοντά στην αλήθεια. Γιατί; [∆ε σηκώνονται χέρια.] Επειδή είναι απαλλαγµένη από 
σκοπιµότητες, από λογική η οποία κατευθύνει τα πράγµατα εκεί που θέλουµε µε 
συνοπτικούς όρους. Όταν, δηλαδή, ο άνθρωπος σκέφτεται αγνά και ανόθευτα, βρίσκεται 
πολύ κοντά στην πραγµατικότητα. Αυτό ισχύει, βέβαια, κυρίως για κοινωνικές και 
πολιτικές αξίες, δεν ισχύει παραδείγµατος χάριν τόσο για θέµατα χηµείας και φυσικής, 
όπου εκεί χρειάζονται συγκεκριµένες γνώσεις. Αλλά για θέµατα ανθρώπινων σχέσεων, για 
τη φύση του ανθρώπου, για την πολιτική, την κοινωνία, και ένα µικρό παιδάκι ακόµη 
µπορεί να καταλάβει κατά κάποιον τρόπο ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το δίκαιο. 
[Μικρή παύση.] Ας µιλήσουµε λίγο και για σχήµατα λόγου, και µια που λέµε για 
τεχνοτροπία, εδώ πέρα λέει, στη σελίδα 167 πάνω – πάνω: ‘Όταν παίζω, µου µιλούν και 
δεν ακούω· κι αν ακούσω, δεν µπορώ να µιλήσω.’. Μήπως ξέρετε αυτό το σχήµα τι είναι; 
[∆ε σηκώνονται χέρια.] Η πρώτη πρόταση λέει ‘όταν παίζω, µου µιλούν και δεν ακούω’, 
και η δεύτερη λέει ‘κι αν ακούσω, δεν µπορώ να µιλήσω’. ∆ηλαδή, µου µιλούν και δεν 
ακούω (άλφα – βήτα), και αν ακούσω, δεν µπορώ να µιλήσω (βήτα – άλφα). Άλφα βήτα, 
βήτα άλφα. [Ο ερευνητής γράφει στον πίνακα σε σχήµα χιαστί ‘α,β,β,α’ και τα ενώνει µε 
δύο γραµµές.] Ξέρετε τι είναι αυτό το σχήµα; Ποιο γράµµα είναι αυτό;  

Μαθ.: Χι. 

Ερευνητής :Χι. Αυτό το σχήµα το λέµε χιαστό. Ένα τυχαίο παράδειγµα: ‘Είµαι καλός και 
µε πειράζουν, µε πειράζουν γιατί είµαι καλός’. Αυτό είναι χιαστό, έτσι; Καταλάβαµε. Μου 
µιλούν και δεν ακούω, και αν ακούσω δεν µπορώ να µιλήσω, χιαστό, λοιπόν. Κάτι άλλο 
ήθελα να δούµε εδώ πέρα. Σε ποιο πρόσωπο γίνεται η αφήγηση; [∆ε σηκώνονται χέρια.] Η 
αφήγηση γίνεται σε πρώτο πρόσωπο, εντάξει; Αυτό που λέµε ‘αφηγητής’, ‘ αφηγηµατική 
οπτική γωνία’, ξέρουµε τι είναι;  ‘Αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο’; [∆ε σηκώνονται χέρια.] 
Όταν ο αφηγητής συµµετέχει στη δράση; Αυτό που λέµε ‘εσωτερική οπτική γωνία’, 
‘εσωτερική εστίαση’ , ξέρουµε τι είναι; Το έχετε κάνει; Το έχετε µάθει;  

Μαθ.: Ναι, το έχουµε κάνει. Ο αφηγητής συµµετέχει στη δράση και αφηγείται ο ίδιος τα 
γεγονότα σε πρώτο πρόσωπο. 
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Ερευνητής :Ναι, άρα το έχετε κάνει, έτσι; Για να δούµε, λοιπόν, κάτι άλλο. Ο διάλογος 
συνδυάζεται εδώ πέρα µε την αφήγηση. Τι επιτυγχάνεται µε τον τρόπο αυτόν; Το να 
αφηγείται ο Καζαντζάκης και µετά να παρεµβάλει το διάλογο, έτσι; Ναι; 

Μαθ.: Έτσι γίνεται πιο ενδιαφέρουσα η πλοκή του έργου. 

Ερευνητής : Με ποιον τρόπο; 

Μαθ.: Ο τρόπος περιγραφής είναι πιο παραστατικός και οι ήρωες πιο ζωντανοί. 

Ερευνητής : Μάλιστα. Ο διάλογος, παιδιά, γενικότερα µε βοηθάει να παρουσιάζω µε λόγια 
απλά τη δράση µε παραστατικότητα και ζωντάνια, έτσι; Και µε το διάλογο έχω ένα πολύ 
µεγάλο πλεονέκτηµα: ότι µπορώ να παρουσιάσω τα λόγια αυτούσια, όπως λέγονται στην 
καθηµερινότητα. Ενώ, άµα γράφω και αφηγούµαι, µπορώ να το κάνω αυτό; 

Μαθ.: Όχι. 

Ερευνητής : Όχι. Ο αφηγητής χρησιµοποιεί ένα επίπεδο γλώσσας πολύ πιο υψηλό και 
διαφορετικό, θα λέγαµε. Ναι; 

Μαθ.: Με αυτόν τον τρόπο παίρνουµε περισσότερες πληροφορίες για τα άτοµα που 
θέλουµε να αναλύσουµε το χαρακτήρα τους. 

Ερευνητής : Μάλιστα. Αν θέλετε, µπορούµε να καταλάβουµε καλύτερα και τη διαφορά 
του Καζαντζάκη από το  ……. ;  

Μαθ.: Ζορµπά. 

Ερευνητής: Έτσι, από το Ζορµπά. Λοιπόν, ξέρετε τώρα τι θέλω να κάνετε;  Θέλω να 
κάνουµε πέντε έξι οµαδούλες, τρεις, τρεις, τρεις και εδώ. [……….] Βγάλτε από µία κόλα 
[…………] Κάντε ησυχία, κάντε ησυχία [……..] Λοιπόν, τι θέλω τώρα [………] Λοιπόν, 
αυτό που θα γράψετε τώρα, θα µου το δώσετε στο τέλος. Θα γράψετε, καταρχάς, τα 
ονόµατα των µελών της οµάδας [………..] Κάντε ησυχία να σας πω πέντε πράγµατα. Θα 
πάρετε κάποιον διάλογο που υπάρχει µέσα στο απόσπασµα. Ακούστε µε. [Μικρή 
ανησυχία.] Ακούστε για να καταλάβετε κάτι. Θα επιλέξει κάθε οµάδα έναν διάλογο που 
υπάρχει µέσα στο απόσπασµα, εντάξει; Ένα κοµµάτι, έναν διάλογο. Θα βάλετε και τον 
εαυτό σας µέσα στο διάλογο αυτόν και θα γράψετε εσείς έναν διάλογο όπου είστε και 
εσείς παρών και παρεµβαίνετε στη συζήτηση. Αυτό θα γίνει µε συνεργασία και θα µου 
δώσετε το χαρτί αυτό µετά. 

Μαθ.: Κάθε οµάδα θα γράψει για ένα µόνο άτοµο ή θα προσθέσει καθένας τον εαυτό του; 

Ερευνητής: Κάθε οµάδα θα συνεργαστεί για να δηµιουργήσει έναν µόνο συνοµιλητή του 
Ζορµπά και του Καζαντζάκη. [Η σχετική διαδικασία της οµαδικής εργασίας διαρκεί εφτά 
µε οχτώ λεπτά περίπου.] Ακούστε λίγο, επειδή χτυπάει σε ένα λεπτό το κουδούνι, θα µου 
δώσετε αυτά τα χαρτιά τώρα, αλλά ο καθένας θα συνεχίσει στο σπίτι µία παρόµοια 
εργασία και θα την κάνει µόνος του. Επαναλαµβάνω, ο καθένας, στο σπίτι του θα 
συνεχίσει την εργασία που κάναµε εδώ σε οµάδες, αλλά θα την κάνει µόνος του. Προσέξτε 
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µε, στο σπίτι θα κάνετε έναν διάλογο, όπου θα βάλετε τον εαυτό σας να είναι ενεργό µέλος 
σε µία συζήτηση µε το Ζορµπά ή τον Καζαντζάκη. Κατά προτίµηση, να µεταφέρετε αυτόν 
το διάλογο στη σηµερινή εποχή, για να είναι πιο επίκαιρο το θέµα, εντάξει; Ακούστε µε. 
Θα προτιµούσα να κάνετε αυτή τη δουλειά µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισµικού 
που έχετε, ώστε να πάρετε πρόσθετες πληροφορίες, εντάξει;  

 

∆ιδακτικοί στόχοι 

Οι τιθέµενοι διδακτικοί στόχοι αποβλέπουν κυρίως στην καλλιέργεια του κριτικού 
λόγου των µαθητών και τη διατύπωση επιχειρηµάτων µε τα οποία να είναι σε θέση να 
στοιχειοθετήσουν τις απόψεις τους. Ως βασικός άξονας λαµβάνεται η σύγκρουση των 
κοσµοθεωριών του Ζορµπά και του Καζαντζάκη, µε αφορµή τον οποίο δοµείται ο γραπτός 
πυρήνας µίας προφορικής εννοιολογικής σκαλωσιάς (λογική vs ένστικτο).  

1η διδακτική ώρα 

1. 1ος διδακτικός στόχος: παροχή εισαγωγικών στοιχείων για  το Νίκο 
Καζαντζάκη. 

2. 2ος διδακτικός στόχος: ανεύρεση λέξεων – κλειδιών για το κείµενο, 
χρησιµοποιώντας το µηχανισµό της εννοιολογικής σκαλωσιάς. 

3. 3ος διδακτικός στόχος: ανάλυση της σύγκρουσης των χαρακτήρων του Ζορµπά 
και του Καζαντζάκη. 

4. 4ος διδακτικός στόχος: παρουσίαση ενός χαρακτηριστικού παραδείγµατος της 
περιγραφικής δεινότητας του Καζαντζάκη. 

5. 5ος διδακτικός στόχος: διασάφηση του φαινοµενικά παράλογου γεγονότος ο 
αγράµµατος Ζορµπάς να προσφέρει εξηγήσεις στον Καζαντζάκη. 

6. 6ος διδακτικός στόχος: διερεύνηση του κεντρικού εννοιολογικού δίπολου 
‘λογική vs ένστικτο’. 

7. 7ος διδακτικός στόχος: επικαιροποιηµένη εκδοχή υπερίσχυσης της λογικής στις 
µέρες µας, η οποία βασίζεται στην παντοδυναµία του χρήµατος. 

8. 8ος διδακτικός στόχος: µετάβαση από το φιλοσοφικό στο πραγµατιστικό 
επίπεδο ως σύγκρουση των βιοθεωριών των δύο παραπάνω χαρακτήρων στις 
µέρες µας. 

9. 9ος διδακτικός στόχος: ανάλυση της σκέψης του Ζορµπά, η οποία τον οδηγεί 
στην υποτίµηση της λογικής. 

10. 10ος διδακτικός στόχος: διατύπωση δύο κριτικών ερωτήσεων (α. ‘Ποιον 
ανθρώπινο τύπο θα προτιµούσατε;’ β. ‘Ποια χαρακτηριστικά έχει ο ένας και 
ποια ο άλλος;’). 
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11. 11ος διδακτικός στόχος: βιωµατική αξιοποίηση των εµπειριών των µαθητών ως 
προς τη σύγκρουση των δύο χαρακτήρων (‘Από τις εµπειρίες σας, σας έχει 
βοηθήσει περισσότερο η λογική ή το ένστικτο για να πάρετε κάποιες 
αποφάσεις;’). 

12. 12ος διδακτικός στόχος: µία κριτική προσέγγιση των δύο χαρακτήρων µε 
κριτήριο τη βαρύτητα ενός έµφυτου χαρακτηριστικού (ένστικτο) σε σχέση µε 
µία επίκτητη ιδιότητα (λογική). 

 
2η διδακτική ώρα 

1. 1ος διδακτικός στόχος: ο σηµαίνων ρόλος της µουσικής στην κοσµοθεωρία του 
Ζορµπά. 

2. 2ος διδακτικός στόχος: η µουσική βοηθά στο να υπερισχύσει το συναίσθηµα 
έναντι της λογικής. 

Ο διδακτικός στόχος επιτυγχάνεται από τους µαθητές. 

3. 3ος διδακτικός στόχος: για το συναισθηµατικό άνθρωπο, η µουσική είναι πιο 
σηµαντική από τις βιοτικές ανάγκες. 

4. 4ος διδακτικός στόχος: η ανάδειξη των πουριτανικών κοινωνικών στερεοτύπων 
στην εποχή του Καζαντζάκη. 

5. 5ος διδακτικός στόχος: επικαιροποιηµένη εκδοχή των συντηρητικών 
κοινωνικών στερεοτύπων στις µέρες µας, καθώς η επιτυχία θεωρείται απότοκη 
της επιστηµονικής ιδιότητας. 

6. 6ος διδακτικός στόχος: η συνδηλωτική αναφορά του ‘Ολύµπου’ ως παραποµπή 
στο δωδεκάθεο. 

7. 7ος διδακτικός στόχος: στη σκέψη του  Ζορµπά, ο χαρακτήρας και οι εµπειρίες 
του ανθρώπου υπερτερούν κριτηρίων, όπως η εθνικότητα, η γλώσσα και η 
θρησκεία. 

Ο διδακτικός στόχος επιτυγχάνεται από τους µαθητές. 

8. 8ος διδακτικός στόχος: η αγραµµατοσύνη δεν αποτελεί εµπόδιο στην ανάπτυξη 
της διαπολιτισµικής συνείδησης του Ζορµπά. 

9. 9ος διδακτικός στόχος: το χιαστό σχήµα ως τεχνοτροπική επιλογή του 
Καζαντζάκη. 

10. 10ος διδακτικός στόχος: η σκοπιµότητα της εναλλαγής αφήγησης και διαλόγου 
αντιπροσωπεύει τη διαφορά του Καζαντζάκη από το Ζορµπά. 
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11. 11ος διδακτικός στόχος: οµαδική εργασία για την αναδόµηση ενός διαλόγου του 
κειµένου. 

12. 12ος διδακτικός στόχος: χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού για τη συγγραφή 
ενός διαλόγου αντληµένου από το κείµενο, αλλά σχετικό µε ζητήµατα της 
εποχής µας (εφαρµογή σε κατ’ οίκον εργασία) 

 

∆ιδακτικές µέθοδοι και στρατηγικές 

Κατά τη διάρκεια της ενδεικτικής διδασκαλίας εφάρµοσα τις µεθόδους των 
ερωταποκρίσεων και τη µονολογική µέθοδο. Στο τέλος της διδακτικής ώρας θεώρησα 
σκόπιµο να δοκιµάσω και µία άλλη διδακτική µέθοδο, αυτήν την οµαδοσυνεργατικής 
διδασκαλίας, βάζοντας τους µαθητές να εργαστούν σε οµάδες µε στόχο τη συγγραφή ενός 
διαλόγου που θα αφορµάται από το κείµενο, αλλά θα αποτελεί δηµιουργική προέκτασή 
του. ∆υστυχώς, η σχετική διαδικασία δεν προχώρησε, διότι δεν έµεινε χρόνος για την 
οµαδική εργασία των µαθητών, γι’ αυτό και πρότεινα να ολοκληρώσει κάθε µαθητής 
ξεχωριστά το διάλογο στο σπίτι µε τη συνδροµή του εκπαιδευτικού λογισµικού. 

Ξεκινώντας την ανάλυση της σύγκρουσης των χαρακτήρων ανάµεσα στο Ζορµπά 
και τον Καζαντζάκη, το διδακτικό κλίµα είναι καλό και ακολουθεί ένας γόνιµος 
διδακτικός διάλογος µε τους µαθητές. Οι ερωτήσεις µου βάζουν τους µαθητές να 
σκεφτούν, να εκτιµήσουν, να συγκρίνουν. Για παράδειγµα, 

� Χρησιµοποιώ ερωτήσεις επανάληψης/επιβεβαίωσης (‘Τι είπε τώρα, για 
πείτε µου’).  

 Πιο συγκεκριµένα, εφαρµόζω επιλεκτικά την τεχνική των επαναληπτικών 
ερωτήσεων: η χρήση επαναληπτικών φραστικών ακολουθιών µε ελαφρά υφολογική 
απόκλιση αποσκοπεί στην ενεργοποίηση της σκέψης των µαθητών (‘Ποιες είναι οι 
διαφορές ανάµεσα στους δύο χαρακτήρες; Ποιες είναι οι διαφορές; Σε τι διαφέρουν αυτοί οι 
δύο άνθρωποι;’).  Για παράδειγµα, στην παραπάνω ερώτησή µου η απάντηση του µαθητή 
είναι ιδιαίτερα εύστοχη: 

Πως ο Καζαντζάκης ψάχνει για κάποιο πρόσωπο το οποίο θα τον βοηθήσει να αποκτήσει εµπειρίες 
και να γράψει κάτι που θα είναι αληθινό. Ενώ ο Ζορµπάς, ο χαρακτήρας του είναι να λειτουργεί µε 

το ένστικτο. ∆ε βάζει προγράµµατα. 

Ακολούθως, µάλιστα, το λόγο παίρνει αυτοβούλως κάποιος άλλος µαθητής, για να 
συµπληρώσει τα λόγια µου σχετικά µε τη λογιοσύνη του Καζαντζάκη: 

Ναι, αυτή φαίνεται να είναι η εικόνα του, ενώ ο Ζορµπάς δεν είναι ένας λογικός άνθρωπος, 
ενδιαφέρεται για τη στιγµή, δε δίνει λογαριασµό σε κανέναν, είναι απελευθερωµένος από τα 

διάφορα στερεότυπα που κυριαρχούν στον εκλεπτυσµένο κόσµο, και κάνει αυτό που θέλει σ’ όλη 
του τη ζωή. 

Λίγο αργότερα, αναλαµβάνει πρωτοβουλία κάποιος άλλος µαθητής για να 
παρατηρήσει ότι ‘Η περιγραφή του Καζαντζάκη δε φαίνεται.  ∆εν υπάρχει περιγραφή για το 
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πώς ήταν ο Καζαντζάκης’. Αφού τον επαινέσω, απευθύνω ερώτηση για τον εντοπισµό της 
εξωτερικής περιγραφής του Καζαντζάκη και ένας άλλος µαθητής εντοπίζει το σχετικό 
χωρίο. Γενικά, διενεργείται γόνιµος διάλογος, καθώς οι µαθητές συµµετέχουν και 
διατυπώνουν κριτικές σκέψεις. Επισηµαίνω ορισµένες ενδεικτικές απαντήσεις στην πρώτη 
διδακτική ώρα, οι οποίες περιστρέφονται γύρω από το δίπολο ‘λογική vs ένστικτο’: 

 

1) Εγώ πιστεύω ότι δε θα πρέπει να ακολουθούµε µόνο τη λογική ή το ένστικτο. Και σε 
κάποιες περιπτώσεις η λογική είναι απαραίτητη και  σ’ άλλες φορές το ένστικτο. 

2) Εγώ πιστεύω πως ο Καζαντζάκης και ο Ζορµπάς έχουν ο καθένας δίκιο από την 
πλευρά του και παρόλα αυτά ο ένας συµπληρώνει τον άλλο. 

3) ∆ηλαδή, από τη µια η λογική χρησιµεύει στον άνθρωπο για να µην πηγαίνει πίσω 
τελείως και καταστρέφεται, ενώ πάλι το ένστικτο τον βοηθάει να ζήσει και να 
αποκοµίσει εµπειρίες οι οποίες µπορεί να µην αξιοποιούνταν µόνο µε τη λογική. 

4) Νοµίζω πως όλοι συµφωνούν για το ότι δεν µπορεί να εκλείψει η λογική. Μπορεί να 
υπάρχει µια λογική εξήγηση για τα πάντα, αλλά µέχρι στιγµής δεν µπορούµε να 

επεκτείνουµε τη λογική µας σε σηµείο ώστε να αντιµετωπίζουµε τα πάντα µ’ αυτήν. 
Οπότε, εάν δεν έχουµε φτάσει στο σηµείο να εκτιµούµε τα πάντα λογικά, τότε πρέπει 

να χρησιµοποιήσουµε το ένστικτό µας. 

5) Πρέπει να είναι ισότιµα. Και ανάλογα µε το πόσο χρησιµοποιείς κάτι και πόσο το 
καλλιεργείς, είναι το πιο σηµαντικό για εκείνη τη συγκεκριµένη περίπτωση. Όµως, 

πάντα, είτε το θέλουµε είτε όχι, θα υπάρχει και το ένα και το άλλο. 

6) Το πιο σηµαντικό, αν και η λογική κυριαρχεί στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι πως 
µόνο µε λογική και χωρίς ένστικτο, είναι στεγνός ο κόσµος και η ζωή µας. 

7) Και πιστεύω πως η λογική δεν επαρκεί για να κρίνει κανείς καταστάσεις. Εγώ κατά τη 
γνώµη µου βάζω παραπάνω το ένστικτο από τη λογική. Χρειάζοµαι, όµως, και τα δύο. 

8) Γιατί είπατε ουτοπικό; Επειδή έχει ως βάση η επιστήµη τη λογική; Άµα κάποιος πει 
ότι λειτουργεί µε το ένστικτο; Γιατί είναι ουτοπικό, δηλαδή; 

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης διδακτικής ώρας, επισηµαίνονται και πάλι κριτικές 
σκέψεις των µαθητών τόσο σχετικά µε τη σχέση της εθνικότητας και του χαρακτήρα, 

1) Τον αντιµετωπίζει µε θαυµασµό και αναγνωρίζει ότι του χρωστάει πολλά, γιατί 
του έµαθε σαντούρι, κάτι που είναι τώρα πια τόσο σηµαντικό γι’ αυτόν, αφού 

µπορεί να παίζει το όργανο αυτό. 

2) ∆εν τον ενδιέφερε το γεγονός ότι είναι Τούρκος, αλλά ρίχνει το βάρος στη βοήθεια 
που του πρόσφερε. ∆εν τον ενδιαφέρει η εθνικότητά του. 

3) Θέλει να δείξει ότι και ο Τούρκος είναι καλός άνθρωπος. 

όσο και τη σχέση της αφήγησης και του διαλόγου στο κείµενο: 
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1) Ναι, το έχουµε κάνει. Ο αφηγητής συµµετέχει στη δράση και αφηγείται ο ίδιος τα 
γεγονότα σε πρώτο πρόσωπο. 

2) Έτσι γίνεται πιο ενδιαφέρουσα η πλοκή του έργου. 

3) Ο τρόπος περιγραφής είναι πιο παραστατικός και οι ήρωες πιο ζωντανοί. 

4) Με αυτόν τον τρόπο παίρνουµε περισσότερες πληροφορίες για τα άτοµα που 
θέλουµε να αναλύσουµε το χαρακτήρα τους. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί, τέλος, εδώ πως η χρήση µακροπερίοδου λόγου ήταν έξω 
από τις διδακτικές µου προθέσεις,  διότι σταθερή µου επιδίωξη ήταν η ανατροφοδότηση 
των αναλυόµενων εννοιών µε το σηµασιολογικό απόθεµα των µαθητών. 

 

Συζήτηση της διδασκαλίας του ερευνητή (27.04.09)  
Από τις λέξεις – κλειδιά της εννοιολογικής σκαλωσιάς στις ‘εσωτερικά 

διαλογικοποιηµένες’ λέξεις του ερευνητή. Η διαδικασία δόµησης της εννοιολογικής 
σκαλωσιάς είναι σύντοµη και – παρά το γεγονός ότι η επιλογή των παραπάνω λέξεων – 
κλειδιών δεν είναι πολύ πετυχηµένη – ξυπνάει το ενδιαφέρον της τάξης, καθώς µέσα στα 
λίγα λεπτά που διαρκεί, παρέχει τη δυνατότητα συµµετοχής ενός ικανοποιητικού αριθµού 
µαθητών. Παράλληλα, επιχειρώ να προσελκύσω το ενδιαφέρον εκείνων που δεν 
ασχολούνται κατά παράδοση µε το µάθηµα: στην περίπτωση του µαθητή Κλεισθένη, 
ειδικότερα, προσπαθώ να αναδείξω νοηµατοδοτικές γέφυρες ανάµεσα στο πάθος του  
Ζορµπά για το σαντούρι και το πάθος του πρώτου για τη µουσική χέβι µέταλ, 
αξιοποιώντας το γνωστό σε µένα βιωµατικό υπόβαθρο του συγκεκριµένου µαθητή. 
Επίσης, εκτός από τις λέξεις – κλειδιά που έχω καταγράψει στην αρχή της ώρας, 
σηµειώνω στον πίνακα µε τη συνδροµή των µαθητών και τη φράση «λογική vs ένστικτο 
(συναίσθηµα)/ Καζαντζάκης vs Ζορµπάς», προκειµένου να καταστήσω σαφή τον κεντρικό 
θεµατικό άξονα γύρω από τον οποίο περιστρέφεται το σχετικό απόσπασµα. Οι 
καταγεγραµµένες στον πίνακα λέξεις της εννοιολογικής σκαλωσιάς αξιοποιούνται κατά τη 
διδακτική πορεία δυναµικά µε τη σταδιακή ενσωµάτωσή τους στο ευρύτερο νοηµατικό 
πλαίσιο του δίπολου ‘λογική vs ένστικτο’: στόχος είναι η προφορική ανανέωση του υλικού 
της εννοιολογικής σκαλωσιάς µε τη διαρκή ανατροφοδότηση του γνωσιακού αποθέµατος 
των µαθητών.  

Όλες οι λέξεις της εννοιολογικής σκαλωσιάς εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο που 
σχηµατοποιεί το παραπάνω δίπολο, νοηµατοδοτώντας τη σχετική γνωσιακή σύγκρουση 
που ενσωµατώνεται σε αυτό. Έτσι, δεν υπάρχει λόγος να βάζω σε κύκλο κάθε φορά την 
πραγµατευόµενη έννοια – κλειδί, ούτε να ενώνω µε βέλη τους συνδυασµούς τους, 
δεδοµένου ότι µε ενδιαφέρει περισσότερο η διαµόρφωση µίας δυναµικής εννοιολογικής 
σκαλωσιάς, της οποίας το περιεχόµενο ανανεώνεται διαρκώς, µε βάση είτε τις απαντήσεις 
των µαθητών. ∆ιατηρώντας, λοιπόν, ως πυρήνα τη θεµελιώδη σύγκρουση των δύο 
εννοιών, οι υπόλοιπες έννοιες αποκτούν εκφωνηµατικό περιεχόµενο µέσα από την έµµεση 
πραγµάτευση των θεµάτων που τίθενται επί τάπητος. Η τακτική αυτή αποσκοπεί στη 
δηµιουργία µίας προφορικής, διαρκώς ανανεωνόµενης εννοιολογικής σκαλωσιάς, όπου ο 
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διάλογος και η δυναµική των λέξεων – κλειδιών αποκτούν µεγαλύτερη αξία συγκριτικά µε 
τη στατική τους συνθετική συγκρότηση. Με τον τρόπο αυτόν, δοµείται ο γραπτός πυρήνας 
µίας προφορικής εννοιολογικής σκαλωσιάς, που εγκαθιδρύεται σε διαλεκτική ή 
µονολεκτική µορφή και αναπτύσσεται προφορικά ανάµεσα σε µένα και τους µαθητές. 
Απώτερος σκοπός είναι να εντάξω στους διδακτικούς χειρισµούς µου σε έναν διάλογο 
γόνιµο, ένα εννοιολογικό παιχνίδι όπου τα αποτελέσµατα δεν είναι προκατασκευασµένα, 
αλλά δηµιουργούνται από κοινού σε µία ανοικτή επικοινωνιακή διαδικασία: πρόκειται για 
διαλεκτική αποτύπωση των εννοιολογικών συνδέσµων που προτείνουν οι µαθητές 
ανάµεσα στη ‘λογική’ και το ‘ένστικτο’, µε επιπλέον παραδείγµατα αντληµένα από το 
βιωµατικό τους απόθεµα και τη σύγχρονη εποχή, γενικότερα. Λειτουργώντας ως ένα είδος 
µηχανισµού ανατροφοδότησης των εννοιών που πρόκειται να αναλύσω, οι λέξεις – κλειδιά 
δεν αποτελούν αντικείµενο άµεσης ανάλυσης: προσφέρουν έναν πολύπλευρο 
νοηµατοδοτικό ορίζοντα, που τίθεται υπό καθεστώς διαρκούς διαλόγου, εσωτερικού και 
συνάµα εξωτερικού. Από την άποψη αυτήν, αποτελούν το θεµελιώδη λίθο ενός εσωτερικά 
διαλογικοποιηµένου Λόγου, ο οποίος εµπλουτίζεται διαρκώς µε νέες σηµασίες και 
διευρύνει τους νοηµατοδοτικούς του ορίζοντες, καθώς προχωρά η ερµηνευτική 
προσπέλαση του κειµένου. Προκύπτει, τελικά, ο παρακάτω πίνακας εννοιών: 

 

Απλότητα Μουσική Συλλογισµός Ανεµελιά 

Φτώχεια Σαντούρι Κοσµοθεωρία Βάσανα 

Βροχή Θέληση Παράδοση  

 Λογική vs ένστικτο (συναίσθηµα)                  Καζαντζάκης vs Ζορµπάς  

Πίνακας λέξεων – κλειδιών της  εννοιολογικής σκαλωσιάς 

 

Ο αυτο-αναιρετικός λόγος του Καζαντζάκη και η ‘πολεµική’ τυπολογία Λόγου του. 
Για τη γονιµότερη µεταστοιχείωση του αυτο-αναιρετικού λόγου του Καζαντζάκη από τους 
µαθητές αξιοποιώ διδακτικά την αυτο-αναφορικότητα της γραφής του, εστιάζοντας την 
προσοχή µου στη διαρκή επεξεργασία σηµαντικών λέξεων – σηµείων. Η τεχνοτροπική 
ιδιαιτερότητα του Καζαντζάκη εντοπίζεται στην αριστουργηµατική ικανότητά του να 
µεταφέρει σε συγκείµενα της καθηµερινής ζωής τα λόγια των ηρώων του και να 
αναδεικνύει τον αγώνα για σηµασιολογική υπερίσχυση που αναδύεται πίσω από τη 
λεκτική εκφορά τους. Στο συγκεκριµένο απόσπασµα του Ζορµπά, ο Καζαντζάκης 
χρησιµοποιεί µία καθαρά ‘πολεµική’ τυπολογία Λόγου, σύµφωνα µε την µπαχτινική 
κατηγοριοποίηση, όπου τα εκφωνήµατα του ιδίου ως συγγραφέα – ήρωα και του Ζορµπά 
έρχονται σε ευθεία αντιπαράθεση. Ο Καζαντζάκης, λοιπόν, ωθεί το κείµενό του σε µία 
ριζοσπαστική προσέγγιση εκφωνηµατικών συγκρούσεων, όπου ο αναγνώστης έχει τη 
δυνατότητα όχι µόνο να ανακαλύψει τη διακριτή παρουσία δύο φωνών στις εσωτερικά 
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διαλογικοποιηµένες λέξεις, αλλά και ετερο-κατευθυνόµενες τεχνικές µέσω παρωδιακών 
µηχανισµών (‘Από της µυλωνούς τον πισινό ζητάς ορθογραφία.’), µέχρι τη διαπίστωση µίας 
‘πολεµικής’ τακτικής στις γλωσσικές επιλογές του: οτιδήποτε λέει ή σκέφτεται ο 
Καζαντζάκης – ήρωας επηρεάζεται και, τελικά, διαµορφώνεται καθοριστικά από τις 
εκφωνηµατικές επιλογές του Ζορµπά. Η µεγαλύτερη απόδειξη γι’ αυτό είναι τα λόγια του 
ίδιου του συγγραφέα (‘Κατάλαβα πως ο Ζορµπάς ετούτος είναι ο άνθρωπος που τόσον 
καιρό τον ζητούσα και δεν τον έβρισκα’). Σηµαντικό ρόλο για την επίτευξη αυτής της 
πολεµικής στρατηγικής διαδραµατίζουν τα διαλογικά µέρη του κειµένου, όπου 
διαµορφώνεται το ζωντανό συγκείµενο εντός του οποίου λαµβάνει χώρα η σηµασιολογική 
αναδιαπραγµάτευση των εκφωνηµατικών όρων. Το πρώτο επίπεδο, λοιπόν, διδακτικής 
αξιοποίησης του αυτο-αναιρετικού λόγου του Καζαντζάκη είναι η δυναµική ερµηνευτική 
προσπέλαση καίριων λέξεων – σηµείων του.  

Οι λέξεις – σηµεία ‘µουσική’ και ‘σαντούρι’ ως δείκτες κοινωνικών παραγόντων 
δόµησης του συγκειµένου. Σύµφωνα µε την Μπαχτινική θεωρία, η σηµειολογική 
προσέγγιση της λέξης είναι θεµελιώδους σηµασίας για την κατανόηση της επικοινωνιακής 
φύσης της γλώσσας. ∆εν πρόκειται, όµως, για µία Σωσσυριανού τύπου προσέγγιση της 
γλώσσας µε δεδοµένη την αυθαίρετη αντιστοίχηση σηµαίνοντος και σηµαινοµένου, ούτε 
και για τη σταθερή σηµασιολογική φόρτιση της λέξης. Ο Ρώσος θεωρητικός αναδεικνύει 
ουσιαστικά την υβριδική µορφή κάθε λέξης, ανακαλύπτοντας εντός του σηµασιολογικού 
περιεχοµένου της µία ατελείωτη γκάµα ερµηνευτικών προσεγγίσεων. Η συνθήκη αυτή 
διαµορφώνεται από τη διαρκή χρήση της λέξης, την ένταξή της σε διαφορετικά 
συγκειµενικά πλαίσια και το διάλογο που αναπτύσσει µε τις υπόλοιπες λέξεις ανά 
περίπτωση. Η λέξη – στην προκειµένη περίπτωση η λέξη ‘µουσική’ – ως ύλη και συνάµα 
ιδέα, διαµορφώνει µία δυναµική σειρά σηµασιολογικών αποχρώσεων που καθορίζονται 
από παράγοντες κοινωνικούς, οι οποίοι προσδιορίζουν τα σηµειολογικό της χαρακτήρα 
και συγκροτούν την ιδεολογική της ταυτότητα. Θα επιχειρήσω να αξιοποιήσω αυτήν την 
Μπαχτινική σύλληψη του Λόγου ως πεδίου επικράτησης των ισχυρότερων και 
καταλληλότερων σηµασιολογικών αποχρώσεων λόγω της εκφωνηµατικής φύσης της 
λέξης. 

 Ακολούθως, η διδακτική εφαρµογή της Μπαχτινικής θεωρίας αφορά στον κοινωνικό 
παράγοντα δόµησης του συγκειµένου και των ειδικών συνθηκών πρόσληψής του από τους 
µαθητές. Καταρχάς, στο ανθολογούµενο απόσπασµα του Ζορµπά, οι όροι του κοινωνικού 
επικαθορισµού του συγκειµένου διαµορφώνονται τόσο από την ανάγκη ενός ανέργου 
(Ζορµπά) να ζητήσει δουλειά από κάποιον εύπορο και άγνωστο ταξιδιώτη (Καζαντζάκη) 
που περιµένει να πάρει το πλοίο για την Κρήτη σε ένα καφενείο του Πειραιά, όσο και από 
τις φραστικές επιλογές ενός φτωχού και αγράµµατου ανθρώπου των αρχών του 20ου αιώνα 
στην Ελλάδα για να προσεγγίσει έναν µορφωµένο αστό της εποχής. Οι όροι της λεκτικής 
συγκρότησης του συγκειµένου που παρουσιάζεται στο απόσπασµα αναπροσαρµόζονται 
κατά τη διάρκεια της ανάλυσης των νοηµατοδοτικών χειρισµών του Καζαντζάκη στην 
τάξη. Ως διαµεσολαβητής των εννοιών που χειρίζεται ο συγγραφέας, επιχειρώ να 
ανασυγκροτήσω µία κριτική διαλογική σχέση ανάµεσα στις κειµενικές φωνές και τις 
απόψεις των µαθητών µε άξονα αναφοράς τις κοινωνικές παραµέτρους. Οι µηχανισµοί του 
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γραπτού πυρήνα της προφορικής εννοιολογικής σκαλωσιάς, της εννοιολογικής γέφυρας 
και των εσωτερικά διαλογικοποιηµένων λέξεων στοχεύουν στο 

• να ενεργοποιήσουν έναν δίαυλο επικοινωνίας κειµένου – µαθητών, 

•  να αντιληφθούν τη δυναµική εξέλιξη των κοινωνικών δεδοµένων,  

• να εγχρονίσουν το εκφωνηµατικό περιεχόµενο του κειµένου σε σύγχρονα 
δεδοµένα και 

•  να εµπλουτίσουν µε βιωµατικές εµπειρίες τις σηµασιολογικές του προεκτάσεις.  

Η επισήµανση της συνδηλωτικής αναφοράς του ‘Όλυµπου’ ως εννοιολογικής 
γέφυρας για τη µετάβαση από τη θρησκεία στη διαπολιτισµική προσέγγιση. 
Χρησιµοποιώ την αναφορά του Καζαντζάκη στον ‘Όλυµπο’ για να δοµήσω την 
εννοιολογική γέφυρα από την αρχαία θρησκεία στη διαπολιτισµική συνείδηση του 
Ζορµπά. Τα νοηµατοδοτικά ερείσµατα που οικοδοµούν αυτήν τη µετάβαση είναι: 

o η καταγωγή του Ζορµπά από εκείνη την περιοχή, 

o η λανθάνουσα σύνδεση του Ζορµπά µε το δωδεκάθεο και η θεώρησή του ως 
συνεχιστή τους, 

o η λανθάνουσα σύνδεση Ζορµπά και Καζαντζάκη, καθώς µετά από ερώτηση 
ενός µαθητή σχετικά µε τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του δευτέρου, απαντώ 
εγώ ότι έχει περάσει από διάφορα στάδια, όπως το βουδισµό και το µηδενισµό, 
για να καταλήξει στη συµπυκνωµένη φιλοσοφία της φράσης ‘∆εν ελπίζω 
τίποτα, δε φοβάµαι τίποτα, είµαι ελεύθερος’.  

Από τις ‘εσωτερικά διαλογικοποιηµένες λέξεις’ του ερευνητή στα ‘ιδεολογικά 
σηµεία’. Όπως προαναφέρθηκε, ο χειρισµός των νοηµατοδοτικών πόρων έχει στηριχθεί 
στους µηχανισµούς της πολυφωνικής και ετερογλωσσικής λειτουργίας του κειµένου και 
την επισήµανση των εσωτερικά διαλογικοποιηµένων λέξεων, ενώ σηµαντικό ρόλο στη 
διδακτική εφαρµογή των Μπαχτινικών θεωρητικών εργαλείων έχει διαδραµατίσει η 
σηµειολογική προσέγγιση των λέξεων – κλειδιών και των µηχανισµών µε τις οποίες 
υλοποιούνται οι εννοιολογικές γέφυρες. Θα πρέπει, επιπλέον, να καταστεί εµφανέστερη η 
συνάρτηση του ιδεολογικού περιεχοµένου των νοηµάτων µε το σηµειολογικό ρόλο των 
λέξεων που αποτελούν φορείς άµεσων και έµµεσων κοινωνικών παραµέτρων. Βεβαίως, η 
ιδεολογία του Καζαντζάκη και του Ζορµπά έχει ήδη αναδειχθεί µέσα από την επιλογή των 
λέξεων που χρησιµοποιεί ο καθένας τους (ο πρώτος κυρίως ως αφηγητής και ο δεύτερος – 
διά του πρώτου – κυρίως µε τους διαλόγους)· στο σηµείο, όµως, όπου περιγράφεται ο 
Τούρκος δάσκαλος του σαντουριού, η ιδεολογική ταυτότητα µπαίνει στην πρώτη γραµµή. 
Η Μπαχτινική προσπέλαση του ‘ιδεολογικού σηµείου’ µεταφέρει το κέντρο βάρους στην 
ερµηνεία του κειµένου µε αφετηρία τις λέξεις όχι µόνο ως αναπαριστώσες, αλλά και 
αναπαριστώµενες, µονάδες γλωσσικής επικοινωνίας. Αυτό σηµαίνει ότι η επιλογή των 
λέξεων του συγγραφέα, είτε στην αφηγηµατική, είτε στη διαλογική τους αποτύπωση, 
συγκροτεί ένα δευτερογενές σύστηµα σηµειοδοτικής αναπαράστασης, εγκιβωτισµένο στο 
πρωτογενές, όπου χρειάζεται η συνδροµή ειδικών µηχανισµών, ώστε να ανακαλυφθεί 
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πίσω από κάθε λεκτικό περίβληµα η διαθλασµένη εικόνα του Καζαντζάκη. Η παραπάνω 
συνθήκη µε ωθεί στη σταδιακή επιλογή και προβολή κοµβικής σηµασίας λέξεων – 
σηµείων στη νοηµατοδοτική ερµηνεία του κειµένου µέχρι την τελική επισήµανση της 
ταύτισης του Καζαντζάκη µε την αφήγηση και του Ζορµπά µε το διάλογο. Η συνθετική 
προσέγγιση του κειµένου έχει ως στόχο να αποκαλύψει πίσω από τη γλώσσα του 
Καζαντζάκη ένα περίτεχνο ιδεολογικό οικοδόµηµα που αποδοµείται διαρκώς εκ των 
ένδον. Ο ίδιος ο συγγραφέας πασχίζει µε τα όσα λέει να µας πείσει ότι έχει άδικο, ενώ 
επιβραβεύει τα λόγια του Ζορµπά. Τα λόγια του Καζαντζάκη ως αφηγητή και του Ζορµπά 
ως αντι-Καζαντζάκη συνιστούν φορείς αντικρουόµενων ιδεών και οδηγούν σε γνωσιακή 
σύγκρουση µε ευρύτερες κοινωνικο-πολιτισµικές προεκτάσεις. Η ανάλυση του παρόντος 
κειµένου έχει ως στόχο την ανάδειξη της πορείας αυτού του αγώνα για επικράτηση του 
σηµασιολογικού περιεχοµένου εκφωνηµατικών όρων, όπως ‘λογική’, ‘ ένστικτο’, ή – στην 
προκειµένη περίπτωση – ‘µουσική’.  

Η ανάλυση του διαπολιτισµικού χαρακτήρα του Ζορµπά αρχίζει από την επισήµανση 
ενός µαθητή ότι ο Ζορµπάς πηγαίνει σε έναν δάσκαλο του σαντουριού που είναι Τούρκος, 
ενώ κάποιος άλλος µαθητής παρεµβαίνει για να παρατηρήσει ότι ο Τούρκος δάσκαλος δε 
ζητά χρήµατα από το Ζορµπά, γιατί µετράει περισσότερο το πάθος του πρώτου για να 
µάθει σαντούρι. Στα λόγια των δύο µαθητών ενεργοποιείται η εσωτερική διαλογικοποίηση 
των λέξεων – σηµείων του Καζαντζάκη ‘Τούρκος’, ‘ δάσκαλος’, ‘ βοήθεια’ και το 
συµπέρασµα της εννοιολογικής τους συγκρότησης είναι πως η βοήθεια του Τούρκου 
δασκάλου αναιρεί τις ιδεολογικές διαφορές που συνεπάγεται η εθνικότητά του. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι µετά από σχετική ερώτησή µου, κάποιος µαθητής παρατηρεί ότι ο 
Ζορµπάς αντιµετωπίζει τον Τούρκο δάσκαλό του µε ‘θαυµασµό και αναγνωρίζει ότι του 
χρωστάει πολλά […]’. Συνεχίζεται εδώ η εσωτερικά διαλογικοποιηµένη πραγµάτευση του 
‘χρέους’ του Ζορµπά στο δάσκαλό του µε όρους ιδεολογικούς πλέον, και όχι υλικούς: ο 
προηγούµενος µαθητής παρατηρεί ότι ο Τούρκος ‘είπε ότι δε θέλει λεφτά’, ενώ ο 
συµµαθητής του στη συνέχεια ότι ο Ζορµπάς ‘αναγνωρίζει ότι του χρωστάει πολλά’. 
Συµπερασµατικά, στην κοσµοθεωρία της οποίας φορείς είναι ο  Ζορµπάς και ο Τούρκος 
δάσκαλός του υπερισχύει το ένστικτο και το συναίσθηµα, άρα και η έννοια του χρέους δεν 
είναι υλική, δε σηµασιοδοτείται µε υλικούς όρους. Παράλληλα, αµφότεροι οι µαθητές που 
κάνουν τις παραπάνω επισηµάνσεις, συµµετέχουν σε αυτόν τον εσωτερικά 
διαλογικοποιηµένο Λόγο και υιοθετούν στα δικά τους λόγια τους όρους νοηµατοδότησης 
του Ζορµπά και του Τούρκου. Το γεγονός αυτό τεκµηριώνει πως η πραγµάτευση των 
όρων ενός εσωτερικά διαλογικοποιηµένου Λόγου συνεπάγεται την αποδοχή των 
νοηµατοδοτικών τους συναρτήσεων: οι µαθητές υιοθετούν τους εσωτερικούς κανόνες 
λειτουργίας του Λόγου αυτού. Κατασκευάζω, έπειτα, ακόµα µία εννοιολογική γέφυρα 
ανάµεσα στη θρησκεία και τη διαπολιτισµική συνείδηση µε συνδετικό κρίκο τη λέξη – 
κλειδί ‘απλότητα’ του Ζορµπά: αγιοποιώντας τον Τούρκο δάσκαλό του – έστω και ως 
σκύλο, για να µπει στον Παράδεισο – ο Ζορµπάς δοµεί µε την απλότητα και την αφέλεια 
της σκέψης του µία διαπολιτισµική κοσµοθεωρία. Η πρόταση µε την οποία δοµείται αυτή 
η εννοιολογική γεφύρωση εµπεριέχει το σηµασιολογικό υπόστρωµα της λέξης – κλειδιού 
‘απλότητα’. 
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Το χιαστό σχήµα και η εναλλαγή διαλόγου και αφήγησης ως δια-σηµειωτικές 
προεκτάσεις της διαπολιτισµικής προοπτικής: η εννοιολογική γέφυρα από το διάλογο 
στη γραφή. Μία τρίτη εννοιολογική γέφυρα εφαρµόζεται στη συνέχεια σε τεχνοτροπικά 
θέµατα, καθώς χρησιµοποιείται για να συνδέσει τη χρήση του χιαστού σχήµατος και την 
εναλλαγή διαλόγου και αφήγησης. Ο αναλογικός αυτός παραλληλισµός επιτυγάνεται µε το 
µηχανισµό της εννοιολογικής γέφυρας: η δοµική εναλλαγή του χιαστού σχήµατος (α-β-β-
α) µετατρέπεται σε εναλλαγή στη χρήση διαλόγου και αφήγησης, ανάλογα µε τις 
επιδιώξεις του συγγραφέα. Το σηµειολογικό υλικό για την επίτευξη αυτής της 
εννοιολογικής µετάβασης είναι το πρωτογενές υλικό των λόγων του Ζορµπά, που 
χρησιµοποιώ ως παράδειγµα. Σε αυτό το χιαστό σχήµα, ο λεκτικός διάλογος ακυρώνεται 
από το ‘συναισθηµατικό διάλογο’ µε φορέα τη µουσική. Με τον τρόπο αυτόν, οι µαθητές 
ταυτίζουν το διάλογο µε τον αυθόρµητο χαρακτήρα του Ζορµπά, ενώ συνδέουν την 
αφήγηση µε την εκλεπτυσµένη γλώσσα του Καζαντζάκη. Ουσιαστικά, µε αφορµή ένα 
υφολογικό στοιχείο του Καζαντζάκη, τη χρήση ενός χιαστού σχήµατος, δοµώ 
λανθάνουσες εννοιολογικές γέφυρες µε τις δια-σηµειωτικές προεκτάσεις της 
διαπολιτισµικής συνείδησης του  Ζορµπά, που έχω αναπτύξει λίγο πριν. Είναι προφανές 
ότι για το Ζορµπά ο σηµειωτικός κώδικας της µουσικής υπερισχύει ακόµα και του 
προφορικού λόγου, γιατί ανταποκρίνεται πληρέστερα στις συναισθηµατικές ανάγκες του. 
Στην ουσία, ο Ζορµπάς εκλαµβάνει τη µουσική ως έναν διάλογο συναισθηµάτων: δεν το 
αναλύω περαιτέρω στους µαθητές, παρά µόνο από πρακτικής απόψεως µε το παράδειγµα 
‘Είµαι καλός και µε πειράζουν, µε πειράζουν γιατί είµαι καλός’, ώστε να εµπεδώσουν 
καλύτερα αυτό το σχήµα λόγου. Στη συνέχεια, αποτυπώνω τις δια-σηµειωτικές αποκλίσεις  
του καθηµερινού προφορικού λόγου σε σχέση µε το γραπτό, µέσω της ανάλυσης της 
αφηγηµατικής τεχνικής του Καζαντζάκη: αναλύοντας τη λειτουργία της αφήγησης και του 
διαλόγου, εστιάζω το ενδιαφέρον µου στην υφολογική απόκλιση ανάµεσα στην εσωτερική 
εστίαση και την παρουσίαση του λόγου αυτούσιου, όπως εκφέρεται στην καθηµερινότητα. 
Έτσι, οι µαθητές κατανοούν πως ο αναγνώστης χάρη στο διάλογο αποκτά περισσότερες 
πληροφορίες για τους χαρακτήρες που περιγράφονται στο κείµενο. Εποµένως, τόσο το 
συγκεκριµένο χιαστό σχήµα, όσο και η διάκριση του αφηγηµατικού λόγου από το διάλογο, 
βοηθούν τους µαθητές να καταλάβουν τη διαφορά των δια-σηµειωτικών επιλογών µε βάση 
τις οποίες δοµεί το επικοινωνιακό του πλαίσιο ο ποµπός του µηνύµατος.  

Η διαλεκτική υβριδικότητα ως µέσο ερµηνείας των δύο κοσµοθεωριών. Η ανάλυση 
της σύγκρουσης των χαρακτήρων του Ζορµπά και του Καζαντζάκη καθιστά πιο σαφή τη 
φιλοσοφική, γνωσιακή και βιωµατική σύγκρουση που συνεπάγεται αυτή η σύγκριση, 
παρέχοντάς µου τη δυνατότητα να κατευθύνω τη συζήτηση σε µία ερµηνευτική πορεία 
που υιοθετεί τη διαλεκτική σχέση των εκάστοτε αναλυόµενων εννοιολογικών πόλων: οι 
δύο αντικρουόµενες κοσµοθεωρίες εγκιβωτίζουν δύο διαφορετικές ερµηνευτικές οπτικές, 
συνθήκη που βοηθά στην ανάπτυξη ‘εσωτερικά διαλογικοποιηµένων’ λέξεων και την 
αποκωδικοποίηση ‘ιδεολογικών σηµείων’. Ειδικότερα, η σύγκριση των δύο χαρακτήρων, 
και κατ’ επέκταση των ιδεών και αξιών που ο καθένας τους αντιπροσωπεύει, επιτρέπει την 
ανάδειξη κρυµµένων οµοιοτήτων, την ανάπτυξη εικονικού διαλόγου και τη µετα-
µυθοπλασιακή θεώρηση µέσω των παρακάτω διδακτικών χειρισµών. 
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� Σύνδεση της απελευθέρωσης του Ζορµπά από  την υποταγή στα κοινωνικά στερεότυπα 
µε την απόκλιση από το σηµειωτικό κώδικα της κυρίαρχης ιδεολογίας, δηλαδή τον 
κώδικα του γραπτού λόγου και της διανόησης, και συσχέτιση της απόκλισης αυτής µε 
τον προφορικό λόγο, τις χειρονοµίες και την ακατέργαστη αποτύπωση των εµπειριών 
και των συγκινησιακών παρορµήσεων. 

� Ανάδειξη της πριµοδότησης της προφορικής και µουσικής έκφρασης ιδεών και 
συναισθηµάτων, αντιστοίχως, από τον ίδιο το φορέα του γραπτού σηµειωτικού 
κώδικα, δηλαδή τον Καζαντζάκη, ο οποίος περιγράφει µε θαυµασµό το χαρακτήρα του 
Ζορµπά και υποκλίνεται µπροστά στο µεγαλείο των ιδεών του, που παρεκκλίνουν από 
τον επίσηµο κώδικα.  

� Υπερίσχυση της πραγµοποιηµένης σύλληψης ανώτερων ιδεών και αξιών επί των ιδεών 
και των αξιών αυτών καθεαυτών, καθώς τη διασάφηση των συγκεκριµένων εννοιών 
την προσφέρει στον Καζαντζάκη µόνο ο Ζορµπάς (‘Ο εργάτης ετούτος µου το 
ξεδιάλυνε µε τα πιο απλά ανθρώπινα λόγια’). 

� Η απλοποίηση σύνθετων εννοιών επιτυγχάνεται µε τη µεταστοιχείωση της αναλυτικής 
σκέψης του Καζαντζάκη σε νοηµατοδοτική διαδικασία  επένδυσης σύνθετων ή 
αφαιρετικών εννοιών µε νέο και απλό σηµασιολογικό περιεχόµενο, όπως αυτή 
προκύπτει από τα λόγια του Ζορµπά. Το επισηµαίνω µε απλά λόγια στους µαθητές, 
ώστε να κατανοήσουν την  ουσία του πράγµατος (‘Και, τελικά, έρχεται ένας απλός 
εργάτης, αγράµµατος, ο  Ζορµπάς, ξαφνικά να του πει µε απλά ανθρώπινα λόγια, όπως 
λέει ο ίδιος, τι σηµαίνουν όλες αυτές οι έννοιες [….] του λέει µε δυο λόγια την ουσία 
αυτών που έψαχνε να βρει’). 

� Παρουσίαση της εκ των ένδον αναίρεσης της υπερίσχυσης της λογικής: δοµώ τη 
συγκαλυµµένη αντιστοίχηση του δίπολου ‘λογική vs ένστικτο (συναίσθηµα)/ 
Καζαντζάκης vs Ζορµπάς’ µε το δίπολο ‘γραπτός κώδικας vs εναλλακτικοί κώδικες 
επικοινωνίας’. Η αντιστοίχηση αυτή προβάλλεται µε την αντίθεση της λογιοσύνης του 
Καζαντζάκη και της αγραµµατοσύνης του Ζορµπά. Όπως έχω προαναφέρει, η 
υπερίσχυση της διανοητικής σύλληψης αναιρείται εκ των ένδον από τον ίδιο τον 
Καζαντζάκη. Άρα, ο γραπτός κώδικας επικοινωνίας στην ουσία χάνει την 
παντοδυναµία του κυρίαρχου σηµειωτικού µέσου και ο ορθολογικός τρόπος σκέψης 
την παντοδυναµία της κυρίαρχης γνωσιοθεωρίας. 

� Πραγµατιστικές προεκτάσεις της ανωτέρω γνωσιακής σύγκρουσης: αναλύω 
βιωµατικές προεκτάσεις της σύγκρουσης ανάµεσα στη λογική και το ένστικτο στη 
σύγχρονη εποχή, για παράδειγµα αναφέρω τη διαδικασία εκλογίκευσης ακόµα και του 
έρωτα, καθώς και την εµπορευµατοποίηση των αξιών που αυτός αντιπροσωπεύει. 

� Τεχνοτροπικός µηχανισµός αποδόµησης εννοιών: αποκωδικοποιώ την αποδοχή εκ 
µέρους του Καζαντζάκη του αποστάγµατος της λαϊκής σοφίας για την πριµοδότηση 
του συναισθήµατος κατά τη διαδικασία αποδόµησης των εννοιών, όπως αυτή 
συµπυκνώνεται στη φράση ‘Από της µυλωνούς τον πισινό ζητάς ορθογραφία’. 
Μεταφέρω στους µαθητές το χιουµοριστικό αυτό εννοιολόγηµα µε τη γλαφυρή 
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εννοιολογική ισοδυναµία που του προσδίδει ο Ζορµπάς µε τα λόγια ‘ο πισινός της 
µυλωνούς είναι ο νους του ανθρώπου’. Επιστρατεύεται, δηλαδή, ο παρηχητικός 
µηχανισµός (‘µυλωνούς – νους’) για να προβληθεί ο αυτο-αναιρετικός χαρακτήρας του 
γραπτού κώδικα, εφόσον είναι αδύνατον να προσφέρει αυτός καθεαυτός κάθε είδους 
σηµασιολόγηση ή νοηµατοδότηση, όπως ακριβώς ‘δεν µπορείς να ζητάς από έναν 
αγράµµατο άνθρωπο να συµπεριφερθεί ως µορφωµένος, να ζητάς παράλογα 
πράγµατα»’.  

� Αξιοποιώ µε συγκεκριµένα παραδείγµατα που µου δίνουν οι µαθητές το βιωµατικό 
τους υπόβαθρο σχετικά µε τη διαλεκτική σχέση λογικής και ενστίκτου:  

‘∆εν έχει σηµασία µόνο τι λέει ο Καζαντζάκης και ο  Ζορµπάς, είναι εξίσου σηµαντικό τι λέτε και 
εσείς’, ‘Από τις εµπειρίες σας, θα λέγατε ότι σας έχει βοηθήσει πιο πολύ η λογική ή το ένστικτο 
για να πάρετε κάποιες αποφάσεις; Σκεφτείτε τα µαθήµατα που έχετε, τα προβλήµατα που έχετε 
να λύσετε, τη ζωή σας, τις σχέσεις σας µε τους γονείς σας και τους φίλους σας. Τι σας επηρεάζει 
περισσότερο για να πάρετε µία απόφαση κατά τη γνώµη σας, η λογική ή το ένστικτο;’, ‘Με 

παραδείγµατα.’  

� Καλλιέργεια της κριτικής αντίληψης των µαθητών ως προς τη διαλεκτική λογικής και 
ενστίκτου µε βάση την αντίθεση ‘επίκτητο vs έµφυτο’ («Άρα, θα λέγαµε ότι το ένστικτο 
κατά κάποιον τρόπο υπάρχει µέσα µας έµφυτο, ενώ η λογική καλλιεργείται. [….] Άρα, 
ποιο είναι πιο σηµαντικό, αυτό που υπάρχει µέσα µας έµφυτο ή αυτό που 
καλλιεργείται;»). 

� Ανάδειξη της διαλεκτικής σχέσης λογικής και συναισθήµατος: µε απώτερο στόχο να 
συνειδητοποιήσουν οι µαθητές πως στη διαλεκτική σχέση λογικής και συναισθήµατος 
είναι απαραίτητοι και οι δύο ιδεολογικοί πόλοι, υπογραµµίζω τη µονοµερή 
πριµοδότηση της λογικής στη σύγχρονη εποχή, χωρίς να παίρνω εγώ προσωπική θέση 
πάνω στο ζήτηµα. Η αυθόρµητη αντίδραση των µαθητών και η ενεργός εµπλοκή τους 
σε θέµατα διαλεκτικής και την κατασκευή της νέας γνώσης φανερώνει ότι 
συνειδητοποιούν την ανάγκη διατήρησης της παραπάνω διαλεκτικής σχέσης.  

� Η ανάλυση του ρόλου της µουσικής για το Ζορµπά υποδηλώνει τους πολυτροπικούς 
του ορίζοντες: ο σηµειωτικός κώδικας της µουσικής είναι ο πιο κατάλληλος για να 
εκφράσει τα ανθρώπινα συναισθήµατα και η συνδροµή του χαρακτηρίζει το βασικό 
µέσο αυτογνωσίας που διαθέτει ο Ζορµπάς και στερείται ο Καζαντζάκης. Ουσιαστικά, 
εδώ προβάλλεται η υπερίσχυση του ηχητικού σηµειωτικού κώδικα σε σχέση µε 
εκείνον του γραπτού λόγου, έστω και σε αφαιρετικό επίπεδο.  

� Ανάλυση της δυναµικής της Τέχνης στη διαδικασία ανάκτησης της χαµένης 
ταυτότητας του υποκειµένου: το παράλογο στο οποίο οδηγεί η µουσική µε την άκρατη 
υπερίσχυση του συναισθήµατος επί των βιοτικών αναγκών νοείται ως το ιδεολογικό 
αντίβαρο της λογικής. Η µελωδία, το συναίσθηµα, το παράλογο κάνουν τον άνθρωπο 
ικανό να υπερβεί τα υλικά του όρια και να κινείται σε ανώτερες σφαίρες. 

� Ο καθοριστικός ρόλος των κοινωνικών προκαταλήψεων: αναλύω τα κοινωνικά 
στερεότυπα της εποχής του Καζαντζάκη και εντοπίζω ανάλογες στερεοτυπικές 
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αντιλήψεις ακόµη και σήµερα. Οι µαθητές κατανοούν πώς η κυρίαρχη ιδεολογία 
χρησιµοποιεί τη λογική για να επιβάλει επιθυµητά πρότυπα και αξίες, δηµιουργώντας 
κατευθυνόµενες κοινωνικές αντιλήψεις και πρακτικές και υποτιµώντας τη σηµασία του 
συναισθήµατος, του ενστίκτου και της τέχνης.  

 

∆ιαχείριση της σχολικής τάξης 
Θα πρέπει να επισηµανθεί πως ο βασικότερος λόγος που µε οδήγησε σε χρήση 

µακροπερίοδου λόγου και στο να µην επιµένω σε βοηθητικές ερωτήσεις όταν οι µαθητές 
δυσκολεύονταν να απαντήσουν ήταν η ανησυχία των µαθητών. Στο πλαίσιο δηµιουργίας 
γόνιµου διδακτικού κλίµατος εντάσσεται, για παράδειγµα, η 

� σύσταση για σεβασµό της άποψης του άλλου (‘Όταν µιλάει κάποιος από 
σας, καλό είναι να τον σεβόµαστε.’) 

 

Η εξέταση των κατ’ οίκον εργασιών των µαθητών στο µάθηµα της  5/5/09 

Η ανάθεση της κατ’ οίκον εργασίας αφορά στην παραγωγή γραπτού λόγου µε 
διαλογική µορφή, κατά την οποία κάθε µαθητής καλείται να καταστεί ενεργό µέλος σε µία 
συζήτηση µε το  Ζορµπά ή τον Καζαντζάκη. Επίσης, έχει προταθεί αφενός να µεταφερθεί 
ο διάλογος στη σηµερινή κατά προτίµηση εποχή, ώστε να είναι πιο επίκαιρος ο 
χαρακτήρας του, και, αφετέρου, να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες µε τη 
χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού. Σηµειωτέον ότι η πειραµατική µορφή συγκρότησης 
ενός νέου Λόγου (Discourse) από τους µαθητές βασίζεται στο Μπαχτινικό θεωρητικό 
υπόβαθρο και προτάθηκε αρχικά ως διδακτική ενέργεια, προκειµένου να καλλιεργηθεί η 
συνεργατική µάθηση και η ανάπτυξη συλλογικού πνεύµατος στην τάξη, χωρίς, ωστόσο, να 
ολοκληρωθεί στα τελευταία δέκα περίπου λεπτά της δεύτερης διδακτικής ώρας.  

Μετά από σχετική µου παράκληση προς το διδάσκοντα να εξετάσω εγώ τις 
εργασίες για το σπίτι που έχω αναθέσει στους µαθητές στο προηγούµενο µάθηµα για το 
Ζορµπά του Καζαντζάκη, κρίνω σκόπιµο να ολοκληρώσω τη σχετική διαδικασία σε 
δώδεκα λεπτά περίπου, προκειµένου να προχωρήσει ο διδάσκων στην ανάλυση του 
ποιήµατος του Καρυωτάκη ‘Σαν δέσµη από τριαντάφυλλα’. Στόχος µου είναι να 
ολοκληρώσω τη δειγµατική µου διδασκαλία, εφαρµόζοντας µία διδακτική πρόταση µε 
Μπαχτινικό θεωρητικό υπόβαθρο κατά την εξέταση των κατ’ οίκον εργασιών, ώστε να 
δοκιµάσω µία πειραµατική εφαρµογή στην πράξη. Σχεδιάζω να δώσω το λόγο διαδοχικά 
σε µερικούς µαθητές για να διαβάσουν τις εργασίες τους, ενώ εγώ κατά τη διάρκεια της 
ανάγνωσης καθενός από αυτούς να κρατώ σηµειώσεις στον πίνακα, γράφοντας λέξεις – 
κλειδιά, κυρίως µε τη µορφή εννοιολογικών δίπολων και µετά να ακολουθεί σύντοµος 
σχολιασµός. Αυτή η παρουσίαση των εργασιών του Ζορµπά έχει να προσφέρει στους 
µαθητές κάτι καινούριο: αφού σχολιάσουµε εν συντοµία τους βασικούς άξονες κάθε 
εργασίας ξεχωριστά, σκοπεύω να προχωρήσω σε µία συνοπτική συγκριτική προσπέλαση 
των κύριων εννοιών όλων των µαθητών που έχουν αναγνώσει τις εργασίες τους µε βάση 
τις λέξεις – κλειδιά τους. Με αυτόν τον τρόπο θα εστιάσουµε το ενδιαφέρον µας 
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• στην αναζήτηση κρυµµένων οµοιοτήτων,  

• στην ανάπτυξη εικονικού διαλόγου µε τις Μπαχτινικής φύσεως φωνές του 
κειµένου, 

• στην ανάδειξη µετα-µυθοπλασιακών εκδοχών, που θραύουν τη συµβατική 
µορφή συγκρότησης του διδαχθέντος κειµένου. 

Η διαδικασία αυτή, βασισµένη στη θεωρία των Υβριδικών Σηµείων, επιτρέπει 
στους µαθητές να προβούν σε νοηµατοδοτικούς χειρισµούς µε βάση τα δεδοµένα του 
εννοιολογικού υποστρώµατος που δοµούν το χαρακτήρα του Ζορµπά και είναι άµεσα 
ανιχνεύσιµα σε όλες τις εξεταζόµενες εργασίες. Το ενδιαφέρον µου θα στραφεί τόσο στην 
ανάδειξη των βιωµατικών προεκτάσεων που εγκιβωτίζονται στην εργασία κάθε µαθητή, 
όσο και στην προσπάθεια να αναδείξω αναγωγικά µεταφορικούς µηχανισµούς συλλογικής 
πραγµάτευσης των ίδιων θεµάτων µέσα από τη σύγκριση ατοµικών εργασιών: ο 
διαφορετικός τρόπος που πραγµατεύεται κάθε µαθητής το ίδιο θέµα – στην προκειµένη 
περίπτωση την ανάλυση του χαρακτήρα του Ζορµπά – δηµιουργεί ένα ευέλικτο 
εννοιολογικό υπόβαθρο, το οποίο επιδιώκω να αξιοποιήσω, ώστε να προκαλέσω γόνιµο 
διάλογο ως προς τις ποικίλες νοηµατοδοτήσεις που προκύπτουν. Στην παρούσα φάση 
είµαι, ωστόσο, υποχρεωµένος λόγω του χρονικού περιορισµού να µην προχωρήσω σε 
εκτενή ανάλυση και γενικότερη συζήτηση του θέµατος, διότι ο ∆ιδάσκων Α΄ θα συνεχίσει 
µε την ανάλυση του προαναφερθέντος ποιήµατος του Καρυωτάκη.  

Εξέταση των κατ’ οίκον εργασιών στην τάξη. Πρώτος διαβάζει το διάλογό του ο 
µαθητής Λεωνίδας και κατά τη διάρκεια της ανάγνωσής του σηµειώνω στον πίνακα τις 
λέξεις – κλειδιά ‘λεφτά – ευχαρίστηση’, ‘ γνώσεις – µουσική’ . 

- Γεια σου! 

- Γεια σου και σένα! 

- Τι είναι αυτό που κουβαλάς; 

- Η µεγάλη µου αγάπη, το σαντούρι µου! 

- ∆εν αφήνεις το σαντούρι, να βρεις χρόνο για καµιά δουλειά; 

- Έχω χρόνο για όλα! Η ευχαρίστησή µου είναι το σαντούρι. 

- Και πού βρήκες χρόνο να τα κάνεις όλα; 

- Αν θέλεις χρόνο µπορείς να τον βρεις. Όλα τα λεφτά µου τα είχα δώσει κάποτε για να 
πάρω το σαντούρι. [Ο ερευνητής σηµειώνει στον πίνακα ‘λεφτά – ευχαρίστηση’  καθώς 

συνεχίζεται η ανάγνωση του διαλόγου από το µαθητή.] 

- Τι είναι καλύτερο; Οι γνώσεις ή η µουσική; [Ο ερευνητής σηµειώνει στον πίνακα  
‘γνώσεις – µουσική’ καθώς συνεχίζεται η ανάγνωση του διαλόγου από το µαθητή.] 

- Με ρωτάς; Και τι σχέση έχουν αυτά τα δύο; 

- Καµία, αλλά µήπως θα έπρεπε να έχουν; 

Αµέσως µετά παρατηρώ ότι ο µαθητής Λεωνίδας δηµιουργεί µια αντίθεση ανάµεσα 
στα λεφτά και την ευχαρίστηση, στις γνώσεις και τη µουσική. ∆είχνοντας µε το χέρι µου 
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προς την αριστερή πλευρά των σηµειώσεων στον πίνακα, διατυπώνω την ερώτηση ‘Από 
’δω έχουµε ποιον;’. Κάποιος µαθητής απαντά ‘Τις γνώσεις. Αυτές µπορούν να φέρουν και 
λεφτά για το συγγραφέα.’. Επισηµαίνω ότι πρόκειται για τον Καζαντζάκη και δείχνοντας 
προς τη δεξιά πλευρά των σηµειώσεων, ρωτάω ‘Και από εκεί έχουµε τον….;’, για να πάρω 
την απάντηση ‘Το Ζορµπά’. Σχηµατίζω ένα βέλος µε αµφίδροµη κατεύθυνση ανάµεσα στις 
παραπάνω σηµειώσεις και υπογραµµίζω ότι εκεί επικεντρώνεται η διπολική σχέση τους. 

 ∆εύτερος διαβάζει την εργασία του ο µαθητής Πυθαγόρας και, παράλληλα, εγώ 
σηµειώνω τις  λέξεις – κλειδιά ‘ γιατί – γιατί όχι’, ‘ νους – ένστικτο’ , για να τις σχολιάσω 
επιγραµµατικά στο τέλος.  

- Τι δουλειά κάνεις; τον ρώτησα. 

- ΄Ολες τις δουλειές, του ποδαριού, του χεριού του κεφαλιού, όλες. Αυτό µας έλειπε τώρα 
και να διαλέγουµε. 

- Και γιατί δεν έχεις µια σταθερή δουλειά; 

- Έτσι θέλω. Αλλάζει η διάθεση, αλλάζουν κι οι δουλειές. 

- Πού δούλευες τώρα τελευταία; 

- Σε ένα µεταλλείο. Είµαι καλός µιναδόρος. 

- Και γιατί διάλεξες αυτή τη δουλειά; 

- Γιατί! Γιατί! ∆εν µπορείς απλά να µάθεις κάτι χωρίς να ρωτάς το γιατί; Να µε ελέγξεις 
ήρθες; [Ο ερευνητής σηµειώνει στον πίνακα ‘γιατί – γιατί όχι’  καθώς συνεχίζεται η 

ανάγνωση του διαλόγου από το µαθητή.] 

- Πώς πήγαινε η δουλειά; 

- Πολύ καλά, έκανα τον αρχιεργάτη. Μα να που ο διάβολος έβαλε την ουρά του. Μια 
µέρα, έτσι ξαφνικά, βρίσκω τον ιδιοκτήτη που µας επιθεωρούσε και τον σπάζω στο ξύλο. 

- Μα τι σου ’καµε; 

- Τίποτα! Πρώτη φορά τον έβλεπα. Μας είχε µοιράσει και τσιγάρα ο κακοµοίρης. 

- Τότε γιατί το ’κανες; 

- Ου, κάθεσαι και ρωτάς! Έτσι µου κάπνισε, βρε αδερφέ! [Ο ερευνητής σηµειώνει στον 
πίνακα ‘νους – ένστικτο’ .] Από της µυλωνούς τον πισινό ζητάς ορθογραφία. Ο πισινός 

της µυλωνούς είναι ο νους τους ανθρώπου.’ 

Στη συνέχεια διαπιστώνεται στην τάξη η αντιδιαστολή ανάµεσα στο ‘γιατί’ που 
ρωτάει συνέχεια ο Καζαντζάκης και στην αναίρεση του ‘γιατί’. Η ανάλυση περιστρέφεται 
γύρω από το ότι δε µας ενδιαφέρει η αιτία και η λογική, αλλά µόνο το συναίσθηµα. 
Επισηµαίνω τα χαρακτηριστικά λόγια της αλληγορίας που κάνει ο Ζορµπάς µε τον πισινό 
της µυλωνούς. Ρωτάω τους µαθητές µε τι παροµοιάζεται ο λογισµός και κάποιος µαθητής 
δίνει την απάντηση ‘Γράµµατα από αλεύρι που δεν µπορεί να διαβάσει κανείς.’. 
Σχολιάζεται ακολούθως ότι στην εργασία του µαθητή Πυθαγόρα ο  Ζορµπάς αλλάζει 
δουλειές ανάλογα µε το κέφι του· είναι το συναίσθηµα, δηλαδή, και όχι οι βιοποριστικές 
ανάγκες, εκείνο που καθορίζει τη λογική του. Κάποιος µαθητής παρατηρεί: ‘Για το  
Ζορµπά, η λογική και η δουλειά αλλάζουν, επειδή αλλάζουν τα συναισθήµατα. Αυτά είναι 
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που καθορίζουν όλα τα άλλα.’. Η παρατήρηση αυτή µου δίνει το έναυσµα να προβώ στην 
ερώτηση ‘Μήπως αυτό σηµαίνει ότι δεν πρέπει να έχουµε µόνο µία λογική και µόνο µία 
δουλειά;’, για να πάρω την απάντηση ‘Για τους ανθρώπους σαν το  Ζορµπά, σίγουρα!’. 

Τρίτη στη σειρά είναι η µαθήτρια  Σεµέλη, η οποία έχει κάνει µία πιο σύνθετη 
διαλογική µετατόπιση των κειµενικών θεµατικών αξόνων, γι’ αυτό και σηµειώνω τις 
λέξεις – κλειδιά ‘µόνος αναζητητής’, ‘ µατιά – αναγνώριση’, ‘ περιγραφή – χιούµορ’, 
‘διάλογος – ζωντάνια’ : 

Πρώτα απ’ όλα, αυτό που µου ’κανε εντύπωση ήταν τα µάτια του τα επιβλητικά αφηµένα, 
αλύπητα, να περιφέρονται σαν να ’ψαχναν κάτι. Έτσι µου φάνηκαν. Ήταν µόνος, δεν ήξερε πού θα 
τον βγάλει ο δρόµος. [Ο ερευνητής σηµειώνει στον πίνακα ‘µόνος αναζητητής’ και ‘µατιά – 
αναγνώριση’ καθώς συνεχίζεται η ανάγνωση του διαλόγου από τη µαθήτρια.] Ένας τέτοιος 

άνθρωπος µπορεί να πάει όπου βρει δουλειά. Κάτι µου’ λεγε µέσα µου πως εγώ ήµουν αυτός που 
ζητούσε. Και άπλωσε το χέρι του, πλησιάζοντας προς το µέρος µου. 

- Για πού µε το καλό; 

- Στην Κρήτη. Γιατί ρωτάς; 

- Με παίρνεις µαζί σου; 

Τον κοίταξα µε προσοχή. Βουλιαγµένα µάγουλα, χοντρή µασέλα, εξογκωµένα ζυγωµατικά, 
ψαρά κατσαρωµένα µαλλιά, µάτια που σπίθιζαν. Ήταν µόνος, ένας περιπλανώµενος 

άνθρωπος. 

- Με παίρνεις µαζί σου; 

- Γιατί; Τι να σε κάνω; 

Σήκωσε τους ώµους. 

- Γιατί; Καλός είσαι και συ. ∆εν µπορεί στο τέλος ο άνθρωπος να κάνει κάτι και χωρίς να 
το σκεφτεί; 

Σηκώθηκε και ήρθε προς το µέρος µου. Έπιασε το χέρι µου. ∆ε θα ’ταν άσκηµο, 
συλλογίστηκα, να τον πάρω µαζί µου το γέρο ετούτον κρεµανταλά στο µακρινό έρηµο 

ακρογιάλι. [Ο ερευνητής σηµειώνει στον πίνακα ‘περιγραφή – χιούµορ’ και ‘διάλογος – 
ζωντάνια’ , καθώς συνεχίζεται η ανάγνωση του διαλόγου από τη µαθήτρια.] 

- Φαίνεσαι πολυταξιδεµένος, καλοζωισµένος, πρέπει να ’φαγες πολλές σούπες. 

Και η γνωριµία προχωρά [……]. 

Στη συνέχεια, υπογραµµίζεται ότι η µαθήτρια Σεµέλη εστιάζει το ενδιαφέρον της στη 
µατιά, στην αναγνώριση, τονίζεται, δηλαδή, ότι το βλέµµα παίζει σηµαντικό ρόλο στο 
κείµενό της. Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την περιγραφή της µαθήτριας Σεµέλης, 
το χιούµορ που τον χαρακτηρίζει, το διάλογο που χρησιµοποιεί, τις λέξεις τις ιδιωµατικές 
και ορισµένα άλλα στοιχεία µε τα οποία δίνει ζωντάνια. Σε ερώτηση ενός µαθητή σχετικά 
µε το τι καινούργιο προσθέτει η εργασία της µαθήτριας Σεµέλης, απαντώ ότι ο Ζορµπάς 
ήταν πολύ µόνος και ότι η µοναξιά του είναι το κύριο χαρακτηριστικό της εποχής µας.  
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Τέλος, η µαθήτρια  Αλκµήνη διαβάζει τη δική της διαλογική εκδοχή, για την οποία 
επιλέγω τις λέξεις – κλειδιά ‘παντρεµένος – σαντούρι’, ‘ δεσµά – ελευθερία’ , 
διευκρινίζοντας στη συνέχεια τις νοηµατικές τους προεκτάσεις. 

Του ’δωκα. Έβγαλε από το γιλέκο του τσακµακόπετρα και φιτίλι, άναψε. Τα µάτια του µισόκλεισαν 
ευχαριστηµένα. Και τότε τον ρώτησα. 

- Παντρεύτηκες; 

- Άνθρωπος δεν είµαι; Άνθρωπος, πάει να πει στραβός. 

- Α, δηλαδή και συ στην παρέα των παντρεµένων, παρενέβη ο καφετζής. 

- Ναι, ναι, έπεσα και γω µε τα µούτρα στο λάκκο, όπου έπεσαν οι µπροστινοί µου. 
Παντρεύτηκα. Έγινα νοικοκύρης, έχτισα σπίτι· έκαµα παιδιά. Βάσανα! Μα ας είναι καλά 
το σαντούρι. [Ο ερευνητής σηµειώνει στον πίνακα ‘παντρεµένος – σαντούρι’ καθώς 

συνεχίζεται η ανάγνωση του διαλόγου από τη µαθήτρια.] 

- Έπαιζες σπίτι να παν οι πίκρες κάτω; 

- Πώς φαίνεται ότι δεν ξέρει ούτε από µουσικά όργανα, ούτε από παντρειές. [Ο ερευνητής 
σηµειώνει στον πίνακα ‘δεσµά – ελευθερία’  καθώς συνεχίζεται η ανάγνωση του 

διαλόγου από τη µαθήτρια.] 

- Ορίστε το καφεδάκι σας. Ο Ζορµπάς χαµογέλασε γνωστικά. 

- ∆εν καταλαβαίνω, τι εννοείτε; 

- Το σαντούρι θέλει καλή καρδιά, θέλει να συλλογιέσαι µονάχα σαντούρι. Κατάλαβες; 

- Νοµίζω πως ναι.’. 

Επισηµαίνεται ακολούθως ότι η µαθήτρια Αλκµήνη δηµιουργεί µια απόσταση 
ανάµεσα στην παντρειά και στο σαντούρι, καθώς η µουσική απελευθερώνει κατά κάποιον 
τρόπο τον άνθρωπο από τα δεσµά του γάµου, αλλά χρειάζεται να είναι αφοσιωµένος στη 
µουσική και το συναίσθηµα. Σε ερώτησή µου τι συνεπάγεται το αντίθετο, η απάντηση 
είναι ‘Κάποια δεσµά’. ∆ιευκρινίζεται, έτσι, ότι σύµφωνα µε το κείµενο της µαθήτριας 
Αλκµήνης δεν είναι δυνατόν να συνδυάσει ο Ζορµπάς και τη µουσική και την ταλαιπωρία 
από τα βάσανα, αλλιώς δε θα είναι σε θέση να χαρεί τον έρωτα και το συναίσθηµα. 

 Στο τέλος, προκύπτει από τη συζήτηση ότι υπάρχουν κοινά σηµεία στους τέσσερεις 
διαλόγους που έχουν ακουστεί στην τάξη, αλλά υπάρχουν και κάποιες διαφορές. Με 
δεδοµένο ότι λίγο – πολύ όλοι οι µαθητές αναγνωρίζουν τις οµοιότητες, ζητώ να 
επισηµάνουµε τις διαφορές στους παραπάνω διαλόγους. Με τη βοήθειά τους και την 
καταγραφή ορισµένων λέξεων – κλειδιών τους στον πίνακα (για παράδειγµα, της λέξης 
‘αξιοκρατία’ στην περίπτωση της εργασίας του µαθητή Πυθαγόρα) καταλήγουµε από 
κοινού στο ότι 

• ο µαθητής Λεωνίδας επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στο 
συναίσθηµα µέσα από το πρίσµα της µουσικής. 
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• ο µαθητής Πυθαγόρας αντιδιαστέλλει το νου µε το ένστικτο. 

• η µαθήτρια Σεµέλη ρίχνει το βάρος στη µοναξιά του καλλιτέχνη, µε 
σύγχρονες βιωµατικές προεκτάσεις. 

• η µαθήτρια Αλκµήνη αντιπαραβάλλει τα δεσµά του οικογενειάρχη 
µε την ελευθερία του µουσικού. 

Η εξέταση των κατ’ οίκον εργασιών ολοκληρώνεται µε µία µικρή ανακεφαλαίωση 
εκ µέρους µου των όσων έχουν ειπωθεί, σύµφωνα µε τα οποία είµαστε σε θέση να 
ανακαλύψουµε µε βάση τους ήρωες του Καζαντζάκη πανανθρώπινους χαρακτήρες και 
τύπους που είναι διαχρονικοί, τους βλέπουµε ακόµα και σήµερα και πάντοτε θα υπάρχουν. 
Ακολουθεί δυνατό χειροκρότηµα των µαθητών, µερικοί φωνάζουν ‘µπράβο’, ενώ 
ιδιαίτερο ρόλο για να δηµιουργηθεί αυτό το θερµό κλίµα αναλαµβάνει ο µαθητής 
Αλέξανδρος. 

Εννοιολογικά δίπολα Μπαχτινικής διαλεκτικής κατά τη διαδραστική ανάλυση στην 
τάξη των κατ’ οίκον εργασιών των µαθητών. Πιο συγκεκριµένα, επιλέγω τη δια-
σηµειωτική αποτύπωση στον πίνακα των κυριότερων θεµατικών αξόνων κάθε διαλόγου, 
συνήθως υπό µορφή εννοιολογικών δίπολων, ώστε να καταστήσω πιο σαφείς τις 
εννοιολογικές συγκλίσεις και αποκλίσεις των εκφωνηµατικών σεναρίων µε τα οποία 
επενδύει κάθε µαθητής έννοιες, όπως ‘γνώσεις’, ‘ µουσική’, ‘ νους’, ‘ ένστικτο’, κλπ.  Αυτό 
που επιχειρώ είναι να προτείνω έναν διαφορετικό τρόπο παρουσίασης και εξέτασης των 
εργασιών, πρόταση που στηρίζεται στη σύγκριση των εναλλακτικών εκδοχών των 
µαθητών, την ισότιµη αποδοχή τους και την ανάλυση των βασικών θεµατικών τους 
αξόνων. Έτσι, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης κάθε διαλόγου, σηµειώνω στον πίνακα τις 
βασικές λέξεις – κλειδιά, και µόνο όταν τελειώσει η παρουσίαση του διαλόγου, γίνεται ο 
σχολιασµός τους. Με άλλα λόγια, προτείνω τις υπό πραγµάτευση έννοιες και, ενώ θα 
έπρεπε να ζητήσω από τους µαθητές να τις σχολιάσουν και να πουν τι καταλαβαίνουν, 
αναγκάζοµαι συχνά να τις σχολιάσω εγώ, δεδοµένου ότι έχω µόνο δέκα λεπτά περίπου στη 
διάθεσή µου για να ολοκληρώσω τη σχετική διαδικασία. Ακόµη και µε αυτούς, ωστόσο, 
τους περιοριστικούς όρους, επιτυγχάνω: 

o την καλλιέργεια της κριτικής και αντιληπτικής ικανότητας των µαθητών, οι 
οποίοι µυούνται στη συγκεκριµένη τακτική. 

o τη διατήρηση του ενεργού ενδιαφέροντός τους, καθώς οι λέξεις – κλειδιά 
που σηµειώνω τους βοηθούν να κατανοήσουν καλύτερα τον ειρµό των 
νοηµάτων και να παρακολουθήσουν τη σκέψη του µαθητή που 
αναγιγνώσκει. 

o τη συγκρότηση µίας υπό κατασκευή εννοιολογικής σκαλωσιάς 
ταυτοχρόνως µε τη δοµηµένη κειµενική αποτύπωσή της από το µαθητή 
που αναγιγνώσκει. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί την υβριδική 
µεταστοιχείωση των εννοιών που τίθενται υπό διαπραγµάτευση 
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• πρωτογενώς, στον κειµενικό διάλογο Ζορµπά – Καζαντζάκη.  

• δευτερογενώς, στο διάλογο που έχει συνθέσει ο µαθητής. 

• τριτογενώς, στην υπό κατασκευή εννοιολογική σκαλωσιά που 
καταγράφω στον πίνακα. 

• τεταρτογενώς, στο αλληλεπιδραστικό πλέγµα που συνθέτουν 
αφενός η προτεινόµενη από εµένα εννοιολογική σκαλωσιά και, 
αφετέρου, οι σηµασιολογικές µορφολογίες των µαθητών που 
παρακολουθούν την όλη διαδικασία.  

Ειδικότερα, η πρόσληψη των νοηµατοδοτικών σεναρίων του µαθητή που διαβάζει 
και η ταυτόχρονη ‘δι-ερµηνεία’ εκ µέρους µου των κύριων θεµάτων και οριζόντων 
ανάλυσης δίχως κανέναν σχολιασµό, συγκροτεί ένα σύνθετο πλέγµα σηµειοδοτικών 
συνδέσεων, όπου καταγράφονται και µεταλλάσσονται: 

1. ο διάλογος Ζορµπά – Καζαντζάκη σε προφορική µορφή. 

2. ο διάλογος Ζορµπά – Καζαντζάκη σε γραπτή µορφή από το δεύτερο. 

3. ο διάλογος Ζορµπά – Καζαντζάκη – µαθητή ως δυνητική σύλληψη νοηµάτων από 
τον τελευταίο. 

4. ο διάλογος Ζορµπά – Καζαντζάκη – µαθητή σε γραπτή µορφή από τον τελευταίο. 

5. η ανάγνωση του γραπτού λόγου από το µαθητή που διαβάζει. 

6. η γραπτή αποτύπωση από το διδάσκοντα στον πίνακα της ανάγνωσης του γραπτού 
λόγου του µαθητή. 

7. η διαδικασία επιλογής των λέξεων – κλειδιών και των νοηµατοδοτικών τους 
συσχετίσεων. 

8. ο µετέπειτα σχολιασµός των λέξεων – κλειδιών κάθε διαλόγου. 

9. ο τελικός συγκριτικός σχολιασµός όλων των λέξεων – κλειδιών . 

Η διαδικασία επιλογής των λέξεων – κλειδιών και των νοηµατοδοτικών τους 
συσχετίσεων γίνεται χωρίς καµία προφορική διαµεσολάβηση ανάµεσα σε µένα και τους 
µαθητές. Αυτοί και εγώ βιώνουµε ταυτόχρονα τη σηµασιοδοτική µεταστοιχείωση των 
νοηµάτων µε τη χρήση του γραπτού λόγου. Με άλλα λόγια, ο προφορικός λόγος του 
µαθητή που διαβάζει την εργασία του κωδικοποιείται και συµπυκνώνεται σε γραπτή 
µορφή από εµένα και τους µαθητές, ταυτοχρόνως. Γινόµαστε, έτσι, συνεργοί,  
συνδηµιουργοί και, κατ’ επέκταση, ‘συγγραφείς’ της νέας εννοιολογικής σκαλωσιάς. Το 
σηµαντικότερο στάδιο της διαδικασίας αυτής είναι ότι οι µαθητές συντονίζονται µε τη 
σκέψη µου και νοηµατοδοτούν µε µηχανισµούς ανάλογους µε τους δικούς µου. 
Μαθαίνουν το πώς νοηµατοδοτώ εγώ, βιώνοντάς το. Η βιωµατική εµπειρία αυτή δεν είναι 
διαµεσολαβηµένη από τη γλώσσα. Η αποτύπωση σε γραπτή µορφή είναι απλώς η 
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κατάληξη της σχετικής διαδικασίας. Στην ουσία, πρόκειται για έναν εικονικό διάλογο, 
διεξαγόµενο ανάµεσα σε µένα και τους µαθητές, σε µία άλλη ‘γλώσσα’, δια-σηµειωτικά 
ανεξερεύνητη και υβριδική. Αυτός ο Μπαχτινικής φύσης ‘διάλογος’ εδραιώνεται στο µη 
γλωσσικό περιεχόµενο της εκφωνηµατικής θεώρησης και συνιστά το πεδίο της 
σηµασιολογικής διασταύρωσης των µορφολογιών που υιοθετούν τόσο οι µαθητές, όσο και 
εγώ. Η άυλης φύσης ‘συνεννόηση’ και ‘συν-νοηµατοδότηση’ εγκαθιδρύει έναν άυλο 
σηµειωτικό κώδικα επικοινωνίας, όπου µεγαλύτερο βάρος έχει ο επιτυχηµένος 
συντονισµός της νοηµατοδοτικής λειτουργίας των µαθητών µε τη δική µου. Μέσω της 
αναπτυσσόµενης υβριδικής διαλογικότητας, αναδεικνύεται ο διακειµενικός χαρακτήρας 
των εννοιολογικών δίπολων που σηµειώνω στον πίνακα: αυτή η διαδικασία έχει ιδιαίτερη 
βαρύτητα, δεδοµένου ότι κατασκευάζεται στο εξω-γλωσσικό υπόβαθρο τόσο των δικών 
µου επικοινωνιακών πράξεων, όσο και εκείνων των µαθητών. Όταν τελειώνει η ανάγνωση 
όλων των διαλόγων, δεδοµένου του ελάχιστου χρόνου που έχω στη διάθεσή µου, 
αναγκάζοµαι να σχολιάσω συνοπτικά, σχεδόν µε ασθµαίνοντα ρυθµό, τις λέξεις – κλειδιά 
που έχω σηµειώσει στον πίνακα, ώστε να γίνουν ευρέως αντιληπτές και σε όσους µαθητές 
δεν έχουν καταφέρει να παρακολουθήσουν τους συλλογισµούς µου. 

Τρεις ενδεικτικές περιπτώσεις των κατ’ οίκον εργασιών των µαθητών, που δεν 
εξετάστηκαν στην τάξη. Οι κατ’ οίκον εργασίες των µαθητών παρουσιάζουν στην 
πλειοψηφία τους πρωτότυπες συλλήψεις και διακρίνονται για το χιούµορ και την 
ευρηµατικότητα των διαλογικών σεναρίων. Στο παράρτηµα παρατίθενται ενδεικτικά οι 
εργασίες των µαθητών Άρη (Νο 31), Ηρακλή (Νο 32) και Αναξίµανδρου (Νο 33), ώστε να 
έχει τη δυνατότητα ο αναγνώστης να διαπιστώσει τις αρετές και τα ελαττώµατα κάθε 
εργασίας χωριστά. Κριτήριο επιλογής των τριών διαλόγων είναι η διαφορετική σύλληψη 
του κεντρικού θεµατικού άξονα και η επιλογή των προσώπων που συνοµιλούν. Έτσι, στην 
περίπτωση του µαθητή Άρη συνδιαλέγονται ο Καζαντζάκης, ο Ζορµπάς και ο 
συγκεκριµένος µαθητής, στην περίπτωση του µαθητή Ηρακλή συζητά ο µαθητής µε το  
Ζορµπά, ενώ στην περίπτωση του µαθητή Αναξίµανδρου συνοµιλεί ο µαθητής µε τον 
Καζαντζάκη. 

Ο διάλογος που συνθέτει ο µαθητής Άρης διακρίνεται για το έντονο χιουµοριστικό 
ύφος του και τον αυτο-ανατρεπτικό του χαρακτήρα, ο οποίος όχι µόνο υποσκάπτει το 
µυθοπλασιακό περίβληµα, αλλά και το διαρρηγνύει, καθώς ο µαθητής ταυτίζεται 
περισσότερο µε το χαρακτήρα του Ζορµπά, παρά µε το δικό του. Ο µαθητής δε µιµείται το 
δηκτικό και αυτοσαρκαστικό ύφος των λεκτικών επιλογών του Ζορµπά στο πρωτότυπο 
κείµενο· αντιθέτως, διαµορφώνει ένα προσωπικό ύφος, εγχρονισµένο στα σηµερινά 
δεδοµένα και τις σύγχρονες ιδιωµατικές εκφράσεις (‘ρε, κύριος’, ‘ ντάγλαρος µε σκισµένα 
ρούχα λες και πάλεψε µε θύελλες, µυρίζει σαν χαλασµένο ροκφόρ’), χρησιµοποιώντας µία 
χαρακτηριστική ιδιόλεκτο, διανθισµένη µε ξενόγλωσσα στοιχεία (‘όχι, όχι, boss’, ‘ τι 
µάρκα, Braun, Bic ή Philips;’, ‘ διαγωνισµό υψηλότερου ΙQ’, ‘ O Einstein’, ‘ θα πάει 
Πανεπιστήµιο να γίνει genious, λέει’). Οι εκφωνηµατικές προεκτάσεις του διαλόγου 
ξεπερνούν κατά πολύ τις κειµενικές φωνές του πρωτότυπου κειµένου. Ο Καζαντζάκης 
προβάλλει σαν αυστηρό και αθυρόστοµο αφεντικό (‘σκάσε ρε παλιόπαιδο και γύρνα στη 
δουλειά σου’), ενώ ο συγκεκριµένος µαθητής αναλαµβάνει το ρόλο ενός υπαλλήλου του, ο 
οποίος φαίνεται να είναι ‘της πιάτσας’, διαθέτοντας οξυδέρκεια (‘αν κρίνω από τα χέρια 
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του [Ζορµπά], ασχολείται µε µουσική και έχει δουλέψει πολύ στη ζωή του’), γεγονός που 
αποσπά τα ευµενή σχόλια του αφεντικού του (‘Μπράβο, µικρέ εργάτη’) · σηµειωτέον ότι το 
επίθετο ‘µικρέ’ προσδίδει εξαιρετική ενάργεια στο βιωµατικό υπόβαθρο του 
µυθοπλασιακού ‘εγώ’ του µαθητή. Εξαιρετικό δείγµα µετα-µυθοπλασιακής θεώρησης 
(σύµφωνα µε το κριτήριο της Τρίτης ∆ιατύπωσης κατά τη θεωρία των υβριδικών σηµείων) 
είναι η αποστροφή του Ζορµπά στους δύο συνοµιλητές του (‘Τι θα γίνει, ρε παιδιά, 
υποτίθεται ότι ο διάλογος για µένα µιλάει, εγώ είµαι το κύριο θέµα. Άντε, ρε µπάρµπα, θα 
µου δώσεις δουλειά;’), όπου ο προσωποποιηµένος – διά του µαθητή – Ζορµπάς σπάει το 
περίβληµα του µύθου και υπονοµεύει τη στατική εξέλιξή του. Εξίσου επιτυχηµένη είναι 
και η συνέχεια, καθώς ο µαθητής και ο Καζαντζάκης αποκρίνονται από κοινού ότι ο 
Ζορµπάς έχει δίκιο, αναγνωρίζοντας και αυτοί ότι ο µύθος έχει ξεφύγει από την 
προδιαγεγραµµένη του πορεία. Ενδιαφέρον αποκτά εδώ η εσωτερικά διαλογικοποιηµένη 
χρήση των εκφωνηµάτων από το µαθητή, ο οποίος αναπτύσσει έναν γόνιµο εσωτερικό 
διάλογο ανάµεσα στο Ζορµπά και τον εαυτό του που ταυτίζεται µε το πρόσωπο του 
Καζαντζάκη. Ενδιαφέρον, τέλος, παρουσιάζει ο εµπλουτισµός των συνδηλωτικών 
αποχρώσεων του πρωτότυπου κειµένου (‘Όλες τις δουλειές· του ποδαριού, του χεριού, του 
κεφαλιού, όλες’) µε τη φραστική ακολουθία ‘του ποδιού, του χεριού, του νυχιού, άµα θες 
και του δαχτύλου’, όπου ο µαθητής Άρης υποδηλώνει µε ειρωνικό και χιουµοριστικό τρόπο 
ότι ο Ζορµπάς του ‘παίζει στα δάχτυλα’ οποιαδήποτε δουλειά µε µοναδική δεξιοτεχνία. 
Εντύπωση προκαλούν ακόµη η χρήση της εξίσωσης e=m.c2 και του ονόµατος 
‘Μονόπετρος’ ως πιστής απόδοσης του ονόµατος Αϊνστάιν στα ελληνικά, στοιχείο που 
προκαλεί την εσωτερικά διαλογικοποιηµένη χρήση της γερµανικής κουλτούρας του 
Καζαντζάκη (‘Και γερµανικά ξέρεις, που να σε πάρει ο διάολος;’). 

Ο Καζαντζάκης του µαθητή Ηρακλή, ένας εύπορος ιδιοκτήτης καραβιού, έχει αφήσει 
το πλοίο του για επιδιορθώσεις σε κάποιον µάστορα, από τον οποίο πληροφορείται ο 
Ζορµπάς ότι ο πρώτος ετοιµάζεται για ένα ταξίδι στην Κρήτη. Όλη αυτή η πλοκή 
παρουσιάζεται απλά και αριστοτεχνικά σε έναν σύντοµο διάλογο ανάµεσά τους στο 
καφενείο, όπου ο Ζορµπάς του ζητάει να τον πάρει µαζί του ως βοηθό. Επικαλείται, 
καταρχήν, τον άσχηµο καιρό ως επιχείρηµα για να προσληφθεί, αλλά στη συνέχεια 
αποκαλύπτεται ότι δεν ξέρει να οδηγεί πλοίο και ότι θέλει να εργαστεί ως µάγειρας κοντά 
στον Καζαντζάκη. Το ενδιαφέρον στην περίπτωση του συγκεκριµένου διαλόγου είναι ότι ο 
εσωτερικά διαλογικοποιηµένος Λόγος του µαθητή Ηρακλή διαρθρώνεται σε δύο 
επιχειρήµατα: 

 
1) ότι ‘δεν είναι καλή εποχή για ταξίδια’ για ένα µόνο άτοµο, άποψη µε την οποία δε 

συµφωνεί αµέσως ο Καζαντζάκης, διαπιστώνοντας, µάλιστα, ότι σε δύο εβδοµάδες 
µπαίνει το καλοκαίρι, µε αποτέλεσµα να απαιτείται νέα παρέµβαση του Ζορµπά, ο 
οποίος επισηµαίνει τον άσχηµο καιρό της συγκεκριµένης µέρας. 

2) η διαλεκτική θέµατος και ορίζοντα των παραπάνω εκφωνηµάτων συντείνουν στο 
ότι ο Ζορµπάς είναι καπετάνιος, γεγονός που αναιρείται εν µέρει στην αρχή από 
τον ίδιο (‘όχι, ακριβώς …’), για να αναιρεθεί πλήρως αµέσως µετά (‘αλλά είµαι 
καλός µάγειρας’). Ο µαθητής Ηρακλής, προκειµένου να διατηρήσει την 
αληθοφάνεια της εσωτερικής λογικής του διαλόγου του, προσθέτει ένα επιχείρηµα 
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που να τεκµηριώνει την πρόσληψη του Ζορµπά (‘Ωραία. Εγώ σκεφτόµουν να πάρω 
κονσέρβες, αλλά αφού θα είσαι εσύ!! ’). 

Όλως αιφνιδίως, ωστόσο, προκύπτει µία νέα προοπτική, καθώς ο Ζορµπάς 
αποκαλύπτει εµµέσως πλην σαφώς ότι δεν ξέρει ούτε καν να µαγειρεύει («Κι εγώ αυτό 
σκεφτόµουν να σου ‘µαγειρέψω’»). Ο εσωτερικά διαλογικοποιηµένος λόγος του Ζορµπά 
εγκιβωτίζεται εδώ στη µεταφορική χρήση του ρήµατος ‘µαγειρεύω’, το οποίο τίθεται 
εντός εισαγωγικών, υποδηλώνοντας το µηχανισµό που σκαρφίζεται ο  ίδιος για να 
κοροϊδέψει τον Καζαντζάκη. Η λεκτική εκφορά αυτού του µηχανισµού προσθέτει 
αυτοσαρκασµό και λεπτή ειρωνεία στα λόγια του Ζορµπά, υποδηλώνοντας τον ενστικτώδη 
και ντόµπρο χαρακτήρα του, την αφέλεια και τη φιλοπαίγµονα διάθεσή του. Η απάντηση 
του Καζαντζάκη (‘Με κοροϊδεύεις;; ’) – µε δύο ερωτηµατικά – ανατρέπεται στη συνέχεια 
κάπως απότοµα, γι’ αυτό και ο µαθητής προσθέτει ως ‘αντίβαρο’ στην απόφαση της 
πρόσληψης του Ζορµπά ότι ο πρώτος θα παραµείνει για µεγάλο διάστηµα στην Κρήτη και 
θα πρέπει ο Ζορµπάς να ‘φορτωθεί’ σε κάποιον άλλον για να επιστρέψει πίσω. 
 Η εργασία του µαθητή Αναξίµανδρου, παρά το γεγονός ότι δεν έχει τη συγκρότηση 
των δύο προηγούµενων, χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία σύλληψης και έµµεσο βιωµατικό 
υπόβαθρο: ο διάλογος περιστρέφεται γύρω από τα σύγχρονα φαινόµενα της αποξένωσης 
και της φιλοχρηµατίας που παρατηρούνται κυρίως στα αστικά κέντρα και διεξάγεται πριν 
µπει ο µαθητής το πρωί στο σχολείο για το µάθηµά του. Η λιτή και περιεκτική 
αφηγηµατική εισαγωγή του µαθητή στο θέµα (‘Καθώς πήγαινα στο σχολείο, είδα τον 
Καζαντζάκη σε ένα καφενείο να κοιτά απορηµένος τον κόσµο που περνούσε, και τον 
πλησίασα.’) συνδέεται οργανικά µε τη σύσταση του Καζαντζάκη προς τον πρώτο στο 
τέλος της σύντοµης συνοµιλίας τους (‘Ευχαριστώ, πήγαινε, µην αργήσεις στο σχολείο.’). Ο 
µαθητής Αναξίµανδρος θίγει το ζήτηµα της αδιάκοπης κίνησης των ανθρώπων στις 
µεγαλουπόλεις προκειµένου να πάνε στις δουλειές τους, χωρίς να δίνουν καµία σηµασία 
στο συνάνθρωπό τους (‘νόµιζα πως ήµουνα φάντασµα, αφού κανείς δεν µου έδωσε 
σηµασία. Ούτε µια καληµέρα.’). Αυτός ο τύπος του σύγχρονου αστού αντιπαραβάλλεται µε 
τους ανθρώπους παλαιότερων εποχών, για να υπογραµµιστεί ο αλλοτριωτικός ρόλος του 
χρήµατος (‘οι πιο πολλοί ενδιαφέρονται για τα χρήµατα’). Η ζωή στην ύπαιθρο, ωστόσο, 
δεν έχει διαβρωθεί στο βαθµό αυτόν (‘Ευτυχώς που αυτό το φαινόµενο δεν συναντάται στα 
χωριά.’), άποψη που επικυρώνει εµµέσως και τη συµφωνία των δύο συνοµιλητών. 
Ουσιαστικά, η έµµεση υπόδειξη της υπαίθρου ως προσφορότερης λύσης σε σχέση µε τη 
ζωή στα αστικά κέντρα από το µαθητή Αναξίµανδρο, αποτελεί γόνιµη µετάπλαση του 
µοτίβου του ταξιδιού από την Αθήνα στην Κρήτη στο πρωτότυπο κείµενο. Με τον τρόπο 
αυτόν, ο συγκεκριµένος µαθητής επιτυγχάνει να προσδώσει σε µία σχετικά επιφανειακή 
και προχειρογραµµένη εργασία – όπως προκύπτει και από τις διαγραφές ορισµένων 
φράσεων – διακειµενικό βάθος, ενσωµατώνοντας στην πλοκή της γνώριµες σύγχρονες 
καταστάσεις. 

Τελικά, το συµπέρασµα που εξάγεται στο τέλος της παρουσίασης των τεσσάρων 
εργασιών στην τάξη (‘Μπορούµε να βρούµε µε βάση τους ήρωες του Καζαντζάκη 
πανανθρώπινους χαρακτήρες και τύπους που είναι διαχρονικοί, τους βλέπουµε ακόµα και 
σήµερα και πάντοτε θα υπάρχουν’), ισχύει και για τις υπόλοιπες εργασίες των µαθητών, 
όπως προκύπτει από την παρουσίαση των τριών παραπάνω. Η ισότιµη αποδοχή όλων των 
διαλόγων και ο διαχρονικός χαρακτήρας των ανθρώπων που συµβολίζει ο Ζορµπάς ως 
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κεντρικός ήρωας των σχετικών εκδοχών βοηθούν στη βιωµατική και µεταφορική αποδοχή 
εκ µέρους των µαθητών ενός υβριδικού διδακτικού µετα-µύθου, διότι οι τελευταίοι 
υιοθετούν σηµαντικούς µηχανισµούς της θεωρίας των υβριδικών σηµείων (δυναµικός 
πολιτισµός, διπλή οπτική, Τρίτη ∆ιατύπωση), ενδυναµώνοντας έτσι το κύρος των δικών 
τους ιδεολογικών κατασκευών: οι µαθητές ανακαλύπτουν οµοιότητες στο χαρακτήρα 
πολλών συνανθρώπων µας σε σχέση µε εκείνον του Ζορµπά, αναπτύσσουν εικονικό 
διάλογο µε τον τελευταίο και οδηγούνται στη συνθετική αναδόµηση της µετα-
µυθοπλασιακής προσπέλασης του κειµένου, διαπιστώνοντας τις διαφορετικές ερµηνείες 
που επιδέχεται κάθε µυθοπλασιακή εκδοχή του. 

Να σηµειωθεί ότι στο τέλος του µαθήµατος ζήτησα τις εργασίες των µαθητών, αλλά ο 
διδάσκων προτίµησε να τις διορθώσει πρώτα ο ίδιος. 

 

5.2. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ Α΄ 
 

5.2.1. Πρώτη διδακτική εφαρµογή/16.12.08 (Κωστής Παλαµάς, Ίαµβοι και ανάπαιστοι, 
ποίηµα αρ. 28) 
 

Τάξη:   Γ2    Μάθηµα:  Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 

Ηµεροµηνία: 16.12.08                        Ώρα: 10:00 – 11:00 

∆ιδακτική ενότητα:  Ίαµβοι και Ανάπαιστοι, Κωστής Παλαµάς 

Ανθολόγιο Κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: Το πρώτο από τα δύο άτιτλα ποιήµατα 
της ποιητικής συλλογής Ίαµβοι και Ανάπαιστοι του Κωστή Παλαµά, σελ. 115 – 116.  

 

 

Μικρή εισαγωγή στην υπόθεση του πρώτου (αρ. 28) Παλαµικού ποιήµατος 

Τα δύο άτιτλα ανθολογούµενα ποιήµατα που σηµειώνονται µόνο αριθµητικά (αριθµοί 
28 & 37) ανήκουν στη συλλογή του Παλαµά Ίαµβοι και Ανάπαιστοι (1897), µία συλλογή 
που φανερώνει την ποιητική επισήµανση του συνδυασµού των δύο ειδών µέτρου. Το 
πρώτο (αρ. 28) αποδίδει ανάγλυφα την εκτόπιση της θρησκείας από την Επιστήµη, την 
αντικατάσταση της πρώτης από τη δεύτερη, η οποία συνεπάγεται, ωστόσο, και 
υποκατάσταση του ρόλου της πρώτης ως έναν βαθµό: η Επιστήµη γίνεται ένα νέο είδος 
Θρησκείας. Το συµπέρασµα του ποιητή επικυρώνει την αδήριτη ανάγκη του ανθρώπου για 
πίστη σε µία θρησκεία, είτε αυτή είναι µεταφυσική είτε επιστηµονική. Προς πληρέστερη 
ενηµέρωση του αναγνώστη παρατίθεται ακολούθως το ποίηµα: 

28  

Με πελέκι αστραπόµορφον/η αλύπητη Επιστήµη 

χτυπάει και σπάει το Είδωλο/και το ρίχνει συντρίµµι. 
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Κι ύστερα γίνετ’ είδωλον/εκείνη µες στην πλάση 

ξαναγεννώντας άθελα/ό,τι ήρθε να χαλάσει. 

 
Κι έτσι αλυσίδες γύρω µας/παντού, σκοτάδια θεία. 

Κάθε Αιτία, µυστήριο·/κάθε αλήθεια, θρησκεία. 

 

Σχεδιασµός διδασκαλίας του υπ’αρ. 28 ποιήµατος των Ίάµβων και Αναπαίστων’ του 
Κωστή Παλαµά 

Μετά από γόνιµη ανταλλαγή απόψεων µε το ∆ιδάσκοντα Α΄, συµφωνήσαµε η 
διδασκαλία του πρώτου από τα δύο ανθολογούµενα ποιήµατα των Ιάµβων και  
Αναπαίστων να στηριχθεί σε µηχανισµούς ανάδειξης κρυµµένων οµοιοτήτων και υβριδικών 
εννοιολογικών συσχετισµών, σύµφωνα µε το Μπαχτινικό υπόβαθρο της διαλογικότητας 
που διέπει τη θεωρία των Υβριδικών Σηµείων. Η ερµηνευτική ανάλυση των εννοιών θα 
έχει ως πεδίο αναφοράς το µηχανισµό της εννοιολογικής σκαλωσιάς, η οποία θα 
εµπλουτιστεί µε τυχόν άλλες δια-σηµειωτικές καταγραφές του ∆ιδάσκοντος Α΄ στον 
πίνακα, ώστε να αξιοποιηθεί η χρήση του τελευταίου ως εποπτικού µέσου. Η ανάδειξη της 
δυναµικής θεώρησης του εκφωνηµατικού περιεχοµένου των αναλυόµενων εννοιών µε 
βάση τις λέξεις – κλειδιά της εννοιολογικής σκαλωσιάς θα υλοποιηθεί µέσω διδακτικού 
διαλόγου, απαραίτητη προϋπόθεση για τον οποίο είναι η ενεργός συµµετοχή των µαθητών. 
Κατά τη διάρκεια της ερµηνευτικής ανάλυσης του κειµένου, ο ∆ιδάσκων Α΄ θα 
προσπαθήσει να δοµήσει εννοιολογικές γέφυρες µεταξύ φαινοµενικά ετερόκλητων εννοιών 
– τις οποίες θα συσχετίσει µε τα εννοιολογικά πεδία είτε της ‘Επιστήµης’, είτε της 
‘Θρησκείας’ – εµπλουτίζοντας τους ερµηνευτικούς ορίζοντες των µαθητών και 
εµβαθύνοντας την αναλυτική τους σκέψη. Ο πειραµατικός χαρακτήρας του σχεδιασµού 
της διδασκαλίας συµπληρώνεται από τη δοκιµή στην πράξη των αλυσιδωτών απαντήσεων 
των µαθητών (διαδοχικών, δηλαδή, απαντήσεων χωρίς την παρέµβαση του διδάσκοντος), 
η οποία αποσκοπεί στην πρόκληση γνωσιακών συγκρούσεων µέσω της παράθεσης 
αντικρουόµενων απόψεων, οι οποίες θα προσλαµβάνονται – τουλάχιστον προσωρινά – 
ασχολίαστες από το σύνολο της τάξης και θα ανταποκρίνονται σε διαφοροποιηµένους 
όρους πρόσληψης ανάλογα µε τις σηµασιολογικές µορφολογίες καθενός και τον ιδιαίτερο 
τρόπο εσωτερίκευσής τους ανά µαθητή.  

 

Περιγραφή της διδασκαλίας του ∆ιδάσκοντος Α΄ 

Εννοιολογική σκαλωσιά και σηµασιολογικές διαδροµές. Περνώντας στην περιγραφή 
της διδασκαλίας, όπου εντοπίζονται οι υιοθετούµενες διδακτικές τεχνικές, επισηµαίνω τα 
κοµβικά σηµεία. Από την αρχή του µαθήµατος ο ∆ιδάσκων Α΄ επιχειρεί να εµπλέξει σε 
δυναµικό διάλογο τους µαθητές µε µία ερώτηση ανοικτή προς πραγµάτευση και µία 
κατευθυνόµενη που συµπληρώνει την πρώτη. Καταρχάς, αφορµά τη διδασκαλία του µε 
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την ερώτηση ‘Γνωρίζουµε τον Παλαµά; Τι µας θυµίζει;’, στην οποία απαντά ένας µαθητής 
ότι πρόκειται για έναν από τους σηµαντικότερους Έλληνες ποιητές που έγραψε το ποίηµα 
‘Ο Τάφος’ όταν πέθανε ο γιος του. Ο ∆ιδάσκων Α΄, ακολούθως, αξιοποιεί το γεγονός ότι η 
χρονιά που διανύουµε είναι η χρονιά που η Αθήνα διοργανώνει τους Ολυµπιακούς Αγώνες 
για να το συσχετίσει µε τον Παλαµά µέσω µίας ερώτησης ανάκλησης γνώσεων 
(«Γνωρίζετε πώς σχετίζεται µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες ο Παλαµάς, που ήταν εν ζωή το 
1896;»). Η σύνδεση του Παλαµά µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες επισηµαίνεται από το 
µαθητή Λεωνίδα, ο οποίος απαντά ότι ο πρώτος έγραψε τον Ύµνο των Ολυµπιακών 
Αγώνων. 

Ο διδάσκων διαβάζει τα δύο προαναφερθέντα παλαµικά ποιήµατα (στη σελ. 115 του 
Ανθολογίου) και εισάγει τους µαθητές στη διδακτική εφαρµογή της εννοιολογικής 
σκαλωσιάς, απευθυνόµενος προς εκείνους µε τα εξής λόγια: ‘Θέλω να µου πείτε εσείς 
κάποιες λέξεις – κλειδιά που σας έρχονται στο µυαλό καθώς διαβάζετε τα δύο αυτά 
ποιήµατα. Μπορεί να είναι µία λέξη µέσα από το κείµενο, αλλά και εκτός κειµένου.’. Στη 
συνέχεια, καταγράφει στον πίνακα τις λέξεις – κλειδιά που του υπαγορεύουν οι µαθητές, 
χωρίς να τις κατανείµει σε στήλες. Οι λέξεις – κλειδιά είναι οι εξής: 

 

Θάνατος Ψυχή Αρχαία Θρησκεία Θεότητα Μυστήριο 

Πίστη Συνειρµοί Είδωλο Ήθος Μύθος Ειρήνη 

Ελπίδα Αντίληψη Πρόοδος Αλήθεια Αιτία Γη 

Πίνακας λέξεων – κλειδιών της 1ης εννοιολογικής σκαλωσιάς 
 

 Πρώτο µέληµα του ∆ιδάσκοντος Α΄ είναι να συνδέσει τη µετρική συγκρότηση των 
ποιηµάτων µε το εννοιολογικό περιεχόµενο  του τίτλου της συλλογής όπου αυτά ανήκουν. 
Αφού διευκρινιστεί ποιο µέτρο είναι ο ίαµβος και ποιο ο ανάπαιστος, ο ∆ιδάσκων Α΄ 
ξεκινά την ανάλυση της πρώτης στροφής του ποιήµατος µε αρ. 28. ∆ιατυπώνει την 
ερώτηση ‘Ποια εικόνα έχουµε στην πρώτη στροφή;’ και ο µαθητής Οδυσσέας απαντά ότι 
‘Η Επιστήµη χτυπάει µε πελέκι το Είδωλο και το ρίχνει συντρίµµι’. Ο ∆ιδάσκων Α΄ 
προχωρά τότε σε µία ανοικτή κριτική ερώτηση, που θα δώσει το έναυσµα για την 
αξιοποίηση της εννοιολογικής σκαλωσιάς: ‘Γιατί η Επιστήµη και το Είδωλο είναι µε 
κεφαλαία;’. ∆ιατυπώνονται, ακολούθως δύο απόψεις: ο µαθητής Αναξίµανδρος απαντά 
‘Θέλει να τα τονίσει.’ και η µαθήτρια Ιάσµη ‘Τα προσωποποιεί.’. Ο διδάσκων µετά από 
αυτά πιστοποιεί ότι ‘Έχουµε την εικόνα της προσωποποιηµένης Επιστήµης που σπάει το 
Είδωλο. Ο ποιητής τα χρησιµοποιεί ως σύµβολα.’. ∆ράττεται της ευκαιρίας και γράφει τη 
λέξη – κλειδί ‘σύµβολο’  στον πίνακα, επεξηγώντας ότι το ποίηµα ανήκει στην τεχνοτροπία 
του συµβολισµού και ο ποιητής χρησιµοποιεί σύµβολα για να δηλώσει κάτι άλλο, πέρα 
από το κυριολεκτικό. Ο ∆ιδάσκων Α΄ προχωρά στη διαδικασία αποκωδικοποίησης των 
δύο βασικών λέξεων – σηµείων (‘Επιστήµη’ και ‘Είδωλο’) µε τη δηµιουργία µίας δεύτερης 
εννοιολογικής σκαλωσιάς, την οποία θα συγκροτήσει µε βάση τους δύο συγκεκριµένους 
εννοιολογικούς πόλους. Έτσι, διατυπώνει µία δεύτερη ανοικτή κριτική ερώτηση για τη 
δόµηση της δεύτερης εννοιολογικής σκαλωσιάς: ‘Τι νοµίζετε ότι συµβολίζει η Επιστήµη και 
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τι το Είδωλο;’, ενώ, παράλληλα, γράφει στον πίνακα τις λέξεις – κλειδιά ‘Επιστήµη’  και 
‘Είδωλο’  ως υπέρτιτλους, προκειµένου να διαµορφώσει δύο στήλες µε τις λέξεις – κλειδιά 
των αντίστοιχων συµβόλων. Στην πρώτη στήλη της ‘Επιστήµης’  προτείνονται κατά σειρά 
οι λέξεις – κλειδιά ‘πραγµατικότητα, λογική σκέψη’  (Οδυσσέας), ‘πρόοδος, αναζήτηση, 
επιστηµονική γνώση’ (Αλκµήνη), ‘αλήθεια’  (∆ήµητρα), ‘αποκάλυψη, θετικισµός’  
(Αλκµήνη), ενώ στη δεύτερη στήλη του ‘Ειδώλου’  προτείνονται οι λέξεις – κλειδιά 
‘θρησκεία, θεότητα’  (Όµηρος), ‘πίστη, ελπίδα’  (Οδυσσέας), ‘παλαιότερες ιδέες’  (Αλκµήνη), 
‘µύθος’  (Πυθαγόρας), ‘µυστήριο’  (Άρης), ‘αυταπάτη’  (Αλκµήνη), ‘µεταφυσική’  (∆ήµητρα), 
‘απορίες’  (Όµηρος), ‘όνειρο’). Τη λέξη ‘φαντασία’ την προτείνει κατά τη διάρκεια της 
ανάλυσης της δεύτερης στροφής η µαθήτρια Ιάσµη και την προσθέτει ο ∆ιδάσκων Α΄ στον 
πίνακα, ενώ τις λέξεις ‘αιτία’ και ‘αλυσίδες’ τις προτείνει ο ίδιος αργότερα. Προκύπτει 
κατ’ αυτόν τον τρόπο ο παρακάτω πίνακας λέξεων – κλειδιών: 

Επιστήµη Είδωλο 

Πραγµατικότητα Θρησκεία 

Λογική σκέψη Θεότητα 

Πρόοδος Πίστη 

Αναζήτηση Ελπίδα 

Επιστηµονική γνώση Παλαιότερες ιδέες 

Αλήθεια Μύθος 

Αποκάλυψη Μυστήριο 

Θετικισµός Αυταπάτη 

* Αιτία Μεταφυσική 

- Απορίες 

- Όνειρο 

- * Φαντασία 

- * Αλυσίδες 

Πίνακας λέξεων – κλειδιών της 2ης εννοιολογικής σκαλωσιάς 
 

Στη συνέχεια ο ∆ιδάσκων Α΄ ζητά να περιγράψει κάποιος µαθητής την 1η εικόνα: 
‘Ποιος µπορεί να µας περιγράψει την πρώτη εικόνα;’. Το ρόλο αυτόν αναλαµβάνει η 
µαθήτρια ∆ήµητρα, η οποία περιγράφει τη γλαφυρή εικόνα καταστροφής του  Ειδώλου 
από την Επιστήµη. Ακολούθως, ο διδάσκων προχωρά στην εµβάθυνση των νοηµάτων, 
απευθύνοντας στους µαθητές την εξής ερώτηση: ‘Θέλω κάποιος, αξιοποιώντας όλο το 
υλικό αυτό, να µας ερµηνεύσει την πρώτη εικόνα.’. Πρόκειται για ερώτηση, η οποία 
αποσκοπεί στο να διεγείρει τη φαντασία και να οξύνει την κριτική ικανότητά τους. 
Σηκώνονται αµέσως πολλά χέρια, γεγονός ενδεικτικό της ελκυστικότητας που ασκεί η 
ερώτηση στους µαθητές και των αλυσιδωτών απαντήσεων που ακολουθούν. Ενδεικτικό 
του πλουραλισµού των απόψεων που εκφέρουν οι µαθητές αποτελεί και το παράδειγµα 
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διατύπωσης της κριτικής ανοικτής ερώτησης του ∆ιδάσκοντος Α΄ ‘Τι εννοούµε όταν 
µιλάµε για την αντίθεση ανάµεσα στην Επιστήµη και το Είδωλο;’, στην οποία παρατηρείται 
εκ νέου µία σειρά γόνιµων αλυσιδωτών απαντήσεων. Ο µαθητής Αναξίµανδρος θεωρεί ότι 
‘Η λογική σκέψη αναιρεί τις παλαιότερες ιδέες και δίνουµε µία φυσική ερµηνεία’. Η 
µαθήτρια Αλκµήνη εντοπίζει ότι ‘Παρατηρείται αντίθεση ανάµεσα στη µονόπλευρη 
επιστήµη και τον πολύπλευρη λειτουργία των ειδώλων που καλύπτουν γενικότερες 
ανθρώπινες ανάγκες’. Ο µαθητής Άρης, τέλος, παρατηρεί ότι ‘Με την επιστήµη 
ερµηνεύουµε διάφορα φαινόµενα, διότι εκείνη συντρίβει την αφελή σκέψη’.  

Περνώντας στη δεύτερη στροφή του ποιήµατος, αξίζει να αναφερθεί ότι στην 
παρατήρηση της µαθήτριας Ιάσµης πως ‘Το είδωλο συνεπάγεται την ελπίδα και τη 
φαντασία’, ο διδάσκων καταγράφει αµέσως στον πίνακα τη λέξη – κλειδί ‘φαντασία’, που 
δεν είχε προταθεί. Η συµβολή της µαθήτριας είναι σηµαντική, διότι λαµβάνει αυτοβούλως 
το λόγο και δίνει νέο ερµηνευτικό ορίζοντα µε τη σχετική παρατήρησή της. Στην εξέλιξη 
της ανάλυσης της δεύτερης στροφής, όπου προβάλλεται η ιδέα ότι η επιστήµη καθίσταται 
αυτή καθεαυτή είδωλο, ο διδάσκων αξιοποιεί δια-σηµειωτικά αυτήν την εννοιολογική 
µετάβαση, σχηµατίζοντας στον πίνακα ένα βέλος που εκκινεί από τον υπέρτιτλο 
‘Επιστήµη’  και καταλήγει στον υπέρτιτλο ‘Είδωλο’. Εµβαθύνοντας την ερµηνευτική 
ανάλυση της δεύτερης στροφής, ο διδάσκων διατυπώνει την ερώτηση ‘Ποια είναι η 
κατάληξη στη δεύτερη στροφή σύµφωνα µε τον ποιητή;’, δροµολογώντας εκ νέου µία 
δηµιουργική διαδικασία αλυσιδωτών απαντήσεων των µαθητών. Πιο συγκεκριµένα, η 
µαθήτρια ∆ήµητρα απαντά ότι ‘Η πραγµατικότητα γίνεται και πάλι µύθος µε τη διαδικασία 
διαρκούς αναζήτησης στην οποία εµπλέκεται, οπότε χαλάει αυτό που άρχισε µε διαφορετικές 
προοπτικές’. Η µαθήτρια Αλκµήνη υπογραµµίζει ότι ‘Με την επιστήµη γεννιούνται νέα 
ερωτήµατα και θα πρέπει πάλι να προσπαθήσουµε πολύ για να τα απαντήσουµε’. Ο µαθητής 
Πυθαγόρας παρατηρεί ότι ‘Η Επιστήµη και η Λογική τελικά γίνονται Μυστήριο και Θεότητα 
και µπαίνουν στη θέση του Ειδώλου’. Η µαθήτρια ∆ήµητρα, τέλος, συµπεραίνει πως ‘∆εν 
µπορούµε να τα εξηγήσουµε όλα’. Ο ∆ιδάσκων Α΄ αποδέχεται όλες τις απαντήσεις και 
τονίζει τη σηµασία της πολύπλευρης ερµηνείας του ποιητικού λόγου. 

Στην εξέταση της τρίτης στροφής του πρώτου παλαµικού ποιήµατος (Νο 28), ο 
∆ιδάσκων Α΄ ρωτάει ‘Τις αλυσίδες πού θα τις βάζαµε; Στο Είδωλο ή την Επιστήµη;’, η 
µαθήτρια Ισµήνη απαντά ‘Στην Επιστήµη’ και ο ίδιος δεν απορρίπτει την άποψή της, αλλά 
διατυπώνει µία δεύτερη διευκρινιστική ερώτηση ‘Αυτή είναι που µας δένει µε δεσµά;’, 
ανοίγοντας το δρόµο για την απάντηση του µαθητή Λεωνίδα ‘Στο Είδωλο’ και την 
καταγραφή της λέξης στον πίνακα. Στη συγκεκριµένη περίπτωση ο ∆ιδάσκων Α΄, 
στηρίζεται στο συµβολιστικό σύµπλεγµα των ‘αλυσίδων’ (‘ Κι έτσι αλυσίδες γύρω µας’) και 
παρατηρεί ότι η αιτία ως λογική σχέση µετατρέπεται σε µυστήριο (‘Κάθε Αιτία, 
µυστήριο’), οπότε προσθέτει τη λέξη ‘αιτία’  στη στήλη της ‘Επιστήµης’ και κυκλώνει τη 
λέξη ‘µυστήριο’. Αµέσως µετά, πραγµατευόµενος τις έννοιες της ‘αλήθειας’  και της 
‘θρησκείας’ (‘ κάθε αλήθεια, θρησκεία»), κυκλώνει τις αντίστοιχες λέξεις – κλειδιά στον 
πίνακα, για να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι δίκιο έχουν και οι δύο παραπάνω µαθητές 
(Ισµήνη και Λεωνίδας), αφού τα δεσµά του  Ειδώλου τα έχει κρατήσει τώρα η Επιστήµη: 
η ‘Αιτία’ έχει γίνει ένα νέο ‘µυστήριο’ και η ‘Αλήθεια’ µία νέα ‘θρησκεία’. Στην κριτική 
ανοικτή ερώτηση του ∆ιδάσκοντος Α΄ ‘Ο Παλαµάς παίρνει το µέρος της Επιστήµης ή του 
Ειδώλου; Πώς το καταλαβαίνετε εσείς αυτό;’, ακολουθεί και πάλι µία σειρά αλυσιδωτών 
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απαντήσεων των µαθητών. Καταρχάς, ο µαθητής Όµηρος απαντά ότι «Ο ποιητής παίρνει 
το µέρος του Ειδώλου και για το λόγο αυτόν ο Παν χαρακτηρίζεται ως ‘Υπέρτατος’ και 
‘Μέγας’ στο δεύτερο απόσπασµα». Η µαθήτρια Αλκµήνη θεωρεί ότι ‘Ο ποιητής δεν 
υιοθετεί συγκεκριµένη στάση, διότι και τα δύο είναι αναπόσπαστα κοµµάτια της ανθρώπινης 
ύπαρξης.’. Ο µαθητής Πυθαγόρας, τέλος, πιστεύει ότι ο Παλαµάς ‘Επισηµαίνει και τα 
θετικά και τα αρνητικά. Είναι ουδέτερος.’ και ότι ‘Η επιστήµη, όταν θεοποιείται, γίνεται 
αρνητική.’. Αργότερα, στην ερώτηση του διδάσκοντος ‘Σε ποιο συµπέρασµα καταλήγει ο 
ποιητής στην τρίτη στροφή;’, οι παρακάτω αλυσιδωτές απαντήσεις των µαθητών 
βελτιώνουν το διδακτικό διάλογο. Πρώτη η µαθήτρια Σεµέλη απαντά ότι «Η επιστήµη 
στηρίζεται σε κάτι φανταστικό για να υλοποιηθεί. Η λέξη ‘επιστήµη’ προέρχεται από το επί 
και το ίσταµαι, οπότε η επιστήµη πάντα στηρίζεται σε ένα είδωλο.». Η άποψη της µαθήτριας 
Ιάσµης είναι ότι ‘Η γνώση δεν τελειώνει ποτέ [ …]Ο άνθρωπος θεοποιεί τη γνώση και 
πάντα δηµιουργεί κάτι.’. Έπειτα, η µαθήτρια Αλκµήνη αναλύει τη διαδικασία 
ανακύκλωσης της ανθρώπινης σκέψης και εντοπίζει τη διαρκή εµβάθυνση ως αρχή της 
επιστηµονικής προόδου. Μετά την ανάλυση του εκφωνηµατικού περιεχοµένου των 
παραπάνω λέξεων – σηµείων του παλαµικού ποιήµατος, ο ∆ιδάσκων Α΄ επισφραγίζει τις 
εννοιολογικές τους προεκτάσεις, εξάγοντας το παρακάτω συµπέρασµα: ‘Άρα, ο άνθρωπος 
έχει ανάγκη από µία θρησκεία, έστω και αν αυτή είναι επιστηµονική’.  

Η επινόηση της προσωποποίησης εννοιών. Προκειµένου να περιγράψει µε 
µεγαλύτερη γλαφυρότητα την έννοια της αναλυόµενης στην τάξη σύγκρουσης ανάµεσα 
στην Επιστήµη και τη Θρησκεία, ο διδάσκων κάνει αναφορά στο πρόσωπο του Αϊνστάιν 
µε αφορµή ένα ντοκιµαντέρ που προβλήθηκε πριν µερικές µέρες στην τηλεόραση σχετικά 
µε τη ζωή του. Ο ∆ιδάσκων Α΄ ενσωµατώνει τις νοηµατοδοτικές προεκτάσεις της 
παραπάνω εννοιολογικής σύγκρουσης στην εξής παρατήρηση: ‘Όταν ένας ραβίνος ρώτησε 
τον  Αϊνστάιν αν πιστεύει στο Θεό, εκείνος απάντησε ότι πιστεύει στο Θεό του Σπινόζα, 
υπονοώντας την Αρµονία και τη Λογική που διέπει το σύµπαν, άποψη η οποία οδηγεί στη 
θεοποίηση της Λογικής’. Οι µαθητές επιδεικνύουν ενδιαφέρον για το σχετικό σχόλιο του 
διδάσκοντος, ενώ αρκετοί από αυτούς έχουν παρακολουθήσει τη συγκεκριµένη 
τηλεοπτική εκποµπή. 
 
Συζήτηση της παραπάνω διδασκαλίας 

Η διασύνδεση κοινωνικών και γνωσιακών δοµών µέσω της συνδυαστικής 
βιωµατικής και µεταφορικής λειτουργίας, όπως αυτή προβάλλεται στη θεωρία των 
Υβριδικών Σηµείων, επιτρέπει την εφαρµογή της αντίστοιχης ερµηνευτικής µετα-γλώσσας 
σε τρία επίπεδα: 

• Κειµενική εφαρµογή (κειµενικό επίπεδο) 

• Ερµηνευτική εφαρµογή (προφορικό επίπεδο) 

• Κριτική εφαρµογή (επίπεδο παραγωγής γραπτού λόγου) 

Σε καθένα από τα τρία παραπάνω επίπεδα εντοπίζεται η έννοια της ‘διαλεκτικής 
υβριδικότητας’, σύµφωνα µε την οποία το δρων υποκείµενο οδηγείται κατά τη διάρκεια 
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των ερµηνευτικών χειρισµών του σε νοηµατοδοτικές µετατοπίσεις των αναλυόµενων 
εννοιών συνδυάζοντας τη λεκτική έκφανση µέσω της µεταφοράς και τη µη λεκτική 
έκφανση µέσω του βιώµατος, µε κριτήρια τις κρυµµένες οµοιότητες, τον εικονικό διάλογο 
και τη µετα-µυθοπλασία. Το ερευνητικό ενδιαφέρον στρέφεται, λοιπόν, στον τρόπο µε τον 
οποίο ο διδάσκων χρησιµοποιεί τα διδακτικά του εργαλεία ως µέσα παραγωγής λεκτικού – 
και συγχρόνως µη λεκτικού – έργου, διαµορφώνοντας µε κατάλληλους χειρισµούς τα 
υβριδικά σηµεία και µετατρέποντάς τα σε εύπλαστες πρώτες ύλες (ανα)κατασκευής 
προσωπικών και συλλογικών νοηµατοδοτήσεων. Υπό αυτήν την έννοια, θα 
διακριβώσουµε την αποτελεσµατικότητα των µεθοδεύσεων του διδάσκοντος µε βάση τις 
οποίες αναπτύσσεται η ατοµική ή συλλογική ΖΕΑ των µαθητών, αποτιµώντας τη 
δραστικότητα: 

• του συγκειµένου εντός του οποίου λαµβάνει χώρα η µαθησιακή διαδικασία, 

• της διαµεσολάβησης των πολιτισµικών και σηµειωτικών εργαλείων που 
χρησιµοποιούν ο διδάσκων και οι µαθητές στους νοηµατοδοτικούς χειρισµούς 
τους. 

Κειµενική και ερµηνευτική εφαρµογή 

Η αφόρµηση της διδασκαλίας του ∆ιδάσκοντος Α΄ στηρίζεται στην αξιοποίηση µίας 
χρονικής συγκυρίας, ότι το έτος 2008 η Αθήνα διοργάνωσε τους Ολυµπιακούς Αγώνες, 
των οποίων τον Ύµνο είχε γράψει ο Παλαµάς. Πρόκειται για έξυπνη επιλογή, η οποία θα 
είχε ακόµη µεγαλύτερη απήχηση εάν υπήρχε δυνατότητα να ακουστεί στην τάξη ένα 
απόσπασµα του σχετικού Ύµνου. Ενδιαφέρουσα είναι η δόµηση του συνεκτικού 
νοηµατοδοτικού ιστού ανάµεσα στον τίτλο της συλλογής του Παλαµά (Ίάµβοι και 
Ανάπαιστοι) και τη µορφική συγκρότηση των ποιηµάτων µε βάση τα δύο αυτά µέτρα: µε 
την επισήµανση του ∆ιδάσκοντος Α΄ δοµείται η υβριδική διαλογικότητα του εκφωνήµατος 
‘Ίαµβοι και Ανάπαιστοι’ στο λεκτικό και ρυθµικό εννοιολογικό πλαίσιο (εννοιολογικό 
περιεχόµενο τίτλου vs µετρικό περιεχόµενο στιχουργικής δοµής). 

 Η συγκρότηση της πρώτης εννοιολογικής σκαλωσιάς παρέχει τη δυνατότητα στο 
∆ιδάσκοντα Α΄ να αξιοποιήσει τις λέξεις – κλειδιά για να δοµήσει νοηµατοδοτικές 
συσχετίσεις και να αρχίσει την ερµηνευτική του ανάλυση. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται 
για αρκετά επιτυχηµένη επιλογή λέξεων από τους µαθητές, η εννοιολογική σκαλωσιά δεν 
περιλαµβάνει τις δύο βασικές λέξεις – σηµεία του πρώτου ποιήµατος (‘Επιστήµη’, 
‘Είδωλο’). Το γεγονός αυτό καθίσταται αντιληπτό αµέσως µετά την πρώτη ερώτηση του 
∆ιδάσκοντος Α΄ (‘Ποια εικόνα έχουµε στην πρώτη στροφή;’) και την απάντηση του µαθητή 
Οδυσσέα (‘Η Επιστήµη χτυπάει µε πελέκι το είδωλο και το ρίχνει συντρίµµι.’). Ο ∆ιδάσκων 
Α΄ επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στους δύο βασικούς όρους και πιο συγκεκριµένα στο 
γεγονός ότι αρχίζουν µε κεφαλαίο – το οποίο, παρεµπιπτόντως είναι το ίδιο γράµµα (‘Ε’), 
στοιχείο που δεν επισηµαίνει ο ∆ιδάσκων Α΄ και θα µπορούσε να αξιοποιηθεί στη 
συνέχεια του ποιήµατος, όταν η Επιστήµη παίρνει τη θέση του Ειδώλου. Απευθύνοντας 
στους µαθητές την ερώτηση ‘Γιατί η  Επιστήµη και το Είδωλο είναι µε κεφαλαία;’, 
ουσιαστικά δροµολογεί µία ανάλυση συνθετικών νοηµάτων, των οποίων η συγκεκριµένη 
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αποτύπωση χρειάζεται αποκωδικοποίηση. Οι σύντοµες απαντήσεις που δέχεται (‘Θέλει να 
τα τονίσει’ και ‘Τα προσωποποιεί’) είναι ιδιαίτερα εύστοχες, γεγονός που του δίνει την 
ευκαιρία να συγκεράσει το εννοιολογικό τους περιεχόµενο, επισηµαίνοντας την ενάργεια 
της εικονοποιητικής δύναµης του Παλαµά (‘Έχουµε την εικόνα της προσωποποιηµένης 
Επιστήµης που σπάει το Είδωλο’) και τη µεταφορική σηµασία της ‘Επιστήµης’ και του 
‘Ειδώλου’ ως λέξεων – συµβόλων (‘Ο ποιητής τα χρησιµοποιεί ως σύµβολα’). Η διττή αυτή 
ιδιότητα των λέξεων – σηµείων ‘Επιστήµη’ και ‘Είδωλο’ που µετουσιώνεται στον 
ποιητικό λόγο µέσω της προσωποποίησης και της µεταφοράς σηµατοδοτεί τη 
µυθοπλασιακή λειτουργία των δύο όρων, καθιστώντας τους δυνάµει µυθηµατικούς 
πόλους: το εκφωνηµατικό περιεχόµενο των δύο λέξεων – σηµείων επεκτείνεται πολύ  πέρα 
από το σύνηθες σηµασιολογικό περιεχόµενό του και αποκτά το ειδικό σηµασιολογικό του 
βάρος µέσα στο Παλαµικό ποιητικό συγκείµενο. Οι δύο όροι αποτελούν δυνάµει 
µυθηµατικούς πόλους, των οποίων το αλληγορικό περιεχόµενο θα αποσυµβολιστεί στη 
συνέχεια της διδακτικής διαδικασίας. Για το λόγο αυτόν ο διδάσκων, αµέσως µετά την 
παρατήρησή του για την ποιητική χρήση των όρων ‘Επιστήµη’ και ‘Είδωλο’ ως συµβόλων, 
γράφει τη λέξη – κλειδί ‘Σύµβολο’ στον πίνακα. Προκειµένου, µάλιστα, να υπογραµµίσει 
τον αυξηµένης σηµασίας ρόλο του συµβόλου στο συγκεκριµένο ποίηµα τονίζει ότι ‘Το 
ποίηµα ανήκει στην τεχνοτροπία του συµβολισµού και ο ποιητής χρησιµοποιεί σύµβολα για 
να δηλώσει κάτι άλλο, πέρα από το κυριολεκτικό.’. Η πληροφορία αυτή αποτελεί το πρώτο 
βήµα ανάπτυξης της ατοµικής ΖΕΑ των µαθητών και τους επιτρέπει να κατανοήσουν τη 
σηµασία που αποκτά η µεταφορική λειτουργία των συµβόλων για την αποκωδικοποίηση 
όχι µόνο των δύο συγκεκριµένων λέξεων – κλειδιών, αλλά και ολόκληρου του 
αναλυόµενου ποιητικού κειµένου. Ο διδάσκων επιλέγει να δοµήσει µία δεύτερη 
εννοιολογική σκαλωσιά, καταγράφοντας στον πίνακα τις λέξεις ‘Επιστήµη’ και ‘Είδωλο’ 
ως υπέρτιτλους δύο στηλών των αντίστοιχων συµβόλων. Παράλληλα, διατυπώνει την 
ερώτηση ‘Τι νοµίζετε ότι συµβολίζει η Επιστήµη και τι το Είδωλο;’, ούτως ώστε να 
καταγράψει και λέξεις – κλειδιά που υπερβαίνουν τα στενά όρια του υπό ανάλυση 
ποιητικού κειµένου. Με τον τρόπο αυτόν ο διδάσκων: 

• προχωρεί στη δια-σηµειωτική καταγραφή και πρόσθετων λέξεων – συµβόλων, 
δροµολογώντας την ενεργητική συµµετοχή των µαθητών στη διδακτική 
διαδικασία, 

• δίνει το δικαίωµα στους µαθητές να συνεισφέρουν εννοιολογικές πρώτες ύλες, 
χρήσιµες για τους νοηµατοδοτικούς µετασχηµατισµούς που θα ακολουθήσουν, 

• ταξινοµεί σε δύο στήλες τους αφετηριακούς πόρους νοηµατοδότησης των 
εναλλακτικών ερµηνειών που θα δοθούν στη συνέχεια, 

• συλλέγει και λέξεις που αποτυπώνουν βιωµατικές εµπειρίες των µαθητών κατ’ 
αναλογία των εκφραστικών µέσων της προσωποποίησης και της αλληγορίας του 
αναλυόµενου ποιήµατος, ωθώντας τους να ‘βιώσουν’ µεταφορικά – και, κατά 
συνέπεια, να διευρύνουν – το εκφωνηµατικό περιεχόµενο των όρων ‘Επιστήµη’ και 
‘Είδωλο’,  
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• παρέχει τη δυνατότητα συνειδητοποίησης εκ µέρους των µαθητών του ρόλου της 
συλλογικής πραγµάτευσης στη διαµόρφωση του εκφωνηµατικού περιεχόµενου των 
όρων ‘Επιστήµη’ και ‘Είδωλο’, προσδιορίζοντας τα όρια των επεκτάσιµων 
εννοιολογικών ιστών τους και αποδεικνύοντας την ελαστικότητα των 
σηµασιολογικών τους φορτίσεων, 

• καθιστά τους µαθητές ικανούς να αντιληφθούν το κοινωνικό περιεχόµενο των 
εννοιολογήσεων κάθε προτεινόµενης λέξης – σηµείου, υποδηλώνοντας τη σηµασία 
του για τη συγκρότηση των γνωσιακών δοµών, 

• καλλιεργεί την κριτική σκέψη των µαθητών µε τη διαλεκτική πραγµάτευση των 
οµαδοποιήσιµων στις δύο στήλες νοηµατοδοτικών πόρων, 

• αναπτύσσει νοηµατοδοτικούς συσχετισµούς µεταξύ των λέξεων – σηµείων της 
ίδιας στήλης, 

• δηµιουργεί τις προϋποθέσεις µίας λανθάνουσας γνωσιακής σύγκρουσης ανάµεσα 
στο εκφωνηµατικό περιεχόµενο των λέξεων – σηµείων της πρώτης στήλης και 
εκείνου της δεύτερης. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο διδάσκων δεν επιλέγει το µηχανισµό της πρώτης 
εννοιολογικής σκαλωσιάς για να αναπτύξει τα επιχειρήµατά του, αλλά προτιµά στην ουσία 
να εγκιβωτίσει πολλές από τις λέξεις – κλειδιά της στο πλαίσιο µίας δεύτερης 
εννοιολογικής σκαλωσιάς. Αυτή η αναδόµηση του µηχανισµού της εννοιολογικής 
σκαλωσιάς αποσκοπεί στην εκ νέου διαµόρφωση ενός πλαισίου νοηµατοδοτικών 
συσχετισµών που αναπτύσσονται σε διαλεκτική βάση και προϋποθέτει την ενεργοποίηση 
του βιωµατικού και µεταφορικού γνωσιακού αποθέµατος των µαθητών. Μετά την 
περιγραφή της πρώτης εικόνας από τη µαθήτρια ∆ήµητρα, ο ∆ιδάσκων Α΄ καλεί τους 
µαθητές να ανακαλύψουν κρυµµένους εννοιολογικούς συσχετισµούς στο ποιητικό 
κείµενο, χρησιµοποιώντας εποικοδοµητικά τις λέξεις – κλειδιά της δεύτερης 
εννοιολογικής σκαλωσιάς (‘Θέλω κάποιος, αξιοποιώντας όλο το υλικό αυτό, να µας 
ερµηνεύσει την πρώτη εικόνα.’). Ακολουθούν οι αλυσιδωτές απαντήσεις αρκετών µαθητών, 
οι οποίες περιστρέφονται όλες γύρω από την υπερκέραση της θρησκείας, της φαντασίας 
και του συναισθήµατος από τη λογική και την επιστηµονική γνώση. Αξίζει να αναφερθούν 
εδώ ενδεικτικά τρεις απαντήσεις µαθητών στην κριτική ανοικτή ερώτηση του 
∆ιδάσκοντος Α΄ ‘Τι εννοούµε όταν µιλάµε για την αντίθεση ανάµεσα στην Επιστήµη και το 
Είδωλο;’.  

1. Η άποψη του µαθητή Αναξίµανδρου ότι ‘Η λογική σκέψη αναιρεί τις παλαιότερες 
ιδέες και δίνουµε µία φυσική ερµηνεία’ απεικονίζει τον τρόπο που έχει βοηθήσει ο 
µηχανισµός της δεύτερης εννοιολογικής σκαλωσιάς την ανάπτυξη της ΖΕΑ των 
νοηµατικών διεργασιών του: ο µαθητής Αναξίµανδρος έχει αντλήσει αυτούσια τα 
φραστικά σύνολα ‘λογική σκέψη’ και ‘παλαιότερες ιδέες’ από την πρώτη και τη 
δεύτερη στήλη, αντιστοίχως, ενώ η λεκτική εκφορά της εννοιολογικής αντίθεσης 
ανάµεσα στο εκφωνηµατικό τους περιεχόµενο µε το ρήµα ‘αναιρεί’ επιβεβαιώνει 
ότι έχει κατακτήσει την ερµηνευτική προσέγγιση του ∆ιδάσκοντος Α΄ που έχει 
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προηγηθεί. Χρησιµοποιώντας, λοιπόν, εννοιολογικό υλικό από τις δύο στήλες της 
σκαλωσιάς και συνδέοντάς το µε όρους αντίθεσης, ο µαθητής προσθέτει ένα νέο 
εννοιολογικό συµπλήρωµα, που αποτελεί προσωπική του γνωσιακή κατάκτηση και 
δείγµα εµβάθυνσης της ΖΕΑ του (‘και δίνουµε µία φυσική ερµηνεία’): η ερµηνεία 
του κόσµου και των νόµων που τον διέπουν στηρίζεται στις  Φυσικές Επιστήµες 
και όχι στους αλληγορικούς συµβολισµούς της Θρησκείας. 

2. Η θέση της µαθήτριας Αλκµήνης (‘Παρατηρείται αντίθεση ανάµεσα στη µονόπλευρη 
επιστήµη και την πολύπλευρη λειτουργία των ειδώλων που καλύπτουν γενικότερες 
ανθρώπινες ανάγκες’), παρά το γεγονός ότι  είναι υποκειµενική και δεν ακολουθεί 
επιχειρηµατολογία για να τεκµηριωθεί ο ισχυρισµός της, βασίζεται στην κριτική 
της ικανότητα και προσεγγίζει τη διαλεκτική σχέση επιστήµης και θρησκείας από 
µία νέα οπτική γωνία. Στην προκειµένη περίπτωση, η µαθήτρια είχε επιλέξει κατά 
τη διάρκεια της καταγραφής των λέξεων – κλειδιών στον πίνακα τους όρους 
‘πρόοδος’ και ‘αναζήτηση’ για τον υπέρτιτλο ‘Επιστήµη’, ενώ για τον υπέρτιτλο 
‘Είδωλο’ τους όρους ‘παλαιότερες ιδέες’ και ‘αυταπάτη’, γεγονός που αποδεικνύει 
ότι αποδέχεται την ισχύ των νοηµατοδοτικών χειρισµών του διδάσκοντος, 
θεωρώντας την επιστηµονική πρόοδο µέσω της διαρκούς αναζήτησης προτιµότερη 
των παλαιότερων ιδεών και της αυταπάτης, όπου οδηγούνταν ο άνθρωπος µέσω 
της θρησκείας. Στη συνέχεια, ωστόσο, η τοποθέτησή της φανερώνει πως σταδιακά 
ανακαλύπτει στην επιστηµονική σκέψη µία µονοµέρεια (‘Παρατηρείται αντίθεση 
ανάµεσα στη µονόπλευρη επιστήµη’), ενώ η θρησκεία προβάλλει ως πλουραλιστική 
και σύµφυτη µε τις ποικίλες ανθρώπινες ανάγκες (‘την πολύπλευρη λειτουργία των 
ειδώλων που καλύπτουν γενικότερες ανθρώπινες ανάγκες’). Το γεγονός αυτό 
τεκµηριώνει ότι έχουν λάβει χώρα εσωτερικές διεργασίες µετάπλασης των 
νοηµατοδοτικών πόρων, µε αποτέλεσµα να µετασχηµατισθούν οι πρότερες απόψεις 
της και να διαµορφώσει πιο σφαιρική άποψη, κατακτώντας ένα επόµενο στάδιο 
στην ανάπτυξη της ΖΕΑ της. 

3. Ο ισχυρισµός του µαθητή Άρη, τέλος, (‘Με την επιστήµη ερµηνεύουµε διάφορα 
φαινόµενα, διότι εκείνη συντρίβει την αφελή σκέψη’) στηρίζεται στη λεκτική 
εκφορά δύο όρων του ποιητικού κειµένου (‘επιστήµη’ και ‘συντρίµµι’ το οποίο 
µεταπλάθεται σε ‘συντρίβει’). Το φραστικό σύνολο ‘αφελή σκέψη’ που αποδίδει ο 
µαθητής στη θρησκεία αποτελεί την εννοιολογική προέκταση της λέξης – κλειδιού 
‘µυστήριο', την οποία είχε προτείνει προηγουµένως ο ίδιος για να καταγραφεί στη 
στήλη της ‘Θρησκείας’.  Πιθανότατα το φραστικό σύνολο ‘αφελή σκέψη’ αποτελεί 
και µετάπλαση του φραστικού συνόλου ‘λογική σκέψη’, που είχε καταγραφεί στη 
στήλη της Επιστήµης. Σε κάθε περίπτωση, η νοηµατοδοτική επένδυση του 
µυστηρίου που συνεπάγεται η θρησκεία µε αφελή τρόπο σκέψης εκ µέρους του 
µαθητή Άρη τον οδηγεί στη διαπίστωση ότι η επιστηµονική ερµηνεία ενδείκνυται 
για θέµατα του φυσικού κόσµου ‘διάφορα φαινόµενα’, γεγονός που αποτελεί 
γνωσιακή κατάκτηση της ΖΕΑ του. 

Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης της δεύτερης στροφής όπου περιγράφεται η 
µετατροπή της Επιστήµης σε ένα είδος νέας Θρησκείας, η µαθήτρια Ιάσµη προβαίνει 
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αυτοβούλως σε ένα κριτικό σχόλιο (‘Το είδωλο συνεπάγεται την ελπίδα και τη φαντασία’), 
µετεξελίσσοντας τον Παλαµικό στοχασµό: οι στίχοι ‘Κι ύστερα γίνετ’ είδωλον/εκείνη µες 
στην πλάση/ξαναγεννώντας άθελα/ό,τι ήρθε να χαλάσει’  υποδηλώνουν την 
ανατροφοδότηση ανάµεσα στα πεδία της Θρησκείας και της Επιστήµης, γεγονός που 
συνεπάγεται την ανακάλυψη κρυµµένων οµοιοτήτων στο εννοιολογικό περιεχόµενο των 
δύο πεδίων. Η άποψη της µαθήτριας Ιάσµης εκκινεί από αυτήν την εννοιολογική αφετηρία 
της δεύτερης στροφής του ποιήµατος και καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η Θρησκεία δεν 
είναι απορριπτέα ή υποδεέστερη της Επιστήµης, αλλά, αντιθέτως, είναι σύµφυτη µε την 
ελπίδα και τη φαντασία. Η µαθήτρια χρησιµοποιεί εν µέρει τους παραπάνω 
νοηµατοδοτικούς πόρους (‘ελπίδα’), τους οποίους είχε προτείνει νωρίτερα ο µαθητής 
Οδυσσέας, αντλώντας τους από τη δεύτερη στήλη της εννοιολογικής σκαλωσιάς και τους 
συµπληρώνει µε δικούς της (‘φαντασία’). Στην προκειµένη περίπτωση, ωστόσο, είναι 
προφανές ότι το εκφωνηµατικό περιεχόµενο των δύο όρων έχει αναπροσαρµοστεί, διότι 
στη διαδικασία νοηµατοδότησής τους έχουν επιδράσει οι εννοιολογικοί συσχετισµοί της 
δεύτερης στροφής του ποιήµατος: ο Παλαµάς παρέχει το εννοιολογικό υπόβαθρο της 
αιτιολόγησης του ότι ‘Το Είδωλο συνεπάγεται την ελπίδα και τη φαντασία’ επειδή η 
Επιστήµη παίρνει τη θέση της Θρησκείας. Εποµένως, το σύντοµο αυτό κριτικό σχόλιο της 
µαθήτριας Ιάσµης απηχεί τα διευρυµένα όρια της ΖΕΑ της ως αποτέλεσµα της ανάπλασης 
του εκφωνηµατικού περιεχοµένου µίας λέξης – κλειδιού του µηχανισµού της 
εννοιολογικής σκαλωσιάς (‘ελπίδα’) και µίας επινοηµένης από τη µαθήτρια (‘φαντασία’) 
µε τους νοηµατοδοτικούς πόρους της δεύτερης στροφής του Παλαµικού ποιήµατος. Η 
εννοιολογική σύνδεση της Θρησκείας µε τη φαντασία χαράζει νέους ερµηνευτικούς 
δρόµους για το ∆ιδάσκοντα Α΄, ο οποίος θεωρεί ότι είναι σηµαντικό να συµπεριληφθεί ο 
όρος ‘φαντασία’  στον πίνακα της εννοιολογικής σκαλωσιάς. Για το λόγο αυτόν προβαίνει 
στην άµεση καταγραφή του στη δεύτερη στήλη του πίνακα ως λέξεως – κλειδιού. Ο 
συγκεκριµένος όρος διευκολύνει το διδάσκοντα να δροµολογήσει την εννοιολογική 
σύνδεση ανάµεσα στην Επιστήµη και το Είδωλο, η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα 
καθίστατο εξαιρετικά δυσχερής. Στο σηµείο αυτό δοµείται µία χαρακτηριστική περίπτωση 
εφαρµογής των υβριδικών σηµείων καθώς ο ∆ιδάσκων Α΄ επιτυγχάνει να αξιοποιήσει µε 
δια-σηµειωτικό τρόπο την εννοιολογική µετάβαση από το πεδίο της  Επιστήµης στο 
αντίστοιχο της Θρησκείας. Σχηµατίζει στον πίνακα ένα βέλος µε αφετηρία τον υπέρτιτλο 
‘Επιστήµη’ και κατάληξη στον υπέρτιτλο ‘Είδωλο’, νοηµατοδοτώντας µε οπτικό τρόπο το 
εννοιολογικό περιεχόµενο της λέξης – σηµείου ‘φαντασία’ τον οποίο είχε προσθέσει λίγο 
πριν στη δεύτερη στήλη της εννοιολογικής σκαλωσιάς: η οπτική απεικόνιση της λέξης – 
σηµείου ‘φαντασία’ στο σχεδιασµένο βέλος ενσωµατώνει τους εκφωνηµατικά 
ανταλλάξιµους νοηµατοδοτικούς πόρους ανάµεσα στην Επιστήµη και τη Θρησκεία και 
διαµορφώνει συνθετικά νοήµατα µέσω της αντίστοιχης µετα-µυθοπλασιακής 
πολυτροπικής µεταφοράς. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαδικασία αλυσιδωτών απαντήσεων των µαθητών στην 
ερώτηση του ∆ιδάσκοντος Α΄ ‘Ποια είναι η κατάληξη στη δεύτερη στροφή σύµφωνα µε τον 
ποιητή;’ ως προς το νοηµατοδοτικό πλαίσιο των ερµηνευτικών προσεγγίσεών τους. Θα 
παρατεθούν ενδεικτικά τέσσερεις ανάλογες απόψεις: 

1. Η θέση της µαθήτριας ∆ήµητρας (Η πραγµατικότητα γίνεται και πάλι µύθος µε τη 
διαδικασία διαρκούς αναζήτησης στην οποία εµπλέκεται, οπότε χαλάει αυτό που 
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άρχισε µε διαφορετικές προοπτικές’) αντλεί τους νοηµατοδοτικούς της πόρους τόσο 
από την πρώτη στήλη της εννοιολογικής σκαλωσιάς  (από όπου επιλέγει τις λέξεις 
– κλειδιά ‘πραγµατικότητα’ και ‘αναζήτηση’, τις οποίες είχαν προτείνει οι µαθητές 
Οδυσσέας και Αλκµήνη, αντιστοίχως) όσο και από τη δεύτερη στήλη  (από όπου 
επιλέγει τη λέξη – κλειδί ‘µύθος’, την οποία είχε προτείνει ο µαθητής Πυθαγόρας). 
Επιπλέον, στο νοηµατοδοτικό της δίκτυο συµπεριλαµβάνονται όροι των 
Παλαµικών στίχων (‘Κι ύστερα γίνετ’ ‘ είδωλον/εκείνη µες στην 
πλάση/ξαναγεννώντας άθελα/ό,τι ήρθε να χαλάσει’): τα ρήµατα ‘γίνεται’ και 
‘χαλάει’ εµπεριέχουν τη διαδικασία της εννοιολογικής µεταβολής, η οποία επιδρά 
στη διαµόρφωση της ΖΕΑ της συγκεκριµένης µαθήτριας.  

2. Ο προβληµατισµός της µαθήτριας Αλκµήνης (‘Με την επιστήµη γεννιούνται νέα 
ερωτήµατα και θα πρέπει πάλι να προσπαθήσουµε πολύ για να τα απαντήσουµε’) 
αντλεί, καταρχάς, από την πρώτη στήλη της εννοιολογικής σκαλωσιάς τον 
υπέρτιτλο ‘επιστήµη’. Επιπλέον, παρατηρείται εννοιολογική µετάπλαση του 
εκφωνηµατικού περιεχοµένου της µετοχής ‘ξαναγεννώντας’ του Παλαµικού 
στίχου, το οποίο µεταστοιχειώνεται λεκτικά στην αναδιατυπωµένη φραστική 
ακολουθία ‘γεννιούνται νέα ερωτήµατα και θα πρέπει πάλι […]’. Η µαθήτρια 
Αλκµήνη συνδυάζει δηµιουργικά τις δύο δεξαµενές νοηµατοδοτικών πόρων για να 
εµβαθύνει το συλλογισµό της και να δοµήσει τη σκέψη της γύρω από τη 
διαλεκτική σχέση Επιστήµης και Θρησκείας, η οποία την οδηγεί στην ανάπτυξη 
της ατοµικής της ΖΕΑ µε τη διατύπωση της διαλεκτικής σχέσης ερωτήσεων και 
απαντήσεων στο πεδίο της Επιστήµης. 

3. Η παρατήρηση του µαθητή Πυθαγόρα ότι ‘Η Επιστήµη και η Λογική τελικά γίνονται 
Μυστήριο και Θεότητα και µπαίνουν στη θέση του Ειδώλου’ οικοδοµείται µε βάση 
το εκφωνηµατικό περιεχόµενο των υπέρτιτλων ‘Επιστήµη’ και ‘Είδωλο’ . 
Υιοθετούνται, επίσης, η φράση – κλειδί ‘λογική σκέψη’ της πρώτης στήλης, την 
οποία είχε προτείνει ο µαθητής Οδυσσέας, ενώ τώρα µετασχηµατίζεται σε 
‘Λογική’, και οι λέξεις – κλειδιά ‘Μυστήριο’ και ‘Θεότητα’ της δεύτερης στήλης, 
τις οποίες είχαν προτείνει οι µαθητές Άρης και Όµηρος, αντιστοίχως. Το 
ενδιαφέρον στοιχείο στην περίπτωση του µαθητή Πυθαγόρα έγκειται στο γεγονός 
ότι ο µαθητής δεν περιορίζεται στη χρήση του µεταβατικού ρήµατος ‘γίνονται’ (το 
οποίο αντλεί τη νοηµατοδοτική του δυναµική από το Παλαµικό ρήµα ‘γίνετ’ ’), 
αλλά προχωρά στη χρήση του ρηµατικού συνόλου ‘µπαίνουν στη θέση του […]’, το 
οποίο συµβολοποιεί και ταυτοχρόνως προσωποποιεί το εννοιολογικό περιεχόµενο 
όλων των προηγούµενων όρων, κατ’ αναλογία µε τη λειτουργία της Παλαµικής 
µεταφοράς και προσωποποίησης που είχε επισηµάνει ο ∆ιδάσκων Α΄ κατά τη 
διάρκεια της ερµηνευτικής ανάλυσης της πρώτης στροφής του ποιήµατος. 
Πρόκειται για ενδεικτική περίπτωση αξιοποίησης κρυµµένων οµοιοτήτων και 
ανάπτυξης εικονικού διαλόγου στους νοηµατοδοτικούς χειρισµούς του µαθητή µε 
βάση τις διαθέσιµες εννοιολογικές πρώτες ύλες του.  

4.  Το συµπέρασµα της µαθήτριας ∆ήµητρας (‘∆εν µπορούµε να τα εξηγήσουµε όλα’) 
αποτελεί το επισφράγισµα των νοηµατοδοτήσεων που επιχειρήθηκαν 
προηγουµένως από τους τρεις συµµαθητές της, πιστοποιώντας την αδυναµία της 
επιστήµης να ερµηνεύσει τα πάντα, συνθήκη που ανακαλεί ένα κοινό εννοιολογικό 
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υπόστρωµα µε το πεδίο της θρησκείας. Ενώ µέχρι το σηµείο αυτό της 
ερµηνευτικής ανάλυσης προέκυπτε ότι η αντικατάσταση της Θρησκείας από την 
Επιστήµη είναι απόρροια της ανωτερότητας της δεύτερης, η παρατήρηση της 
µαθήτριας ∆ήµητρας συµβάλλει στην αιτιολόγηση της αντικατάστασης αυτής µε 
όρους οµοιότητας: η µαθήτρια αφήνει να εννοηθεί µε τα λόγια της ότι η δεν είναι η 
διαφορά ο βασικός λόγος αντικατάστασης της Θρησκείας από την Επιστήµη, αλλά 
η κρυµµένη τους οµοιότητα  ως προς την αδυναµία καθολικής ερµηνευτικής 
προσπέλασης. Αυτή η συγκαλυµµένη συνάφεια οδηγεί τελικά στη µερική ταύτισή 
τους – και όχι στην αντικατάσταση της πρώτης από τη δεύτερη. 
 

Περνώντας στην ανάλυση της τρίτης στροφής του ποιήµατος, ο ∆ιδάσκων Α΄ 
επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στη λέξη – σύµβολο ‘αλυσίδες’ και απευθύνει στους 
µαθητές την ερώτηση ‘Τις αλυσίδες πού θα τις βάζαµε; Στο Είδωλο ή την Επιστήµη;’. Η 
απάντηση της µαθήτριας Ισµήνης (‘Στην Επιστήµη’) δεν τον ικανοποιεί και προχωρά σε 
διευκρινιστική ερώτηση (‘Αυτή είναι που µας δένει µε δεσµά;’), για να δεχτεί την απάντηση 
του µαθητή Λεωνίδα (‘Στο Είδωλο’) και να καταγράψει τη λέξη στη δεύτερη στήλη της 
εννοιολογικής σκαλωσιάς. Στο σηµείο αυτό ο διδάσκων δεν παρέχει καµία άλλη 
διευκρίνιση για την κατάταξη της λέξης – κλειδιού ‘αλυσίδες’ στη δεύτερη – και όχι στην 
πρώτη – στήλη, δηµιουργώντας προς στιγµήν ένα κενό σε σχέση µε το ερµηνευτικό 
υπόβαθρο της δεύτερης στροφής, όπου είχε πιστοποιηθεί η µερική ταύτιση της Επιστήµης 
και της Θρησκείας. Αυτό αποτελεί, ωστόσο, το πρώτο βήµα της εφαρµοζόµενης 
διδακτικής τεχνικής του, η οποία διαρθρώνεται σε πέντε φάσεις: 

 
• 1η φάση: ο ∆ιδάσκων Α΄ καταγράφει τη λέξη – κλειδί ‘αλυσίδες’ στη δεύτερη 

στήλη. 
• 2η φάση: επισηµαίνει σύµφωνα µε τον τρίτο στίχο (‘Κάθε Αιτία, µυστήριο’) ότι η 

λέξη ‘Αιτία’ που υποδηλώνει τη λογική σχέση των πραγµάτων µετατρέπεται σε 
‘µυστήριο’, καταγράφοντάς την στη στήλη µε υπέρτιτλο ‘Επιστήµη’ και βάζοντας 
συγχρόνως σε κύκλο τη λέξη – κλειδί ‘µυστήριο’ της δεύτερης στήλης. 

• 3η φάση: παρατηρεί σύµφωνα µε τον τέταρτο στίχο (‘Κάθε αλήθεια, θρησκεία’) 
πως η έννοια του όρου ‘αλήθεια’ µετατρέπεται στην έννοια του όρου ‘θρησκεία’, 
βάζοντας συγχρόνως σε κύκλο τις αντίστοιχες λέξεις – κλειδιά της πρώτης και 
δεύτερης στήλης. 

• 4η φάση: εφόσον η ‘Αιτία’ έχει µετατραπεί σε ένα νέο ‘µυστήριο’ και η ‘Αλήθεια’ 
σε µία νέα ‘θρησκεία’, ο ∆ιδάσκων Α΄ εξάγει το συµπέρασµα ότι είναι η Επιστήµη 
εκείνη η οποία κρατά πλέον τα δεσµά του Ειδώλου. 

• 5η φάση: ο ∆ιδάσκων Α΄ καταγράφει τη λέξη – κλειδί ‘αλυσίδες’ και στην πρώτη 
στήλη, δηλώνοντας πως τελικά έχουν δίκιο και η µαθήτρια Ισµήνη και ο µαθητής 
Λεωνίδας ως προς τις επιλογές τους. 

  
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, καταρχάς, το συµβολιστικό περιεχόµενο της 

λέξης – κλειδιού ‘αλυσίδες’ εντάσσεται στη δεύτερη οµάδα όρων και επενδύεται µε το 
εκφωνηµατικό περιεχόµενο του υπέρτιτλου ‘Θρησκεία’. Η καταγραφή της λέξης – 
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κλειδιού ‘αιτία’ στην πρώτη στήλη την καθιστά νοηµατοδοτικό πόρο αφετηρίας, ενώ η 
παράλληλη κύκλωση της λέξης – κλειδιού ‘µυστήριο’ στη δεύτερη στήλη την καθιστά 
νοηµατοδοτικό πόρο προορισµού· το ίδιο ισχύει για τη νοηµατοδοτική αφετηρία της λέξης 
– κλειδιού ‘αλήθεια’ και το νοηµατοδοτικό ορίζοντα της λέξης – κλειδιού ‘θρησκεία’. Με 
τη διαδικασία αυτήν ο ∆ιδάσκων Α΄ δοµεί δύο εννοιολογικές ‘ισοδυναµίες’ σε επίπεδο 
λεκτικό (προφορικός λόγος) και ταυτοχρόνως οπτικό (καταγραφή και κύκλωση λέξεων 
στον πίνακα), διαµορφώνοντας τη συνθετική νοηµατοδότηση των δύο εννοιών ανά 
περίπτωση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εφαρµόζοντας την Παλαµική διαδικασία υπερ-
σηµειοδότησης (η ‘Αιτία’ νοείται ως νέο ‘µυστήριο’ και η ‘Αλήθεια’ ως νέα ‘θρησκεία’), ο 
διδάσκων συµπεραίνει πως θα πρέπει να εκλάβουµε την ‘Επιστήµη’ ως νοηµατοδοτικό 
πόρο αφετηρίας, ενώ τη ‘Θρησκεία’ ως νοηµατοδοτικό πόρο προορισµού. Η συνθήκη 
αυτήν σηµατοδοτεί τη δυνητική ένταξη της λέξης – κλειδιού ‘αλυσίδες’ και στην πρώτη 
οµάδα εννοιών. Ουσιαστικά, η δόµηση της εννοιολογικής γεφύρωσης ανάµεσα στους δύο 
άξονες θεµελιώνεται στην 1η φάση, εξελίσσεται στη 2η, 3η και 4η φάση και ολοκληρώνεται 
στην 5η φάση. Η φόρτιση των λέξεων µε νέο εκφωνηµατικό περιεχόµενο δηµιουργεί ένα 
δευτερογενές σηµειωτικό σύστηµα ως αντανάκλαση του πρώτου, ακριβώς όπως το 
‘είδωλο’ αντικατοπτρίζει µία εικόνα: η Επιστήµη καθίσταται πλέον είδωλο του εαυτού 
της, καθώς η αιτία και η αλήθεια αντανακλούν µία πλασµατική εικόνα της ανθρώπινης 
πραγµατικότητας. Από την άλλη, ο συνδυασµός του γραπτού και προφορικού κώδικα 
δηµιουργεί συνθετικά νοήµατα και βοηθά στη δια-σηµειωτική επεξεργασία των 
νοηµατοδοτικών πόρων. 

Αναφορικά µε την καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας των µαθητών, 
αξιοσηµείωτες είναι οι αλυσιδωτές απαντήσεις στην κριτική ανοικτή ερώτηση του 
∆ιδάσκοντος Α΄ ‘Ο Παλαµάς παίρνει το µέρος της Επιστήµης ή του Ειδώλου; Πώς το 
καταλαβαίνετε εσείς αυτό;’. Ένας µαθητής (Όµηρος) θεωρεί ότι η πλάστιγγα γέρνει υπέρ 
του Ειδώλου, ενώ δύο άλλοι (Αλκµήνη και Πυθαγόρας) ότι ο Παλαµάς κρατά ίσες 
αποστάσεις και από την Επιστήµη και από το Είδωλο. Η άποψη του πρώτου («Ο ποιητής 
παίρνει το µέρος του Ειδώλου και για το λόγο αυτόν ο Παν χαρακτηρίζεται ως ‘Υπέρτατος’ 
και ‘Μέγας’ στο δεύτερο απόσπασµα») στηρίζεται σε ένα διακειµενικό επιχείρηµα, 
αποδεικνύοντας ότι ο γενικότερα αδύναµος µαθητής Όµηρος έχει την κριτική ικανότητα 
να συνδυάζει γενικότερα στοιχεία για να διαµορφώσει τη γνώµη του. Από την άλλη, η 
θέση της µαθήτριας Αλκµήνης (‘Ο ποιητής δεν υιοθετεί συγκεκριµένη στάση, διότι και τα 
δύο είναι αναπόσπαστα κοµµάτια της ανθρώπινης ύπαρξης.’) φανερώνει την κριτική 
ωριµότητα της σκέψης της, διατυπώνοντας ένα επιχείρηµα που αξιοποιεί τους 
νοηµατοδοτικούς πόρους της ανάλυσης που έχει προηγηθεί, προεκτείνοντας τον 
ερµηνευτικό τους ορίζοντα. Στο ίδιο µήκος κύµατος κινείται και η απάντηση του µαθητή 
Πυθαγόρα (‘[ο Παλαµάς] Επισηµαίνει και τα θετικά και τα αρνητικά. Είναι ουδέτερος. […] 
Η επιστήµη, όταν θεοποιείται, γίνεται αρνητική.’), η οποία συνοψίζει τα πορίσµατα της 
ερµηνευτικής ανάλυσης, προσδίδοντας µία προσωπική νοηµατική προέκταση στη µερική 
ταύτιση επιστήµης και θρησκείας: η επιστηµονική αλαζονεία που οδηγεί στη θεοποίηση 
της δύναµης του ανθρώπου ακυρώνει τη χρησιµότητα της επιστηµονικής γνώσης. 

Μία άλλη σειρά αλυσιδωτών απαντήσεων µε αφορµή την ερώτηση του διδάσκοντος 
‘Σε ποιο συµπέρασµα καταλήγει ο ποιητής στην τρίτη στροφή;’ δείχνει τη µεγάλη 
συµµετοχή των µαθητών στη διδακτική διαδικασία. Πιο συγκεκριµένα: 
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1. Η απάντηση της µαθήτριας Σεµέλης («Η επιστήµη στηρίζεται σε κάτι φανταστικό 
για να υλοποιηθεί. Η λέξη ‘επιστήµη’ προέρχεται από το επί και το ίσταµαι, οπότε η 
επιστήµη πάντα στηρίζεται σε ένα είδωλο.») εµπεριέχει σύνθετη νοηµατοδοτική 
δοµή. ∆εν περιορίζεται στο να αντλήσει από τη δεύτερη στήλη της εννοιολογικής 
σκαλωσιάς τη λέξη – κλειδί ‘φαντασία’ και από την πρώτη στήλη τη λέξη – κλειδί 
‘πραγµατικότητα’, αλλά  αντιλαµβάνεται την επιστήµη ως συνδετικό κρίκο 
ανάµεσά τους: η επιστηµονική σκέψη έχει ως προϋπόθεση τη φαντασία και στη 
συνέχεια δοκιµάζεται στην πράξη (‘Η επιστήµη στηρίζεται σε κάτι φανταστικό για 
να υλοποιηθεί’). Η σχετική θέση στοιχειοθετείται µε την ετυµολογική ερµηνεία 
της λέξης ‘επιστήµη’ για να διαπιστωθεί ότι ως αφετηρία της λογικής 
εκλαµβάνονται τα ‘είδωλα’, τα οποία ο επιστηµονικός στοχασµός καλείται 
ακολούθως να τα ερµηνεύσει ορθολογικά («Η λέξη ‘επιστήµη’ προέρχεται από το 
επί και το ίσταµαι, οπότε η επιστήµη πάντα στηρίζεται σε ένα είδωλο.»). 

2. Στο ίδιο συµπέρασµα, αλλά από διαφορετική νοηµατοδοτική διαδροµή, κινείται η 
άποψη της µαθήτριας Ιάσµης (‘Η γνώση δεν τελειώνει ποτέ [ …]Ο άνθρωπος 
θεοποιεί τη γνώση και πάντα δηµιουργεί κάτι.’). Το πρώτο σκέλος του συλλογισµού 
της στηρίζεται στο νοηµατοδοτικό περιεχόµενο των λέξεων – κλειδιών 
‘επιστηµονική γνώση’ και ‘αναζήτηση’ της πρώτης στήλης, ενώ το συµπέρασµά 
της είναι ότι η θεοποίηση της επιστηµονικής γνώσης αποτελεί σύµπτωµα της 
τάσης του ανθρώπου για διαρκή δηµιουργία: η λέξη – σηµείο ‘δηµιουργεί’ δοµεί 
την εννοιολογική γέφυρα στους νοηµατοδοτικούς πόρους του ρήµατος ‘θεοποιεί’ 
και του αντικειµένου του (‘γνώση’). 

3.  Η µαθήτρια Αλκµήνη διατυπώνει ακολούθως την άποψη πως η ανθρώπινη σκέψη 
εξελίσσεται διαγράφοντας κύκλους ανάµεσα στους πόλους της επιστήµης και της 
θρησκείας από την αρχαία εποχή µέχρι τις µέρες µας: η εξήγηση αυτής της 
ανακύκλωσης του ανθρώπινου στοχασµού αποδίδεται στην επιδίωξη του 
ανθρώπου να εµβαθύνει διαρκώς τις γνώσεις του και αποτελεί βασικό 
χαρακτηριστικό της επιστηµονικής προόδου. Πρόκειται για ιδιαίτερα σύνθετο 
συλλογισµό, ο οποίος εισάγει την έννοια της γνωσιακής ‘ανακύκλωσης’ και 
επεκτείνει µε κριτικό τρόπο τους νοηµατοδοτικούς ορίζοντες λέξεων – κλειδιών 
της εννοιολογικής σκαλωσιάς, όπως ‘απορίες’, ‘ αναζήτηση’ και ‘πρόοδος’. 

 
Ως προς την επινόηση εκ µέρους του ∆ιδάσκοντος Α΄ της διασάφησης της 

αναλυόµενης έννοιας (‘Επιστήµη’) µε βάση ένα διάσηµο πρόσωπο που γίνεται φορέας της 
(‘Αϊνστάιν’) ως µέσο παροχής βοήθειας στους µαθητές για την πληρέστερη κατανόηση της 
σχετικής έννοιας, θα λέγαµε ότι η συγκεκριµένη επιλογή λειτουργεί θετικά στη διδακτική 
διαδικασία, διότι κεντρίζει το ενδιαφέρον των µαθητών. Σε συνδυασµό µάλιστα µε το 
γεγονός ότι ο Παλαµάς χρησιµοποιεί στην πρώτη στροφή την προσωποποίηση των 
εννοιών της ‘Επιστήµης’ και του ‘Ειδώλου’, κάνοντας πιο παραστατική την ποιητική του 
εικόνα, η επινόηση της προσωποποίησης της έννοιας της επιστήµης εκ µέρους του 
∆ιδάσκοντος Α΄ δηµιουργεί µία ενδιαφέρουσα προοπτική: ο Αϊνστάιν προσωποποιεί την 
Επιστήµη και µετουσιώνει αναπαραστατικά τη φιλοσοφική σκέψη του Σπινόζα που είχε 
θεοποιήσει τη Λογική. Πρόκειται για έναν µηχανισµό προσωποποιηµένων εννοιών που 
εµπερικλείει τον επιστηµονικό στοχασµό σε σχηµατικά πλαίσια και βρίσκει στα χείλη του 
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διάσηµου Γερµανο-Εβραίου φυσικού τον πιο γνήσιο ίσως αντιπρόσωπό της. Το 
συµπέρασµα που εξάγει ο διδάσκων (‘Άρα, ο άνθρωπος έχει ανάγκη από µία θρησκεία, 
έστω και αν αυτή είναι επιστηµονική’) αποτελεί επιστέγασµα της αναλυτικής σκέψης των 
παραπάνω µαθητών, χάρη στην αξιοποίηση των εννοιολογικών συσχετισµών που έχουν 
παραχθεί κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας. 
 
∆ιδακτικές αρχές και µέθοδοι 

 Οι διδακτικές αρχές και µέθοδοι σύµφωνα µε τις οποίες ο ∆ιδάσκων Α΄ οργανώνει 
το µάθηµά του είναι: 

• οι διάφορες µορφές εννοιολογικής σκαλωσιάς, µε βάση τις οποίες δοµείται η 
ανάλυση των πραγµατευόµενων εννοιών. 

• Ο κειµενοκεντρικός χαρακτήρας της διδασκαλίας του ∆ιδάσκοντος Α΄ θεµελιώνεται 
στην ανάλυση του ευρύτερου συγκειµενικού πλαισίου, το οποίο παρέχει τη 
δυνατότητα επισήµανσης της εξελικτικής πορείας των αναλυόµενων νοηµάτων 

• Η ανάπτυξη εσωτερικά διαλογικοποιηµένων νοηµάτων, νοηµάτων, δηλαδή που 
δοµούνται µε δυναµικό τρόπο εντός του συγκειµενικού πλαισίου όπου ανήκουν. 

• Η εννοιολογική γέφυρα προκύπτει από τη διαδικασία ανακάλυψης κρυµµένων 
οµοιοτήτων ανάµεσα σε δύο εννοιολογικές ‘δεξαµενές’. 

• Οι δια-σηµειωτικές καταγραφές στον πίνακα και η χρήση του ως εποπτικού µέσου, 
προσδίδουν βάθος στην ερµηνευτική ανάλυση των εννοιών 

• Οι αλυσιδωτές απαντήσεις των µαθητών προάγουν την κριτική τους ικανότητα. 

• Η προσωποποίηση εννοιών προσδίδει µεγαλύτερη ζωντάνια και αµεσότητα στους 
διδακτικούς χειρισµούς του ∆ιδάσκοντος Α΄. 

Η ερµηνευτική ανάλυση των νοηµάτων του διδασκόµενου κειµένου, διαθλασµένη 
µέσω των λέξεων – κλειδιών της εννοιολογικής σκαλωσιάς, στοχεύει στην ανάδειξη της 
διαλογικής υβριδικότητας που συνέχει τους αναλυόµενους όρους, το εκφωνηµατικό 
περιεχόµενο των οποίων επιτρέπει στο διδάσκοντα να αναζητήσει µε τους κατάλληλους 
διδακτικούς χειρισµούς κρυµµένες οµοιότητες και εννοιολογικές ‘επιµειξίες’ που 
αναπτύσσονται µεταξύ τους. Ο διδακτικός σχεδιασµός του ∆ιδάσκοντος Α΄ 
επικεντρώνεται στην προβολή του συγκειµενικού ρόλου των αναλυόµενων εννοιών και τη 
διερεύνηση των αλληλοσυσχετισµών τους µέσω του µηχανισµού της εννοιολογικής 
σκαλωσιάς. Ο διδάσκων επιτυγχάνει τη δόµηση εννοιολογικών γεφυρώσεων και 
ισοδυναµιών, εµβαθύνοντας την αναλυτική σκέψη των µαθητών µε τους ερµηνευτικούς 
του χειρισµούς και καλλιεργώντας την κριτική ικανότητα και τη φαντασία τους σε θέµατα 
ευρύτερου ενδιαφέροντος. Επιδίωξη του ∆ιδάσκοντος Α΄ είναι πρωτίστως η εµπλοκή των 
µαθητών σε διάλογο µε τη διατύπωση κατάλληλων ερωτήσεων που αποσκοπούν στις 
αλυσιδωτές τους απαντήσεις, ενώ η προσωποποίηση εννοιών προς το τέλος του 
µαθήµατος προσθέτει µία πρωτότυπη πινελιά στις διδακτικές επιλογές του. 

Ο ∆ιδάσκων Α΄ επιχειρεί να εντοπίσει την ύπαρξη κοινού εννοιολογικού 
υποστρώµατος ανάµεσα στις έννοιες της θρησκείας και της επιστήµης µε τη βοήθεια 
µηχανισµών του µοντέλου των υβριδικών σηµείων, όπως οι τεχνικές της εννοιολογικής 
σκαλωσιάς και της εννοιολογικής γέφυρας, και η σηµειολογική σύγκριση εννοιών, 
αναβαθµίζοντας το ρόλο των µαθητών  ως προς την παραγωγή σύνθετων νοηµατοδοτικών 
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σχέσεων µεταξύ των αναλυόµενων εννοιών. Η διαλεκτική προσέγγιση των λέξεων – 
σηµείων ‘Είδωλο, Επιστήµη, Αιτία, µυστήριο, Αλήθεια, θρησκεία’ στηρίζεται στο ρευστό 
εκφωνηµατικό περιεχόµενο µε το οποίο νοηµατοδοτούνται οι παραπάνω έννοιες και 
αναπροσαρµόζει τον ερµηνευτικό ορίζοντα του ποιήµατος. Όλες οι παραπάνω ενέργειες 
του  ∆ιδάσκοντος Α΄ αξιοποιούν σε µεγάλο βαθµό το υπόστρωµα της δεύτερης 
εννοιολογικής σκαλωσιάς και δοµούν νέες σηµασιολογικές διαδροµές από τις έννοιες – 
αφετηρίες στις έννοιες – προορισµούς. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του µαθήµατος, ο ρόλος των ερωτήσεων του διδάσκοντος είναι 
καθοριστικής σηµασίας για την αναδόµηση των ερµηνευτικών επιλογών του µέσω του 
υλικού της εννοιολογικής σκαλωσιάς, διότι πάνω σε αυτές οικοδοµείται ένα µεγάλο µέρος 
της ανάλυσης του ποιήµατος. Κατά τη διάρκεια πολλών συνοµιλιών µας µε το ∆ιδάσκοντα 
Α΄, εξάλλου, είχαµε συµφωνήσει ότι το αντικείµενο της Λογοτεχνίας µάς δίνει το 
περιθώριο αρκετές φορές να αφήσουµε ελεύθερη την κρίση των µαθητών και ότι καλό 
είναι οι ερωτήσεις του διδάσκοντος να νοµιµοποιούν τις απαντήσεις των µαθητών και να 
διασφαλίζουν ένα πλαίσιο ισότιµης µεταχείρισης των απόψεών τους. Κοινά αποδεκτός 
ήταν και ο σηµαντικός ρόλος των ερωτήσεων ανοικτού τύπου, καθώς τέτοιου είδους 
ερωτήσεις προσδίδουν µεγαλύτερη ελαστικότητα στη διαλογική µορφή της 
πολυπρισµατικής εξέτασης του κειµένου: ο ∆ιδάσκων Α΄ καταβάλλει προσπάθεια να 
εφαρµόσει αυτή τη διδακτική αρχή και υπάρχουν, µάλιστα, περιπτώσεις όπου η συµµετοχή 
των µαθητών είναι τόσο αθρόα, ώστε δε χρειάζεται να απευθύνει καθόλου ερωτήσεις ο 
ίδιος, ούτε καν να παροτρύνει σε διάλογο παραδοσιακά αµέτοχους µαθητές. Η διαδικασία 
των αλυσιδωτών απαντήσεων λειτουργεί αντιστικτικά µε τη µέθοδο της εννοιολογικής 
σκαλωσιάς: ο υιοθετούµενος από το διδάσκοντα τρόπος ανάλυσης του κειµένου µε βάση 
την εννοιολογική σκαλωσιά ευνοεί τις αλυσιδωτές απαντήσεις µαθητών, οι οποίες 
εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο αναδόµησης της νέας γνώσης. Τα παραδείγµατα που 
παραθέτονται παραπάνω πιστοποιούν ότι οι αλυσιδωτές απαντήσεις, τοποθετούµενες στο 
πλαίσιο ανάλυσης των σχετικών εννοιών µε βάση την αξιοποίηση του µηχανισµού της 
εννοιολογικής σκαλωσιάς, αναδοµούν και εξελίσσουν τους σηµασιολογικούς 
συσχετισµούς των αναλυόµενων εννοιών και εγγυώνται τη διαµόρφωση ενός ευρύτερου 
γνωσιακού ορίζοντα στη διασταύρωση των ελέγξιµων προοπτικών τους. Στην ουσία, κάθε 
σειρά αλυσιδωτών απαντήσεων διαµορφώνει το συλλογικό εννοιολογικό πεδίο εντός του 
οποίου διαµορφώνονται οι  νοηµατοδοτικές συσχετίσεις που προτείνουν ορισµένοι 
µαθητές χωρίς τη διαµεσολάβηση του διδάσκοντος. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι µαθητές 
προσλαµβάνουν τις προτεινόµενες συσχετίσεις δίχως φιλτράρισµα από το ∆ιδάσκοντα Α΄, 
τους δίνει τη δυνατότητα να τις εσωτερικεύσουν και να τις υποβάλουν σε κριτική 
δοκιµασία οι ίδιοι, τουλάχιστον προσωρινά. Αρκετά συχνά ο ∆ιδάσκων Α΄ δεν προκρίνει 
µία απάντηση ως σωστότερη έναντι των υπολοίπων, θέλοντας να υποδηλώσει ότι για να 
αναδειχθούν ο πλουραλισµός και η πολυφωνία του κειµένου, καλό είναι να ακούγονται 
διάφορες και – κατά προτίµηση, αλληλοσυγκρουόµενες – απόψεις, ώστε να προσεγγίζεται 
πολύπλευρα το αναλυόµενο ζήτηµα.  

Το τελικό συµπέρασµα, λοιπόν, είναι ότι ο ∆ιδάσκων Α΄ εφαρµόζει στην πράξη µε 
αποτελεσµατικότητα το διδακτικό σχεδιασµό µας και επιτυγχάνει σε µεγάλο βαθµό τους 
στόχους του. 
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5.2.2. ∆εύτερη διδακτική εφαρµογή/14.01.09 (Κωστής Παλαµάς, Ίαµβοι και 
ανάπαιστοι, ποίηµα αρ. 37) 
 

Τάξη:   Γ2                                                           Μάθηµα:  Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 

∆ιδακτική ενότητα:  Ίαµβοι και Ανάπαιστοι       Ώρα: 10:00 – 11:00 

Ανθολόγιο Κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: το δεύτερο (αρ. 37) από τα δύο άτιτλα 
ποιήµατα της ποιητικής συλλογής Ίαµβοι και Ανάπαιστοι του Κωστή Παλαµά, σελ. 115 – 
116.  

 

Μικρή εισαγωγή στην υπόθεση του δεύτερου Παλαµικού ποιήµατος (αρ. 37) 
Το δεύτερο άτιτλο ανθολογούµενο ποίηµα από τη συλλογή Ίαµβοι και Ανάπαιστοι του 

Παλαµά µε αρ. 37 αποτυπώνει εύγλωττα τη διαλεκτική σχέση ανάµεσα στο 
αρχαιοελληνικό πνεύµα και τη χριστιανική παράδοση, στοχεύοντας στην ανάδειξη 
κρυµµένων οµοιοτήτων που δοµούν την ταυτότητα του νεοελληνικού πολιτισµού. 
Προβάλλεται το απαράµιλλο µεγαλείο του θεού Απόλλωνα στην Αρχαία Ελλάδα, η 
αναλογία ανάµεσα στο  Χριστό και τον Άδωνη, καθώς και η αθάνατη υπόσταση του 
Πανός, την οποία εγκιβωτίζει διαχρονικά στην ψυχή του κάθε άνθρωπος. Προς 
πληρέστερη ενηµέρωση του αναγνώστη παρατίθεται ακολούθως το ποίηµα: 

37 

Η γη µας γη των άφθαρτων/αερικών και ειδώλων, 

πασίχαρος και υπέρτατος/θεός µας είν’ ο Απόλλων. 

 
Στα εντάφια λευκά σάβανα/γυρτός ο Εσταυρωµένος 

είν’ ολόµορφος ο Άδωνις/ροδοπεριχυµένος. 

 
Η αρχαία ψυχή ζει µέσα µας/αθέλητα κρυµµένη· 

ο µέγας Παν δεν πέθανεν,/όχι· ο Παν δεν πεθαίνει! 

 

Η χρήση των τριών διδακτικών φυλλαδίων. Στη διδασκαλία χρησιµοποιήθηκε το 
πρόσθετο διδακτικό υλικό τριών διδακτικών φυλλαδίων, των οποίων η συνδροµή κρίθηκε 
αναγκαία προκειµένου να γίνει πιο αποτελεσµατική η µαθησιακή διαδικασία. Πιο 
συγκεκριµένα: 

• η συνδυαστική χρήση του υλικού του πρώτου διδακτικού φυλλαδίου µε τους 
µηχανισµούς της εννοιολογικής σκαλωσιάς και της εννοιολογικής γέφυρας 
ενδυνάµωσε την κριτική σκέψη των µαθητών κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας 
των κειµενικών νοηµάτων του ποιήµατος. 
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• Η συγκριτική εξέταση του ποιήµατος ‘Ιωνικόν’ του Καβάφη στο δεύτερο 
διδακτικό φυλλάδιο µε το αναλυόµενο Παλαµικό ποίηµα παρείχε τη δυνατότητα 
εξέλιξης του πίνακα εννοιολογικής σκαλωσιάς και µετασχηµατισµού της 
πληροφορίας. 

• Οι πληροφορίες για τη µορφή και το περιεχόµενο του ρεύµατος του Συµβολισµού 
στο τρίτο διδακτικό φυλλάδιο σε συνδυασµό µε την καταγραφή τους στον πίνακα 
της αίθουσας κατέστησαν πιο κατανοητή τη λειτουργία των λέξεων – συµβόλων 
στην ανάλυση των συγκριτικών εννοιολογικών ιστών των παραπάνω δύο 
ποιηµάτων. 

 
Σύντοµη περιγραφή του 1ου διδακτικού φυλλαδίου 

Το πρώτο διδακτικό φυλλάδιο περιλαµβάνει µία κριτική προσέγγιση του Νίκου 
Βέη για το παραπάνω Παλαµικό ποίηµα. Ο διδάσκων αξιοποίησε τις παρατηρήσεις του 
σχετικά µε τα ‘Απολλώνια και Πανικά µοτίβα’ του Παλαµά, την παραποµπή στις 
Αρκαδικές καταβολές του ποιµενικού θεού Πανός και την εξέλιξή του κατά τα 
ελληνιστικά χρόνια σε ‘φωτογέννητη και φωτεινή θεία ύπαρξη’. Ακολούθως, στηρίχθηκε 
στην παρατήρηση που κάνει ο Βέης, εντοπίζοντας την επιβίωση συµβολικών λατρευτικών 
στοιχείων του Άδωνη ως προσωποποιηµένης θεότητας της βλάστησης στην Ήπειρο, και τη 
συνάφεια η οποία προκύπτει από τη σύγκριση της εβδοµάδας που διαρκούσαν οι 
λατρευτικές εκδηλώσεις του µε τη χριστιανική Μεγάλη Εβδοµάδα, καθώς και της 
πανηγυρικής ανάστασής του µε τη ‘δική µας Λαµπρή’. 

 
Σύντοµη περιγραφή του 2ου διδακτικού φυλλαδίου 

Στο δεύτερο διδακτικό φυλλάδιο παρέχονται, καταρχάς, υπό µορφή τίτλων 
πληροφορίες για το ιστορικό πλαίσιο της Νέας Αθηναϊκής Σχολής και, ακολούθως, για τα 
κυριότερα χαρακτηριστικά της. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο µετρικό περιεχόµενο 
και τις συµβολιστικές προεκτάσεις του ιάµβου και του αναπαίστου στη συλλογή Ίαµβοι 
και Ανάπαιστοι του Παλαµά, διευκρινίζοντας ότι αυτή εντάσσεται στο ρεύµα του 
Συµβολισµού. Στη δεύτερη σελίδα του φυλλαδίου καταγράφονται τα θεµατικά κέντρα και 
οι βασικούς άξονες των δύο ανθολογούµενων Παλαµικών ποιηµάτων: η ‘σύγκρουση 
Επιστήµης και Ειδώλου’ στο πρώτο ποίηµα και η ‘δύναµη της αρχαιοελληνικής παράδοσης’ 
στο δεύτερο συνοδεύονται από συµπληρωµατικά σχόλια του διδάσκοντος. Παρατίθεται, 
τέλος, ως παράλληλο κείµενο το ποίηµα του Καβάφη ‘Ιωνικόν’, το οποίο πραγµατεύεται 
τη µυστική επιβίωση της αρχαιοελληνικής θρησκείας στη γη της Ιωνίας παρά την 
καταστροφή των ναών και των αγαλµάτων, ενώ η εσωτερική δύναµη των αρχαίων θεών 
παροµοιάζεται µε µία ‘αιθέρια εφηβική µορφή’. Προς πληρέστερη ενηµέρωση του 
αναγνώστη, ακολουθεί το ποίηµα ‘Ιωνικόν’: 

Κ. Π. Καβάφης, Ιωνικόν 

Γιατί τα σπάσαµε τ’ αγάλµατά των,/γιατί τους διώξαµε απ’ τους ναούς των, 
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διόλου δεν πέθαναν γι’ αυτό οι θεοί./Ω γη της Ιωνίας, σένα αγαπούν ακόµη, 

σένα οι ψυχές των ενθυµούνται ακόµη./Σαν ξηµερώνει επάνω σου πρωί αυγουστιάτικο 

την ατµόσφαιρά σου περνά σφρίγος απ’ την ζωή των·/και κάποτ’ αιθέρια εφηβική µορφή, 

αόριστη, µε διάβα γρήγορο,/επάνω από τους λόφους σου να περνά. 

 

Σύντοµη περιγραφή του 3ου διδακτικού φυλλαδίου 

Η πρώτη σελίδα του αναφέρεται στο ρεύµα του Συµβολισµού και η δεύτερη στο 
ρεύµα του Παρνασσισµού. Οι πληροφορίες παρέχονται µε την ίδια δοµή, η οποία 
περιλαµβάνει τέσσερα πεδία: 1) Μορφή, 2) Περιεχόµενο, 3) Ειδικότερα και 4) Ο 
συµβολισµός/παρνασσισµός στην Ελλάδα. Στα δύο πρώτα πεδία (‘Μορφή, Περιεχόµενο’) 
σταχυολογούνται συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά της µορφής και του περιεχοµένου 
των δύο ρευµάτων. Στο τρίτο πεδίο (‘Ειδικότερα’) παρουσιάζεται καταρχάς το ιστορικό 
πλαίσιο όπου εµφανίζεται κάθε ρεύµα και αναπτύσσονται οι βασικές θέσεις του σε 
τεχνοτροπικό επίπεδο, ενώ καταγράφονται οι βασικότεροι εκπρόσωποι του αντίστοιχου 
ρεύµατος στη Γαλλία. Το τέταρτο, τέλος, πεδίο (‘Ο συµβολισµός/παρνασσισµός στην 
Ελλάδα’) παρέχει πληροφορίες για τη µεταφύτευση του αντίστοιχου ρεύµατος στα 
ελληνικά δεδοµένα. Ο διδάσκων χρησιµοποίησε κυρίως ένα µέρος του 3ου διδακτικού 
φυλλαδίου, σχετικό µε τη µορφή και το περιεχόµενο του Συµβολισµού. Αναφέρθηκε 
ακροθιγώς στη σύντοµη ιστορική αναδροµή και τα στοιχεία για τη µορφοποίησή του 
συγκεκριµένου λογοτεχνικού ρεύµατος, στην αιτιολόγηση της βαρύτητας που αποδίδεται 
στη µουσικότητα του στίχου και την επισήµανση των κυριότερων εκπροσώπων του 
Γαλλικού και του Ελληνικού Συµβολισµού. Σηµειωτέον ότι ο ∆ιδάσκων Α΄ δεν 
παρέπεµψε στο πίσω µέρος του φυλλαδίου, όπου περιλαµβάνονται αντίστοιχα στοιχεία για 
το λογοτεχνικό ρεύµα του Παρνασσισµού. 

Προς πληρέστερη ενηµέρωση του αναγνώστη, το περιεχόµενο των τριών 
διδακτικών φυλλαδίων παρουσιάζεται στο Παράρτηµα (Νο …., Νο …. και Νο …., 
αντιστοίχως). 

 

Σχεδιασµός διδασκαλίας του υπ’αρ. 37 ποιήµατος των Ιάµβων και Αναπαίστων’ του 
Κωστή Παλαµά 

 Ο σχεδιασµός του συγκειµένου στο µάθηµα της 14/1/09 στηρίχθηκε στην 
αξιοποίηση των µηχανισµών της εννοιολογικής σκαλωσιάς και της εννοιολογικής γέφυρας, 
αναδεικνύοντας το κοινό σηµασιολογικό υπόστρωµα των αναλυόµενων εννοιών, σε 
συνδυασµό µε τη χρήση των τριών παραπάνω διδακτικών φυλλαδίων. Στο µάθηµα αυτό ο 
διδάσκων δοκίµασε τη δραστικότητα της εννοιολογικής σκαλωσιάς σε συνάρτηση µε την 
εξελικτική της πορεία, εφαρµόζοντας τη συγκριτική ανάλυση µε παράλληλο κείµενο και 
συνδυάζοντας τη διδασκαλία του µε δια-σηµειωτικές σηµειώσεις στον πίνακα, 
προκειµένου να αναλύσει το Παλαµικό ποίηµα: η εφαρµογή της εννοιολογικής σκαλωσιάς 
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συναρτάται µε τη σύλληψη της λειτουργίας της ως µηχανισµού συγκριτικής προσπέλασης 
διαφορετικών ποιητικών κειµένων. Η διαφορετικότητα παρατηρείται και ως προς τη 
χρήση των µέσων: ο ∆ιδάσκων Α΄ χρησιµοποίησε δύο µαρκαδόρους, έναν κόκκινο και 
έναν γαλάζιο, για να αποδώσει παραστατικότερα τις αναλυόµενες έννοιες και να 
απεικονίσει µε τόξα την αλληλεπίδρασή τους. Στόχος είναι να καταστεί το µάθηµα πιο 
ελκυστικό και να αυξηθεί ο βαθµός διάδρασης του µαθητή µε τις σηµειώσεις στον πίνακα.  

 

Περιγραφή της διδασκαλίας του ∆ιδάσκοντος Α΄ 

∆ιδακτική αξιοποίηση των µηχανισµών της εννοιολογικής σκαλωσιάς και γέφυρας. 
Αφού διαβάσει ο ίδιος ο διδάσκων το δεύτερο ποίηµα των Ιάµβων και Αναπαίστων  από το 
Ανθολόγιο, ρωτάει ‘Ποια είναι τα δύο στοιχεία που συγκρίνονται;’ και ο µαθητής 
Αναξίµανδρος απαντά ‘Η αρχαία ελληνική θρησκεία και ο χριστιανισµός’. Η αφόρµηση για 
τη συγκρότηση της εννοιολογικής σκαλωσιάς επιτυγχάνεται µε την επόµενη ερώτηση του 
διδάσκοντος (‘Ποιες λέξεις, στοιχεία, ιδέες παραπέµπουν στην αρχαία ελληνική θρησκεία 
και ποιες στο Χριστιανισµό;’), η οποία έχει ως αποτέλεσµα αλυσιδωτές απαντήσεις των 
µαθητών που προτείνουν λέξεις – κλειδιά. Έτσι, ο διδάσκων καταρτίζει εννοιολογική 
σκαλωσιά µε δύο στήλες. Στην πρώτη θέτει ως υπέρτιτλο τη φράση ‘Αρχαία Θρησκεία’  και 
στη δεύτερη τη λέξη ‘Χριστιανισµός’. Στην πρώτη στήλη καταγράφει τις λέξεις – κλειδιά 
‘Απόλλων, Παν, Αερικά, Άδωνις, αρχαία ψυχή, είδωλα’, που του προτείνουν οι µαθητές, 
ενώ στη δεύτερη τη λέξη ‘Εσταυρωµένος’. Προκύπτει κατ’ αυτόν τον τρόπο ο παρακάτω 
πίνακας λέξεων – κλειδιών: 

 
 
 
 
 
 

Αρχαία θρησκεία Χριστιανισµός 

Απόλλων Εσταυρωµένος 

Παν - 

Αερικά - 

Άδωνις - 

Αρχαία ψυχή - 

Είδωλα - 

Πίνακας λέξεων – κλειδιών της  εννοιολογικής σκαλωσιάς 
 
Ο ∆ιδάσκων Α΄ διατυπώνει την ερώτηση ‘Ποιο στοιχείο ενώνει τις δύο στήλες;’ και 

µετά το δισταγµό των µαθητών να συµµετάσχουν, αναλαµβάνει το ρόλο του καθοδηγητή 
και τους διευκρινίζει ότι ‘Η σχετική απάντηση εντοπίζεται στην αρχή του κειµένου’. Ο 
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µαθητής Οδυσσέας απαντά πως «το στοιχείο αυτό είναι ο ‘υπέρτατος θεός’» και ο 
διδάσκων συµφωνεί µαζί του, αλλά αµέσως µετά αναζητά άλλη απάντηση, την οποία δίνει 
ο Πυθαγόρας, παρατηρώντας ότι ‘Πρόκειται για την ελληνική γη’. Καταγράφει ως 
συνδετικό υπέρτιτλο τη φράση ‘Η γη µας’  στη µέση και πάνω από τους άλλους δύο 
υπέρτιτλους (‘Αρχαία θρησκεία’  και ‘Χριστιανισµός’), τους οποίους ενώνει µε βέλη. 
Συνεχίζει µε την ερώτηση ‘Τι θεός ήταν ο Απόλλων;’ για να λάβει την απάντηση της 
µαθήτριας Σεµέλης (‘Του φωτός και της µουσικής.’). Λαµβάνοντας αφορµή από αυτήν την 
πληροφορία, ο διδάσκων προχωρά σε µία εννοιολογική σύνδεση ανάµεσα στα πρόσωπα 
του Απόλλωνα και του Χριστού µε συνδετικό κρίκο το φως: γράφει, λοιπόν, στον πίνακα τη 
λέξη ‘φως’, συνδέοντάς την µε βέλος µε τη λέξη ‘Απόλλωνα’, και στη συνέχεια τις συνδέει 
µε τη λέξη ‘ήλιος’. ∆ιατυπώνει ερώτηση ώστε να αποδώσουν οι µαθητές αντίστοιχους 
όρους στη στήλη του Χριστιανισµού, αλλά, τελικά, ελλείψει προτάσεών τους, σηµειώνει  
ο ίδιος τη λέξη ‘Λαµπρή’  στη δεύτερη στήλη και τη συνδέει µε βέλος µε τη λέξη 
‘Εσταυρωµένο’. Ο ∆ιδάσκων Α΄ ρωτά τους µαθητές: ‘µπορούµε να κάνουµε λόγο για 
ανάλογη προσέγγιση των προσώπων του  Αδώνιδος και του Χριστού στη δεύτερη στροφή του 
ποιήµατος;’. ∆ιαπιστώνοντας την αδυναµία σύνδεσης των δύο εννοιών εκ µέρους των 
µαθητών, ο διδάσκων προσπαθεί να εγχρονίσει στα σηµερινά δεδοµένα τη χρήση της 
περισσότερο δυσερµήνευτης έννοιας, αυτής, δηλαδή, που εµπεριέχεται στις συµβολιστικές 
προεκτάσεις του ονόµατος ‘Άδωνις’, και απευθύνει την ερώτηση: ‘Σήµερα πώς 
χρησιµοποιούµε τη λέξη [Άδωνις];’. Ο µαθητής Άρης απαντά ότι ‘Στην αρχαιότητα ο 
Άδωνις θεωρείται ιδιαίτερα όµορφος και τον ερωτεύεται η Αφροδίτη, γι’ αυτό και ο ∆ίας 
παρουσιάζεται µε τη µορφή αστραπής και τον προειδοποιεί να µην την ξαναδεί· σήµερα, 
ωστόσο, η λέξη ‘Άδωνις’ έχει αρνητική χροιά, διότι συµβολίζει κάποιον που υπερηφανεύεται 
υπερβολικά». Ο διδάσκων στηρίζεται στο περιεχόµενο των παρεχόµενων πληροφοριών 
από το µαθητή Άρη και υπογραµµίζει πως 

 
Σύµφωνα µε µία εκδοχή του µύθου, ο Άδωνις είναι το µήλον της Έριδος ανάµεσα στην Αφροδίτη 
και την Περσεφόνη και για το λόγο αυτόν βρίσκεται µία περίοδο στον Κάτω Κόσµο µε την 

Περσεφόνη και µία περίοδο στον Επάνω Κόσµο µε την Αφροδίτη. Αυτή η µυθική εκδοχή αντανακλά 
οφθαλµοφανέστατα την εναλλαγή των εποχών. Στην αρχαιότητα, εξάλλου, γίνονται γιορτές και 

τελετές, όπου ο Άδωνις πεθαίνει και ανασταίνεται. Οι αρχαίες τελετές για τον Άδωνη που λαµβάνουν 
χώρα την άνοιξη παραλληλίζονται µε το δικό µας Πάσχα, ενώ οµοιότητες εντοπίζονται ανάµεσα στην 

ταφή και ανάσταση του Αδωνίδος και του Χριστού. Ουσιαστικά, όλο αυτό το θρησκειολογικό 
υπόβαθρο της αρχαίας ελληνικής παράδοσης έχει ενσωµατωθεί στη νεοελληνική χριστιανική 

παράδοση. 
 
Η χρήση του 1ου και 2ου διδακτικού φυλλαδίου σε συνδυασµό µε το µηχανισµό της 

εννοιολογικής γέφυρας ενδυναµώνει τον κριτικό στοχασµό των µαθητών. – Συγκριτικοί 
εννοιολογικοί ιστοί δύο ποιηµάτων. Ο διδάσκων µοιράζει τα δύο πρώτα διδακτικά 
φυλλάδια µε τίτλο ‘Κωστής Παλαµάς, Ίαµβοι και Ανάπαιστοι’, αµφότερα. Μία µαθήτρια 
διαβάζει από το πρώτο διδακτικό φυλλάδιο τα δεύτερο απόσπασµα, που περιλαµβάνει 
απόψεις του Νίκου Βέη αναφορικά µε τα Παλαµικά µοτίβα του θεού Απόλλωνα και του 
Πανός. Στη συνέχεια, ο διδάσκων αναλύει περαιτέρω την  επιβίωση της αρχαίας ελληνικής 
παράδοσης στο εξεταζόµενο παλαµικό ποίηµα, αναφερόµενος στο θεό Πάνα, που είναι ο 
θεός της υπαίθρου και της βλάστησης. Πιο συγκεκριµένα: 
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1. γράφει στον πίνακα τη λέξη – κλειδί ‘Επιβίωση’  και τη συνδέει µε βέλος µε τη 
φράση ‘Αρχαία θρησκεία’ και 

2. συνδέει µε βέλος τη λέξη - κλειδί ‘Πάνα’  µε τη φράση ‘ζωή στην ύπαιθρο’. 
3. Αναλύει τη σχέση ανάµεσα στο θεό Άδωνη και τα προαναφερόµενα στοιχεία της 

αρχαίας ελληνικής παράδοσης και  
4. συνδέει το όνοµά του µε βέλος µε τη λέξη – κλειδί ‘παραδόσεις’. 
5. Απευθύνει στους µαθητές την ερώτηση ‘Ποια επιστήµη αναπτύσσεται την εποχή 

εκείνη και µελετά όλα αυτά τα στοιχεία;’ και εκείνοι απαντούν σωστά πως 
πρόκειται για τη Λαογραφία.  

6. Επισηµαίνοντας ότι ‘Η Λαογραφία µελετά τη συνέχιση της αρχαιοελληνικής 
παράδοσης µέσα στη χριστιανική παράδοση’,  

7. ο διδάσκων περιβάλλει µε έναν µεγάλο κύκλο τις λέξεις – κλειδιά της πρώτης 
στήλης και τις συνδέει µε βέλος µε τη νέα λέξη – κλειδί ‘Λαογραφία’. 

8. Προκειµένου να διερευνήσει περισσότερο τη σχέση των προσώπων του Άδωνη και 
του Χριστού, ρωτάει ‘Τι το ιδιαίτερο έχει η ηµεροµηνία της 25ης ∆εκεµβρίου και την 
επιλέγουµε για να γιορτάσουµε τα  Χριστούγεννα;’. Απαντά η µαθήτρια Αλκµήνη 
πως ‘Παλαιότερα εκείνες τις µέρες γίνονταν γιορτές προς τιµήν του θεού Ήλιου’. 

9. Ο ∆ιδάσκων Α΄ συµπληρώνει πως ‘Οι συγκεκριµένες γιορτές λάµβαναν χώρα στις 
21 ∆εκεµβρίου που είναι η µικρότερη µέρα του χειµερινού ηλιοστασίου, ενώ από τότε 
αρχίζει να µεγαλώνει η µέρα. Αργότερα, αντικαθίστανται από τις γιορτές για τη 
γέννηση του Χριστού’.  

10. Ο διδάσκων συνδέει τις λέξεις – κλειδιά ‘φως, ήλιος’ – οι οποίες σχετίζονται µε τη 
λέξη ‘Απόλλωνα’ – µε τη φράση του Χριστού ‘Εγώ ειµί το φως’, την οποία 
σηµειώνει στη δεύτερη στήλη, ανάµεσα στις λέξεις ‘Χριστιανισµό’  και 
‘Εσταυρωµένο’.  

 
Στο σηµείο αυτό ο ∆ιδάσκων Α΄ επισηµαίνει συνοπτικά ορισµένες πληροφορίες που 

περιλαµβάνονται στο δεύτερο διανεµηθέν διδακτικό φυλλάδιο και κρίνει σκόπιµη την 
εξέταση του ποιήµατος ‘Ιωνικόν’ του Καβάφη ως παράλληλου κειµένου. Αφού διαβάσει 
το ποίηµα µία µαθήτρια, ο διδάσκων ζητά να γίνει σύγκριση των δύο κειµένων και να 
βρουν οι µαθητές αντιστοιχίες, οµοιότητες και – αν υπάρχουν – διαφορές. Ο µαθητής  
Πυθαγόρας εντοπίζει ‘ως κοινό σηµείο’ πως ‘Και στον Καβάφη παρουσιάζονται οι 
Νεοέλληνες να έχουν παραµελήσει τα αγάλµατα και τα καλλιτεχνήµατα και να έχουν στραφεί 
στην επιστήµη’. Ο ∆ιδάσκων Α΄ παρατηρεί την «αντιστοίχηση ανάµεσα στο Καβαφικό 
σπάσιµο των αγαλµάτων (‘Γιατί τα σπάσαµε τ’ αγάλµατά των’) και τα Παλαµικά είδωλα που 
συντρίβονται (‘χτυπάει και σπάει το Είδωλο/και το ρίχνει συντρίµµι’)». Στη συνέχεια, 
καταρτίζει πίνακα µε τέσσερεις στήλες και υπέρτιτλους ‘Ίαµβοι και Ανάπαιστοι’, 
‘ Ιωνικόν’, ‘ Οµοιότητες’ και ‘∆ιαφορές’, ενώ καταγράφει στην πρώτη στήλη τη φράση – 
κλειδί ‘συντριβή ειδώλων’, στη δεύτερη ‘σπάσιµο αγαλµάτων’ και στην τρίτη ‘κατάρριψη 
αρχαιοελληνικής θρησκείας’, αντιστοίχως. 

Έπειτα, η  µαθήτρια Αλκµήνη σηκώνει χέρι για να υπογραµµίσει πως ‘Ο Καβάφης 
υποβάλλει την ιδέα ότι δεν έχουν πεθάνει οι θεοί’, ενώ ο διδάσκων δοµεί εκ νέου την 
«αντιστοίχηση ανάµεσα στην Παλαµική εκδοχή ότι δεν πέθανε ο Παν (‘ο Μέγας Παν δεν 
πέθανεν·/όχι, ο Παν δεν πεθαίνει!’) και την Καβαφική ότι δεν πέθαναν οι θεοί (‘διόλου δεν 
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πέθαναν γι’ αυτό οι θεοί’)». Εξάγει, ακολούθως, το συµπέρασµα πως ‘Παρουσιάζεται, 
δηλαδή, ως οµοιότητα η προβολή της επιβίωσης της αρχαιοελληνικής θρησκείας και 
παράδοσης». Ο ∆ιδάσκων Α΄ σηµειώνει στην πρώτη στήλη του πίνακα τη φράση – κλειδί 
‘Ο Παν δεν πεθαίνει’, στη δεύτερη ‘οι θεοί δεν πέθαναν’ και στην τρίτη ‘επιβίωση της 
αρχαιοελληνικής θρησκείας’.  Ωστόσο, η µαθήτρια Σεµέλη εντοπίζει ‘µία ουσιώδη διαφορά 
ανάµεσα στην Παλαµική συµβίωση των δύο θρησκειών και την Καβαφική αίσθηση ότι δεν 
είναι ευχάριστη η συµβίωσή τους’. Η παρατήρηση αυτή δίνει το έναυσµα στο διδάσκοντα 
να επιβεβαιώσει ότι ‘Στον Καβάφη αποτυπώνεται, όντως, η έννοια της σύγκρουσης’ και να 
υπογραµµίσει ότι ‘Μετά το Χριστιανισµό, παρατηρείται έντονη σύγκρουση µε τον 
αρχαιοελληνικό κόσµο, και µόνον κατά τον 4ο – 5ο αι. µ.Χ. οι Μεγάλοι Πατέρες 
επιτυγχάνουν να συνταιριάσουν την αρχαιοελληνική παράδοση µε το Χριστιανισµό, ώστε να 
επιτευχθεί η ποθητή συµβίωσή τους’. Ο διδάσκων καταγράφει στην πρώτη στήλη του 
πίνακα τη φράση – κλειδί ‘συµβίωση των δύο θρησκειών’, στη δεύτερη ‘σύγκρουση των 
δύο θρησκειών’ και στην τέταρτη ‘συµβίωση vs σύγκρουση’.  Σε ερώτηση του διδάσκοντος 
αν οι µαθητές επισηµαίνουν κάποιες άλλες διαφορές, δε σηκώνονται χέρια. Τότε ο 
διδάσκων υπογραµµίζει ότι ‘Μία άλλη διαφορά προκύπτει από το γεγονός ότι ο Καβάφης 
προέρχεται από τον εκτός συνόρων Ελληνισµό, αφού κατοικεί στην Αλεξάνδρεια της 
Αιγύπτου και οι γονείς του κατάγονται από την Κωνσταντινούπολη’.  Έπειτα, καταγράφει 
στην πρώτη στήλη του πίνακα τη φράση – κλειδί ‘εντός συνόρων ελληνισµός’, στη δεύτερη 
‘εκτός συνόρων ελληνισµός’ και στην τέταρτη ‘Αλεξάνδρεια, Κων/λη vs Αθήνα’. 

 Για να επιτύχει την εναργέστερη συµµετοχή των µαθητών στον εντοπισµό µίας τρίτης 
οµοιότητας ανάµεσα στα δύο ποιήµατα, ο διδάσκων ρωτά: ‘Με τι µπορεί να παραλληλιστεί 
στο Παλαµικό ποίηµα η αιθέρια εφηβική µορφή που απεικονίζεται στο Καβαφικό ποίηµα;’. 
Ο µαθητής Ηρακλής απαντά πως ‘Μας θυµίζει τη µορφή του Άδωνη’ και ο διδάσκων 
προσθέτει πως «Εκτός από εκείνον, και ο Απόλλων παρουσιάζεται ως δεινός 
γυναικοκατακτητής, µεγαλύτερος µάλιστα και από το ∆ία. Έτσι, δοµείται µία ακόµη 
αντιστοίχηση ανάµεσα στην Καβαφική ‘αιθέρια εφηβική µορφή’ και την Παλαµική µνεία του 
Άδωνη και του Απόλλωνα». Ο ∆ιδάσκων Α΄ σηµειώνει στην πρώτη στήλη του πίνακα τη 
φράση – κλειδί ‘Άδωνις και Απόλλων’, στη δεύτερη ‘αιθέρια εφηβική µορφή’ και στην 
τρίτη ‘θεϊκή οµορφιά’. Ο διδάσκων, αφού έχει καταφέρει να κατασκευάσει µε τις 
προηγούµενες συγκρίσεις συνδετικούς εννοιολογικούς ιστούς ανάµεσα στις ιδέες των δύο 
ποιηµάτων, καταλήγει στην καίρια ερώτηση για τον εντοπισµό της έννοιας που συνδέει 
στο Καβαφικό ποίηµα την αρχαία θρησκεία και το Χριστιανισµό (‘Σε ποια γη συντελείται η 
παραπάνω γεφύρωση στο Καβαφικό ποίηµα;’). Ο µαθητής Λεωνίδας απαντά ότι αυτή 
‘λαµβάνει χώρα στη γη της Ιωνίας’ και ο ∆ιδάσκων Α΄ συνδέει στον πίνακα της 
εννοιολογικής σκαλωσιάς µε βέλος την παλαµική φράση – κλειδί ‘Η γη µας’ µε την 
Καβαφική ‘Γη της Ιωνίας’, υπό µορφή συνδετικού υπέρτιτλου των λέξεων ‘Αρχαίας 
θρησκείας’  και ‘Χριστιανισµού’. Ακολούθως, καταγράφει στην πρώτη στήλη του πίνακα 
της συγκριτικής εννοιολογικής σκαλωσιάς τη φράση – κλειδί ‘Η γη µας’  και στη δεύτερη 
‘Γη της Ιωνίας’. Σχολιάζοντας ότι ‘Ο Καβάφης βλέπει το αρχαιοελληνικό πνεύµα να σβήνει 
εκτός Ελλάδας και το γεγονός αυτό τον θλίβει’, ο ∆ιδάσκων Α΄ σηµειώνει στην τρίτη στήλη 
τη λέξη – κλειδί ‘Γη’ και στην τέταρτη την εννοιολογική ισοδυναµία ‘Ελλάδα ↔ Ιωνία’ . Ο 
µαθητής Πυθαγόρας, ακολούθως, παρεµβαίνει για να υποστηρίξει ότι ‘Στην Αλεξάνδρεια 
υπήρχε µεγαλύτερη σύνδεση µε τους αρχαίους απ’ ό,τι στην Ελλάδα’, ενώ και ο διδάσκων 
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επισηµαίνει την επιβίωση του αρχαιοελληνικού κόσµου εκεί σε µεγάλη έκταση. Έτσι, στο 
σηµείο αυτό έχει διαµορφωθεί ένας δεύτερος πίνακας συγκριτικής εννοιολογικής 
σκαλωσιάς, ο οποίος αποδεικνύει ότι όχι µόνον ο πρώτος πίνακας της εννοιολογικής 
σκαλωσιάς εξελίσσεται, αλλά και ότι δηµιουργούνται παράλληλα πολλοί πίνακες 
εννοιολογικής σκαλωσιάς, η τελική µορφή των οποίων έχει ως εξής: 
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Πίνακας λέξεων/φράσεων – κλειδιών της συγκριτικής εννοιολογικής σκαλωσιάς 

Ίαµβοι και 
Ανάπαιστοι 

Ιωνικόν Οµοιότητες ∆ιαφορές 

Συντριβή ειδώλων Σπάσιµο 
αγαλµάτων 

Κατάρριψη αρχ/κής 
θρησκείας 

- 

Ο Παν δεν πεθαίνει Οι θεοί δεν 
πέθαναν 

Επιβίωση αρχ/κής 
θρησκείας 

- 

Συµβίωση των δύο 
θρησκειών 

Σύγκρουση των δύο 
θρησκειών 

- Συµβίωση vs 
Σύγκρουση 

Εντός συνόρων 
ελληνισµός 

Εκτός συνόρων 
ελληνισµός 

- Αλεξάνδρεια, 
Κων/λη vs Αθήνα 

Άδωνις και 
Απόλλων 

Αιθέρια εφηβική 
µορφή 

Θεϊκή οµορφιά - 

Η γη µας Γη της Ιωνίας Γη Ελλάδα ↔ Ιωνία 
 

Παράλληλα, ο πρώτος πίνακας τις εννοιολογικής σκαλωσιάς µε όλους τους 
συσχετισµούς και τα βέλη διαµορφώθηκε, τελικά, σύµφωνα µε τις απαντήσεις των 
µαθητών ως εξής: 

 
Τελικός πίνακας λέξεων – κλειδιών της  εννοιολογικής σκαλωσιάς 

 

         Η γη µας ↔ Γη της Ιωνίας  

Αρχαία θρησκεία Χριστιανισµός 

Εγώ ειµί το φως 

          Φως ↔ Απόλλων ↔ Ήλιος Λαµπρή ↔ Εσταυρωµένος 

Παν Επιβίωση 

Αερικά Ζωή στην ύπαιθρο 

Άδωνις Παραδόσεις  

Αρχαία ψυχή Λαογραφία 

Είδωλα - 

  

Με δεδοµένη τη σχετική κόπωση των µαθητών, ο ∆ιδάσκων Α΄ στρέφει την προσοχή 
του σε άλλη κατεύθυνση: σβήνει ό,τι έχει γράψει στον πίνακα και παρατηρεί: ‘Και στα δυο 
ποιήµατα χρησιµοποιούνται σύµβολα. Ποια είναι αυτά;’. Γράφει στον πίνακα τη λέξη – 
κλειδί ‘Σύµβολα’  και σχηµατίζει µία στήλη, όπου ο µαθητής Ηρακλής επισηµαίνει ότι 
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πρέπει να καταγραφούν οι λέξεις ‘Είδωλο’  και ‘Επιστήµη’, τις οποίες σηµειώνει ο 
∆ιδάσκων Α΄ στη συνέχεια στον πίνακα και µε τη συνδροµή άλλων µαθητών προσθέτει τις 
λέξεις – κλειδιά ‘Απόλλων, Άδωνις, Εσταυρωµένος’.  Περικλείει όλες τις παραπάνω λέξεις 
– κλειδιά των συµβόλων µε άγκιστρο και γράφει δίπλα τη γενική λέξη – κλειδί 
‘Συµβολισµός’. Προκύπτει, έτσι, ο παρακάτω πίνακας: 

 
Σύµβολα 
Είδωλο 

Επιστήµη 
         Απόλλων                   Συµβολισµός 

Άδωνις 
Εσταυρωµένος 

 
Ο ∆ιδάσκων Α΄ παραπέµπει στο 3ο διδακτικό φυλλάδιο που πρόκειται να διανείµει για 

περαιτέρω ενηµέρωση των µαθητών ως προς το ρεύµα του Συµβολισµού, λέγοντας: ‘Ο 
ποιητής επιλέγει να µιλήσει µε σύµβολα και σε πολλά ποιήµατά του χρησιµοποιεί την 
τεχνοτροπία του Συµβολισµού.’. Στη συνέχεια, µοιράζει το 3ο διδακτικό φυλλάδιο, και 
εφιστά την προσοχή των µαθητών στις πληροφορίες που αυτό περιέχει, επισηµαίνοντας 
συνοπτικά τα γενικότερα χαρακτηριστικά της µορφής και του περιεχοµένου του 
Συµβολισµού, ειδικότερες πληροφορίες για την εµφάνιση, την εξέλιξη και τους 
κυριότερους εκπροσώπους του, καθώς και την τύχη του στην Ελλάδα. Αφού αναθέσει σε 
µία µαθήτρια να διαβάσει από το διανεµηθέν φυλλάδιο τα χαρακτηριστικά του 
Συµβολισµού ως προς τη µορφή και το περιεχόµενο, ο διδάσκων προσθέτει: ‘Θέλω να 
προσέξουµε κάποια από τα στοιχεία του Συµβολισµού’ · ενώ, όµως, προσπαθεί να ακούσει 
τις απόψεις κάποιων µαθητών, ο θόρυβος αρχίζει να γίνεται δυνατός και αναγκάζεται να 
επισείσει την ποινή της διήµερης αποβολής σε όποιον µαθητή µιλήσει εφεξής. Η 
συγκεκριµένη απειλή αποφέρει καρπούς, καθώς αποκαθίσταται άµεσα η ησυχία. Ο 
∆ιδάσκων Α΄ συνεχίζει το µάθηµα και τονίζει ότι ‘Με τη χρήση συµβόλων ο ποιητής θέλει 
να υποβάλει κάποιες σκέψεις και συναισθήµατα’. Οι σχετικές σηµειώσεις του φυλλαδίου, 
στις οποίες παραπέµπει, αναφέρουν ως χαρακτηριστικά του συµβολιστικού περιεχοµένου 
την ‘έκφραση µύχιων, ρευστών και ακαθόριστων ψυχικών καταστάσεων’ , καθώς και την 
‘έντονη υποβλητικότητα’. Με αφορµή αυτά, 

• καταρτίζει µία στήλη µε τίτλο τη λέξη – κλειδί ‘Συµβολισµός’  και 

• προσθέτει από κάτω τις φράσεις – κλειδιά ‘χρήση συµβόλων’  και ‘υποβάλλω’, 
• ρήµα το οποίο συνδέει µε βέλος µε τη λέξη – κλειδί ‘υποβλητικότητα’, την οποία 

και γράφει στον πίνακα.  
Προκύπτει κατ’ αυτόν τον τρόπο ο παρακάτω πίνακας: 

Συµβολισµός 
 

Χρήση συµβόλων 
Υποβάλλω ↔ υποβλητικότητα 

      
  Μετά από την ερώτηση του διδάσκοντος «‘τι σηµαίνει η λέξη ‘υποβλητικότητα’; » 
απαντά η µαθήτρια Ιφιγένεια ότι ‘Είναι η κατάσταση στην οποία ο άλλος δε φέρνει 
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αντίσταση σε αυτό που θέλουµε’. Ο πρώτος παρατηρεί µε ηρεµία πως «Αυτή είναι η 
σηµασία του ρήµατος ‘επιβάλλω’, ενώ στην περίπτωσή µας έχουµε ως πρώτο συνθετικό την 
πρόθεση ‘υπό’, που σηµαίνει από κάτω, διά της πλαγίας οδού, υποσυνείδητα, µε τη χρήση 
συµβόλων, µε τη χρήση της αλληγορίας»: ο ∆ιδάσκων Α΄ προχωρά στη σύνδεση µε τις 
σηµειώσεις του 3ου διδακτικού φυλλαδίου για να παρατηρήσει ότι ‘Οι µύχιες ψυχικές 
καταστάσεις υποβάλλονται µε τη χρήση συµβόλων’, αλλά στο σηµείο αυτό ολοκληρώνεται 
η διδακτική ώρα. 

 
Συζήτηση της παραπάνω διδασκαλίας 

Εφόσον η αποτελεσµατικότητα των διδακτικών χειρισµών του ∆ιδάσκοντος Α΄ ως 
προς την ανάπτυξη της ατοµικής ή συλλογικής ΖΕΑ των µαθητών είναι συνάρτηση τόσο 
του συγκειµένου εντός του οποίου εξελίσσεται η µαθησιακή διαδικασία, όσο και του 
διαµεσολαβητικού ρόλου των σηµειωτικών και πολιτισµικών εργαλειακών µηχανισµών, 
τους οποίους εφαρµόζουν ο διδάσκων και οι µαθητές στη συγκρότηση των 
νοηµατοδοτικών συνθέσεών τους, θα προχωρήσουµε παρακάτω σε αναλυτική προσέγγιση 
των εφαρµοζόµενων τεχνικών και µεθόδων, ώστε να διακριβώσουµε το βαθµό συµβολής 
τους σε γόνιµα µαθησιακά αποτελέσµατα. 

 

Κειµενική και ερµηνευτική εφαρµογή 

Στην παρούσα διδασκαλία ο διδάσκων εφαρµόζει παράλληλα τα τρία κριτήρια 
εσωτερικής διαλογικοποίησης που ενσωµατώνονται στη θεωρία των Υβριδικών 
Σηµείων, παρέχοντας ένα ενδεικτικό παράδειγµα αξιοποίησης των παρακάτω θεωρητικών 
εργαλείων: 

• κρυµµένες οµοιότητες (ανάδειξη εννοιολογικών επιµειξιών), 
• εικονικός διάλογος (διασταύρωση αφηγηµατικών φωνών των δύο ποιητών), 
• συνθετικά νοήµατα (συµπλήρωση των διαφόρων πινάκων της εννοιολογικής 

σκαλωσιάς στον πίνακα της αίθουσας µε δια-σηµειωτικές καταγραφές και 
εξελικτική σύνθεση νέων νοηµάτων). 
 
Η ανάπτυξη του εικονικού διαλόγου διακρίνεται στην περίπτωσή µας: 
 

1. στην κειµενική εφαρµογή όπου ο διδάσκων ή/και ο µαθητής ‘συνδιαλέγονται’ µε 
τα πρόσωπα του αναλυόµενου λογοτεχνικού κειµένου. 

2. Στην ερµηνευτική εφαρµογή, όπου ο διδάσκων ή/και ο µαθητής ‘συνδιαλέγονται’ 
εντός ενός διαλογικού πεδίου που δοµείται µε βάση τις απόψεις άλλων προσώπων 
(για παράδειγµα, µελετητών και κριτικών), όπως αυτές εκφέρονται σε διάφορες 
βοηθητικές πηγές, π.χ. το υλικό του διδακτικού φυλλαδίου. 

3. Στην κριτική εφαρµογή, όπου ο µαθητής αναπτύσσει ‘ψηφιακό διάλογο’ µε τις 
διαδικτυακές πηγές του µε τη συνδροµή του προτεινόµενου λογισµικού. 
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Έµφαση στην ανακάλυψη κρυµµένων νοηµάτων ως κριτηρίου διαλεκτικής 
υβριδικότητας: από την εννοιολογική σκαλωσιά στη δόµηση εννοιολογικών γεφυρών. 
Το ρόλο της αφόρµησης στη διδασκαλία της 14.1.09 αντικαθιστά η ταχεία εισαγωγή των 
µαθητών σε διαδικασία γνωσιακής σύγκρουσης µε αφορµή την ερώτηση του ∆ιδάσκοντος 
Α΄ (‘Ποια είναι τα δύο στοιχεία που συγκρούονται;’) ως προς το περιεχόµενο του δεύτερου 
Παλαµικού ποιήµατος, αµέσως µετά την ανάγνωσή του από τον ίδιο. Η επιλογή του 
ρήµατος ‘συγκρούονται’ δεν είναι τυχαία και αποσκοπεί στην κατανόηση εκ µέρους των 
µαθητών ότι τα Παλαµικά σύµβολα του κειµένου ενσωµατώνονται σε δύο αντιθετικούς 
εννοιολογικούς άξονες. ∆ύο παρατηρήσεις είναι αξιοπρόσεκτες: 

1. η επιλογή του συγκεκριµένου όρου (‘συγκρούονται’) είναι ενδεικτική και 
φανερώνει πως ‘η γλώσσα της διδασκαλίας’ του ∆ιδάσκοντος Α΄, και 
συγκεκριµένα οι λέξεις που χρησιµοποιεί στο διάλογό του µε τους µαθητές, έχουν 
ιδιαίτερη διδακτική σηµασία. 

2. ∆εδοµένου ότι η συχνή αναφορά στο ίδιο το κείµενο είναι βασικό στοιχείο της 
διδασκαλίας του ∆ιδάσκοντος Α΄ – τακτική που τεκµηριώνεται, εξάλλου, και 
από τα προηγούµενα µαθήµατα – προκύπτει ότι η διδασκαλία του είναι 
κειµενοκεντρική. 

 
 Η απάντηση του µαθητή Αναξίµανδρου (‘Η αρχαία ελληνική θρησκεία και ο 

Χριστιανισµός’) χρησιµεύει στο διδάσκοντα ως αφόρµηση για τη δόµηση εννοιολογικής 
σκαλωσιάς, η οποία δροµολογείται µε την ερώτηση ‘Ποιες λέξεις, στοιχεία, ιδέες 
παραπέµπουν στην αρχαία ελληνική θρησκεία και ποιες στο Χριστιανισµό;’. Είναι 
χαρακτηριστικό, ωστόσο, ότι εδώ ο ∆ιδάσκων Α΄ δε ζητά από τους µαθητές να 
εντοπίσουν µόνο λέξεις του κειµένου, αλλά χρησιµοποιεί επιπλέον τους όρους ‘στοιχεία’ 
και ‘ιδέες’, επιχειρώντας να ενεργοποιήσει την κριτική µατιά των µαθητών µέσω της 
διεύρυνσης του νοηµατοδοτικού ορίζοντά τους. Μετά την καταγραφή στον πίνακα των 
λέξεων – κλειδιών που προτείνουν οι µαθητές και τη συγκρότηση της εννοιολογικής 
σκαλωσιάς, γίνεται φανερή η διαλεκτική εννοιολογική δοµή της µέσω της 
κατηγοριοποίησης των όρων σε δύο στήλες. Ο ∆ιδάσκων Α΄ διατυπώνει την ερώτηση 
‘Ποιο στοιχείο ενώνει τις δύο στήλες;’, υποδεικνύοντας πως η προβαλλόµενη αντίθεση 
ανάµεσα στις δύο εννοιολογικές κατηγορίες µπορεί να γεφυρωθεί και για να 
ενεργοποιήσει, µάλιστα, περισσότερο την κριτική µατιά των µαθητών – οι οποίοι δεν 
εντοπίζουν το ζητούµενο στοιχείο – προχωρά σε διευκρινιστικό σχόλιο (‘Η σχετική 
απάντηση εντοπίζεται στην αρχή του κειµένου’). Στην παρούσα διδασκαλία του 
∆ιδάσκοντος Α΄ εντοπίζονται πολλά στοιχεία που φανερώνουν πως χρησιµοποιείται η 
‘σύγκριση εννοιών’ ως βασική διανοητική διαδικασία για την ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης των µαθητών: όλος ο διδακτικός σχεδιασµός περιστρέφεται γύρω από το 
συγκριτικό εννοιολογικό πλαίσιο της ανάλυσης του ∆ιδάσκοντος Α΄ σε δύο επίπεδα: 

• το εννοιολογικό δίπολο ‘Αρχαιοελληνική θρησκεία vs Χριστιανισµός’ και 
• τους εννοιολογικούς ιστούς του Παλαµικού και του Καβαφικού ποιήµατος. 

Η εφαρµογή του µηχανισµού της εννοιολογικής γέφυρας στο σηµείο αυτό του 
µαθήµατος δεν µπορεί να εδραιωθεί στην ανάδειξη νοηµατοδοτικών συσχετίσεων 
ανάµεσα στις δύο αντικρουόµενες έννοιες (‘Αρχαία θρησκεία’ και ‘Χριστιανισµός’), 
δεδοµένου ότι δεν έχει προχωρήσει η ερµηνευτική διαδικασία των προς ανάλυση εννοιών. 
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Εκ πρώτης όψεως, είναι εύλογο, λοιπόν, να προκαλεί αµηχανία το σχετικό ερώτηµά του 
∆ιδάσκοντος Α΄ στους µαθητές. Αυτό το αντιλαµβάνεται γρήγορα ο διδάσκων και 
προχωρά σε παροχή διευκρινιστικού σχολίου: ζητά να αναγνωρίσουν οι µαθητές την 
οµοιότητα ανάµεσα στους δύο αντικρουόµενους εννοιολογικούς πόλους, εντοπίζοντας 
απλώς το αντίστοιχο φραστικό σύνολο στην αρχή του ποιήµατος. Έτσι, ενώ ο διδάσκων 
συµφωνεί αρχικά µε την απάντηση του µαθητή Οδυσσέα («Το στοιχείο αυτό είναι ο 
‘υπέρτατος θεός’»), κατανοεί πως στην παρούσα φάση του µαθήµατος δεν µπορεί να 
στοιχειοθετηθεί το κοινό σηµασιολογικό υπόστρωµα των όρων ‘Απόλλων’ και 
‘Εσταυρωµένος’, ώστε να νοηµατοδοτηθεί το εκφώνηµα ‘υπέρτατος θεός’, επιλέγοντας, 
ακολούθως, ως σωστή την απάντηση του µαθητή Πυθαγόρα (‘Πρόκειται για την ελληνική 
γη’). Η δια-σηµειωτική καταγραφή στον πίνακα της φράσης ‘Η γη µας’ ως συνδετικού 
υπέρτιτλου στη µέση και πάνω από τους άλλους δύο υπέρτιτλους (‘Αρχαία θρησκεία’  και 
‘Χριστιανισµός’) υλοποιείται µέσω της ένωσής τους µε δύο βέλη. Χωρίς να έχει αναλυθεί 
σε λεκτικό επίπεδο ότι η Ελληνική γη είναι τόπος συγκερασµού της αρχαίας θρησκείας και 
του Χριστιανισµού, ο σχετικός µηχανισµός εννοιολογικής γεφύρωσης υλοποιείται χάρη 
στην παραγωγή συνθετικών νοηµάτων µε τη γραφική αναπαράσταση του συνδετικού 
υπέρτιτλου και των βελών στον πίνακα: ο συγκεκριµένος διδακτικός χειρισµός του 
∆ιδάσκοντος Α΄ ανάγεται στη διανοητική διαδικασία κατηγοριοποίησης εννοιών σε 
έννοιες ‘γένους’ και ‘είδους’ . Γνωρίζοντας, ωστόσο, ότι η απάντηση του µαθητή Οδυσσέα 
είναι εξίσου σωστή µε εκείνην του µαθητή Πυθαγόρα, ο ∆ιδάσκων Α΄ αποφασίζει να 
δοµήσει την εννοιολογική γεφύρωση των δύο αντικρουόµενων εννοιών (‘Αρχαία 
θρησκεία’, ‘ Χριστιανισµός’) µε αφετηρία το εννοιολογικό υπόστρωµα του εκφωνήµατος 
‘υπέρτατος θεός’, το οποίο είχε προτείνει νωρίτερα ο πρώτος. Απευθύνει την ερώτηση ‘Τι 
θεός ήταν ο Απόλλων;’ και η µαθήτρια Σεµέλη απαντά ‘Του φωτός και της µουσικής’. Η 
αποτύπωση της λέξεως – κλειδιού ‘φως’ στην εννοιολογική σκαλωσιά και η σύνδεσή της 
µέσω βέλους µε τη λέξη – κλειδί ‘Απόλλων’ αποτελεί τον πρώτο σηµειοδοτικό χειρισµό 
του ∆ιδάσκοντος Α΄, ο οποίος επεκτείνει το νοηµατοδοτικό ορίζοντα της λέξης – κλειδιού 
‘φως’, συνδέοντάς την, παράλληλα, και µε τη λέξη ‘ήλιος’ µέσω βέλους. Μετά από 
σχετική ερώτησή του για τη δεύτερη στήλη, δε λαµβάνει καµία απάντηση και προχωρά ο 
ίδιος στη σηµειοδότηση του όρου ‘Εσταυρωµένος’, παρατηρώντας ότι το Πάσχα 
ονοµάζεται και ‘Λαµπρή’, όρος που περιέχει προφανέστατα την έννοια του φωτός: οι 
αντίστοιχοι χειρισµοί του ∆ιδάσκοντος Α΄ περιλαµβάνουν την καταγραφή της λέξης 
‘Λαµπρή’ και τη σύνδεσή της µέσω βέλους µε τη λέξη – κλειδί ‘Εσταυρωµένος’. 

Έχοντας ολοκληρώσει την εννοιολογική γεφύρωση ανάµεσα στους όρους 
‘Απόλλων’ και ‘Εσταυρωµένος’, ο ∆ιδάσκων Α΄ επικεντρώνει την προσοχή των µαθητών 
στη δεύτερη στροφή, καθοδηγώντας τους σηµειοδοτικούς χειρισµούς τους µε έννοια – 
αφετηρία τη λέξη ‘Άδωνις’ και έννοια – προορισµό τη λέξη ‘Χριστός’ (‘ µπορούµε να 
κάνουµε λόγο για ανάλογη προσέγγιση των προσώπων του  Αδώνιδος και του Χριστού στη 
δεύτερη στροφή του ποιήµατος;’). Οι µαθητές δεν καταφέρνουν να γεφυρώσουν 
εννοιολογικά τους δύο όρους, διότι αγνοούν το σηµασιολογικό υπόστρωµα του όρου 
‘Άδωνις’, γεγονός που ωθεί το ∆ιδάσκοντα Α΄ να αναζητήσει τις σηµερινές 
νοηµατοδοτήσεις του παραπάνω όρου µε την ερώτηση ‘Σήµερα πώς χρησιµοποιούµε τη 
λέξη [Άδωνις];’. Η απάντηση του µαθητή Άρη προσδίδει δυναµική στην ερµηνευτική 
προσέγγιση του εκφωνήµατος ‘Άδωνις’, διακρίνοντας από τη µια τη σηµειοδότησή του 
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στην αρχαιότητα, όταν ο Άδωνης θεωρούνταν σύµβολο οµορφιάς και ο µύθος ήθελε να 
τον ερωτεύεται ακόµη και η Αφροδίτη, ενώ στη σηµερινή εποχή ο όρος έχει φορτιστεί 
σηµασιολογικά µε ‘αρνητική χροιά, διότι συµβολίζει κάποιον που υπερηφανεύεται 
υπερβολικά’. Ο ∆ιδάσκων Α΄, ακολούθως, επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στη χρήση του 
όρου κατά την αρχαιότητα, συµπληρώνοντας το ερµηνευτικό υπόβαθρο που παρείχε ο 
µαθητής Άρης µε την πληροφορία ότι τον Άδωνη διεκδικούσαν η Αφροδίτη και η 
Περσεφόνη, µε αποτέλεσµα αυτός να διαµένει περιοδικά και στον Επάνω και στον Κάτω 
Κόσµο: ο ∆ιδάσκων Α΄ καθοδηγεί στο σηµείο αυτό τη σκέψη των µαθητών µε διδακτικό 
µονόλογο, αποδίδοντας την ερµηνευτική αποκωδικοποίηση της παραπάνω µυθικής 
εκδοχής (‘Αυτή η µυθική εκδοχή αντανακλά οφθαλµοφανέστατα την εναλλαγή των εποχών). 
Συνεχίζοντας, ολοκληρώνει την εννοιολογική γεφύρωση ανάµεσα στις αρχαίες τελετές για 
τον Άδωνη που λάµβαναν χώρα την άνοιξη και το Χριστιανικό Πάσχα, παρατηρώντας ότι 
‘οµοιότητες εντοπίζονται ανάµεσα στην ταφή και ανάσταση του Άδωνη και του Χριστού’ . 
Ολοκληρώνοντας το διδακτικό του µονόλογο, ο  ∆ιδάσκων Α΄ συνοψίζει το συµπέρασµα 
των δύο εννοιολογικών γεφυρώσεων που έχουν επισηµανθεί προηγουµένως (µε βάση τις 
λέξεις – σηµεία ‘Απόλλων’ – ‘Εσταυρωµένος’ και ‘Άδωνις’ – ‘Εσταυρωµένος’) µε τα λόγια 
‘Ουσιαστικά, όλο αυτό το θρησκειολογικό υπόβαθρο της αρχαίας ελληνικής παράδοσης έχει 
ενσωµατωθεί στη νεοελληνική χριστιανική παράδοση’ . Ο ∆ιδάσκων Α΄ έχει επιτύχει στο 
σηµείο αυτό τη δόµηση εννοιολογικών γεφυρών ανάµεσα στους εκφωνηµατικούς όρους 
‘Άδωνις’ και ‘Απόλλων’ από τη µια και ‘Εσταυρωµένος’ από την άλλη: οι νοηµατοδοτικοί 
πόροι έχουν χρησιµοποιηθεί µε κατάλληλο τρόπο, ώστε να κατανοήσουν οι µαθητές τη 
διαλεκτική υβριδικότητα που αναπτύσσεται ανάµεσα στους υπέρτιτλους ‘Αρχαία 
θρησκεία’ και ‘Χριστιανισµός’ µέσω της ανάδειξης των κρυµµένων οµοιοτήτων του 
σηµασιολογικού τους υποστρώµατος. Έτσι, ενώ οι δύο υπέρτιτλοι αποτελούν λέξεις – 
σηµεία γνωσιακής σύγκρουσης δύο διαφορετικών κοσµοθεωριών, ο ∆ιδάσκων Α΄ έχει 
υποβάλει µε τους κατάλληλους χειρισµούς το σηµασιολογικό περιεχόµενό τους σε 
διαδικασία εσωτερικής διαλογικοποίησης: αξίζει να τονιστεί εδώ ο σηµαντικός από 
σηµειωτική και διδακτική σκοπιά ρόλος της παραπάνω διαδικασίας και να 
υπογραµµισθεί αυτός ο ‘µετασχηµατισµός της πληροφορίας’ που επιδιώκει ο διδάσκων. 

Έµφαση στην ανάπτυξη εικονικού διαλόγου ως κριτηρίου διαλεκτικής 
υβριδικότητας. Έχοντας ήδη δοµήσει εννοιολογικές γέφυρες µέσω των κρυµµένων 
οµοιοτήτων, ο διδάσκων θα δώσει στη συνέχεια τη δυνατότητα στους µαθητές να 
αναπτύξουν εικονικό διάλογο µε τα τρία παραπάνω συµβολοποιηµένα πρόσωπα – φορείς 
της αρχαίας και της νεοελληνικής παράδοσης (Άδωνη, Απόλλωνα και Χριστό), 
χρησιµοποιώντας ως διαµεσολαβητικό φορέα νοηµατοδότησης την άποψη του Νίκου Βέη: 
η οπτική του συγκεκριµένου διανοητή, όπως καταγράφεται στο 1ο διδακτικό φυλλάδιο, 
προσφέρει κοµβικές εννοιολογικές διασυνδέσεις ως προς τα Παλαµικά µοτίβα του θεού 
Απόλλωνα και του Πανός, καθώς και την  επιβίωση της αρχαίας ελληνικής παράδοσης στο 
αναλυόµενο ποίηµα, προκειµένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος. Συγκεκριµένα, ο 
διδάσκων 

• αναπτύσσει, καταρχάς, έµµεσο διάλογο µε τη θέση του Βέη ‘Την επιβίωση της 
αρχαίας ειδωλολατρικής ψυχής µέσα στο χριστιανικό νεοελληνικό κόσµο και την 
αθάνατη λατρεία του παντοτινού ωραίου τραγούδησε ο Ποιητής πάνω σ’ Απολλώνια 
και Πανικά µοτίβα’, καταγράφοντας στον πίνακα ως λέξη – κλειδί τον όρο 
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‘Επιβίωση’ και συνδέοντάς την µέσω βέλους µε τον υπέρτιτλο ‘Αρχαία θρησκεία’ 
(εννοιολογικό ισοδύναµο της ‘αρχαίας ειδωλολατρικής ψυχής’). Η σύνδεση της 
λέξης – κλειδιού ‘Επιβίωση’ µε το σηµασιολογικό περιεχόµενο της αρχαίας 
θρησκείας επικυρώνει µέσω της οπτικής του Βέη το συµπέρασµα που είχε εξαγάγει 
λίγο νωρίτερα ο ∆ιδάσκων Α΄ (‘Ουσιαστικά, όλο αυτό το θρησκειολογικό υπόβαθρο 
της αρχαίας ελληνικής παράδοσης έχει ενσωµατωθεί στη νεοελληνική χριστιανική 
παράδοση’). 

• Προχωρά σε εννοιολογική σύνδεση της λέξης – κλειδιού ‘Πάνα’ µε το φραστικό 
σύνολο ‘ζωή στην ύπαιθρο’, το οποίο αποτυπώνει στον πίνακα ως 
µετασχηµατισµένη απόδοση της λεκτικής ακολουθίας ‘θεός των ποιµένων και των 
ποιµνίων’ του Βέη. Στο σηµείο αυτό, ο ∆ιδάσκων Α΄ διαφοροποιείται ως προς το 
νοηµατοδοτικό πλαίσιο που προσδίδει ο Βέης στη λέξη – σηµείο ‘Παν’ (‘ Ο Παν 
δεν είναι πλέον – καθώς θέλει ο Ποιητής – θεός των ποιµένων και των ποιµνίων, 
αλλά φωτογέννητη και φωτεινή θεία ύπαρξη’), επιλέγοντας την πρότερη 
εκφωνηµατική του χρήση. Η επιλογή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο διδάσκων 
έχει ήδη δοµήσει την εννοιολογική γεφύρωση των όρων ‘Απόλλων’ και 
‘Εσταυρωµένος’ µε το σύµβολο του φωτός, και δεν επιθυµεί να δηµιουργηθεί 
εννοιολογική σύγχυση στους µαθητές, εκλαµβάνοντας τον Πάνα ως ‘φωτογέννητη 
και φωτεινή θεία ύπαρξη’ σύµφωνα µε το Βέη. Ο χειρισµός αυτός καθιστά τον 
εικονικό διάλογο ανάµεσα στο ∆ιδάσκοντα Α΄ και το Βέη ανοιχτό και γόνιµο, 
επιτρέποντας στους µαθητές να συνειδητοποιήσουν πως πρέπει να αντιµετωπίζουν 
κριτικά τις πηγές τους: αυτό συνιστά βασικό χαρακτηριστικό της διδασκαλίας 
του ∆ιδάσκοντος Α΄ που πρέπει να τονιστεί, διότι εξηγεί γιατί ο διδάσκων 
αποδίδει τόση σηµασία στην αξιοποίηση βοηθητικού διδακτικού υλικού από 
διάφορες πηγές κατά πάγια τακτική του. 

• Επικεντρώνει την προσοχή του στις παρατηρήσεις του Βέη για τη λατρεία του 
Άδωνη στην αρχαιότητα, επικυρώνοντας µέσω του αναπτυσσόµενου έµµεσου 
διαλόγου µε το κείµενο (‘Ο Άδωνης ήταν προσωποποιία της βλάστησης που χάνεται 
και πάλι ξαναγεννιέται’) τον αποσυµβολισµό της µυθικής εκδοχής που είχε 
προτείνει ο ίδιος νωρίτερα (‘Αυτή η µυθική εκδοχή αντανακλά οφθαλµοφανέστατα 
την εναλλαγή των εποχών). Μολονότι ο παραλληλισµός των γιορτών για τον 
Άδωνη στην αρχαιότητα µε το Χριστιανικό Πάσχα προκύπτει και από την 
κειµενική πηγή του Βέη, ο ∆ιδάσκων Α΄ χρησιµοποιεί και πάλι κριτικά τις απόψεις 
του τελευταίου, αποσιωπώντας την εννοιολογική σύνδεση του Χριστού µε τον 
Άδωνη µέσω του συµβόλου του φωτός (‘κάτι σαν τη δική µας Λαµπρή’), αφού έχει 
ήδη δοµήσει ο ίδιος ανάλογη σύνδεση µε το θεό Απόλλωνα. 

• Συνδέει τη λέξη – κλειδί ‘Άδωνις’ µέσω βέλους µε τη λέξη – κλειδί ‘παραδόσεις’, 
την οποία καταγράφει στον πίνακα, µεταστοιχειώνοντας το εννοιολογικό 
περιεχόµενο µίας λεκτικής ακολουθίας του κειµένου (‘Ό,τι λείψανα της συµβολικής 
λατρείας του Άδωνη και σήµερα σώζονται στην Ήπειρο’) και χρησιµοποιώντας το 
εννοιολογικό της συµπλήρωµα (‘τα ’ξερε καλά ο Ποιητής από µιλήµατα µε τον Ν.Γ. 
Πολίτη […]’) για να διατυπώσει την ερώτηση ‘Ποια επιστήµη αναπτύσσεται την 
εποχή εκείνη και µελετά όλα αυτά τα στοιχεία;’. Η απάντηση των µαθητών ότι 
πρόκειται για τη Λαογραφία σηµατοδοτεί τη δροµολόγηση εικονικού διαλόγου ως 
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προς τη συσχέτιση του ονόµατος του Πολίτη µε την ίδρυση της Λαογραφικής 
επιστήµης, διαδικασία µέσω της οποίας αναπτύσσεται η ΖΕΑ σε οµαδικό επίπεδο. 

• Υπογραµµίζει πως ‘Η Λαογραφία µελετά τη συνέχιση της αρχαιοελληνικής 
παράδοσης µέσα στη χριστιανική παράδοση’, καταλήγοντας στην ‘επιστηµονική’ – 
µέσω της Λαογραφίας – τεκµηρίωση του συµπεράσµατος που είχε εξαγάγει 
νωρίτερα (‘Ουσιαστικά, όλο αυτό το θρησκειολογικό υπόβαθρο της αρχαίας 
ελληνικής παράδοσης έχει ενσωµατωθεί στη νεοελληνική χριστιανική παράδοση.’): 
περιβάλλοντας µε έναν µεγάλο κύκλο όλες τις καταγεγραµµένες λέξεις – κλειδιά 
της πρώτης στήλης και συνδέοντάς τες µέσω βέλους µε τη λέξη – κλειδί 
‘Λαογραφία’, ο διδάσκων αναπαριστά οπτικά το πεδίο αναφοράς της 
συγκεκριµένης επιστήµης. 

• Επιχειρεί να συνδυάσει το εννοιολογικό υπόβαθρο των λέξεων – σηµείων 
‘Απόλλων’ και ‘Άδωνις’ ως εννοιών – αφετηριών για να ολοκληρώσει την 
εννοιολογική γεφύρωση µε τη λέξη – σηµείο ‘Εσταυρωµένος’ ως έννοια – 
προορισµό. Ξεκινά το συλλογισµό του µε την ερώτηση ‘Τι το ιδιαίτερο έχει η 
ηµεροµηνία της 25ης ∆εκεµβρίου και την επιλέγουµε για να γιορτάσουµε τα  
Χριστούγεννα;’ και δέχεται την απάντηση της µαθήτριας Αλκµήνης (‘Παλαιότερα 
εκείνες τις µέρες γίνονταν γιορτές προς τιµήν του θεού Ήλιου’). Ο διδάσκων 
αφορµάται από την επισήµανση της λέξης – κλειδιού ‘ήλιος’ και παρέχει ένα 
συµπληρωµατικό σχόλιο (‘Οι συγκεκριµένες γιορτές λάµβαναν χώρα στις 21 
∆εκεµβρίου που είναι η µικρότερη µέρα του χειµερινού ηλιοστασίου, ενώ από τότε 
αρχίζει να µεγαλώνει η µέρα. Αργότερα, αντικαθίστανται από τις γιορτές για τη 
γέννηση του Χριστού’): ουσιαστικά, επισηµαίνει το κοινό συµβολιστικό υπόβαθρο 
του φωτός ως νοηµατοδοτική ταύτιση της ηµεροµηνίας γέννησης του Χριστού µε 
την πρώτη µέρα του θερινού ηλιοστασίου. 

• Καταγράφει τη φράση – κλειδί του Χριστού ‘Εγώ ειµί το φως’ στη δεύτερη στήλη, 
ανάµεσα στις λέξεις – κλειδιά ‘Χριστιανισµό’ και ‘Εσταυρωµένο’, δηµιουργώντας 
την οπτική παράσταση της νοηµατοδοτικής γεφύρωσης ανάµεσα στις δύο έννοιες 
(Χριστιανισµός, Εσταυρωµένος) µέσω του εκφωνηµατικού περιεχοµένου της λέξης 
– σηµείου ‘φως’. Αµέσως µετά, ο ∆ιδάσκων Α΄ συνδέει µέσω βέλους τις λέξεις – 
κλειδιά ‘φως, ήλιος’ µε την παραπάνω φράση – κλειδί (‘Εγώ ειµί το φως’), 
δηµιουργώντας µία γραµµική παράσταση εννοιολογικής γεφύρωσης των παρακάτω 
εκφωνηµατικών όρων:  

 
      Χριστιανισµός       
       

Απόλλων →  φως, ήλιος                Εγώ ειµί το φως 
 
                                                                               Εσταυρωµένος 

∆ια-σηµειωτική καταγραφή εννοιολογικής γεφύρωσης 
 

 Ως προς τη διδακτική µέθοδο, παρατηρείται συνδυαστική χρήση µονολογικής και 
διαλογικής επεξεργασίας των αναλυόµενων νοηµάτων, ενώ η συνδροµή των µαθητών 
είναι καθοριστική σε δύο σηµεία του µαθήµατος και, ειδικότερα, εντοπίζεται στην 



 398

επισήµανση του ρόλου της Λαογραφικής επιστήµης και του συµβολιστικού υποστρώµατος 
της 25ης ∆εκεµβρίου. Ο διδάσκων αναλαµβάνει να ενορχηστρώσει τις πληροφορίες που 
αντλεί από το κείµενο του Βέη µε τους Παλαµικούς συµβολισµούς, νοηµατοδοτώντας 
έναν νέο υβριδικό διάλογο ανάµεσα στα δύο κείµενα: σε αυτόν το διακειµενικό διάλογο ο 
ρόλος του ∆ιδάσκοντος Α΄ είναι να συνθέσει τους διαθέσιµους νοηµατοδοτικούς πόρους 
µε τέτοιον τρόπο, ώστε να καλλιεργηθεί  η κριτική σκέψη των µαθητών. Οι διδακτικοί 
χειρισµοί του, στηριγµένοι στην ανάπτυξη εικονικού διαλόγου, είναι εξαιρετικά λεπτοί και 
αποτελεσµατικοί ως προς την ενδυνάµωση των εννοιολογικών γεφυρών, που είχαν 
δοµηθεί νωρίτερα µέσω της ανακάλυψης κρυµµένων οµοιοτήτων. Έτσι, το απόσπασµα 
του Βέη στο 1ο διδακτικό φυλλάδιο καθίσταται διακειµενικό πρίσµα διάθλασης των 
εννοιολογικών επιµειξιών που επιχειρεί ο  ∆ιδάσκων Α΄, ενώ οι δια-σηµειωτικές 
καταγραφές του στον πίνακα αποδίδουν τα συνθετικά νοήµατα που προκύπτουν από την 
ερµηνευτική διαδικασία. Ο διδάσκων θα επικεντρώσει στη συνέχεια την προσοχή του στην 
αποτύπωση νέων συνθετικών νοηµάτων, δοµηµένων στη διαλεκτική βάση δύο ποιητικών 
κειµένων και στοιχειοθετηµένων µε βάση τις εσωτερικά διαλογικοποιηµένες λέξεις – 
σηµεία τους. 

Κρυµµένες οµοιοτήτες, εικονικός διάλογος και συνθετικά νοήµατα. Ο ∆ιδάσκων Α΄ 
επεκτείνει, ακολούθως, τη λειτουργία του µηχανισµού της εννοιολογικής σκαλωσιάς µε 
βάση τους συγκριτικούς εννοιολογικούς ιστούς δύο ποιηµάτων, του αναλυόµενου 
Παλαµικού και του Καβαφικού ποιήµατος ‘Ιωνικόν’, που βρίσκεται στο 2ο διδακτικό 
φυλλάδιο. ∆ιδακτικός στόχος είναι να καλλιεργηθεί η κριτική ικανότητα των µαθητών 
µέσα από 

• τη συγκριτική ερµηνευτική προσπέλαση των δύο κειµένων,  

• την ανάδειξη της διακειµενικότητας (της ανακάλυψης παρεµφερών και 
αλληλοσυµπληρούµενων νοηµάτων σε διάφορα κείµενα) και διαλογικότητας (της 
ανάπτυξης εικονικού διαλόγου µεταξύ των φωνών διαφορετικών κειµένων, που 
‘συνδιαλέγονται’ µεταξύ τους) των δύο ποιητικών φωνών και  

• τον εντοπισµό των νοηµατοδοτικών συγκλίσεων ή/και αποκλίσεών τους. 
Ο ∆ιδάσκων Α΄ ζητά αρχικά από τους µαθητές να συγκρίνουν τα δύο ποιήµατα και να 

επισηµάνουν εννοιολογικές οµοιότητες και αντιστοιχίες ή τυχόν διαφορές. Η υιοθέτηση 
της διαλογικής µεθόδου αποσκοπεί στην αυξηµένη συµµετοχή τους στη διδακτική 
διαδικασία. Στην παρούσα φάση της, ο διδάσκων εντάσσει παράλληλα στους διδακτικούς 
χειρισµούς του την ανακάλυψη κρυµµένων οµοιοτήτων, την καλλιέργεια εικονικού 
διαλόγου και την ανάπτυξη συνθετικών νοηµάτων, µε έµφαση στην τελευταία. Έτσι, η 
ανακάλυψη κρυµµένων οµοιοτήτων και ο εικονικός διάλογος ανάµεσα στην Παλαµική και 
την Καβαφική φωνή µε διαµεσολαβητές το ∆ιδάσκοντα Α΄ και τους µαθητές ακολουθεί 
την παρακάτω πορεία, ενώ αποδίδεται ιδιαίτερη σηµασία στη συγκρότηση των συνθετικών 
νοηµάτων µε τις δια-σηµειωτικές καταγραφές του ∆ιδάσκοντος Α΄ στον πίνακα. Πιο 
συγκεκριµένα: 

‘Κατάρριψη της αρχαιοελληνικής θρησκείας’:  το πρώτο ‘κοινό σηµείο’, σύµφωνα µε 
το µαθητή  Πυθαγόρα, έγκειται στην εγκατάλειψη των αγαλµάτων και τη στροφή των 
Νεοελλήνων στην επιστήµη (‘Και στον Καβάφη παρουσιάζονται οι Νεοέλληνες να έχουν 
παραµελήσει τα αγάλµατα και τα καλλιτεχνήµατα και να έχουν στραφεί στην επιστήµη’). Ο 
∆ιδάσκων Α΄ αφορµάται από το πρώτο σκέλος της απάντησης, το οποίο χρησιµοποιεί ως 
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νοηµατικό υπόβαθρο για να προσδιορίσει επακριβώς την πρώτη οµοιότητα ανάµεσα στα 
δύο κείµενα, δηλαδή την «αντιστοίχηση ανάµεσα στο Καβαφικό σπάσιµο των αγαλµάτων 
(‘Γιατί τα σπάσαµε τ’ αγάλµατά των’) και τα Παλαµικά είδωλα που συντρίβονται (‘χτυπάει 
και σπάει το Είδωλο/και το ρίχνει συντρίµµι’)», ενώ αποσιωπά το δεύτερο σκέλος της 
απάντησης του µαθητή Πυθαγόρα αναφορικά µε την επιστήµη, διότι δεν είναι εύστοχο. 
Αναφορικά µε τα συνθετικά νοήµατα, ο διδάσκων σχηµατοποιεί οπτικά τη διαδικασία 
εσωτερικής διαλογικοποίησης των κειµενικών νοηµάτων µέσα από το συγκριτικό πρίσµα 
της ερµηνευτικής τους προσπέλασης, καταρτίζοντας πίνακα µε τέσσερεις στήλες και 
υπέρτιτλους ‘Ίαµβοι και Ανάπαιστοι’, ‘ Ιωνικόν’, ‘ Οµοιότητες’ και ‘∆ιαφορές’. 
Καταγράφοντας ως φράσεις – κλειδιά στην πρώτη στήλη ‘συντριβή ειδώλων’ και στη 
δεύτερη ‘σπάσιµο αγαλµάτων’, δοµεί δύο εννοιολογικές ισοδυναµίες ανάµεσα στις λέξεις – 
σηµεία ‘συντριβή – σπάσιµο’ και ‘ειδώλων – αγαλµάτων’ και αποτυπώνει µε αρκετά 
µεγάλη ακρίβεια τους αντίστοιχους ποιητικούς όρους των δύο κειµένων. Η συµπλήρωση 
της τρίτης στήλης των οµοιοτήτων γίνεται µε όρους αναγωγικής επέκτασης του 
νοηµατοδοτικού ορίζοντα των δύο προηγούµενων φράσεων – κλειδιών: οι λέξεις – σηµεία 
‘συντριβή, σπάσιµο’ ενσωµατώνονται στο εκφωνηµατικό περιεχόµενο της λέξης – σηµείου 
‘κατάρριψη’, ενώ οι λέξεις – σηµεία ‘αγαλµάτων, ειδώλων’ στο εννοιολογικό υπόστρωµα 
της ‘αρχαιοελληνικής θρησκείας’. Έτσι, η καταχώρηση στην τρίτη στήλη µε τη µορφή  
‘κατάρριψη αρχαιοελληνικής θρησκείας’ ολοκληρώνει τη διαδικασία εσωτερικής 
διαλογικοποίησης των παραπάνω όρων, απηχώντας την αναγωγική αποτύπωση των 
συνθετικών τους νοηµάτων. 

‘Επιβίωση της αρχαιοελληνικής θρησκείας’:  η  µαθήτρια Αλκµήνη επεσήµανε ότι  
‘Ο Καβάφης υποβάλλει την ιδέα ότι δεν έχουν πεθάνει οι θεοί’: η χρήση του ρήµατος 
‘υποβάλλει’ είναι άκρως επιτυχηµένη για το συµβολιστικό υπόστρωµα του Καβαφικού 
ποιήµατος και τις λυρικές αποχρώσεις των αναδυόµενων νοηµάτων του. Ο ∆ιδάσκων Α΄ 
καθοδηγεί και πάλι τη σκέψη των µαθητών, στηριζόµενος στην παρατήρηση της 
µαθήτριας Αλκµήνης, δοµώντας την «αντιστοίχηση ανάµεσα στην Παλαµική εκδοχή ότι δεν 
πέθανε ο Παν (‘ο Μέγας Παν δεν πέθανεν·/όχι, ο Παν δεν πεθαίνει!’) και την Καβαφική ότι 
δεν πέθαναν οι θεοί (‘διόλου δεν πέθαναν γι’ αυτό οι θεοί’)» και φτάνοντας, τελικά, στο 
ακόλουθο συµπέρασµα: ‘Παρουσιάζεται, δηλαδή, ως οµοιότητα η προβολή της επιβίωσης 
της αρχαιοελληνικής θρησκείας και παράδοσης». Αναφορικά µε τα συνθετικά νοήµατα, ο 
διδάσκων συµπληρώνει τις δύο πρώτες στήλες µε τις φράσεις – κλειδιά ‘Ο Παν δεν 
πεθαίνει’ και ‘οι θεοί δεν πέθαναν’, αντιστοίχως, αναδεικνύοντας την εννοιολογική 
αναλογία των αντίστοιχων λεκτικών ακολουθιών των δύο ποιηµάτων. Η ενσωµάτωση των 
παραπάνω εννοιολογικών πρώτων υλών των λέξεων – σηµείων ‘δεν πεθαίνει, δεν πέθαναν’ 
στο εκφωνηµατικό περιεχόµενο της λέξης σηµείου ‘επιβίωση’ και, παράλληλα, η 
αναγωγική επέκταση του νοηµατοδοτικού ορίζοντα των λέξεων – σηµείων ‘Παν, οι θεοί’ 
στο εκφωνηµατικό περιεχόµενο ‘ της αρχαιοελληνικής θρησκείας’, οδηγεί στην 
καταχώρηση της δεύτερης οµοιότητας στην τρίτη στήλη µε τη µορφή ‘επιβίωση της 
αρχαιοελληνικής θρησκείας’. Η παραπάνω συγκλίνουσα νοηµατοδοτική πορεία των 
διακειµενικών εννοιών όχι µόνο συνθέτει τη διαδικασία εσωτερικής διαλογικοποίησης των 
παραπάνω όρων, αλλά και την εµβαθύνει, µε βάση την υβριδική διαλογικότητα των 
συνθετικών νοηµάτων που αναπτύσσονται ανάµεσα στις δύο πρώτες οµοιότητες: η 
‘κατάρριψη’ και η ‘επιβίωση’ της αρχαιοελληνικής θρησκείας παρόλο που εµπεριέχουν 
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αντιφατικό σηµασιολογικό περιεχόµενο, αποτελούν οµοιότητες στο διεξαγόµενο 
διακειµενικό διάλογο.  

‘Συµβίωση vs σύγκρουση των δύο θρησκειών’:  η µαθήτρια Σεµέλη υπογραµµίζει ‘µία 
ουσιώδη διαφορά ανάµεσα στην Παλαµική συµβίωση των δύο θρησκειών και την Καβαφική 
αίσθηση ότι δεν είναι ευχάριστη η συµβίωσή τους’, ενώ ο  ∆ιδάσκων Α΄ συµφωνεί, 
λέγοντας πως  ‘Στον Καβάφη αποτυπώνεται, όντως, η έννοια της σύγκρουσης’. Στη 
συνέχεια, παρέχει µία ιστορική τεκµηρίωση της θέσης αυτής (‘Μετά το Χριστιανισµό, 
παρατηρείται έντονη σύγκρουση µε τον αρχαιοελληνικό κόσµο, και µόνον κατά τον 4ο – 5ο 
αι. µ.Χ. οι Μεγάλοι Πατέρες επιτυγχάνουν να συνταιριάσουν την αρχαιοελληνική παράδοση 
µε το Χριστιανισµό, ώστε να επιτευχθεί η ποθητή συµβίωσή τους’). Στο σηµείο αυτό, ο 
εντοπισµός της υβριδικής διαλογικότητας ως προς την πρώτη εννοιολογική απόκλιση 
ανάµεσα στα δύο ποιητικά κείµενα παραµένει προς αξιοποίηση. Αναφορικά µε τα 
συνθετικά νοήµατα, η διαδικασία εσωτερικής διαλογικοποίησης θα συνεχιστεί ως 
διακειµενική αποτύπωση των διαφορών που εντοπίζονται κατά την πορεία της 
ερµηνευτικής ανάλυσης. Έχοντας διατηρήσει ως κοινό πεδίο αναφοράς το εννοιολογικό 
υπόβαθρο των λέξεων – σηµείων ‘δύο θρησκείες’, ο διδάσκων θα αποτυπώσει δια-
σηµειωτικά τόσο την Παλαµική φωνή νοηµατοδοτώντας το εκφωνηµατικό περιεχόµενο 
της λέξης – σηµείου ‘συµβίωση’, όσο και την Καβαφική φωνή µέσω της λέξης – σηµείου 
‘σύγκρουση’. Έτσι, η καταγραφή στην πρώτη στήλη του πίνακα της φράσης – κλειδιού 
‘συµβίωση των δύο θρησκειών’ και στη δεύτερη της φράσης – κλειδιού ‘σύγκρουση των 
δύο θρησκειών’ συνεπάγεται την προφανή καταχώρηση στην τέταρτη στήλη της 
εννοιολογικής αντίθεσης των λέξεων – σηµείων ‘συµβίωση vs σύγκρουση’. 

‘Εντός και εκτός συνόρων ελληνισµός’:  η προσπάθεια του διδάσκοντος να εµπλέξει 
τους µαθητές σε διάλογο για τον εντοπισµό και άλλων διαφορών αποβαίνει άκαρπη και 
έτσι αναγκάζεται να αναλάβει αυτός καθοδηγητικό ρόλο, τονίζοντας πως ‘Μία άλλη 
διαφορά προκύπτει από το γεγονός ότι ο Καβάφης προέρχεται από τον εκτός συνόρων 
Ελληνισµό, αφού κατοικεί στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και οι γονείς του κατάγονται από 
την Κωνσταντινούπολη’. Η επισήµανση της δεύτερης διαφοράς προσδιορίζει τους 
νοηµατοδοτικούς χειρισµούς του Καβάφη µε συγκειµενικούς όρους και παρέχει µία 
πληροφορία κοµβικής σηµασίας για τη δόµηση της εννοιολογικής γεφύρωσης στη 
συνέχεια. Αναφορικά µε τα συνθετικά νοήµατα, το επόµενο βήµα διαλεκτικής 
προσέγγισης των δύο ποιητικών κειµένων αφορά στην επισήµανση του ρόλου των 
βιωµατικών εµπειριών του Καβάφη στη διαδικασία της εσωτερικής διαλογικοποίησης των 
λέξεων – σηµείων του σε σχέση µε τους αντίστοιχους νοηµατοδοτικούς χειρισµούς του 
Παλαµά. Ο ∆ιδάσκων Α΄ διατηρεί ως κοινό πεδίο αναφοράς το εννοιολογικό υπόστρωµα 
της λέξης – σηµείου ‘ελληνισµός’, νοηµατοδοτώντας το εκφωνηµατικό της περιεχόµενο 
µέσω των δια-σηµειωτικών καταγραφών στον πίνακα: το βιωµατικό πλαίσιο επιδρά στους 
νοηµατοδοτικούς χειρισµούς του Παλαµά και του Καβάφη, διότι το κοινωνικο-
πολιτισµικό πεδίο επηρεάζει τις διακριτές γνωσιακές δοµές των ποιηµάτων τους. Έτσι, ο 
∆ιδάσκων Α΄ καταγράφει στην πρώτη στήλη τη φράση – κλειδί  ‘εντός συνόρων 
ελληνισµός’, ενώ στη δεύτερη τη φράση – κλειδί ‘εκτός συνόρων ελληνισµός’, για να 
εξειδικευθεί στην τέταρτη στήλη η εννοιολογική αντίθεσή τους µε την αποτύπωση 
συγκεκριµένων τοπωνυµίων – φορέων κοινωνικού και πολιτισµικού επικαθορισµού του 
σηµασιολογικού περιεχοµένου των ποιηµάτων τους (‘Αλεξάνδρεια, Κων/λη vs Αθήνα’). 
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‘Θεϊκή οµορφιά’:  ο διδάσκων, διαπιστώνοντας τη µειωµένη συµµετοχή των µαθητών, 
διατυπώνει την ερώτηση ‘Με τι µπορεί να παραλληλιστεί στο Παλαµικό ποίηµα η αιθέρια 
εφηβική µορφή που απεικονίζεται στο Καβαφικό ποίηµα;’, µε στόχο την επισήµανση µίας 
τρίτης οµοιότητας ανάµεσα στα δύο κείµενα. Η απάντηση του µαθητή Ηρακλή (‘Μας 
θυµίζει τη µορφή του Άδωνη’) ικανοποιεί το διδάσκοντα, ο οποίος αναδεικνύει στη 
συνέχεια κρυµµένες οµοιότητες της ‘αιθέριας εφηβικής µορφής’ όχι µόνο µε τον Άδωνη, 
αλλά και τον Απόλλωνα («Εκτός από εκείνον, και ο Απόλλων παρουσιάζεται ως δεινός 
γυναικοκατακτητής, µεγαλύτερος µάλιστα και από το ∆ία. Έτσι, δοµείται µία ακόµη 
αντιστοίχηση ανάµεσα στην Καβαφική ‘αιθέρια εφηβική µορφή’ και την Παλαµική µνεία του 
Άδωνη και του Απόλλωνα»). Στην πραγµατικότητα, η επισήµανση της συγκεκριµένης 
οµοιότητας βασίζεται – όπως και προηγουµένως – στην ανάδειξη του ρόλου των 
βιωµατικών εµπειριών του Καβάφη, ενώ ο ∆ιδάσκων Α΄ σωστά δεν κάνει αναφορά στις 
οµοφυλοφιλικές προτιµήσεις του ποιητή, χειρισµός που θα απορρύθµιζε το βηµατισµό της 
διαλεκτικής ερµηνευτικής προσέγγισης των δύο κειµένων. Αναφορικά µε τα συνθετικά 
νοήµατα, ο διδάσκων εκλαµβάνει τους νοηµατοδοτικούς χειρισµούς του Παλαµά και του 
Καβάφη ως συµβολιστικές κωδικοποιήσεις του αισθητικού τους προσανατολισµού και 
καταχωρεί στην πρώτη στήλη του πίνακα τη φράση – κλειδί ‘Άδωνις και Απόλλων’, ενώ 
στη δεύτερη τη φράση – κλειδί ‘αιθέρια εφηβική µορφή’. Η εννοιολογική αναγωγή των 
παραπάνω λέξεων – σηµείων στο εκφωνηµατικό περιεχόµενο του όρου ‘θεϊκή οµορφιά’ 
ωθεί το διδάσκοντα στην καταχώρηση της συγκεκριµένης φράσης – κλειδιού στην τρίτη 
στήλη του πίνακα, διατυπώνοντας µε τον τρόπο αυτόν τον εννοιολογικό συγκερασµό του 
αρχαίου ελληνικού πολιτισµού (‘θεϊκή’) και της αισθητικής αναζήτησης του κάλλους 
(‘οµορφιά’). 

‘Η γη µας – Γη της Ιωνίας’: εννοιολογική γεφύρωση µέσα από τις κρυµµένες 
οµοιότητες/διαφορές, τον εικονικό διάλογο και τα συνθετικά νοήµατα. Έχοντας ήδη 
δοµήσει εννοιολογικές γέφυρες ανάµεσα στο αρχαιοελληνικό και το χριστιανικό πνεύµα 
και θέτοντας πλέον ως απώτερο στόχο την εννοιολογική γεφύρωση των σηµείων του 
‘ποιητικού χώρου’, όπου διαµορφώνεται η διαχρονική εξέλιξη του ελληνικού πνεύµατος 
µε βάση το περιεχόµενο των δύο κειµένων, ο ∆ιδάσκων Α΄ επικεντρώνει καταρχάς την 
προσοχή του στον ποιητικό χώρο που συνέχει την αρχαία θρησκεία και το  Χριστιανισµό 
στο Καβαφικό ποίηµα και απευθύνει την ερώτηση ‘Σε ποια γη συντελείται η παραπάνω 
γεφύρωση στο Καβαφικό ποίηµα;’,. Μετά την απάντηση του µαθητή Λεωνίδα (‘η 
γεφύρωση λαµβάνει χώρα στη γη της Ιωνίας’ ) και αφού ο διδάσκων υπενθυµίσει ότι 
ανάλογη γεφύρωση στο Παλαµικό ποίηµα λαµβάνει χώρα στη ‘γη µας’, η αποτύπωση των 
συνθετικών νοηµάτων υλοποιείται:  

• µε τη δια-σηµειωτική αξιοποίηση της απάντησης του µαθητή Λεωνίδα εκ µέρους 
του ∆ιδάσκοντος Α΄ µέσω ενός βέλους που συνδέει την παλαµική φράση – κλειδί 
‘Η γη µας’  µε την Καβαφική ‘Γη της Ιωνίας’ , υπό µορφή συνδετικού υπέρτιτλου 
των λέξεων ‘Αρχαίας θρησκείας’ και ‘Χριστιανισµού’ στον πίνακα της 
εννοιολογικής σκαλωσιάς. 

• Με την καταχώρηση στην πρώτη στήλη του πίνακα της συγκριτικής εννοιολογικής 
σκαλωσιάς της φράσης – κλειδιού ‘Η γη µας’  και στη δεύτερη της φράσης – 
κλειδιού ‘Γη της Ιωνίας’. 
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Προκειµένου να καταστεί σαφής ο µηχανισµός της εννοιολογικής γεφύρωσης των 
σηµείων του ‘ποιητικού χώρου’ στα δύο κείµενα, ο ∆ιδάσκων Α΄ προσθέτει ότι η 
επισήµανση των δύο διαφορών δεν αναιρεί τη δυνατότητα ανακάλυψης των τριών 
οµοιοτήτων στον πίνακα της συγκριτικής εννοιολογικής σκαλωσιάς. Χρησιµοποιώντας 
τον όρο ‘γεφύρωση’ για να νοηµατοδοτήσει το κοινό εκφωνηµατικό υπόβαθρο των λέξεων 
– σηµείων ‘αρχαία θρησκεία’ και ‘Χριστιανισµός’ µέσω των τριών κρυµµένων οµοιοτήτων 
– αλλά και των δύο διαφορών – που έχουν ήδη εντοπιστεί, ο ∆ιδάσκων Α΄ σχολιάζει ότι 
‘Ο Καβάφης βλέπει το αρχαιοελληνικό πνεύµα να σβήνει εκτός Ελλάδας και το γεγονός αυτό 
τον θλίβει’ , προσθέτοντας στην τρίτη στήλη τη λέξη – κλειδί ‘Γη’ και στην τέταρτη την 
εννοιολογική ισοδυναµία ‘Ελλάδα ↔ Ιωνία’ . Η παρέµβαση, εξάλλου, του µαθητή 
Πυθαγόρα (‘Στην Αλεξάνδρεια υπήρχε µεγαλύτερη σύνδεση µε τους αρχαίους απ’ ό,τι στην 
Ελλάδα’) δίνει τη δυνατότητα στο διδάσκοντα να τονίσει ακολούθως πως οι διαφορές είναι 
εκείνες που µας κάνουν ικανούς να ανακαλύπτουµε τις οµοιότητες, παρέχοντας έτσι 
πρόσθετη ερµηνευτική τεκµηρίωση και αναδεικνύοντας αποτελεσµατικότερα την υβριδική 
διαλογικότητα των λέξεων - σηµείων ανάµεσα στα δύο κείµενα στην παρούσα φάση της 
εννοιολογικής γεφύρωσης των σηµείων του ποιητικού χώρου. 

Η διασάφηση της έννοιας του Συµβολισµού µέσω βοηθητικών πινάκων προσκρούει 
στην κόπωση των µαθητών. Η προσπάθεια του ∆ιδάσκοντος Α΄ να περιχαρακώσει 
εννοιολογικά το ρεύµα του  Συµβολισµού αποσκοπεί στην ανάλυση της λειτουργίας των 
συµβόλων στο ποιητικό κείµενο και της αλληγορικής διάστασης που προσλαµβάνει το 
σηµασιολογικό περιεχόµενό τους. Η ανάδειξη ενδεικτικών συµβόλων των δύο Παλαµικών 
ποιηµάτων µε τη βοήθεια των µαθητών αναπαρίσταται υπό τη µορφή πίνακα, ενώ ο 
εννοιολογικός προσδιορισµός ‘Συµβολισµός’ επεκτείνει το νοηµατοδοτικό ορίζοντα των 
παραπάνω συµβόλων (‘Είδωλο,  Επιστήµη, Απόλλων, Άδωνις, Εσταυρωµένος’). Με στόχο 
την κατανόηση εκ µέρους των µαθητών του τρόπου εφαρµογής µεταφορικών µηχανισµών 
και επένδυσης µε αλληγορικό περιεχόµενο µέσω της χρήσης συµβόλων, ο διδάσκων θα 
παραπέµψει τους µαθητές στις πληροφορίες του 3ου διδακτικού φυλλαδίου µε τα λόγια: ‘Ο 
ποιητής επιλέγει να µιλήσει µε σύµβολα και σε πολλά ποιήµατά του χρησιµοποιεί την 
τεχνοτροπία του Συµβολισµού.’.  

Είναι φανερό πως ο ∆ιδάσκων Α΄ επιµένει στον εννοιολογικό συσχετισµό του 
παράγωγου ουσιαστικού ‘υποβλητικότητα’ σε σχέση µε το ρήµα ‘υποβάλλω’ («‘ τι σηµαίνει 
η λέξη ‘υποβλητικότητα’; »), διότι θέλει να σιγουρευτεί πως οι µαθητές έχουν κατανοήσει 
τη σηµασία του. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, µάλιστα, το γεγονός πως οι ερµηνευτικές 
εκδοχές που προτείνει ο ∆ιδάσκων Α΄ παρουσιάζουν µία εννοιολογική κλιµάκωση από το 
συγκεκριµένο  προς το αφηρηµένο, παρέχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο µία ενδεικτική 
αποτύπωση του σηµασιολογικού εύρους που δύναται να προσλάβει ακόµα και µία 
πρόθεση ως πρώτο συνθετικό. Ο εκφωνηµατικός χαρακτήρας του όρου 

 
1. εντοπίζεται σε χωρικά όρια (‘από κάτω, διά της πλαγίας οδού’), 
2. στη συνέχεια παρακάµπτει το ορθολογιστικό πρότυπο (‘υποσυνείδητα’), 
3. έπειτα προσδιορίζεται µε βάση τη συµβολιστική χρήση του (‘µε τη χρήση 

συµβόλων’) και, τέλος, 
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4. τονίζεται η εφαρµογή του ως µηχανισµού αλληγορικής µεταφοράς δεδοµένων (‘µε 
τη χρήση της αλληγορίας’).  

Με το συγκεκριµένο διδακτικό χειρισµό ο ∆ιδάσκων Α΄ προσφέρει στους µαθητές ένα 
απτό παράδειγµα των εννοιολογικών αποκλίσεων που επιδέχεται η νοηµατοδότηση της 
πρόθεσης ‘υπό’, εγκιβωτίζοντας κρυµµένες οµοιότητες στο ερµηνευτικό σενάριο κάθε 
εκδοχής. Η τελευταία παρατήρησή του πριν χτυπήσει το κουδούνι (‘Οι µύχιες ψυχικές 
καταστάσεις υποβάλλονται µε τη χρήση συµβόλων’) αναπτύσσει εκ νέου τον έµµεσο 
διάλογο µε τη ‘φωνή’ του 3ου διδακτικού φυλλαδίου (‘έκφραση µύχιων, ρευστών και 
ακαθόριστων ψυχικών καταστάσεων’ , ‘έντονη υποβλητικότητα’, ‘ χρήση συµβόλων από το 
χώρο των αισθήσεων’). 

 
∆ιδακτικές αρχές και µέθοδοι 

Οι διδακτικές αρχές και µέθοδοι σύµφωνα µε τις οποίες ο ∆ιδάσκων Α΄ οργανώνει 
το µάθηµά του είναι: 

�  Οι ποικίλες µορφές της εννοιολογικής σκαλωσιάς είναι απαραίτητες για την 
εξέλιξη της σκέψης πάνω σε έννοιες του διδακτικού κειµένου. 

� Ο εντοπισµός των νοηµατοδοτικών συγκλίσεων ή/και αποκλίσεών τους: σύγκριση 
εννοιών των διδακτικών κειµένων και βοηθητικών πηγών της διδασκαλίας 
(επισήµανση διαφορών, συγκρούσεων, οµοιοτήτων κατά τη διαµόρφωση της 
εξέλιξης της εννοιολογικής σκαλωσιάς), η οποία αποσκοπεί στην ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης των µαθητών.  

� Η κατάταξη των εννοιών σε έννοιες γένους και είδους υλοποιείται στη διδακτική 
διαδικασία και αποτυπώνεται χάρη στην παραγωγή συνθετικών νοηµάτων µε τις 
δια-σηµειωτικές αναπαραστάσεις στον πίνακα της αίθουσας. 

� Ο κειµενοκεντρικός χαρακτήρας της διδασκαλίας του ∆ιδάσκοντος Α΄ προκύπτει 
από τις συχνές αναφορές του στο αναλυόµενο διδακτικό κείµενο, αλλά και από τη 
συγκριτική προσπέλασή του σε σχέση µε ένα παράλληλο κείµενο.  

� Η ανάδειξη της διακειµενικότητας και διαλογικότητας χαρακτηρίζει την ικανότητα 
αλληλοσυµπλήρωσης των νοηµάτων που αποτελούν αντικείµενο σύγκρισης σε 
διαφορετικά κείµενα και συσχέτισης µε κριτικό τρόπο των ‘φωνών’ που 
διατυπώνουν διαφορετικές απόψεις, αντιστοίχως. 

� Ο µετασχηµατισµός της πληροφορίας που επιδιώκει ο διδάσκων στηρίζεται στη 
διαδικασία της εσωτερικής διαλογικοποίησης των  νοηµάτων, της κατασκευής, 
δηλαδή, εικόνων/σχηµάτων που παρέχουν τη δυνατότητα εποικοδοµητικού 
διαλόγου µε άλλες ‘φωνές’, οι οποίες είναι φαινοµενικά ετερόκλητες.  

� Η διαδικασία σύνθεσης εννοιών στηρίζεται στη διαµεσολάβηση πολιτισµικών και 
σηµειωτικών εργαλείων που χρησιµοποιεί ο ∆ιδάσκων Α΄ και οι µαθητές στους 
νοηµατοδοτικούς χειρισµούς τους. 

� Η βαρύνουσα διδακτική σηµασία της γλώσσας της διδασκαλίας, κυρίως ως προς 
την επιλογή των λέξεων που ο ∆ιδάσκων Α΄ χρησιµοποιεί στο διάλογό του µε τους 
µαθητές (χρήση λέξεων – κλειδιών και λέξεων ιδιαιτέρας βαρύτητας για την 
εννοιολογική επεξεργασία του κειµένου). 

� Χρήση σύντοµης βοηθητικής ‘εισήγησης’ , όταν οι µαθητές βρίσκονται σε αµηχανία 
απάντησης, συνήθως υπό µορφή διευκρινιστικού σχολίου.   
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� Οι διδακτικοί στόχοι  
i.  των κρυµµένων οµοιοτήτων (ανάδειξη εννοιολογικών επιµειξιών), 

ii.  του εικονικού διαλόγου (εσωτερικού διαλόγου ανάµεσα στον Εαυτό και τον 
Άλλο, όπως διαµορφώνεται στη συγκεκριµένη διδασκαλία από τη 
διασταύρωση κυρίως των αφηγηµατικών φωνών του Παλαµά και του 
Καβάφη). 

� Ο διδακτικός στόχος των συνθετικών νοηµάτων (συµπλήρωση των διαφόρων 
πινάκων της εννοιολογικής σκαλωσιάς στον πίνακα της αίθουσας µε δια-
σηµειωτικές καταγραφές και εξελικτική σύνθεση νέων νοηµάτων): απεικόνιση 
στον πίνακα της αίθουσας των εννοιών και κατάταξή τους σε πίνακες συσχέτισης, 
καθώς οι έννοιες αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Οι δια-
σηµειωτικές καταγραφές στον πίνακα και η χρήση του ως εποπτικού µέσου για την 
αποτύπωση συνθετικών νοηµάτων εντοπίζονται στη χρήση: 

i. της εννοιολογικής σκαλωσιάς (καταγραφή εννοιών στην εξελικτική τους 
πορεία κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας), 

ii.  της συγκριτικής εννοιολογικής σκαλωσιάς (οι εννοιολογικές συγκρίσεις: 
συγκρίσεις µεταξύ εννοιών), 

iii.  βοηθητικών πινάκων (απεικόνιση της πορείας και της σχέσης των εννοιών 
του κειµένου σε πίνακες που διαµορφώνονται στην πορεία της διδασκαλίας 
και καταγράφονται στον πίνακα της διδακτικής αίθουσας). 

� Ένταξη των εννοιών σε κατηγορίες ‘γένους και είδους’  και απεικόνιση της σχέσης 
αυτής µε δια-σηµειωτικές καταγραφές στον πίνακα. Η τακτική αυτή 
ολοκληρώνεται µε 

i. τις εννοιολογικές συγκρίσεις, 
ii.  τους πίνακες εννοιολογικής συσχέτισης στις τρεις παραπάνω µορφές τους. 

� Οι εννοιολογικές γέφυρες (κατασκευή επεκτάσιµων εννοιολογικών ιστών που 
αποσκοπούν στη σύνδεση τουλάχιστον δύο φαινοµενικά ετερόκλητων 
εννοιολογικών πόλων). 
Ο ∆ιδάσκων Α΄ εφαρµόζει  διάφορες µορφές της εννοιολογικής σκαλωσιάς, 

αποσκοπώντας στη συγκριτική ανάλυση των εννοιολογικών ιστών του Παλαµικού και του 
Καβαφικού ποιητικού κειµένου, ώστε να προχωρήσει σε µεγαλύτερη εµβάθυνση των 
νοηµάτων που εξετάζει και να διαµορφώσει πιο σύνθετες εννοιολογικές συσχετίσεις µέσω 
της εσωτερικής διαλογικοποίησης των αναλυόµενων όρων. Η αποτελεσµατικότητα του 
µηχανισµού της εννοιολογικής γέφυρας αναδεικνύεται περισσότερο µε τη χρήση του 
υλικού των διδακτικών φυλλαδίων και την ανάλυση του παράλληλου κειµένου: οι µαθητές 
έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν το  Παλαµικό κείµενο, κατανοώντας το θεωρητικό 
υπόβαθρο του ρεύµατος του Συµβολισµού και προχωρώντας σε γόνιµες συγκρίσεις µε 
παρεµφερείς τεχνοτροπικές επιλογές στο Καβαφικό κείµενο. Από την άλλη, η χρήση των 
τριών διδακτικών φυλλαδίων σε συνδυασµό µε τις τεχνικές της εννοιολογικής σκαλωσιάς 
και γέφυρας ενδυναµώνει την κριτική σκέψη των µαθητών. Παρά το ότι η διαδικασία είναι 
κουραστική και απαιτητική, οι µαθητές ανταποκρίνονται σε ικανοποιητικό βαθµό. Θα 
πρέπει, ακόµη, να παρατηρηθεί πως  

1. πριν εφαρµοστεί ο µηχανισµός της συγκριτικής εννοιολογικής σκαλωσιάς     
τίθενται ερωτήσεις κυρίως ανάκλησης πληροφοριών: εκεί ακριβώς, δηλαδή στην 
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εκκίνηση από δεδοµένα γνωστά στους µαθητές, στηρίζεται η µαιευτική µέθοδος 
που ακολουθεί συχνά ο ∆ιδάσκων Α΄. 

2. οι διδακτικές ενέργειες του ∆ιδάσκοντος Α΄ για την επεξήγηση της έννοιας του 
Συµβολισµού το τελευταίο τέταρτο εµπλουτίζουν τη διδασκαλία του µε 
βοηθητικούς πίνακες, οι οποίοι αποσκοπούν στη συµπλήρωση της προηγηθείσης 
ερµηνευτικής ανάλυσης για τα δύο Παλαµικά ποιήµατα µε την παροχή θεωρητικού 
υλικού προς πληρέστερη εµπέδωσή της. 

Καταλήγουµε, έτσι, στο συµπέρασµα πως ο διδάσκων υλοποιεί µε ικανοποιητικό 
τρόπο το διδακτικό σχεδιασµό µας και κατορθώνει να επιτύχει σε µεγάλο βαθµό τους 
στόχους του.  

 

5.2.3. Τρίτη διδακτική εφαρµογή/09.03.09  (Άγγελος  Σικελιανός, ‘Γιατί βαθιά µου 
δόξασα’) 
 

Τάξη:   Γ2                                                           Μάθηµα:  Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 

∆ιδακτική ενότητα:  ‘Γιατί βαθιά µου δόξασα’       Ώρα: 10:00 – 11:00 

Ανθολόγιο Κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: το ποίηµα ‘Γιατί βαθιά µου δόξασα’ 
(Λυρικός βίος) του Άγγελου Σικελιανού, σελ. 138 – 139.  

 

Μικρή εισαγωγή στο ποίηµα ‘Γιατί βαθιά µου δόξασα’ του Σικελιανού 

Το συγκεκριµένο ποίηµα, δηµοσιευµένο το 1938, παρουσιάζει σε τρεις στροφικές 
ενότητες τη βαθιά ταύτιση του ποιητή µε τη γη, το µυστικό βίωµα της ποιητικής 
δηµιουργίας και την τελική συµφιλίωση και ένωσή του µε το θάνατο. Με τον τρόπο αυτόν, 
η έµπνευση και η µετουσίωση της ιδέας σε ποιητική σύνθεση αποτελεί το συνδετικό κρίκο 
ανάµεσα στη ζωή και το θάνατο, κοµίζοντας ένα αισιόδοξο µήνυµα συγκερασµού των 
αντιθέτων: πίσω από κάθε φαινοµενικά καταστροφική κατάσταση ή γεγονός κρύβεται η 
αιτία µίας νέας δηµιουργίας που βελτιώνει τα πράγµατα και οδηγεί σε αναγέννηση του 
κόσµου. Ως χαρακτηριστικά παραδείγµατα επικαλείται ο Σικελιανός τα φυσικά φαινόµενα 
της βροχής και του σεισµού, των οποίων η συµβολή στην αναγέννηση της φύσης είναι 
καθοριστική. Με παρόµοιο τρόπο, η σφαιρική σύλληψη του θανάτου και η διακρίβωση 
του ρόλου του οδηγεί τον ποιητή στο συµπέρασµα ότι ο θάνατος γίνεται στην 
πραγµατικότητα αδερφός και όχι εχθρός του. Προς πληρέστερη ενηµέρωση του 
αναγνώστη παρατίθεται στη συνέχεια το ποίηµα: 

 

Γιατί βαθιά µου δόξασα 

Γιατί βαθιά µου δόξασα και πίστεψα στη γη/και στη φυγή δεν άπλωσα τα µυστικά φτερά µου,/µα 
ολάκερον ερίζωσα το νου µου στη σιγή,/να που και πάλι αναπηδά στη δίψα µου η πηγή,/πηγή ζωής, 

χορευτική πηγή, πηγή χαρά µου… 
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Γιατί ποτέ δε λόγιασα το πότε και το πώς,/µα εβύθισα τη σκέψη µου µέσα στην πάσαν ώρα,/σα 
µέσα της να κρύβονταν ο αµέτρητος σκοπός,/να τώρα που, ή καλοκαιριά τριγύρα µου είτε 

µπόρα,/λάµπ’ η στιγµή ολοστρόγγυλη στο νου µου σαν οπώρα,/βρέχει απ’ τα βάθη τ’ ουρανού και 
µέσα µου ο καρπός!... 

Γιατί δεν είπα: «Εδώ η ζωή αρχίζει, εδώ τελειώνει…»/µα «Αν είν’ η µέρα βροχερή, σέρνει πιο 
πλούσιο φως…/µα κι ο σεισµός βαθύτερη τη χτίση θεµελιώνει,/τι ο ζωντανός παλµός της γης που 
πλάθει είναι κρυφός…»/να που, ό,τι εστάθη εφήµερο, σα σύγνεφο αναλιώνει,/να που κι ο µέγας 

Θάνατος µου γίνηκε αδερφός!... 

 
 

Η χρήση των δύο διδακτικών φυλλαδίων  

Κρίθηκε σηµαντικό να χρησιµοποιηθεί στη διδασκαλία το πρόσθετο διδακτικό υλικό 
δύο διδακτικών φυλλαδίων, προκειµένου να επιτευχθεί καλύτερο µαθησιακό αποτέλεσµα. 
Πιο συγκεκριµένα: 

• η συνθετική χρήση του πρώτου διδακτικού φυλλαδίου ως φύλλου εργασίας µε τον 
πίνακα της εννοιολογικής σκαλωσιάς βοήθησε στη συγκρότηση του πίνακα 
δοµικής διάρθρωσης των στροφών του αναλυόµενου ποιήµατος, ενδυναµώνοντας 
την κριτική σκέψη των µαθητών κατά τη διαδικασία της ερµηνευτικής ανάλυσής 
του. 

• Το υλικό του δεύτερου διδακτικού φυλλαδίου παρέχει πληροφορίες για την εποχή 
συγγραφής του ποιήµατος και το απαραίτητο εννοιολογικό υπόστρωµα για την 
κατανόηση της δοµής και του περιεχοµένου του, συνεισφέροντας στη δόµηση του 
πίνακα σύνδεσης των πεδίων της πραγµατικότητας και της Λογοτεχνίας. 

 
Σύντοµη περιγραφή του 1ου διδακτικού φυλλαδίου 

 Η πρώτη σελίδα του πρώτου διδακτικού φυλλαδίου αποτελείται από έναν πίνακα 
σε τριµερή διαστρωµάτωση, όπου καθένα από τα τρία πεδία αναφέρεται στην αντίστοιχη 
στροφή του ποιήµατος ‘Γιατί βαθιά µου δόξασα’ του Σικελιανού, ενώ γίνεται ειδικότερη 
διάκριση ανάµεσα σε δύο κατηγορίες εντός κάθε πεδίου (1. Αιτία & 2. Αποτέλεσµα): οι 
µαθητές καλούνται να καταγράψουν τους όρους του ποιήµατος που παραπέµπουν στις 
αντίστοιχες κατηγορίες ανά πεδίο. Σηµειώνεται ότι το βοηθητικό υλικό του διδακτικού 
φυλλαδίου που αναφέρεται στη συγκριτική εξέταση του ποιήµατος ‘Επιστροφή’ του 
Κώστα Καρυωτάκη ως παράλληλου κειµένου και του ποιήµατος ‘Γιατί βαθιά µου δόξασα’ 
του Άγγελου Σικελιανού αξιοποιήθηκε στο µάθηµα της 16/3/09 και θα αναλυθεί κατά την 
παρουσίαση των συνολικών δεδοµένων της έρευνας δράσης µε το ∆ιδάσκοντα Α΄. 

Ο πολυτροπικός σχεδιασµός του φυλλαδίου αποσκοπεί στην αποτύπωση δύο πινάκων 
µε απλή και κατανοητή διάκριση ανά πεδίο, ώστε αυτό να λειτουργήσει ως φύλλο 
εργασίας κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, βοηθώντας τους µαθητές όχι µόνο να 
εµπεδώσουν τα κειµενικά νοήµατα των αναλυόµενων ποιηµάτων, αλλά και να 
χρησιµοποιήσουν δηµιουργικά τους διαθέσιµους νοηµατοδοτικούς πόρους, προκειµένου 
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να αναδοµήσουν το προτεινόµενο διακειµενικό πλέγµα ερµηνείας, µεταβαίνοντας από τις 
έννοιες – αφετηρίες στις έννοιες – προορισµούς.  
 
Σύντοµη περιγραφή του 2ου διδακτικού φυλλαδίου 

 Το δεύτερο διδακτικό φυλλάδιο παρέχει σύντοµη πληροφόρηση  για το χρόνο 
συγγραφής του ποιήµατος ‘Γιατί βαθιά µου δόξασα’, τον οποίον συσχετίζει µε τον 
κλονισµό της υγείας του Σικελιανού, λίγο αργότερα το ίδιο έτος (1937). Αφού επισηµανθεί 
η ταύτιση αφηγητή και ποιητή, παρέχονται στοιχεία για τη δοµική διάρθρωση των τριών 
στροφών/ενοτήτων (η αιτία προηγείται και το αποτέλεσµα ακολουθεί), καθώς και 
συνοπτική αιτιολόγηση αυτής της συντακτικής επιλογής (απόδοση χρονικής αλληλουχίας 
και έµφασης). Ακολούθως, αποδίδεται το θεµατικό περιεχόµενο κάθε στροφής, η 
επισήµανση του ρόλου της ποιητικής δηµιουργίας, και η άποψη της  Αθηνάς 
Βογιατζόγλου για το ποίηµα, σύµφωνα µε την οποία ο Σικελιανός απορρίπτει τη στείρα 
λογική για να επιλέξει µία ‘άµεση και οργανική ενατένιση’ του µυστηρίου που βρίσκεται 
έξω και µέσα µας. Στο τέλος του 2ου διδακτικού φυλλαδίου παρατίθεται ως παράλληλο 
κείµενο το ποίηµα ‘Επιστροφή’ του Κώστα Καρυωτάκη, το οποίο αναλύθηκε στο µάθηµα 
της 16/3/09 και θα παρουσιασθεί στο πλαίσιο των συνολικών δεδοµένων της έρευνας 
δράσης µε το ∆ιδάσκοντα Α΄. 

Ενδιαφέρων από πολυτροπική άποψη είναι ο σχεδιασµός του διδακτικού φυλλαδίου, 
καθώς έχουν επιλεχθεί διακριτά σηµεία (βέλη και κουκίδες) και γίνεται χρήση έντονης και 
υπογραµµισµένης γραφής για να καταστεί σαφέστερη η δοµική διάρθρωση του κειµένου 
και πιο λειτουργική την υποδιαίρεση κάθε θεµατικής ενότητας ή πεδίου. Η λιτή περιγραφή 
και σαφήνεια των παρεχόµενων δεδοµένων βοηθούν το µαθητή να αποκοµίσει γρήγορα τις 
απαραίτητες πληροφορίες για την ερµηνευτική προσπέλαση του κειµένου, ενώ η 
διευκρίνιση των βασικών θεµατικών αξόνων ανά στροφή µε τη µορφή λέξεων/φράσεων – 
κλειδιών ενσωµατώνει στο διδακτικό φυλλάδιο ένα είδος λανθάνουσας εννοιολογικής 
σκαλωσιάς, χρήσιµης για την ανάλυση του κειµένου.  

Προς πληρέστερη ενηµέρωση του αναγνώστη, το περιεχόµενο των δύο διδακτικών 
φυλλαδίων παρουσιάζεται στο Παράρτηµα (Νο 70 και Νο 61, αντιστοίχως). 

 

Σχεδιασµός διδασκαλίας του ποιήµατος ‘Γιατί βαθιά µου δόξασα’ του Άγγελου 
Σικελιανού 

Το µάθηµα της 9/3/09 συνδύασε την εννοιολογική σκαλωσιά και την εννοιολογική 
γεφύρωση µε καινούριους µηχανισµούς, ώστε να δοκιµαστεί στην πράξη και να 
αξιοποιηθεί η εξελικτική πορεία σηµειωτικών διδακτικών εργαλείων, βασισµένων στη 
διαλεκτική χρήση αφενός του πίνακα ως εποπτικού µέσου και, αφετέρου, του 
αναλυόµενου κειµένου και του διδακτικού φυλλαδίου ως φύλλου εργασίας. Ξεκινώντας µε 
τη συγκρότηση της εννοιολογικής σκαλωσιάς, ο διδάσκων επιδίωξε µε βάση τη δια-
σηµειωτική αποτύπωση δύο βοηθητικών πινάκων και κάνοντας χρήση του πρώτου 
διδακτικού φυλλαδίου να συνθέσει µε τη βοήθεια των µαθητών έναν πίνακα δοµικής 
διάρθρωσης των στροφών, χρησιµοποιώντας ως πεδίο αναφοράς το αναλυόµενο κείµενο 
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και αξιοποιώντας, παράλληλα, το διαµεσολαβητικό ρόλο των λέξεων – κλειδιών της 
εννοιολογικής σκαλωσιάς. Ακολούθως, ο διδάσκων προσπάθησε να αξιοποιήσει το υλικό 
του δεύτερου διδακτικού φυλλαδίου ως αφετηρία σχεδίασης ενός πίνακα σύνδεσης των 
πεδίων της πραγµατικότητας και της Λογοτεχνίας µε τη συνδροµή των µαθητών: πρόκειται 
για ενσωµάτωση στη διδακτική πρακτική ενός µηχανισµού παραπληρωµατικού ως προς 
εκείνον του εκπαιδευτικού λογισµικού My First Ex, όπου οι µαθητές καλούνται να 
δοµήσουν συνεκτικούς εννοιολογικούς ιστούς µεταξύ των πεδίων της πραγµατικότητας, 
της λογοτεχνίας και του µύθου. Ο συγκεκριµένος διδακτικός σχεδιασµός απαίτησε εκ 
µέρους του ∆ιδάσκοντος Α΄ ιδιαίτερα λεπτούς χειρισµούς, καθώς οι παραπάνω µηχανισµοί 
ενδυνάµωσαν το συντονιστικό ρόλο του και έπρεπε να συνδυαστούν µε διαλογική µέθοδο 
και καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας των µαθητών. 
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Περιγραφή της διδασκαλίας του ∆ιδάσκοντος Α΄ 

Εξελικτική πορεία της εννοιολογικής σκαλωσιάς µέσω βοηθητικών πινάκων στη 
διαµόρφωση του πίνακα δοµικής διάρθρωσης των στροφών: ο ρόλος του πρώτου 
διδακτικού φυλλαδίου. Το συγκεκριµένο µάθηµα έχει ως αντικείµενο διδασκαλίας το 
ποίηµα του Άγγελου Σικελιανού ‘Γιατί βαθιά µου δόξασα’ και αρχίζει µε τη σύντοµη 
αφόρµηση του διδάσκοντος, η οποία εισάγεται µε δύο ερωτήσεις προς τους µαθητές: η 
πρώτη είναι ‘Πόσοι από σας έχετε επισκεφθεί τους ∆ελφούς;’ και η δεύτερη ‘Έχετε υπόψη 
σας τις ∆ελφικές γιορτές που οργάνωνε στους ∆ελφούς ο Σικελιανός;’. Στην πρώτη ερώτηση 
σηκώνονται αρκετά χέρια, ενώ στη δεύτερη κανένα, µε αποτέλεσµα ο διδάσκων να 
παρατηρήσει πως ο Σικελιανός προσπαθούσε να αναβιώσει τις παραστάσεις του αρχαίου 
δράµατος µε όλες τις συνθήκες που ίσχυαν στην αρχαιότητα, ωθούµενος από υπερβολική 
αγάπη για τον ελληνικό πολιτισµό. Ο ∆ιδάσκων Α΄ προσθέτει ακόµη πως ο Σικελιανός 
έχει ως όνειρο της ζωής του να οργανώσει τις ∆ελφικές γιορτές, µολονότι το γεγονός αυτό 
τον καταστρέφει οικονοµικά και του προξενεί άλλα προβλήµατα. Στη συνέχεια, διαβάζει 
το ποίηµα και καλεί τους µαθητές να δοµήσουν την εννοιολογική σκαλωσιά µε τα λόγια 
‘Θέλω να γράψουµε στον πίνακα κάποιες λέξεις που σας έρχονται στο µυαλό’. Είναι 
εξαιρετικά σηµαντική η συµµετοχή των περισσότερων µαθητών, καθώς άτοµα που δε 
σήκωναν σχεδόν καθόλου χέρι σε παλαιότερα µαθήµατα, τώρα παρακινούνται και 
αισθάνονται την ανάγκη να επισηµάνουν κάποια λέξη που έχει ιδιαίτερη σηµασία για 
εκείνους. Καταγράφονται, έτσι, στον πίνακα οι εξής λέξεις – κλειδιά: ‘δόξασα, πηγή, φύση, 
ζωή, αρχή και τέλος, καρπός, θάνατος, γη, σιγή, φως, µυστικά φτερά, χαρά, αλληλεγγύη, 
ουρανός, ζωντάνια, άνοιξη, σκοπός, αδερφός, βαθυστόχαστος παλµός, συναισθηµατική 
διάθεση’. Έτσι, σχηµατίζεται ο ακόλουθος πίνακας λέξεων – κλειδιών: 
 

∆όξασα Πηγή Φύση Ζωή Αρχή και τέλος 

Καρπός  Θάνατος Γη Σιγή Φως 

Μυστικά φτερά Χαρά Αλληλεγγύη Ουρανός Ζωντάνια 

Άνοιξη Σκοπός Αδερφός Βαθυστόχαστος 
παλµός 

Συναισθηµατική 
διάθεση 

Πίνακας λέξεων – κλειδιών της  εννοιολογικής σκαλωσιάς 
 
Ο διδάσκων στρέφει ακολούθως την προσοχή των µαθητών στο κείµενο, ρωτώντας 

ποιες λέξεις ή φράσεις επαναλαµβάνονται σε κάθε στροφή. Το γόνιµο επικοινωνιακό 
κλίµα που έχει δηµιουργηθεί προηγουµένως µε τον καταιγισµό ιδεών συνεχίζεται και 
τώρα. Πιο συγκεκριµένα, η µαθήτρια Ήρα επισηµαίνει τη λέξη ‘γιατί’, ο µαθητής  
Οδυσσέας την επανάληψη του επιθέτου ‘βαθύς’ σε διάφορους τύπους, ο µαθητής 
Λεωνίδας τη λέξη ‘µα’ και, τελικά, ο µαθητής Όµηρος τη λέξη ‘να’, την οποία 
συµπληρώνει ο διδάσκων για να φτάσει στη φράση ‘Να που’. Στη συνέχεια, ο τελευταίος 
δοµεί πίνακα µε υπέρτιτλο ‘Επαναλαµβανόµενες λέξεις/φράσεις’, όπου καταχωρεί τους 
παραπάνω όρους. 

Επαναλαµβανόµενες λέξεις/φράσεις 
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Γιατί 

Βαθύς 

Μα 

Να που 

Πίνακας επαναλαµβανόµενων λέξεων/φράσεων 
 
 Αµέσως µετά, εφιστά την προσοχή των µαθητών στην πρώτη, την τρίτη και την 

τελευταία καταγραφή των πίνακα των επαναλαµβανόµενων λέξεων (‘Γιατί – Μα – Να 
που’), επισηµαίνοντας πως 

 
Κάθε στροφή αποτελείται από ένα αιτιολογικό µέρος που ξεκινά µε το ‘Γιατί’, το οποίο σηµαίνει, 
στην ουσία, ‘επειδή’, παρεµβάλλεται το ‘µα’ που αναφέρεται στην αιτία και στη συνέχεια 

περιγράφεται το αποτέλεσµα µε τη φράση ‘να που’. 

 
 Στο σηµείο αυτό ο ∆ιδάσκων Α΄ προχωρά στη δια-σηµειωτική αποτύπωση των 

διαρθρωτικών όρων της στροφικής δοµής του ποιήµατος, όπως την έχει παρουσιάσει 
προφορικά, χρησιµοποιώντας τον κόκκινο µαρκαδόρο για να σχηµατίσει τα βέλη και 
απεικονίζοντάς την σχηµατικά ως εξής:  

 

Γιατί → Αιτιολογικό 

µα → Αιτία 

να που → ∆εικτικό  

Αποτέλεσµα 

Πίνακας διαρθρωτικών όρων στροφικής δοµής 
 
Έπειτα µοιράζει το πρώτο διδακτικό φυλλάδιο και καλεί κάθε µαθητή να συµπληρώσει 

µόνος του σε λιγότερο από δέκα λεπτά το σχετικό πίνακα στην πρώτη σελίδα µε τη 
βοήθεια των λέξεων – κλειδιών της εννοιολογικής σκαλωσιάς: σε καθεµία από τις τρεις 
στροφές γίνεται διάκριση ανάµεσα στην ‘αιτία’ και το ‘αποτέλεσµα’, δηµιουργώντας ανά 
στροφή δύο πεδία τα οποία πρέπει να συµπληρώσουν οι µαθητές αντλώντας φράσεις 
κατευθείαν από το κείµενο και αξιοποιώντας το διαµεσολαβητικό ρόλο των εννοιών που 
έχουν αποτυπωθεί  κατά τη διαδικασία της εννοιολογικής σκαλωσιάς. Ο διδάσκων 
παρέχει, µάλιστα, διευκρινιστικά σχόλια για τον τρόπο εργασίας τους και τη συµπλήρωση 
του προαναφερόµενου πίνακα, επεξηγώντας λεπτοµερειακά ότι κάθε στροφή χωρίζεται σε 
δύο µέρη: το ένα αναφέρεται στην αιτία και εισάγεται µε τη λέξη ‘Γιατί’ και το άλλο είναι 
το δεικτικό µέρος που αναφέρεται στο αποτέλεσµα και εισάγεται µε τη φράση ‘Να που’. 
Στόχος των µαθητών είναι να αποκρυπτογραφήσουν τις αιτίες που προβάλλει ο ποιητής σε 
κάθε στροφή και να τις συνδέσουν µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατά τους. Μετά από εφτά – 
οχτώ λεπτά περίπου ολοκληρώνεται η σχετική διαδικασία και ο ∆ιδάσκων Α΄ ζητά από 
τους µαθητές να αναλύσουν όλοι µαζί στην τάξη τα δεδοµένα που καθένας τους έχει 
καταχωρήσει ανά πεδίο. 
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Μεταφέροντας το δοµικό πρότυπο της φωτοτυπίας στον πίνακα, ο διδάσκων επιφέρει 
µία ελαφρά µορφολογική τροποποίηση: σηµειώνει ως υπέρτιτλο ‘Α’ Στροφή’, από κάτω 
θέτει ως τίτλο τη λέξη ‘Αίτια’, αφήνοντας κενό για να συµπληρωθούν αυτά στη συνέχεια, 
και παρακάτω θέτει ως δεύτερο τίτλο τη λέξη ‘Αποτέλεσµα’, ενώ στο διδακτικό φυλλάδιο 
οι τίτλοι ‘Αίτια’ και ‘Αποτελέσµατα’ βρίσκονται σε παράλληλη αριστερή στήλη. Ζητά τη 
συνδροµή ενός µαθητή, ώστε να συµπληρωθούν τα δύο ανωτέρω πεδία για την πρώτη 
στροφή. Απαντά ο µαθητής Οδυσσέας και ο ∆ιδάσκων Α΄ συµπληρώνει τα σχετικά πεδία, 
γράφοντας στο πεδίο των αιτίων ‘πίστη στη γη, απόρριψη φυγής, αφοσίωση στη σιγή, 
εσωτερικός µυστικός στοχασµός’ και στο πεδίο των αποτελεσµάτων ‘πηγή ζωής, πηγή 
χαράς’. Στη συνέχεια, ο διδάσκων εντοπίζει ότι ο µαθητής Οδυσσέας έχει χρησιµοποιήσει 
το σηµασιολογικό απόθεµα της εννοιολογικής σκαλωσιάς, κυκλώνοντας τις λέξεις – 
κλειδιά ‘γη, σιγή, µυστικά, πηγή, ζωή, χαρά’ στον αντίστοιχο πίνακα. Έπειτα από σύντοµο 
σχολιασµό, επαναλαµβάνεται η ίδια διαδικασία για τη δεύτερη στροφή, καθώς ο διδάσκων 
θέτει ως υπέρτιτλο ‘Β’ Στροφή’ και από  κάτω δηµιουργεί δύο πεδία µε τίτλους ‘Αιτία’ και 
‘Αποτέλεσµα’. Η µαθήτρια Αλκµήνη ακολούθως αναλαµβάνει να επισηµάνει τα αντίστοιχα 
αίτια και αποτελέσµατα, αλλά δυσκολεύεται να διατυπώσει τα αντίστοιχα αίτια και µετά 
από παρέµβαση του  µαθητή Πυθαγόρα, ο οποίος υπογραµµίζει ότι ‘στη δεύτερη στροφή ο 
ποιητής δεν αναζητά την αιτία των πραγµάτων’, ο διδάσκων συνεχίζει το συλλογισµό του 
παραπάνω µαθητή, συµπληρώνοντας πως ο Σικελιανός ψάχνει κυρίως το ‘σκοπό’ των 
πραγµάτων. Η µαθήτρια Αλκµήνη επισηµαίνει το συµβολισµό του ‘καρπού’  και την 
‘αναζήτηση της εσωτερικής γαλήνης’ και ο ∆ιδάσκων Α΄ συµπληρώνει τη σκέψη της, 

1. βάζοντας σε κύκλο τις λέξεις – κλειδιά ‘καρπός’ και ‘σκοπός’ της εννοιολογικής 
σκαλωσιάς για να αισθητοποιήσει καλύτερα τους εννοιολογικούς συσχετισµούς 
του και να καταστήσει µε ένα ενδεικτικό παράδειγµα εµφανέστερο το 
διαµεσολαβητικό ρόλο των συλλογικά φορτισµένων σηµασιολογικών τους 
περιεχοµένων, όπως µου λέει στην κατ’ ιδίαν συνοµιλία µας µετά το µάθηµα και 

2. παρατηρώντας, παράλληλα, πως ο  Σικελιανός ‘αναζητά το σκοπό και βρίσκει τον 
καρπό’, προσθέτοντας ότι ‘ο ποιητής στη δεύτερη στροφή απορρίπτει τη λογική και 
υιοθετεί την εµπειρία µε µία εσωτερική στοχαστική αναζήτηση, η οποία πηγάζει από 
τη χαρά της δηµιουργικότητας’.  
 

Το λόγο παίρνει εκ νέου η µαθήτρια Αλκµήνη, η οποία τώρα είναι σε θέση να 
επισηµάνει τα αίτια και τα αποτελέσµατα προκειµένου να συµπληρωθούν τα σχετικά πεδία 
στον πίνακα: ο ∆ιδάσκων Α΄ σηµειώνει στο πεδίο των αιτίων τους όρους ‘αέναη σκέψη, 
απόρριψη λογικής εξήγησης (αιτιοκρατίας), µυστική (εσωτερική) αναζήτηση του σκοπού’ και 
στο πεδίο των αποτελεσµάτων τους όρους ‘παραγωγικότητα, εύρεση του καρπού’. Ο 
διδάσκων θέτει στον πίνακα ως υπέρτιτλο ‘Γ’ Στροφή’ και από  κάτω δηµιουργεί εκ νέου 
δύο πεδία µε τίτλους ‘Αιτία’ και ‘Αποτέλεσµα’. Έπειτα, ο µαθητής Πυθαγόρας διαβάζει την 
τρίτη στροφή, για να παρατηρήσει πως ‘η καταστροφή σύµφωνα µε το στοχασµό του 
Σικελιανού συνεπάγεται και µία αρχή, καταργώντας τα όρια, την αρχή και το τέλος, τη 
γέννηση και το θάνατο, όπως η βροχερή µέρα φέρνει µία άλλη καθαρή µέρα µε πλούσιο 
φως’. Ο ∆ιδάσκων Α΄, αφού σηµειώσει στο πρώτο πεδίο τα φραστικά σύνολα ‘Η 
καταστροφή νέα αρχή’ και ‘κατάργηση των ορίων’, βάζει σε κύκλο τις λέξεις/φράσεις – 
κλειδιά ‘θάνατος’ και ‘αρχή και τέλος’ για να προσδιορίσει την εξελικτική εννοιολογική 
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πορεία τους στους όρους ‘καταστροφή’, ‘ νέα αρχή’ και ‘κατάργηση των ορίων’, 
αντιστοίχως. Αφού υπογραµµίσει, ακολούθως, πως ‘κύριο χαρακτηριστικό της στροφής 
αποτελεί η σύζευξη δύο αντίθετων πραγµάτων’, καταχωρεί στο πρώτο πεδίο τη φράση 
‘σύζευξη των αντιθέτων’ και θέτει σε κύκλο ανά ζεύγη όλες τις αντίθετες έννοιες που 
περιλαµβάνονται στην εννοιολογική σκαλωσιά, δηλαδή ‘αρχή - τέλος, ζωή - θάνατος, γη - 
ουρανός, σιγή -ζωντάνια, βαθυστόχαστος παλµός - µυστικά φτερά, συναισθηµατική διάθεση 
- χαρά’. Συµπληρώνει ότι ‘το αποτέλεσµα στο οποίο καταλήγει ο  ποιητής προβάλλεται 
ανάγλυφα στον τελευταίο κυρίως στίχο’, ρωτώντας ποιο είναι αυτό. Ο µαθητής Λεωνίδας το 
προσδιορίζει ως ‘αδελφοποίηση µε το θάνατο’, ενώ ο διδάσκων το µετασχηµατίζει σε 
‘συµφιλίωση µε το θάνατο’ και το καταγράφει µε αυτήν τη µορφή στο δεύτερο πεδίο, 
κυκλώνοντας εκ νέου την ήδη κυκλωµένη λέξη – κλειδί ‘θάνατος’ και προσθέτοντας πως 
για το Σικελιανό ‘ό,τι υπήρξε εφήµερο, χάνεται σαν το σύννεφο’. Η µαθήτρια Σεµέλη 
επιβεβαιώνει πως ‘κάθε ζωντανή ύλη είναι φθαρτή’ και ο ∆ιδάσκων Α΄ συναινεί, 
συµπληρώνοντας πως ‘στη σκέψη του ποιητή µένει το αιώνιο, χάνεται το εφήµερο και 
αναδεικνύονται σταθερές αξίες και αλήθειες’. Έπειτα καταγράφει στο δεύτερο πεδίο τα 
φραστικά σύνολα ‘χάνεται το εφήµερο’ και ‘ανάδειξη σταθερών αληθειών’. Μετά τις 
παραπάνω δια-σηµειωτικές καταγραφές ο πίνακας δοµικής διάρθρωσης των στροφών έχει 
πάρει την εξής µορφή: 

 
 

Α΄ Στροφή 

Αιτία 

πίστη στη γη, απόρριψη φυγής, αφοσίωση στη σιγή, εσωτερικός µυστικός στοχασµός 

Αποτέλεσµα 

πηγή ζωής, πηγή χαράς 

Β΄ Στροφή 

Αιτία 

αέναη σκέψη, απόρριψη λογικής εξήγησης (αιτιοκρατίας), µυστική (εσωτερική) 
αναζήτηση του σκοπού 

Αποτέλεσµα 

παραγωγικότητα, εύρεση του καρπού 

Γ΄ Στροφή 

Αιτία 

η καταστροφή νέα αρχή, κατάργηση των ορίων, σύζευξη των αντιθέτων 

Αποτέλεσµα 

συµφιλίωση µε το θάνατο, χάνεται το εφήµερο, ανάδειξη σταθερών αληθειών 
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Πίνακας δοµικής διάρθρωσης των στροφών 

 
Παράλληλα, ο πρώτος πίνακας τις εννοιολογικής σκαλωσιάς µε όλες τις επισηµάνσεις 

διαµορφώθηκε, τελικά, σύµφωνα µε τις απαντήσεις των µαθητών ως εξής: 
 

Τελικός πίνακας λέξεων – κλειδιών της  εννοιολογικής σκαλωσιάς 

∆όξασα Πηγή Φύση Ζωή Αρχή και τέλος 

Καρπός  Θάνατος Γη Σιγή Φως 

Μυστι     φτερά Χαρά Αλληλεγγύη Ουρανός Ζωντάνια 

Άνοιξη Σκοπός Αδερφός   

   
 
Η σύνδεση του ποιήµατος µε την εποχή του Σικελιανού µέσω του πίνακα σύνδεσης 

των πεδίων της πραγµατικότητας και της Λογοτεχνίας: ο ρόλος του δεύτερου 
διδακτικού φυλλαδίου. Στο σηµείο αυτό ο διδάσκων µοιράζει το δεύτερο διδακτικό 
φυλλάδιο και κάποιος µαθητής αναγιγνώσκει δυνατά σε τρία – τέσσερα λεπτά τις γενικές 
πληροφορίες για τις συνθήκες συγγραφής και τη δοµή του αναλυόµενου ποιήµατος. Στη 
συνέχεια, ο ∆ιδάσκων Α΄ απευθύνει µία κριτική ανοικτή ερώτηση στους µαθητές: ‘Το 
µήνυµα του ποιητή, όπως δίνεται στο κείµενο, το κρίνετε ως αισιόδοξο ή απαισιόδοξο;’. Ο  
µαθητής Αλέξανδρος θεωρεί πως ‘είναι περισσότερο αισιόδοξο, δεδοµένου ότι κάθε 
συµφορά παρουσιάζεται ως µέσο πνευµατικής ανάπτυξης του ποιητή’. Ο διδάσκων ρωτά: 
‘Ποια άλλα στοιχεία δίνουν αισιόδοξη νότα;’ και είναι η σειρά του µαθητή Πυθαγόρα να 
παρατηρήσει πως ‘ο ποιητής αξιοποιεί κάθε στιγµή, καθώς ακόµη και µετά από δύσκολες 
στιγµές προβάλλει η εσωτερική γαλήνη ως αξία’. Ο διδάσκων προσθέτει πως ‘ ακόµα και ο 
τίτλος αποδίδει αυτόν το δοξαστικό χαρακτήρα προς τη ζωή’. Η µαθήτρια Αλκµήνη 
συµφωνεί πως ‘ο Σικελιανός κοµίζει αισιόδοξα µηνύµατα στο ποίηµα αυτό’. Κατόπιν ο 
∆ιδάσκων Α΄ ζητά από τους µαθητές να προχωρήσουν στη σύνδεση του ποιήµατος µε τη 
ζωή του ποιητή και την εποχή του, ρωτώντας τους: ‘Τι έχει προηγηθεί ιστορικά της 
συγγραφής του ποιήµατος;’. Ο µαθητής Πυθαγόρας απαντά πως ‘κυρίαρχο ρόλο 
διαδραµατίζουν ο Μεσοπόλεµος, τα φασιστικά καθεστώτα και η πείνα’. Ο διδάσκων θέτει 
στον πίνακα ως υπέρτιτλο ‘Σύνδεση µε την πραγµατικότητα’ και από κάτω δηµιουργεί δύο 
στήλες: η αριστερή έχει ως τίτλο ‘1937’, συνδέεται µε ένα βέλος µε τη δεξιά στήλη που 
φέρει ως τίτλο ‘Συγγραφή του ποιήµατος’ και µε ένα άλλο βέλος µε όσα γράφονται 
ακριβώς από κάτω στην αριστερή στήλη. Ως προς την επιχειρούµενη σύνδεση µε την 
πραγµατικότητα, ο ∆ιδάσκων Α΄ παρατηρεί ότι  

Έχει προηγηθεί η αποτυχία της ∆ελφικής ιδέας του ποιητή και η οικονοµική καταστροφή του – 
ως γνωστόν η σύζυγός του Εύα Πάλµερ που ήταν πάµπλουτη τού είχε δώσει αυτήν την ιδέα –, ενώ 
παρουσιάζονται τα πρώτα προβλήµατα της υγείας του, αφού έναν χρόνο µετά τη συγγραφή του 

ποιήµατος παθαίνει το πρώτο καρδιακό επεισόδιο. 

 
Γη  

 
Σιγή  

Πηγή  
Ζωή  

 
Χαρά  

Μυστικά 

Καρπός 

Σκοπός 

 
Θάνατος  

Αρχή και τέλος   

Ουρανός Ζωντάνια 

Βαθυστόχαστος 
παλµός 

Φτερά 

Αρχή Τέλος 

Συναισθηµατική 
διάθεση 
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Κάτω από τον τίτλο ‘1937’ σηµειώνει στον πίνακα τα εξής: ‘αποτυχία δελφικής ιδέας, 
οικονοµική καταστροφή, απογοήτευση, προβλήµατα υγείας, αντιµέτωπος µε το φάσµα του 
θανάτου’. Συνεχίζοντας την ανάλυσή του, ο διδάσκων παρατηρεί πως ο Σικελιανός 
υποβιβάζει το ρόλο των εφήµερων πραγµάτων και διατυπώνει µία δεύτερη κριτική 
ανοικτή ερώτηση: ‘Τι είναι αυτό που κρατάει ζωντανό και δίνει αυτήν την αισιοδοξία στον 
ποιητή; Τι είναι αυτό που απαλλάσσει τον ποιητή από όλη αυτήν τη µαυρίλα;’. Καθώς κανείς 
µαθητής δε σηκώνει χέρι, επεξηγεί ο ίδιος περαιτέρω την ποιητική σύζευξη των αντιθέτων, 
µε τη γεφύρωση του χάσµατος ανάµεσα στη βροχή και το φως, το εφήµερο και το αιώνιο, 
την αρχή και το τέλος, τη ζωή και το θάνατο. Έπειτα, απευθύνει εκ νέου την ερώτηση 
‘Ποια ιδέα είναι αυτή που φέρνει τον ποιητή σε αυτήν την αισιοδοξία;’, σηµειώνοντας στον 
πίνακα κάτω από τη ‘συγγραφή του ποιήµατος’ τη φράση ‘αισιόδοξη νότα’ και ενώνοντάς 
την µε το παραπάνω µε ένα βέλος µε φορά από πάνω προς τα κάτω. Καθώς σηκώνονται 
λίγα µόνο χέρια, διαβάζει ορισµένους στίχους του ποιήµατος και συµπληρώνει παρακάτω 
στην ίδια στήλη µερικά συµπεράσµατα που έχουν εξαχθεί προηγουµένως, ενώνοντάς τα µε 
βέλος µε φορά από πάνω προς τα κάτω: πιο συγκεκριµένα, σηµειώνει τις φράσεις 
‘δοξολογεί τη ζωή, συµφιλιώνεται µε το θάνατο, αναζήτηση αιώνιων αξιών, απόρριψη 
εφήµερου’. Απευθύνει ξανά την ερώτηση: ‘Τι αποµακρύνει τα σύννεφα και φέρνει τη 
λαµπερή µέρα;’. Η µαθήτρια Αλκµήνη απαντά πως ‘πρόκειται για τον εσωτερικό στοχασµό, 
την ανάγκη να βρει ο ποιητής την ελπίδα, τον αγώνα του για υπερνίκηση των εµποδίων’. Ο 
µαθητής Πυθαγόρας εντοπίζει την ‘επικέντρωση του ενδιαφέροντος του Σικελιανού στο 
σκοπό και όχι την αιτία’. Ο διδάσκων υπογραµµίζει πως ‘ο ποιητής δεν ψάχνει λογική 
εξήγηση για διάφορα ερωτήµατα, αλλά τα αναλύει µε βάση την εµπειρία: δεν προκρίνει την 
αιτιοκρατία, παρά το στοχασµό και τη µυστική αναζήτηση’. Ζητάει τη διατύπωση άλλων 
απόψεων εκ µέρους των µαθητών, αλλά κανείς δε σηκώνει χέρι και αναγκάζεται να 
υπογραµµίσει ο ίδιος πως ‘Αν θέλουµε να δώσουµε µε µία λέξη αυτό που ενώνει τις δύο 
καταστάσεις, είναι η ποιητική ιδέα’. Γράφει στον πίνακα, δεξιά από το ‘1937’ µε κόκκινο 
µαρκαδόρο ‘ΠΟΙΗΣΗ & ΠΟΙΗΤΙΚΗ Ι∆ΕΑ’ και ενώνει µε βέλη τον τίτλο ‘Συγγραφή του 
ποιήµατος’ τόσο µε τις υπόλοιπες σηµειώσεις από κάτω, όσο και µε την αριστερή στήλη. 
Στο σηµείο αυτό ο πίνακας των δια-σηµειωτικών καταγραφών του ∆ιδάσκοντος Α΄ έχει 
προσλάβει την παρακάτω µορφή: 

 

Σύνδεση µε την πραγµατικότητα 

Πίνακας σύνδεσης των πεδίων πραγµατικότητας & λογοτεχνίας 
 

1937                  Συγγραφή του ποιήµατος 

Αποτυχία δελφικής ιδέας Αισιόδοξη νότα 

Οικονοµική καταστροφή ∆οξολογεί τη ζωή 

Απογοήτευση Συµφιλιώνεται µε το θάνατο 

Προβλήµατα υγείας Αναζήτηση αιώνιων αξιών 

Αντιµέτωπος µε το φάσµα του θανάτου Απόρριψη εφήµερου 

ΠΟΙΗΣΗ & 
ΠΟΙΗΤΙΚΗ Ι∆ΕΑ 
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Ο διδάσκων προσθέτει πως ‘Η ποίηση υπηρετεί τις µεγάλες και αιώνιες ιδέες και 
στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες’, εντοπίζοντας, καταρχάς, το λυρισµό, στον οποίο 
αναζητά τον εσωτερικό στοχασµό, καθώς και την αναζήτηση µεγάλων ιδεών, όπως είναι η 
∆ελφική Ιδέα. Συµπληρώνει πως ‘ένας τρίτος άξονας είναι η ελληνολατρία του ποιητή’ και 
σηµειώνει στον πίνακα υπό µορφή στήλης τις φράσεις ‘λυρισµός, υπηρεσία σε µεγάλες 
ιδέες, ελληνολατρία’. 

Λυρισµός 

Υπηρεσία σε µεγάλες ιδέες 

Ελληνολατρία  

Πίνακας βασικών αξόνων της ποίησης του Σικελιανού 

Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι. 

 
Συζήτηση της παραπάνω διδασκαλίας 

Ο ∆ιδάσκων Α΄ γνωρίζει ότι η εφαρµογή των υιοθετούµενων διδακτικών µηχανισµών 
είναι ιδιαίτερα επίπονη και χρονοβόρα και προϋποθέτει συντονισµένες ενέργειες εκ 
µέρους του, διότι θα πρέπει να χρησιµοποιήσει τα σηµειωτικά του εργαλεία ως µέσα 
ανάδειξης της ερµηνευτικής ανάλυσης του κειµένου και όχι ως αυτοσκοπό. Αξιολογώντας 
την εγρήγορση και την ετοιµότητά του κατά τη διάρκεια της ερµηνευτικής προσπέλασης 
του ποιήµατος του Σικελιανού, θα διερευνήσουµε εάν χρησιµοποιεί παραγωγικά τους 
διαθέσιµους νοηµατοδοτικούς πόρους και αναπτύσσει την ατοµική και συλλογική Ζώνη 
Επικείµενης Ανάπτυξης των µαθητών: ο λειτουργικός ρόλος της δηµιουργίας 
αποτελεσµατικού συγκειµένου συναρτάται άµεσα µε την αποδοτικότητα των 
εφαρµοζόµενων διδακτικών µηχανισµών και την ικανότητα των µαθητών να 
ανταποκριθούν στις προσδοκίες του διδάσκοντος. 

 

Κειµενική και ερµηνευτική εφαρµογή 

Από την εννοιολογική σκαλωσιά στον πίνακα δοµικής διάρθρωσης των στροφών µε 
τη συνδροµή του πρώτου διδακτικού φυλλαδίου. Η αναφορά στο τοπωνύµιο των ∆ελφών 
ως τουριστικό προορισµό των µαθητών παρέχει τη δυνατότητα στο ∆ιδάσκοντα Α΄ να 
µεταβεί οµαλά στην παροχή πληροφοριών σχετικών µε την οργάνωση των ∆ελφικών 
εορτών από το Σικελιανό και την αναβίωση του αρχαιοελληνικού πνεύµατος ως σκοπού 
της ζωής του: ο ∆ιδάσκων Α΄ προσφέρει µε ευσύνοπτο και εύληπτο τρόπο βασικές έννοιες 
για την κατανόηση της κοσµοθεωρίας και του φιλοσοφικού στοχασµού του ποιητή, οι 
οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την ερµηνεία του κειµένου, ενώ – όπως προκύπτει από 
τη διδακτική διαδικασία – οι µαθητές τις αγνοούσαν. Η συγκρότηση της εννοιολογικής 
σκαλωσιάς µετά την ανάγνωση του ποιήµατος κρίνεται επιτυχηµένη και ως αποτέλεσµα 
αθρόας συµµετοχής των µαθητών, αλλά και ως προς την ποιότητα των επιλεγόµενων 
λέξεων – κλειδιών της. 
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Γνωρίζοντας ότι το θεµέλιο της δοµικής ερµηνευτικής προσέγγισης του ποιήµατος 
εντοπίζεται στη διαδικασία επανάληψης καίριων λέξεων/φράσεων του κειµένου, ο 
∆ιδάσκων Α΄ ορθά ξεκινά την ανάλυση µε την επισήµανσή τους. Η γόνιµη συµβολή των 
µαθητών στον εντοπισµό των επαναλαµβανόµενων όρων του ποιήµατος αξιοποιείται από 
το ∆ιδάσκοντα Α΄ µε τη δια-σηµειωτική καταγραφή του αντίστοιχου πίνακα. Είναι ο 
πρώτος βοηθητικός πίνακας που θα χρησιµοποιήσει ο διδάσκων για να καταστήσει σαφή 
τη δοµική διαστρωµάτωση κάθε στροφής. Στο σηµείο αυτό πρέπει να γίνει η επιλογή των 
κατάλληλων λέξεων – σηµείων που οριοθετούν τα πεδία των αιτίων και του 
αποτελέσµατος σε κάθε στροφή: κάνοντας χρήση διδακτικού µονολόγου, ο ∆ιδάσκων Α΄ 
επεξηγεί συνοπτικά το ρόλο των τριών διαρθρωτικών όρων της δοµής των στροφών και 
προχωρά στη δια-σηµειωτική καταγραφή τους. Στο δεύτερο βοηθητικό πίνακα των 
διαρθρωτικών όρων της στροφικής δοµής, ενδιαφέρουσα από πολυτροπικής απόψεως 
είναι η επιλογή του ∆ιδάσκοντος Α΄ να χρησιµοποιήσει κόκκινο µαρκαδόρο για τη 
σύνδεση κάθε διαρθρωτικού όρου µε την αντίστοιχη λειτουργία που επιτελεί µέσω βέλους, 
ενώ για το  υπόλοιπο κείµενο χρησιµοποιεί µαύρο µαρκαδόρο: τα κόκκινα βέλη 
οπτικοποιούν το δεικτικό µέρος (‘να που’) κάθε στροφής, αποτελώντας δείκτες υβριδικής 
διαλογικότητας, δεδοµένου ότι η δια-σηµειωτική σύνθεση του παραπάνω πίνακα 
εµπεριέχει την οµολογική αντιστοίχηση ανάµεσα στη δεικτική λειτουργία που 
εγκιβωτίζεται στη φράση του Σικελιανού ‘να που’ και τη σηµειωτική λειτουργία των 
βελών ως σηµασιολογικών δεικτών των τριών διαρθρωτικών όρων της στροφικής δοµής 
του ποιήµατος. Παράλληλα, ωστόσο, πρέπει να επισηµανθεί ότι η σηµασιολογική 
επένδυση του διαρθρωτικού όρου ‘Γιατί’ µε αιτιολογικό περιεχόµενο (‘Αιτιολογικό’), και 
εκείνη του διαρθρωτικού όρου ‘µα’ µε παρόµοιο περιεχόµενο (‘Αιτία’) δηµιουργούν 
εννοιολογική σύγχυση στους µαθητές, διότι αλληλεπικαλύπτονται: ο διδάσκων θα 
µπορούσε να επισηµάνει εδώ την αντιθετική τουλάχιστον λειτουργία του διαρθρωτικού 
όρου ‘µα’ ως δεύτερου όρου στο σχήµα αιτιολογίας του Σικελιανού σε σχέση µε τον 
πρώτο όρο (‘Γιατί’). Στην ουσία, η συγκεκριµένη διαλεκτική δοµή της αιτιολόγησης 
συµβολίζει το φιλοσοφικό στοχασµό του Σικελιανού, καθώς κάθε σύνθεση προκύπτει ως 
αποτέλεσµα µίας θέσης και  µίας αντίθεσης. Ο διδάσκων έχει επιλέξει να απλουστεύσει 
την τριµερή δοµή των στροφών, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον των µαθητών στη 
διαλεκτική σχέση αιτίας και αποτελέσµατος και αποσιωπώντας την εσωτερική διαλεκτική 
που αναπτύσσεται στο πεδίο της αιτιολογίας σε κάθε στροφή: δεδοµένου ότι η διαλεκτική 
αυτή σχέση αποκτά σύνθετες διαστάσεις στο αναλυόµενο ποίηµα, σε καµία περίπτωση δε 
θα ήταν σκόπιµο να προχωρούσε ο διδάσκων σε τέτοιου είδους ανάλυση, διότι θα 
παρέκκλινε του διδακτικού σχεδιασµού. 

Από τη δοµικού τύπου ερµηνευτική ανάλυση που επιχειρεί ο διδάσκων, καθίσταται 
σαφές από την αρχή πως ο προσανατολισµός της διδασκαλίας του έχει κειµενοκεντρικό 
χαρακτήρα. Χρησιµοποιείται, επίσης, η ‘κατάταξη εννοιών’ ως βασική διανοητική 
διαδικασία για την ανάπτυξη της αναλυτικής σκέψης των µαθητών: προκειµένου να 
κατανοήσουν οι µαθητές σε βάθος την εξέλιξη του φιλοσοφικού στοχασµού του 
Σικελιανού στο αναλυόµενο κείµενο και να διαµορφώσει πιο σύνθετες εννοιολογικές 
διασυνδέσεις – ένα δύσκολο, πράγµατι, εγχείρηµα – ο ∆ιδάσκων Α΄ χρησιµοποιεί τους δύο 
βοηθητικούς πίνακες 
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� αφενός ως λειτουργικά διδακτικά εργαλεία για να συλλάβουν οι µαθητές τη 
διαλεκτική συσχέτιση των εννοιών στο στροφικό σύστηµα του ποιήµατος, εφόσον 
οι δύο πίνακες βοηθούν τους µαθητές να προχωρήσουν στην κατάταξη των 
εννοιών του ποιήµατος σε κατηγορίες ‘αιτίων’ και ‘αποτελέσµατος’ και 

� αφετέρου, ως διαµεσολαβητικά σηµειωτικά εργαλεία για να συγκροτήσει τις 
διαφορετικές µορφές της εννοιολογικής σκαλωσιάς, αναδεικνύοντας τη διαδικασία 
της εσωτερικής διαλογικοποίησης των λέξεων – κλειδιών της. 

Η διδακτική αξιοποίηση των δύο βοηθητικών πινάκων λαµβάνει χώρα 

• πρώτα σε επίπεδο ατοµικό µέσω του 1ου διδακτικού φυλλαδίου ως φύλλου 
εργασίας και 

• έπειτα σε επίπεδο συλλογικό µε τη διαδικασία της συλλογικής πραγµάτευσης των 
εννοιολογικών πρώτων υλών του ποιήµατος και της σταδιακής εξέλιξης της 
σκέψης αναφορικά µε έννοιες του διδακτικού κειµένου µέσω των δια-σηµειωτικών 
καταγραφών στον πίνακα της αίθουσας. 

Με τον τρόπο αυτόν, τόσο ο λειτουργικός όσο και ο διαµεσολαβητικός ρόλος των δύο 
βοηθητικών πινάκων αναδεικνύονται ουσιαστικά στη συνέχεια, όταν αρχίζει η διαδικασία 
συµπλήρωσης του πίνακα δοµικής διάρθρωσης των στροφών, και συνίσταται στη χρήση 
των διαλεκτικών διαρθρωτικών όρων ως σηµείων – δεικτών, που επιτρέπουν στους 
µαθητές να κατανοήσουν  

1. όχι µόνο τη λειτουργία τους εντός του ποιητικού κειµένου ως διαλεκτικών 
διαρθρωτικών όρων µε βάση τις δια-σηµειωτικές αντιστοιχήσεις του ∆ιδάσκοντος 
Α΄,  

2. αλλά και τη µετα-λειτουργία τους  

i. στη γενικότερη διαδικασία της δοµικής συγκρότησης ενός κειµένου ως 
σηµείων – δεικτών της κατηγοριοποίησης των εννοιών που αυτό περιέχει και 

ii.  στη γενικότερη διαδικασία του µετασχηµατισµού της πληροφορίας που 
επιζητά ο διδάσκων µέσα από την εξελικτική πορεία των αναλυόµενων 
εννοιών. 

Έπειτα από τις παρεχόµενες επεξηγήσεις εκ µέρους του ∆ιδάσκοντος Α΄ για τη δοµική 
διάρθρωση των στροφών του ποιήµατος, οι µαθητές είναι σε θέση να αυτενεργήσουν και 
να προσπαθήσουν να αποτυπώσουν στον πίνακα που περιλαµβάνεται στο πρώτο διδακτικό 
φυλλάδιο τις σηµαντικότερες εννοιολογικές διασυνδέσεις ανά στροφή. Ο διαχωρισµός 
κάθε στροφής σε δύο πεδία (τα αίτια και το αποτέλεσµα) απαιτεί την ενεργοποίηση της 
αναλυτικής σκέψης τους, ώστε να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία νοηµατοδότησης του 
Σικελιανού, ξεκινώντας από τις έννοιες – αφετηρίες και φτάνοντας στις έννοιες – 
προορισµούς. Στην πορεία αυτήν καλούνται είτε να αντλήσουν αυτούσιες λέξεις και 
φράσεις του ποιητικού κειµένου, είτε να τις µετασχηµατίσουν µε τη συνδροµή του 
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υποστηρικτικού υλικού που προσφέρει ο µηχανισµός της εννοιολογικής σκαλωσιάς. 
Εφόσον κάθε µαθητής καλείται να εντοπίσει µόνος του τις αιτίες και το αποτέλεσµα των 
εννοιολογικών πρώτων υλών κάθε στροφής, η δυσκολία του όλου εγχειρήµατος δεν 
έγκειται τόσο στην ανίχνευση των αιτίων και των αποτελεσµάτων αυτών καθαυτών, όσο 
στη διαδικασία νοηµατοδότησης εκ µέρους του πρώτου του εκφωνηµατικού τους 
περιεχοµένου. Έτσι, µετά το πέρας της ατοµικής εργασίας των µαθητών µε βάση το πρώτο 
διδακτικό φυλλάδιο, ξεκινά η συλλογική διαδικασία της δια-σηµειωτικής αποτύπωσης της 
κειµενικής δοµής του ποιήµατος στον πίνακα. Η ανάλυση των δεδοµένων που έχει 
καταχωρήσει κάθε µαθητής θα αποτελέσει αντικείµενο συλλογικής επεξεργασίας µε το 
συντονισµό του ∆ιδάσκοντος Α΄, ενώ η δια-σηµειωτική σύνθεσή τους ανά πεδίο θα 
δοµηθεί σύµφωνα µε το πρότυπο του  διανεµηθέντος πρώτου διδακτικού φυλλαδίου. Στο 
δια-σηµειωτικό δοµικό πρότυπο, ωστόσο, απουσιάζουν τα βέλη που συνδέουν τους όρους 
‘Αίτια’ και ‘Αποτέλεσµα’ στο διδακτικό φυλλάδιο, διότι επιλέγεται η κάθετη 
διαστρωµάτωση των παραπάνω τίτλων σε µία και µόνο στήλη, µε αποτέλεσµα την 
απώλεια της µετα-λειτουργίας των συνθετικών νοηµάτων που αντλούσαν τη δυναµική 
τους από το δεικτικό µέρος και των οποίων τα βέλη αποτελούσαν φορείς. 

Η δοµική διάρθρωση της 1ης στροφής. Καθώς η συµπλήρωση των πεδίων της πρώτης 
στροφής ξεκινά µε το µαθητή Οδυσσέα, διαπιστώνεται από µία σειρά παραγόντων η 
αξιοποίηση των διαθέσιµων νοηµατοδοτικών πόρων που εµπεριέχονται στο µηχανισµό της 
εννοιολογικής σκαλωσιάς ως προς τη διαµόρφωση της αναλυτικής σκέψης του παραπάνω 
µαθητή. Ο ίδιος ο  ∆ιδάσκων Α΄, µάλιστα, αναδεικνύει το διακειµενικό χαρακτήρα των 
επιλογών του µαθητή, κυκλώνοντας τις αντίστοιχες λέξεις – κλειδιά (‘γη, σιγή, µυστικά, 
πηγή, ζωή, χαρά’). Πιο συγκεκριµένα, ο παραπάνω µαθητής 

• στο πρώτο πεδίο µετέτρεψε την κειµενική φράση ‘πίστεψα τη γη’ του πρώτου 
στίχου σε ουσιαστικοποιηµένη (‘πίστη στη γη’), αξιοποιώντας τη λέξη – κλειδί ‘γη’. 

• Απέκδυσε το δεύτερο στίχο (‘και στη φυγή δεν άπλωσα τα µυστικά φτερά µου’) από 
το λυρικό του περιεχόµενο και διαµόρφωσε πάλι µία ουσιαστικοποιηµένη εκδοχή 
του (‘απόρριψη φυγής’). Εδώ ο µαθητής διατήρησε τον εννοιολογικό πυρήνα του 
στίχου και δε χρησιµοποίησε τη φράση – κλειδί ‘µυστικά φτερά’, νοηµατοδοτώντας 
ανάλογα το ουσιαστικοποιηµένο εκφωνηµατικό της περιεχόµενο (‘απόρριψη’): 
πρόκειται για ενδεικτικό παράδειγµα εσωτερικής διαλογικοποίησης, καθώς η 
συγκεκριµένη φράση – κλειδί ‘λάµπει’ διά της απουσίας της. 

• Αφαίρεσε το λυρικό και µεταφορικό περιεχόµενο του τρίτου στίχου (‘µα ολάκερον 
ερίζωσα το νου µου στη σιγή’), συµπυκνώνοντας την εννοιολογική του φόρτιση 
στην ουσιαστικοποιηµένη φράση ‘αφοσίωση στη σιγή’ και αξιοποιώντας τη λέξη – 
κλειδί ‘σιγή’. 

• Με εννοιολογική αφετηρία την παραπάνω φράση (‘αφοσίωση στη σιγή’) του τρίτου 
στίχου, αναπροσάρµοσε το νοηµατοδοτικό του ορίζοντα στο εκφωνηµατικό 
περιεχόµενο των όρων ‘εσωτερικός µυστικός στοχασµός’: το επίθετο ‘εσωτερικός’ 
παρουσιάζει εννοιολογική συνάφεια µε τη λέξη – κλειδί ‘βαθυστόχαστος’, το 
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επίθετο ‘µυστικός’ αντλείται από το επίθετο ‘µυστικά’ του δεύτερου στίχου, ενώ το 
ουσιαστικό ‘στοχασµός’ επιβεβαιώνει το διαθλαστικό εννοιολογικό πρίσµα της 
προαναφερθείσης λέξης – κλειδιού ‘βαθυστόχαστος’, που εµπεριέχεται στην 
εννοιολογική σκαλωσιά. Συµπερασµατικά, στην περίπτωση αυτήν, έχουµε ένα 
ενδεικτικό παράδειγµα επισήµανσης της ατοµικής Ζώνης Επικείµενης Ανάπτυξης 
του µαθητή µε τη χρήση του παραπάνω σηµειωτικού εργαλείου. 

• Στο δεύτερο πεδίο ο µαθητής Οδυσσέας διατήρησε αναλλοίωτη την κειµενική 
φράση ‘πηγή ζωής’ του πέµπτου στίχου, αξιοποιώντας τις λέξεις – κλειδιά ‘πηγή’ 
και ‘ζωή’. 

• Παράφρασε την κειµενική φράση ‘πηγή χαρά µου’ του πέµπτου στίχου σε ‘πηγή 
χαράς’, αξιοποιώντας τις λέξεις – κλειδιά ‘πηγή’ και ‘χαρά’. 

Η δοµική διάρθρωση της 2ης στροφής. Ο διδάσκων έχει την ευκαιρία να συνδυάσει 
την τεχνική της ‘υποστήριξης µαθητή από µαθητή’  µε την τεχνική της σύντοµης 
‘βοηθητικής εισήγησης’ του ιδίου, δεδοµένης της δυσκολίας της µαθήτριας Αλκµήνης να 
αναλύσει τα αίτια και τα αποτελέσµατα της δεύτερης στροφής. Ο ∆ιδάσκων Α΄ της δίνει 
τη δυνατότητα να κατανοήσει καλύτερα τους νοηµατοδοτικούς χειρισµούς του Σικελιανού 
καταρχάς µε τη συνδροµή του µαθητή Πυθαγόρα: ο χειρισµός αυτός του ∆ιδάσκοντος Α΄ 
αποδίδει καρπούς, ενώ στη συνέχεια τη βοηθά ο ίδιος ακόµη περισσότερο, παρέχοντας 
ευσύνοπτες κοµβικές έννοιες για την κατανόηση της δεύτερης στροφής. Ιδιαίτερα 
σηµαντικοί, µάλιστα, κρίνονται οι δια-σηµειωτικοί χειρισµοί του, καθώς κυκλώνει δύο 
λέξεις – κλειδιά (‘καρπός’, ‘ σκοπός’) της εννοιολογικής σκαλωσιάς, προκειµένου να 
υπογραµµίσει το διαµεσολαβητικό ρόλο τους στην ερµηνευτική διαδικασία. Θα 
επισηµανθεί παρακάτω ο σηµαντικός ρόλος της εννοιολογικής σκαλωσιάς ως προς τη 
δόµηση των νοηµάτων της µαθήτριας Αλκµήνης και τη διαδικασία των εσωτερικά 
διαλογικοποιηµένων λέξεων που προτείνει να καταγραφούν στον πίνακα δοµικής 
διάρθρωσης των στροφών. Ειδικότερα, η µαθήτρια Αλκµήνη 

• στο πρώτο πεδίο µετέτρεψε το εννοιολογικό περιεχόµενο του δεύτερου στίχου (‘µα 
εβύθισα τη σκέψη µου µέσα στην πάσαν ώρα’) σε ουσιαστικοποιηµένη φράση 
(‘αέναη σκέψη’), συγκροτώντας εσωτερικά διαλογικοποιηµένους όρους αφενός 
µέσω της κειµενικής φράσης ‘αµέτρητος σκοπός’ του τρίτου στίχου και, αφετέρου, 
µέσω του σηµασιολογικού περιεχοµένου της φράσης – κλειδιού της εννοιολογικής 
σκαλωσιάς ‘αρχή και τέλος’. 

• Απέδωσε νοηµατικά το περιεχόµενο του πρώτου στίχου (‘Γιατί ποτέ δε λόγιασα το 
πότε και το πώς’)  µε το φραστικό σύνολο ‘απόρριψη λογικής εξήγησης 
(αιτιοκρατίας)’ ως αποτέλεσµα της διαδικασίας εσωτερικής διαλογικοποίησης, η 
οποία ενεργοποιήθηκε σε συνάρτηση µε την προηγούµενη επισήµανση του 
∆ιδάσκοντος Α΄ ότι ο ποιητής ‘απορρίπτει τη λογική’, την παρατήρηση του µαθητή 
Πυθαγόρα ότι ο Σικελιανός ‘δεν αναζητά την αιτία των πραγµάτων’ και τον 
αποσυµβολισµό του εκφωνηµατικού περιεχοµένου της κειµενικής φράσης ‘το πότε 
και το πώς’ από την ίδια τη µαθήτρια Αλκµήνη: ειδικότερα η λέξη – σηµείο ‘πώς’ 
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παρέχει τις εννοιολογικές πρώτες ύλες που ενσωµατώνει η µαθήτρια στον όρο 
‘αιτιοκρατία’. Επιπλέον, η τελευταία αφοµοιώνει δηµιουργικά στους 
νοηµατοδοτικούς χειρισµούς της το φραστικό σύνολο ‘απόρριψη φυγής’, που είχε 
προτείνει ο µαθητής Οδυσσέας για την πρώτη στροφή, ενώ η επίδραση της 
εννοιολογικής σκαλωσιάς στη συγκεκριµένη περίπτωση έγκειται στην ανάπτυξη 
εσωτερικά διαλογικοποιηµένων νοηµάτων µε τη φράση – κλειδί ‘συναισθηµατική 
διάθεση’. 

• Συµπύκνωσε το νοηµατικό περιεχόµενο του δεύτερου και τρίτου στίχου (‘µα 
εβύθισα τη σκέψη µου µέσα στην πάσαν ώρα,/ σα µέσα της να κρύβονταν ο 
αµέτρητος σκοπός’) στην εσωτερικά διαλογικοποιηµένη λεκτική ακολουθία ‘µυστική 
(εσωτερική) αναζήτηση του σκοπού’ ως αποτέλεσµα των επισηµάνσεων του 
∆ιδάσκοντος Α΄ ότι ο ποιητής ‘δεν αναζητά την αιτία των πραγµάτων’, αλλά κυρίως 
το ‘σκοπό’ τους, και της κύκλωσης της λέξης – κλειδιού ‘σκοπός’ στον πίνακα της 
εννοιολογικής σκαλωσιάς.  Επιπροσθέτως, η διαδικασία της εσωτερικής 
διαλογικοποίησης συνδέεται µε τη νοηµατική συνάφεια ανάµεσα στο φραστικό 
σύνολο ‘µυστική (εσωτερική) αναζήτηση του σκοπού’ της µαθήτριας Αλκµήνης και 
το εκφωνηµατικό περιεχόµενο των όρων ‘εσωτερικός µυστικός στοχασµός’ που είχε 
προτείνει ο µαθητής Οδυσσέας για την πρώτη στροφή: αναφορικά µε τα επίθετα 
‘µυστικός’ και ‘εσωτερικός’ έχει υπογραµµισθεί παραπάνω το διαθλαστικό 
εννοιολογικό πρίσµα των λέξεων – κλειδιών της εννοιολογικής σκαλωσιάς, ενώ 
στην προκειµένη περίπτωση εντοπίζεται δευτερογενής επίδρασή τους στο 
νοηµατοδοτικό ορίζοντα της µαθήτριας Αλκµήνης. 

• Στο δεύτερο πεδίο, η µαθήτρια Αλκµήνη συµπύκνωσε το εννοιολογικό 
περιεχόµενο του πέµπτου στίχου (‘λάµπ’ η στιγµή ολοστρόγγυλη στο νου µου σαν 
οπώρα’) στο εκφωνηµατικό περιεχόµενο του όρου ‘παραγωγικότητα’, 
υποβάλλοντας σε διαδικασία εσωτερικής διαλογικοποίησης τις λέξεις – κλειδιά 
‘φύση’ , ‘ζωή’ και ‘άνοιξη’ της εννοιολογικής σκαλωσιάς. Τονίζεται, ακόµη, ότι 
διαλογικοποιείται εσωτερικά και το ίδιο το εννοιολογικό περιεχόµενο του όρου 
‘παραγωγικότητα’ µέσω του φραστικού συνόλου ‘χαρά της δηµιουργικότητας’ του 
∆ιδάσκοντος Α΄ και προσδιορίζει τις λανθάνουσες νοηµατοδοτικές προεκτάσεις 
του πέµπτου στίχου, αποτελώντας ένα είδος εννοιολογικής γεφύρωσης ανάµεσα 
στην υλική διάσταση των καρπών της φύσης και την άυλη διάσταση των 
πνευµατικών καρπών του Σικελιανού: µε την έννοια αυτήν, µεταβάλλεται το 
εκφωνηµατικό περιεχόµενο των τριών παραπάνω λέξεων – κλειδιών και 
αναπροσαρµόζεται ο νοηµατοδοτικός τους ορίζοντας, στοιχείο ενδεικτικό για την 
επισήµανση της ατοµικής Ζώνης Επικείµενης Ανάπτυξης της µαθήτριας. Τα 
δεδοµένα αυτά φανερώνουν πως η µαθήτρια Αλκµήνη, παρά τις αρχικές 
δυσχέρειες ερµηνευτικής προσπέλασης του κειµένου, πέτυχε τελικά να 
µετασχηµατίσει το απόθεµα των υφιστάµενων πληροφοριών και να συνθέσει 
νέες ιδέες. 

• Μετέτρεψε το εννοιολογικό περιεχόµενο του έκτου στίχου (‘βρέχει απ’ τα βάθη τ’ 
ουρανού και µέσα µου ο καρπός’) σε ουσιαστικοποιηµένη φράση (‘εύρεση του 
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καρπού’), συγκροτώντας εσωτερικά διαλογικοποιηµένους όρους, σε συνάρτηση 
αφενός µε το νοηµατοδοτικό ορίζοντα του προηγούµενου στίχου (‘λάµπ’ η στιγµή 
ολοστρόγγυλη στο νου µου σαν οπώρα’), όπως αυτός έχει προσδιοριστεί παραπάνω 
από τις λέξεις – κλειδιά ‘φύση’ , ‘ζωή’ και ‘άνοιξη’, και, αφετέρου, µε νέους 
ερµηνευτικούς πόρους της εννοιολογικής σκαλωσιάς (λέξεις – κλειδιά ‘καρπός’ και 
‘ουρανός’). Ειδικότερα, ο διαµεσολαβητικός ρόλος της λέξης – κλειδιού ‘καρπός’ 
στους ερµηνευτικούς χειρισµούς της µαθήτριας Αλκµήνης ενισχύεται µε την 
κίνηση του ∆ιδάσκοντος Α΄ να κυκλώσει την αντίστοιχη λέξη – κλειδί στον πίνακα 
της εννοιολογικής σκαλωσιάς.  

Η δοµική διάρθρωση της 3ης στροφής. Για τη συµπλήρωση των πεδίων της τρίτης 
στροφής, ο διδάσκων προτιµά να συνθέσει τις απόψεις περισσότερων µαθητών, ώστε να 
προσλάβουν οι σχετικές καταχωρήσεις πιο συλλογικό χαρακτήρα. Έτσι, επιχειρεί την 
επεξεργασία του τρίτου στροφικού συστήµατος υπό µορφή διδακτικού διαλόγου ανάµεσα 
στον ίδιο και τους µαθητές Πυθαγόρα, Λεωνίδα και Σεµέλη, διαδοχικά, ενώ προχωρά στις 
σχετικές δια-σηµειωτικές καταγραφές κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας, 
προσθέτοντας µε ακρίβεια τις εκφράσεις που προκρίνει ως καταλληλότερες. Θα 
διερευνήσουµε και εδώ τον καθοριστικό ρόλο του µηχανισµού της εννοιολογικής 
σκαλωσιάς ως προς την ανάδειξη της ατοµικής ΖΕΑ των εµπλεκόµενων µαθητών. 

• Στο πρώτο πεδίο ο µαθητής Πυθαγόρας, συνδυάζοντας το εννοιολογικό 
περιεχόµενο του τρίτου και τέταρτου στίχου (‘µα κι ο σεισµός βαθύτερη τη χτίση 
θεµελιώνει,/τι ο ζωντανός παλµός της γης που πλάθει είναι κρυφός…’) µε το 
αντίστοιχο του πρώτου («Γιατί δεν είπα: ‘ Εδώ η ζωή αρχίζει, εδώ τελειώνει…’»), 
άντλησε από το πρώτο την έννοια της ‘καταστροφής’ και από το δεύτερο τη 
σύλληψη της ‘νέας αρχής’, οδηγούµενος στη διαλεκτική σύνθεση ‘Η καταστροφή 
νέα αρχή’. Από τον πίνακα της εννοιολογικής σκαλωσιάς αξιοποιήθηκαν 
πρωτίστως οι λέξεις/φράσεις – κλειδιά ‘θάνατος’ και ‘αρχή και τέλος’, των οποίων 
ο διαµεσολαβητικός ρόλος στη διατύπωση της φράσης του µαθητή είναι 
σηµαντικός, όπως προκύπτει και από την κύκλωση των δύο αντίστοιχων λέξεων – 
κλειδιών από το διδάσκοντα. 

• Ο ίδιος µαθητής µετέτρεψε το εννοιολογικό περιεχόµενο των δύο πρώτων στίχων 
(«Γιατί δεν είπα: ‘Εδώ η ζωή αρχίζει, εδώ τελειώνει…/µα ‘Αν είν’ η µέρα βροχερή, 
σέρνει πιο πλούσιο φως…’») στην ουσιαστικοποιηµένη φραστική ακολουθία 
‘κατάργηση των ορίων’, υποβάλλοντας σε διαδικασία εσωτερικής διαλογικοποίησης 
τις λέξεις – κλειδιά ‘ζωή’, ‘ αρχή και τέλος’ και ‘φως’ της εννοιολογικής 
σκαλωσιάς. Η συγκεκριµένη φράση λειτουργεί συµπλεκτικά µε την προηγούµενη 
(‘Η καταστροφή νέα αρχή’), καθώς αµφότερες παρέχουν εννοιολογικές πρώτες ύλες 
για την υπέρβαση του ορθολογιστικού τρόπου σκέψης του ποιητή. 

• Η επισήµανση της διαλεκτικής δοµής της τρίτης στροφής, όπως αποτυπώνεται στα 
λόγια του ∆ιδάσκοντος Α΄ µε τον αφαιρετικό συλλογισµό (‘η σύζευξη δύο 
αντίθετων πραγµάτων’) µετατρέπεται κατά τη συµπλήρωση στον πίνακα της 
δοµικής διάρθρωσης των στροφών στο φραστικό σύνολο ‘σύζευξη των αντιθέτων’ 
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και συνδυάζεται µε την κύκλωση πολλών αντιθετικών λέξεων/φράσεων – κλειδιών 
της εννοιολογικής σκαλωσιάς: κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο ∆ιδάσκων Α΄ προχωρά σε 
λανθάνουσα σύγκριση των εννοιών  του παραπάνω πίνακα και κατάταξή τους σε 
έννοιες ‘γένους και είδους’ . Να σηµειωθεί ότι πέρα από τα προφανή αντιθετικά 
εννοιολογικά ζεύγη που κυκλώνει ο διδάσκων για να εντοπίσει τις νοηµατοδοτικές 
αποκλίσεις τους (‘αρχή - τέλος, ζωή - θάνατος, γη - ουρανός, σιγή –ζωντάνια’), 
επιχειρεί να εισαγάγει τους µαθητές στη Ζώνη Επικείµενης Ανάπτυξης µέσω της 
υποδηλούµενης εσωτερικής διαλογικοποίησης µε την οποία επενδύει τις αντιθετικές 
δοµές των φράσεων – κλειδιών ‘βαθυστόχαστος παλµός - µυστικά φτερά’ και 
‘συναισθηµατική διάθεση - χαρά’, ωθώντας τους µαθητές να ανακαλύψουν µόνοι 
τους τη βαθύτερη αντίθεση των νοηµατοδοτικών τους οριζόντων. Σηµαντική, 
τέλος, από σηµειωτικής απόψεως κρίνεται η κύκλωση αρκετών λέξεων – κλειδιών 
δύο φορές, καθώς υποδηλώνει τις διαρκείς εννοιολογικές επιµειξίες στις οποίες 
υπόκειται το εκφωνηµατικό τους περιεχόµενο: ο σηµειωτικός µηχανισµός του 
πίνακα εννοιολογικής σκαλωσιάς µε την αποτύπωση των  κύκλων παρέχει 
νοηµατοδοτήσεις παραπληρωµατικές ως προς το λεκτικό περιεχόµενο των 
εκφωνηµάτων του ∆ιδάσκοντος Α΄. 

• Η εννοιολογική µετάβαση στο δεύτερο πεδίο δροµολογείται µε ένα διευκρινιστικό 
σχόλιο του διδάσκοντος που δίνει τη δυνατότητα στο µαθητή Λεωνίδα να 
µετατρέψει το εννοιολογικό περιεχόµενο του τελευταίου στίχου (‘να που κι ο µέγας 
Θάνατος µου γίνηκε αδερφός!...’) σε ουσιαστικοποιηµένο φραστικό σύνολο 
(‘αδελφοποίηση µε το θάνατο’), αξιοποιώντας τη διακειµενική δυναµική των 
λέξεων – κλειδιών ‘θάνατος’ και ‘αδερφός’ της εννοιολογικής σκαλωσιάς. Στη 
συνέχεια, ο ∆ιδάσκων Α΄ προτιµά να νοηµατοδοτήσει το εκφωνηµατικό 
περιεχόµενο του όρου ‘αδελφοποίηση’ µε την εξειδικευµένη σηµασία του όρου 
‘συµφιλίωση’, προτείνοντας τη φραστική ακολουθία ‘συµφιλίωση µε το θάνατο’: 
εδώ, παρόλο που δίνεται στο διδάσκοντα η ευκαιρία να αξιοποιήσει το 
εννοιολογικό περιεχόµενο της λέξης – κλειδιού ‘αδερφός’, προτιµά να µην την 
κυκλώσει, προκειµένου να καταστεί σαφέστερη η αντιθετική εννοιολογική δοµή 
ανάµεσα στους όρους ‘συµφιλίωση’ και ‘θάνατος’ (κυκλώνοντας τον τελευταίο για 
δεύτερη φορά). 

• Το επεξηγηµατικό σχόλιο του διδάσκοντος για τον πέµπτο στίχο (‘να που 
ό,τι στάθη εφήµερο, σα σύγνεφο αναλιώνει’) βοηθά τη µαθήτρια Σεµέλη να δοµήσει 
µε τις παρεχόµενες εννοιολογικές πρώτες ύλες τη φράση ‘κάθε ζωντανή ύλη είναι 
φθαρτή’, αξιοποιώντας τις εσωτερικά διαλογικοποιηµένες λέξεις – κλειδιά ‘ζωή’ και 
‘θάνατος’ της εννοιολογικής σκαλωσιάς. Ο διδάσκων, θέλοντας να καταστήσει το 
φραστικό της σύνολο πιο απλό και κατανοητό για την τάξη, επιλέγει µία εκδοχή 
πιο πιστή στην κειµενική διατύπωση (‘χάνεται το εφήµερο’). Η διαδικασία της 
εσωτερικής διαλογικοποίησης ολοκληρώνεται µε την αντιπαραβολή της έννοιας 
του ‘αιωνίου’ σε εκείνην του ‘εφήµερου’, όπως αυτή προβάλλεται στο σύντοµο 
σχόλιο του ∆ιδάσκοντος Α΄ (‘αναδεικνύονται σταθερές αξίες και αλήθειες’).  
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Από τα παραπάνω προκύπτει πως οι µαθητές Οδυσσέας, Αλκµήνη, Πυθαγόρας, 
Λεωνίδας και Σεµέλη όχι µόνο χρησιµοποιούν το µηχανισµό της εννοιολογικής σκαλωσιάς 
για να δοµήσουν τις εννοιολογικές τους κατασκευές, αλλά αναπτύσσουν κριτική σκέψη, 
συνθέτουν έννοιες και αναπροσαρµόζουν το νοηµατοδοτικό ορίζοντα του ποιητικού 
κειµένου, προχωρώντας πέρα από το στενό εννοιολογικό πλαίσιο που οριοθετούν οι λέξεις 
– κλειδιά χάρη στην αξιοποίηση του εκφωνηµατικού τους περιεχοµένου. Ο ρόλος του 
πίνακα δοµικής διάρθρωσης των στροφών του ποιήµατος σε συνάρτηση µε τον πίνακα της 
εννοιολογικής σκαλωσιάς ενεργοποιεί την κριτική ικανότητα των µαθητών, οι οποίοι 

1. αναλύουν το διδασκόµενο κείµενο, 

2. κατανοούν τη δοµική διάρθρωση του στροφικού του συστήµατος, 

3. αξιοποιούν το διαλεκτικό εννοιολογικό πλέγµα που αναπτύσσεται ανάµεσα στο 
ποιητικό κείµενο και τον πίνακα της εννοιολογικής σκαλωσιάς και 

4. κατανοούν – και, ενίοτε, αναδεικνύουν οι ίδιοι – τη διαδικασία της εσωτερικής 
διαλογικοποίησης των αναλυόµενων εννοιών. 

5. Έτσι, ο πίνακας δοµικής διάρθρωσης των στροφών καθίσταται συνδετικός κρίκος 
ανάµεσα στο ποιητικό κείµενο και τον πίνακα της εννοιολογικής σκαλωσιάς, 
αποτελώντας πεδίο σύντηξης των ‘υβριδικών’ νοηµάτων µε τη συνδροµή των 
µαθητών.  

 

Ποιητικό κείµενο ↔ Πίνακας δοµικής διάρθρωσης ↔ Πίνακας εννοιολογικής  

                               των στροφών                             σκαλωσιάς 

 

Σύγκριση εννοιών αναλυόµενου ποιήµατος και βιωµατικών δεδοµένων: ο ρόλος του 
δεύτερου διδακτικού φυλλαδίου και η συµβολή των κριτικών ανοικτών ερωτήσεων στη 
διδακτική διαδικασία. Μπορούµε να διακρίνουµε στους διδακτικούς χειρισµούς του 
∆ιδάσκοντος Α΄ δύο διαφορετικούς άξονες ερµηνευτικής προσπέλασης του ποιήµατος, οι 
οποίοι, µάλιστα, διασταυρώνονται, για να συνδυάσουν τη δυναµική τους µέσω του 
δεύτερου διδακτικού φυλλαδίου και του πίνακα σύνδεσης των πεδίων της 
πραγµατικότητας και της Λογοτεχνίας: 

• ο πρώτος αφορά στην προβολή του ευρύτερου συγκειµενικού πλαισίου ως πεδίου 
παροχής πληροφοριών χρήσιµων για την επεξήγηση των κειµενικών νοηµάτων µε 
βάση κυρίως το βιωµατικό υπόβαθρο του Σικελιανού και κατά δεύτερο λόγο το 
γενικότερο ιστορικό πλαίσιο που διέπει την εποχή συγγραφής του ποιήµατος.  

• Ο δεύτερος άξονας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των 
µαθητών µε βάση τα κειµενικά νοήµατα του ποιήµατος και τον περαιτέρω ρόλο 
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τους στην ανάδειξη της διαλεκτικής σχέσης ανάµεσα στο ποιητικό κείµενο και την 
πραγµατικότητα.  

Σκοπός του διδάσκοντος είναι να αντλήσουν οι µαθητές στοιχεία και πληροφορίες από 
το δεύτερο διδακτικό φυλλάδιο, ώστε να συγκροτηθεί ένας πίνακας σύνδεσης των πεδίων 
της πραγµατικότητας και της Λογοτεχνίας και να καταστεί εµφανής η αλληλεπιδραστική 
σχέση αντιθετικών εννοιολογικών δοµών που ανάγονται στα βιωµατικά γεγονότα της ζωής 
του ποιητή από τη µια και την αισιόδοξη προοπτική του ποιήµατός του, από την άλλη. 
Είναι προφανές ότι ο παραπάνω διδακτικός σχεδιασµός θεµελιώνεται στον εντοπισµό των 
νοηµατοδοτικών συγκλίσεων ή/και αποκλίσεών τους µε βάση τη χρήση του δεύτερου 
διδακτικού φυλλαδίου, το οποίο µετατρέπεται σε διδακτικό εργαλείο παροχής 

• ενός συνοπτικού, αλλά κατατοπιστικού, θεωρητικού υπόβαθρου για τη βιωµατική 
πλαισίωση του ποιήµατος και 

• πιο αναλυτικών πληροφοριών για το εννοιολογικό περιεχόµενο και τη δοµική 
διαστρωµάτωσή του. 

Ο ∆ιδάσκων Α΄ δεν επιλέγει καταρχάς να εντοπίσει τις βιωµατικές προεκτάσεις του 
ποιήµατος, ούτε και να το εντάξει σε ιστορικό πλαίσιο, παρά διατυπώνει µία κριτική 
ανοικτή ερώτηση προς τους µαθητές (‘Το µήνυµα του ποιητή, όπως δίνεται στο κείµενο, το 
κρίνετε ως αισιόδοξο ή απαισιόδοξο;’), στρεφόµενος στην ενδοκειµενική ανάλυση του 
ποιήµατος. Τρεις µαθητές (Αλέξανδρος, Πυθαγόρας και Αλκµήνη) προβάλλουν µε 
σύντοµα επιχειρήµατα την άποψη ότι το ποίηµα ενσωµατώνει αισιόδοξα µηνύµατα, 
αποδεικνύοντας ότι η προηγηθείσα ανάλυσή του έχει συµβάλλει στην κατανόηση των 
νοηµάτων. Ειδικότερα: 

1. η άποψη του µαθητή Αλέξανδρου αποτυπώνει την εσωτερική διαλογικοποίηση που 
αναπτύσσεται ανάµεσα στους δύο όρους (‘συµφορά, πνευµατική ανάπτυξη’), 
νοηµατοδοτώντας τους µε αισιόδοξο εκφωνηµατικό περιεχόµενο. 

2. Μετά από σχετική ερώτηση του ∆ιδάσκοντος Α΄, ο µαθητής Πυθαγόρας 
αποτυπώνει την εσωτερική διαλογικοποίηση που αναπτύσσεται ανάµεσα στους 
όρους ‘δύσκολες στιγµές’ και ‘εσωτερική γαλήνη’: µε αφετηρία το εννοιολογικό 
περιεχόµενο του δεύτερου στίχου της δεύτερης στροφής (‘µα εβύθισα τη σκέψη µου 
µέσα στην πάσαν ώρα’), ο µαθητής συναρτά το εκφωνηµατικό περιεχόµενο του 
φραστικού συνόλου ‘πάσαν ώρα’ µε το αντίστοιχο όρων, όπως ‘σεισµός’, ‘ µπόρα’ 
και ‘µέρα βροχερή’, για να νοηµατοδοτήσει το φραστικό σύνολο ‘δύσκολες 
στιγµές’, ενώ η φράση ‘ εσωτερική γαλήνη’ διαλογικοποιείται εσωτερικά σε 
αντίστιξη µε τον παραπάνω στίχο (‘µα εβύθισα τη σκέψη µου […] ’). Η σύνδεση 
των παραπάνω όρων µε αντίστοιχες λέξεις – κλειδιά είναι προφανής. 

3. Μολονότι δεν παραθέτει επιχείρηµα, η µαθήτρια Αλκµήνη συντάσσεται µε τις 
απόψεις των άλλων δύο µαθητών. 

Με δεδοµένο, λοιπόν, ότι οι µαθητές έχουν κατανοήσει την αισιόδοξη προοπτική του 
ποιήµατος, ο ∆ιδάσκων Α΄ επιχειρεί να αναδείξει και µε τη συνδροµή του δεύτερου 
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διδακτικού φυλλαδίου τις δυσάρεστες βιωµατικές εµπειρίες του Σικελιανού κατά την 
εποχή συγγραφής του: δεν προχωρά στην οριοθέτηση της γενικότερης ιστορικής 
συγκυρίας όπου εντάσσεται ο χρόνος συγγραφής του ποιήµατος, διότι θέλει να αποδώσει 
µεγαλύτερο βάρος στη ζωή του ποιητή. Επιφορτισµένος µε το απαιτητικό εγχείρηµα να 
δοµήσει τον πίνακα σύνδεσης των πεδίων της πραγµατικότητας και της Λογοτεχνίας και 
να παρέχει, παράλληλα, πληροφορίες για τη σύνδεση µε το πρώτο πεδίο, προχωρά στην 
καταχώρηση των αντίστοιχων δεδοµένων – ορισµένα από τα οποία αντλεί από το δεύτερο 
διδακτικό φυλλάδιο – στην αριστερή στήλη. Όταν ο διδάσκων διαπιστώνει πως 
σηκώνονται µόνο λίγα χέρια και δε φέρνουν ουσιαστικά αποτελέσµατα 

o ούτε η δεύτερη κριτική ανοικτή ερώτηση (‘Τι είναι αυτό που κρατάει ζωντανό και 
δίνει αυτήν την αισιοδοξία στον ποιητή;’) που απευθύνει στους µαθητές σχετικά µε 
τον εντοπισµό της αισιόδοξης προοπτικής του ποιήµατος, 

o ούτε οι παραποµπές σε συγκεκριµένους στίχους του ποιήµατος, 

o ούτε και οι δια-σηµειωτικές καταγραφές του στον πίνακα σύνδεσης των πεδίων της 
πραγµατικότητας και της Λογοτεχνίας, 

καταλήγει στο συµπέρασµα – σύµφωνα µε όσα συζητήσαµε µαζί αργότερα – ότι το 
γεγονός πως οι µαθητές δεν ανταποκρίνονται σε ικανοποιητικό βαθµό δεν οφείλεται στο 
ότι αγνοούν το λόγο που ο Σικελιανός είναι αισιόδοξος, παρά τα σοβαρά προβλήµατα που 
αντιµετωπίζει: ο διδάσκων θεωρεί πως δεν έχουν τελικά κατανοήσει το περιεχόµενο της 
ερώτησής του, γι’ αυτό και καταφεύγει στις εξής τεχνικές: 

1. αναδιατυπώνει την ερώτηση (‘Τι αποµακρύνει τα σύννεφα και φέρνει τη λαµπερή 
µέρα;’), αλλάζοντας την αφαιρετική µορφή της και προσαρµόζοντάς την σε µία 
συγκεκριµένη εικόνα του ποιήµατος, την οποία έχουν ήδη αναλύσει, επιχειρώντας 
να διατυπώσει έναν επαγωγικό συλλογισµό. Η κίνηση αυτή του ∆ιδάσκοντος Α΄ 
βρίσκει ανταπόκριση στους µαθητές, αλλά οι απαντήσεις της µαθήτριας Αλκµήνης 
και του µαθητή Πυθαγόρα δεν τον ικανοποιούν. 

2. Παρέχει διευκρινιστικό σχόλιο, όπου επιλέγει και πάλι να ενσωµατώσει από την 
προηγηθείσα ανάλυση διαθέσιµους νοηµατοδοτικούς πόρους, οι οποίοι θα 
προσανατολίσουν τη σκέψη των µαθητών προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή την 
ποιητική ιδιότητα του Σικελιανού, αλλά και πάλι η συµµετοχή των µαθητών δεν 
είναι η αναµενόµενη.  

Έχοντας εξαντλήσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις, ο διδάσκων δίνει ο ίδιος την 
απάντηση στο ερώτηµα της γεφύρωσης των πεδίων της πραγµατικότητας και της 
Λογοτεχνίας, επισηµαίνοντας πως είναι η ποιητική ιδέα εκείνη που αναιρεί τις αντιφάσεις. 
Σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις µου µε τους µαθητές µετά το µάθηµα, διαπίστωσα πως 
θεωρούσαν αυτονόητη µία τέτοια απάντηση και πίστευαν πως ο ∆ιδάσκων Α΄ ήθελε να 
προσθέσουν µία καινούρια πληροφορία, ενώ εκείνος από την πλευρά του θεωρούσε πως η 
ενδοκειµενική ανάλυση θα έδινε το κλειδί της απάντησης στους µαθητές. Στην προκειµένη 
περίπτωση, οι µαθητές ταύτισαν τον αισιόδοξο στοχασµό του Σικελιανού µε το 
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συγκεκριµένο ποίηµα, ενώ ο διδάσκων επιδίωκε να χρησιµοποιήσει το ποίηµα αυτό ως 
λαβή για να τονίσει πως η ποιητική ιδιότητα γενικότερα ‘αλλάζει’ το νόηµα των 
βιωµατικών γεγονότων: οι πρώτοι επικεντρώνονται, δηλαδή, στην αυτο-αναφορικότητα του 
αναλυόµενου ποιητικού λόγου, ενώ ο ∆ιδάσκων Α΄ στη σύλληψή του ως γενικότερης µετα-
γλωσσικής ερµηνείας των πραγµάτων. Τη θεώρηση αυτή θα µπορούσε να την είχε εντάξει 
πολύ νωρίτερα ο διδάσκων στο διδακτικό του διάλογο 

� είτε µε κάποια ερώτηση που θα έδινε τη δυνατότητα στους µαθητές να 
κατανοήσουν τη δυναµική της Λογοτεχνίας στην ίδια τη ζωή,  

� είτε µε µία προδροµική συµπύκνωσή της στην αποτύπωση του βέλους που συνδέει 
τον τίτλο ‘Συγγραφή του ποιήµατος’ µε τις καταχωρήσεις της αριστερής στήλης 
(‘1937’), η οποία θα µπορούσε να αποτελέσει αφορµή κριτικού διαλόγου µε τους 
µαθητές. Η συγκεκριµένη αποτύπωση συνθετικών νοηµάτων, ωστόσο, αποδίδεται 
στο τέλος της όλης διαδικασίας και, µάλιστα, δίχως τη λεκτική διασαφήνισή της 
στην τάξη, λειτουργώντας ως τυπική επικύρωση του εξαχθέντος συµπεράσµατος και 
όχι ως σηµείο αφόρµησης της κριτικής σκέψης των µαθητών: η ‘σύνδεση’ ανάµεσα 
στα δύο πεδία την οποία επικαλείται ο  ∆ιδάσκων Α΄ αποτυπώνεται µε τη δια-
σηµειωτική καταγραφή του (‘ΠΟΙΗΣΗ & ΠΟΙΗΤΙΚΗ Ι∆ΕΑ’), ενώ η απεικόνιση 
του βέλους από τη δεξιά προς την αριστερή στήλη υποδηλώνει την επίδραση του 
πεδίου της Λογοτεχνίας στο πεδίο της πραγµατικότητας. 

Θα πρόσθετα, τέλος, πως χαρακτηριστικό δείγµα της εγρήγορσης του διδάσκοντος 
είναι πως πέντε περίπου λεπτά πριν χτυπήσει το κουδούνι και παρόλο που γνωρίζει ότι δε 
µένει χρόνος για τη διδακτική αξιοποίησή τους, 

� καταρτίζει πίνακα των τριών βασικών αξόνων της ποίησης του Σικελιανού και 

� δοµεί εννοιολογικές συναρτήσεις (‘λυρισµός – εσωτερικός στοχασµός’ και ‘µεγάλες 
ιδέες – ∆ελφική ιδέα’).  

Ο σηµειωτικός µηχανισµός του πίνακα των πεδίων της πραγµατικότητας και της 
Λογοτεχνίας. Ο πίνακας σύνδεσης των πεδίων της πραγµατικότητας και της Λογοτεχνίας 
τον οποίον σχεδιάζει και συµπληρώνει ο διδάσκων παράγει συνθετικά νοήµατα µε την 
αποτύπωση βελών και τόξων, παρέχοντας νοηµατοδοτήσεις που συµπληρώνουν το 
λεκτικό περιεχόµενο των εκφωνηµάτων του. Πιο συγκεκριµένα, η πολυτροπική λειτουργία 
του καθορίζεται από:       

• τον υπέρτιτλο ‘Σύνδεση µε την πραγµατικότητα’, η οποία επιτρέπει στους µαθητές 
να κατανοήσουν την οργανική σχέση ανάµεσα στη στήλη µε τα βιωµατικά 
δεδοµένα του Σικελιανού το έτους 1937 και τη στήλη µε τα δεδοµένα της 
συγγραφής του ποιήµατος.  

• Το γεγονός ότι δεν είναι διακριτοί οι ρόλοι των δύο πεδίων (πραγµατικότητας και 
λογοτεχνίας), αφού δεν πρόκειται απλώς για καταχώρηση δεδοµένων σε 
κατακόρυφη διαστρωµάτωση δίχως αλληλεξάρτηση, αλλά υπάρχει σχέση 
ανατροφοδότησης των δύο πεδίων, όπως προκύπτει από τα βέλη.  
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• Την ενσωµάτωση στον τίτλο της αριστερής στήλης µε τίτλο ‘1937’ ενός βέλους 
που τον συνδέει µε τη δεξιά στήλη και ενός δεύτερου βέλους που τον συνδέει µε 
τις κάθετες καταχωρήσεις: τα δύο βέλη σηµατοδοτούν τη διαλεκτική σχέση 
ανάµεσα στα βιώµατα του Σικελιανού και τα κειµενικά νοήµατα του ποιήµατος, 
απηχώντας τη διαλεκτική υβριδικότητα βιώµατος και µεταφοράς, όπως αυτή 
παρουσιάζεται στη Θεωρία των Υβριδικών Σηµείων. 

• Την παραγωγή συνθετικών νοηµάτων, όπως αυτή υλοποιείται µε το συνδυασµό της 
λεκτικής εκφοράς του ∆ιδάσκοντος Α΄ (‘Αν θέλουµε να δώσουµε µε µία λέξη αυτό 
που ενώνει τις δύο καταστάσεις, είναι η ποιητική ιδέα’) και τη δια-σηµειωτική 
καταγραφή του (‘ΠΟΙΗΣΗ & ΠΟΙΗΤΙΚΗ Ι∆ΕΑ’)  µε κόκκινο µαρκαδόρο  δεξιά 
από το ‘1937’: η αποτύπωση των παραπάνω λέξεων – σηµείων στο συνδετικό 
βέλος διαµορφώνει ένα υβριδικό σηµειωτικό µέσο µεταφοράς, που απεικονίζει και 
ταυτόχρονα αποτυπώνει τη µετα-λειτουργία των συνθετικών νοηµάτων από την 
έννοια – αφετηρία (‘1937’) στην έννοια – προορισµό (‘Συγγραφή του ποιήµατος’). 
Στην προκειµένη περίπτωση, η αποτύπωση των συνθετικών νοηµάτων 
επιτυγχάνεται µε την εννοιολογική γεφύρωση των δύο πεδίων (πραγµατικότητας και 
Λογοτεχνίας), που καθιστά δυνατή τη σηµασιολογική επένδυση των δυσάρεστων 
βιωµατικών καταστάσεων µε αισιόδοξο εκφωνηµατικό περιεχόµενο στις ποιητικές 
µεταφορές. 

• Την ενσωµάτωση στον τίτλο της δεξιάς στήλης µε τίτλο ‘Συγγραφή του ποιήµατος’ 
ενός βέλους που τον συνδέει µε την πρώτη σηµείωση (‘αισιόδοξη νότα’) και ενός 
ξεχωριστού βέλους που τον συνδέει µε τις υπόλοιπες κάθετες καταχωρήσεις της 
στήλης: τα δύο βέλη σηµατοδοτούν τη διαλεκτική σχέση ανάµεσα στο εσωτερικά 
διαλογικοποιηµένο περιεχόµενο του βιωµατικού υπόβαθρου του ποιήµατος 
(‘αισιόδοξη νότα’) και τα λεκτικά νοήµατα του Σικελιανού (‘δοξολογεί τη ζωή, 
συµφιλιώνεται µε το θάνατο, αναζήτηση αιώνιων αξιών, απόρριψη εφήµερου’), 
όπως αυτή προβάλλεται στη Θεωρία των Υβριδικών Σηµείων. 

• Την ενσωµάτωση στον τίτλο της δεξιάς στήλης µε τίτλο ‘Συγγραφή του ποιήµατος’ 
ενός βέλους που τον συνδέει µε τις καταχωρήσεις της αριστερής στήλης (‘αποτυχία 
δελφικής ιδέας, οικονοµική καταστροφή, απογοήτευση, προβλήµατα υγείας, 
αντιµέτωπος µε το φάσµα του θανάτου’): αξιοσηµείωτο είναι πως ο ∆ιδάσκων Α΄ 
δεν παρέχει λεκτικά επεξηγήσεις για την επίδραση του πεδίου της λογοτεχνίας στη 
διαµόρφωση του πεδίου της πραγµατικότητας, αλλά το υποδηλώνει µόνο µε το 
βέλος που σχεδιάζει για να ενώσει τον τίτλο ‘Συγγραφή του ποιήµατος’ µε την 
αριστερή στήλη. Ο συγκεκριµένος νοηµατοδοτικός χειρισµός του διδάσκοντος 
σηµατοδοτεί πως δεν είναι τα βιωµατικά γεγονότα εκείνα που καθορίζουν τον 
ποιητικό στοχασµό του Σικελιανού, εφόσον οι ποιητικές ιδέες του διαδραµατίζουν, 
τελικά, σηµαντικότερο ρόλο και καθορίζουν τη στάση ζωής του, αντιστρέφοντας 
την απαισιόδοξη βιωµατική προοπτική χάρη στη διαλεκτική υβριδικότητα των 
ποιητικών του νοηµάτων. 
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Ο σηµειωτικός µηχανισµός του πίνακα σύνδεσης ανάµεσα στα πεδία της 
πραγµατικότητας και της Λογοτεχνίας παρέχει τη δυνατότητα αποτύπωσης συνθετικών 
νοηµάτων που δεν εκφράζονται λεκτικά από το ∆ιδάσκοντα Α΄ και συµπληρώνουν τους 
νοηµατοδοτικούς χειρισµούς του κατά τη διάρκεια της ερµηνευτικής ανάλυσης του 
ποιήµατος. Λειτουργώντας ως παραπληρωµατικό διδακτικό/σηµειωτικό εργαλείο σε 
σχέση µε το εκπαιδευτικό λογισµικό My First Ex (όπου οι µαθητές συνθέτουν δεδοµένα 
των πεδίων της πραγµατικότητας, της Λογοτεχνίας και του µύθου), ο παραπάνω πίνακας 
παρουσιάζει  τη σύνθετη διαδικασία δόµησης εννοιολογικών ιστών  

� σε κάθετη και οριζόντια διαστρωµάτωση σε κάθε πεδίο ξεχωριστά, αλλά και 

� εντός του αλληλεπιδραστικού τους πλέγµατος µε βάση την αµφίδροµη πορεία της 
διαµόρφωσης των νοηµατοδοτικών χειρισµών του Σικελιανού. 

 

∆ιδακτικές αρχές και µέθοδοι 

Οι διδακτικές αρχές και µέθοδοι σύµφωνα µε τις οποίες ο ∆ιδάσκων Α΄ οργανώνει το 
µάθηµά του είναι: 

 
� Ο κειµενοκεντρικός προσανατολισµός της διδασκαλίας του ∆ιδάσκοντος Α΄ 

αποσκοπεί στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των µαθητών και ενσωµατώνει 
την προβολή του ευρύτερου συγκειµενικού πλαισίου ως πεδίου παροχής 
πληροφοριών χρήσιµων για την επεξήγηση των κειµενικών νοηµάτων.  

� Οι διάφορες µορφές της εννοιολογικής σκαλωσιάς ως απαραίτητο υπόβαθρο της 
αναλυτικής διαδικασίας πάνω σε έννοιες του διδακτικού κειµένου. 

� Η ‘κατάταξη εννοιών’  ως βασική διανοητική διαδικασία για την ανάπτυξη της 
αναλυτικής σκέψης των µαθητών. 

� Η σύλληψη των βοηθητικών πινάκων αφενός ως λειτουργικών διδακτικών 
εργαλείων για την κατάταξη των εννοιών σε κατηγορίες ‘αιτίων’ και 
‘αποτελέσµατος’  και αφετέρου, ως διαµεσολαβητικών σηµειωτικών εργαλείων για 
τις διαφορετικές µορφές της εννοιολογικής σκαλωσιάς. 

� Αξιοποίηση της λειτουργίας και της µετα-λειτουργίας σηµείων – δεικτών του 
κειµένου για την εννοιολογική κατηγοριοποίηση και το µετασχηµατισµό της 
πληροφορίας. Γενικότερα, ο ∆ιδάσκων Α΄ χρησιµοποιεί τα σηµειωτικά του εργαλεία 
ως µέσα ανάδειξης της ερµηνευτικής ανάλυσης του κειµένου και όχι ως 
αυτοσκοπό. 

� Σύγκριση των εννοιών  του πίνακα της εννοιολογικής σκαλωσιάς, κατάταξή τους 
σε έννοιες ‘γένους και είδους’  και επισήµανση των νοηµατοδοτικών αποκλίσεών 
τους. 

�  Ο σηµαντικός ρόλος της εσωτερικής διαλογικοποίησης στην κατασκευή των 
νοηµάτων και το µετασχηµατισµό της πληροφορίας. 

� Η επισήµανση των νοηµατοδοτικών συγκλίσεων ή/και αποκλίσεών τους: σύγκριση 
εννοιών αναλυόµενου ποιήµατος και διδακτικού φυλλαδίου (εντοπισµός διαφορών, 
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συγκρούσεων, οµοιοτήτων κατά τη διαµόρφωση της εξέλιξης της εννοιολογικής 
σκαλωσιάς), η οποία αποσκοπεί στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των µαθητών.  

� Η αποτύπωση συνθετικών νοηµάτων που δεν εκφράζονται λεκτικά από το 
∆ιδάσκοντα Α΄ και συµπληρώνουν τους νοηµατοδοτικούς χειρισµούς του µέσω 
των δια-σηµειωτικών καταγραφών στον πίνακα. 

� Η διαδικασία σύνθεσης εννοιών στηρίζεται στη διαµεσολάβηση πολιτισµικών και 
σηµειωτικών εργαλείων που χρησιµοποιεί ο ∆ιδάσκων Α΄ και οι µαθητές στους 
νοηµατοδοτικούς χειρισµούς τους. 

� Η µεγάλη διδακτική σηµασία των λέξεων που επιλέγει ο διδάσκων στο διάλογό του 
µε τους µαθητές. 

� Αξιοποίηση της επανάληψης καίριων λέξεων/φράσεων του κειµένου ως θεµελίου 
της δοµικής ερµηνευτικής προσέγγισης του κειµένου.  

� Ανάδειξη του διακειµενικού χαρακτήρα των όρων που επιλέγουν οι µαθητές για τη 
δοµική διάρθρωση του κειµένου µε την κύκλωση των αντίστοιχων λέξεων – 
κλειδιών της εννοιολογικής σκαλωσιάς. 

� Αναδιατύπωση της υποβληθείσης ερωτήσεως και προσαρµογή της σε µία 
συγκεκριµένη εικόνα του ποιήµατος. 

� Χρήση του 1ου διδακτικού φυλλαδίου ως φύλλου εργασίας και αναπαραγωγή του 
δοµικού προτύπου του στον πίνακα. 

� Χρήση σύντοµης βοηθητικής ‘εισήγησης’ , όταν οι µαθητές βρίσκονται σε αµηχανία 
απάντησης, συνήθως υπό µορφή διευκρινιστικού σχολίου. 

� Εξελικτική πορεία της εννοιολογικής σκαλωσιάς µέσω βοηθητικών πινάκων και του 
υλικού διδακτικών φυλλαδίων. 

� Χρήση των διαλεκτικών διαρθρωτικών όρων ως σηµείων – δεικτών που επιτρέπουν 
στους µαθητές να κατανοήσουν όχι µόνο τη λειτουργία τους εντός του 
αναλυόµενου κειµένου ως διαλεκτικών διαρθρωτικών όρων µε βάση τις δια-
σηµειωτικές αντιστοιχήσεις, αλλά και τη µετα-λειτουργία τους στη γενικότερη 
διαδικασία της δοµικής συγκρότησης ενός κειµένου ως σηµείων – δεικτών της 
κατηγοριοποίησης των εννοιών που αυτό περιέχει και στη γενικότερη διαδικασία 
του µετασχηµατισµού της πληροφορίας που επιζητά ο διδάσκων µέσα από την 
εξελικτική πορεία των αναλυόµενων εννοιών. 

� Ο διδακτικός στόχος των συνθετικών νοηµάτων (συµπλήρωση των διαφόρων 
πινάκων της εννοιολογικής σκαλωσιάς στον πίνακα της αίθουσας µε δια-
σηµειωτικές καταγραφές και εξελικτική σύνθεση νέων νοηµάτων). 

� Οι σηµειωτικοί µηχανισµοί του πίνακα εννοιολογικής σκαλωσιάς και του πίνακα 
σύνδεσης των πεδίων της πραγµατικότητας και της Λογοτεχνίας παρέχουν µε την 
αποτύπωση  κύκλων, βελών και τόξων νοηµατοδοτήσεις που συµπληρώνουν το 
λεκτικό περιεχόµενο των εκφωνηµάτων του διδάσκοντος. 

� Σύγκριση εννοιών και εντοπισµός των νοηµατοδοτικών συγκλίσεων ή/και 
αποκλίσεών τους µέσω του δεύτερου διδακτικού φυλλαδίου και του πίνακα 
σύνδεσης των πεδίων της πραγµατικότητας και της Λογοτεχνίας (βιωµατική 
πλαισίωση του ποιήµατος και εννοιολογικό περιεχόµενό του). 
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5.2.4.  Τέταρτη ∆ιδακτική εφαρµογή/27.01.09 (Γεώργιος Βιζυηνός, ‘Στο χαρέµι’) 
 

Τάξη:   Γ2                                                           Μάθηµα:  Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 

∆ιδακτική ενότητα:  ‘Στο χαρέµι’                      Ώρα: 10:00 – 11:00 

Ανθολόγιο Κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: το απόσπασµα ‘Στο χαρέµι’ από το 
διήγηµα ‘Το µόνον της ζωής του ταξείδιον’  του Γεωργίου Βιζυηνού, σελ. 92 – 98.  

 
Μικρή εισαγωγή στο ανθολογούµενο απόσπασµα από το διήγηµα ‘Το µόνον της ζωής 
του ταξείδιον’ του Γεωργίου Βιζυηνού 

Στο απόσπασµα µε τίτλο ‘Το χαρέµι’ µπορούµε να γνωρίσουµε το αυτοβιογραφικό 
υπόβαθρο του δεκαετούς συγγραφέα, ο οποίος εξιστορεί, ως ώριµος πλέον αφηγητής, τις 
περιπέτειές του ως µαθητευόµενου ραφτόπουλου στο χαρέµι του Σουλτάνου της 
Κωνσταντινούπολης. Η πλοκή συνίσταται στη µείξη του πραγµατικού και του 
φαντασιακού κόσµου, καθώς το νεαρό ραφτόπουλο δοµεί την πραγµατικότητα µε βάση τα 
παραµύθια του παππού του σχετικά µε τη βασιλοπούλα που ερωτεύεται το ραφτόπουλο, το 
βασιλιά που του αναθέτει µία δύσκολη αποστολή, την τελική εκπλήρωσή της µε τη 
βοήθεια του υπερφυσικού στοιχείου και την ανταµοιβή του ραφτόπουλου µε τον τελικό 
γάµο και την ευτυχή έκβαση της υπόθεσης. Όλη αυτή η δευτερογενής αφήγηση του 
παραµυθιού του παππού εγκιβωτίζεται στην κύρια αφήγηση, η οποία συνεχίζεται µε τις 
αληθινές επισκέψεις του ραφτόπουλου – συγγραφέα στο χαρέµι και τη µείξη παραµυθιού 
και αλήθειας. Η συνείδηση του ραφτόπουλου έχει διαµορφωθεί µε βάση τη φαντασιακή 
πραγµατικότητα των παραµυθιών του παππού, η οποία αποκτά µεγαλύτερη αληθοφάνεια 
λόγω της ηλικίας του και των πολλών ταξιδιών που φαίνεται ότι έχει κάνει, ενώ αυτή η 
πλαστή εκδοχή της πραγµατικότητας έχει εκτοπίσει κάθε ρεαλιστική θεώρηση, ακόµη και 
µετά τις σχετικές επισηµάνσεις των άλλων µαθητευόµενων ραφτόπουλων, που 
ερµηνεύουν εντελώς διαφορετικά τις καταστάσεις και τα γεγονότα που βιώνει ο κεντρικός 
ήρωας.   

Η απόπειρα οικοδόµησης της νέας γνώσης µε τους µηχανισµούς της εννοιολογικής 
σκαλωσιάς και της εννοιολογικής γέφυρας και η ευρύτερη συµµετοχή των µαθητών. 
Από τη µέση περίπου της διδακτικής ώρας και µετά ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή 
του διδάσκοντος να δοµήσει εννοιολογική σκαλωσιά σε δύο στήλες και να δηµιουργήσει 
σύνθετες ερµηνευτικές προοπτικές. Συγκεκριµένα, παρατηρεί ότι το κείµενο δοµείται σε 
δύο άξονες, το µύθο και την πραγµατικότητα, και ζητά από τους µαθητές κάποιες λέξεις – 
κλειδιά είτε από το κείµενο είτε δικές τους, που αντιστοιχούν στα δύο παραπάνω πεδία. 
∆ηµιουργεί, λοιπόν, δύο στήλες µε τίτλους  ‘ΜΥΘΟΣ’  και ‘ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ’, 
αντίστοιχα, και καταγράφει µε τη συνδροµή των µαθητών στην πρώτη στήλη τις λέξεις – 
κλειδιά ‘ψευδαίσθηση, φαντασίωση, διηγήσεις του παππού, παραµύθι, όνειρο, νεράιδα’  και 
στη δεύτερη τις λέξεις – κλειδιά ‘αφηγητής, αφέλεια, αλήθεια, θάρρος, Θεός, ευνούχοι, 
παλάτι, Κωνσταντινούπολη, ταξίδι, εργαστήριο ραφτικής’. Έτσι, σχηµατίζεται ο ακόλουθος 
πίνακας λέξεων – κλειδιών: 
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ΜΥΘΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ψευδαίσθηση Αφηγητής 

Φαντασίωση Αφέλεια 

∆ιηγήσεις του παππού Αλήθεια 

Παραµύθι Θάρρος 

Όνειρο Θεός 

νεράιδα Ευνούχοι 

 Παλάτι 

 Κωνσταντινούπολη 

 Ταξίδι 

 Εργαστήριο ραφτικής 

 
Πίνακας λέξεων – κλειδιών της  εννοιολογικής σκαλωσιάς 

Ένας µαθητής αναφέρει ως λέξη – κλειδί τη λέξη ‘ραφτόπουλο’ και ο διδάσκων ρωτά 
σε ποια στήλη πρέπει να το κατατάξουµε. Ο µαθητής Οδυσσέας απαντά ότι ‘πρέπει να το 
εντάξουµε και στις δύο στήλες, διότι παίρνει µέρος και στο µύθο και στην πραγµατικότητα’.  
ο ∆ιδάσκων Α΄ συµφωνεί ότι το ραφτόπουλο είναι το στοιχείο που ανήκει και στα δύο 
πεδία. Η µαθήτρια Ιάσµη κάνει µία ενδιαφέρουσα παρέµβαση, παρατηρώντας ότι ‘ίσως 
και ο αφηγητής να ανήκει και στο µύθο και στην πραγµατικότητα, δεδοµένου ότι αυτός είναι 
που έπλασε το µύθο στο µυαλό του’. Ο διδάσκων απαντά ότι ‘ο αφηγητής εντάσσεται στην 
πραγµατικότητα, αλλά ζει µέσω του ραφτόπουλου και στο µύθο’ , και καταγράφει τη λέξη – 
κλειδί ‘ραφτόπουλο’  ως υπέρτιτλο ανάµεσα στις λέξεις ‘ΜΥΘΟ’ και 
‘ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ’, συνδέοντάς τα µε βέλη. Ο ∆ιδάσκων Α΄ αρχίζει την ανάλυση του 
κειµένου, επισηµαίνοντας ότι στο πεδίο της πραγµατικότητας κατατάσσουµε την 
‘Κωνσταντινούπολη’ και το ‘εργαστήριο ραπτικής’, κυκλώνοντας τις συγκεκριµένες λέξεις 
στον πίνακα, και ζητώντας από τους µαθητές να βρουν εκφράσεις που δείχνουν ποια είναι 
η πραγµατικότητα που επικρατεί στο ραφτάδικο. Η µαθήτρια Ήρα δεν κατανοεί την 
ερώτηση και επισηµαίνει το χωρίο ‘Πώς ευρέθην πάλιν εις το εργαστήριόν µας…’ στη σ. 97 
του Ανθολογίου, γι’ αυτό και ο διδάσκων διευκρινίζει πως ‘ζητά σηµεία που 
χαρακτηρίζουν την πραγµατικότητα, τα οποία θα προκύψουν όταν το ραφτόπουλο 
διαπιστώνει ποια είναι αυτή’.  ∆ε σηκώνουν χέρι πολλοί µαθητές, γι’ αυτό και ο διδάσκων 
αναγκάζεται να προχωρήσει µόνος του στην παρατήρηση ότι ενώ στην αρχή (σ. 92) ο 
αφηγητής κάνει λόγο για ‘το έντιµον των ραπτών επάγγελµα’, στο τέλος (σ. 98) 
χρησιµοποιεί την έκφραση ‘η αηδής και ανιαρά µονοτονία του πρακτικού βίου’. Κυκλώνει 
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για δεύτερη φορά στον πίνακα τη φράση – κλειδί ‘εργαστήριο ραφτικής’  και τη συνδέει µε 
βέλος µε τη φράση – κλειδί ‘ανιαρή µονοτονία’, την οποία και καταγράφει. Απευθύνει την 
εξής ερώτηση: ‘Ποια είναι η εικόνα που έχει σχηµατίσει στη φαντασία του ο µικρός, 
σύµφωνα µε τις διηγήσεις του παππού;’. Η µαθήτρια Ιάσµη απαντά ότι ‘το επάγγελµα του 
ράφτη είναι ενδιαφέρον’ και ο ∆ιδάσκων Α΄ συµπληρώνει ότι  

 

το παιδί δηµιουργεί µία φαντασίωση, µία ψευδαίσθηση, µία φανταστική ιστορία ως ένα όπλο για 
να αντιµετωπίσει τη σκληρή πραγµατικότητα: το µικρό παιδί θέλει να αλλάξει την κατάσταση και 

δηµιουργεί µία ασπίδα, ενώ αυτή η ασπίδα που δηµιουργεί είναι οι φαντασιώσεις του, µία 
φανταστική πραγµατικότητα. 

 Στο σηµείο αυτό ο διδάσκων καταγράφει στον πίνακα τη φράση ‘φανταστική 
πραγµατικότητα’  κάτω από τη λέξη – κλειδί ‘ραφτόπουλο’  και ανάµεσα στις δύο στήλες, 
για να γεφυρώσει τα δύο πεδία. Σηµειώνω ότι για τις δύο αυτές γεφυρωτικές έννοιες 
χρησιµοποιεί µπλε µαρκαδόρο, ενώ για τις υπόλοιπες λέξεις κόκκινο. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο φτάνει στο συµπέρασµα ότι ‘µε τη φανταστική πραγµατικότητα ο µύθος αντικαθιστά 
την πραγµατικότητα’, σηµειώνοντας ένα βέλος ανάµεσα στις δύο στήλες. Απευθύνει την 
ακόλουθη ερώτηση: ‘Στη δεύτερη ενότητα, από ποια στοιχεία αποτελείται η εικόνα που µας 
δίνει ο αφηγητής από το παλάτι του σουλτάνου;’.  Βλέποντας πως οι µαθητές διστάζουν να 
σηκώσουν χέρι, παρέχει διευκρινιστικό σχόλιο: ‘Να δούµε πώς το παλάτι και οι ευνούχοι 
υποβοηθούν την ψευδαίσθηση του αφηγητή.’, κυκλώνοντας τις δύο λέξεις στον πίνακα 
(‘παλάτι, ευνούχοι’). Η µαθήτρια ∆ήµητρα απαντά ότι ‘ο αφηγητής περιγράφει τις 
πολυτελείς στοές, τις µυροβόλους και τα παρουσιάζει σαν παραµύθι’. Ο ίδιος ο διδάσκων 
αναγκάζεται να επαναδιατυπώσει την ερώτηση (‘Ποια στοιχεία βοήθησαν το παιδί να 
διατηρήσει την ψευδαίσθηση;’) και – ελλείψει ικανοποιητικής απάντησης εκ µέρους των 
µαθητών – να δώσει ο ίδιος την απάντηση, υπογραµµίζοντας τις λέξεις – κλειδιά ‘παλάτι’ 
και ‘ ευνούχοι’  και επισηµαίνοντας τη λέξη ‘χαρέµι’,  αλλά και άλλες λέξεις, όπως 
‘χρυσαφικά’ και ‘πολυτέλεια’  (τις λέξεις αυτές τις καταγράφει στη στήλη της 
‘ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ’  και τις κυκλώνει).  

Ο ∆ιδάσκων Α΄ περνά στην τρίτη ενότητα και αντιδιαστέλλει τη συνήθη διαδικασία 
της επίσκεψης του ραφτόπουλου στο παλάτι – σύµφωνα µε την οποία µπαίνει στο 
δωµάτιο, κάθεται στο περιστρεφόµενο κάθισµα και ένας γέρος ευνούχος του βάζει γλυκό 
και τρώει –  µε την τελευταία επίσκεψή του, διατυπώνοντας την ερώτηση ‘Την τελευταία 
µέρα τι αλλάζει;’.  Ο µαθητής Αναξίµανδρος απαντά ότι ‘ο ευνούχος ρωτά το ραφτόπουλο 
αν θέλει κάτι άλλο’ , αλλά ο διδάσκων δεν είναι ικανοποιηµένος και επαναδιατυπώνει την 
ερώτηση (‘Ποια άλλη ερώτηση του κάνει και εξάπτει τη φαντασία του;’).  Εφόσον και πάλι 
κανείς µαθητής δε δίνει ικανοποιητική απάντηση, διαβάζει ο ίδιος ο διδάσκων στη σ. 96 
του Ανθολογίου την ερώτηση ‘Μεγάλος είσαι, µεγάλος;’ και σχολιάζει ότι ‘καθώς ο 
ευνούχος παίρνει το ραφτόπουλο για να το διώξει, η συγκίνηση και ο φόβος του τελευταίου 
είναι τόσο έντονοι που νιώθει ότι χάνεται, µε αποτέλεσµα να πέφτει στο κενό, όπως στο 
όνειρο’ : στο σηµείο αυτό ο ∆ιδάσκων Α΄ κυκλώνει τη λέξη – κλειδί ‘όνειρο’  στον πίνακα. 
Στο σηµείο αυτό, ο πίνακας τις εννοιολογικής σκαλωσιάς έχει διαµορφωθεί, τελικά, 
σύµφωνα µε όλες τις επισηµάνσεις και τις απαντήσεις των µαθητών ως εξής: 
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Τελικός πίνακας λέξεων – κλειδιών της  εννοιολογικής σκαλωσιάς 

ΜΥΘΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ψευδαίσθηση Αφηγητής 
Φαντασίωση Αφέλεια 

∆ιηγήσεις του παππού Αλήθεια 
Παραµύθι Θάρρος 

Όνειρο Θεός 

νεράιδα  

- Παλάτι 

-  

- Ταξίδι 
-  

-  
Ανιαρή µονοτονία 

- Χαρέµι 

- Χρυσαφικά 

- Πολυτέλεια  

 
Ακολούθως, ο διδάσκων απευθύνει την ερώτηση ‘Ποια είναι η πραγµατικότητα που 

αντιµετωπίζει το ραφτόπουλο όταν γυρνάει στο εργαστήριο στην τελευταία ενότητα;’. Η 
µαθήτρια ∆ήµητρα παίρνει το λόγο και λέει πως ‘είναι ζαλισµένος και δεν µπορεί να 
καταλάβει και να εξηγήσει τι έγινε, ενώ οι άλλοι τον κοροϊδεύουν’. Λίγο πριν χτυπήσει το 
κουδούνι, ο διδάσκων συµπληρώνει ότι  

 
το ραφτόπουλο έχει να αντιµετωπίσει τα περιπαικτικά σχόλια των συναδέλφων του για την 

αφέλεια που έδειξε. Η προσπάθεια του µικρού αφηγητή να αντιµετωπίσει τη σκληρή αλήθεια τον ωθεί 
να δηµιουργήσει µία φανταστική πραγµατικότητα, η οποία τον φέρνει σε σύγκρουση µε τους 

συναδέλφους του και δεν τον συγκινεί πλέον η πραγµατικότητα. ∆εν µπορεί να καταλάβει γιατί δεν 
ήρθε η βασιλοπούλα να τον ζητήσει. Άρα, το ραφτόπουλο συνεχίζει να ζει µέσα στη φανταστική 
πραγµατικότητα που έχει δηµιουργήσει, σε αντίθεση µε τα άλλα ραφτόπουλα: έχει στραφεί πλέον 

εναντίον της πραγµατικότητας. 

Συνοπτική συζήτηση της παραπάνω διδασκαλίας 

Ραφτόπουλο 

Κωνσταντινούπολη 

 
Εργαστήριο ραπτικής 

 

Φανταστική πραγµατικότητα 

Παλάτι 

Ευνούχοι 

Χαρέµι 

Χρυσαφικά 

Πολυτέλεια 

Όνειρο 
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Σε όλη τη διάρκεια της ερµηνευτικής ανάλυσης του κειµένου δεσπόζει ο 

κειµενοκεντρικός χαρακτήρας των διδακτικών επιλογών του ∆ιδάσκοντος Α΄, ο οποίος µε 
τη συνδροµή πινάκων της εννοιολογικής σκαλωσιάς προχωρά στη σύγκριση εννοιών του 
κειµένου και την επισήµανση του σηµαντικού ρόλου που διαδραµατίζει το συγκειµενικό 
πλαίσιο στη διασάφηση των νοηµατοδοτικών συνδέσεών τους. Ειδικότερα, επισηµαίνεται 
ότι: 

� η επιλογή του ∆ιδάσκοντος Α΄ να συγκροτήσει πίνακα εννοιολογικής σκαλωσιάς 
σε δύο στήλες δηµιουργεί γόνιµο µαθησιακό περιβάλλον, διευρύνοντας τις 
ερµηνευτικές προοπτικές των µαθητών και αναδεικνύοντας το σύνθετο ρόλο του 
λογοτεχνικού κειµένου ως διαµεσολαβητικού πεδίου ανάµεσα στο πεδίο του 
‘µύθου’ και της ‘πραγµατικότητας’. Έτσι, ο πρώτος πίνακας της εννοιολογικής 
σκαλωσιάς καθίσταται λειτουργικό διδακτικό εργαλείο, διότι βοηθά στην κατάταξη 
των εννοιών στις δύο παραπάνω κατηγορίες αφηγηµατικής προοπτικής, οι οποίες 
παρουσιάζονται στο κείµενο στη σύνθετη διάστασή τους: οι µαθητές 
κατηγοριοποιούν λέξεις – κλειδιά του κειµένου, αναλύοντας το συγκειµενικό τους 
ρόλο και δηµιουργώντας δύο εννοιολογικά συστήµατα µε διακριτούς ρόλους. Η 
αναλυτική ικανότητα των µαθητών µε βάση τη δόµηση του πρώτου εννοιολογικού 
πίνακα εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της εποικοδοµιστικής µάθησης που 
ενσωµατώνεται στο εκπαιδευτικό λογισµικό και τη χρήση του ‘φύλου εργασίας’ 
της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, καθιστώντας τους µαθητές ικανούς να 
αναλύσουν σε πρώτη φάση – και να συνθέσουν, στη συνέχεια – τις εννοιολογικές 
συσχετίσεις των πεδίων της πραγµατικότητας, της λογοτεχνίας και του µύθου. 

� Ως προς την παράµετρο της ανάπτυξης της κριτικής ικανότητας των µαθητών, 
ενδεικτική είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών εκ µέρους τους, όπως συµβαίνει, για 
παράδειγµα, στην περίπτωση µε την επισήµανση του µαθητή Οδυσσέα ότι η λέξη – 
κλειδί ‘ραφτόπουλο’ πρέπει να καταχωρηθεί και στο πεδίο του ‘µύθου’ και στο 
πεδίο της ‘πραγµατικότητας’, γεγονός που δίνει την αφορµή στο ∆ιδάσκοντα Α΄ να 
εφαρµόζει το µηχανισµό της εννοιολογικής γέφυρας. Ο διαχωρισµός, µάλιστα, του 
ρόλου του αφηγητή σε σχέση µε εκείνον του ραφτόπουλου από το ∆ιδάσκοντα Α΄ 
αµέσως µετά τη σχετική ερώτηση της µαθήτριας Ιάσµης, εµβαθύνει ακόµη 
περισσότερο την κριτική ικανότητα των µαθητών, διότι επισηµαίνει συνοπτικά τον 
τρόπο µε τον οποίο ο αφηγητής βιώνει το µύθο µέσω της λογοτεχνικής περσόνας 
του ραφτόπουλου (‘ο αφηγητής εντάσσεται στην πραγµατικότητα, αλλά ζει µέσω του 
ραφτόπουλου και στο µύθο’ ). 

� ∆εύτερη ενδεικτική περίπτωση εφαρµογής της εννοιολογικής γέφυρας σηµειώνεται 
στην περίπτωση που ο ∆ιδάσκων Α΄ σηµειώνει στον πίνακα τη φράση – κλειδί 
‘φανταστική πραγµατικότητα’, η οποία γεφυρώνει τα πεδία του ‘µύθου’ και της 
‘πραγµατικότητας’: το φραστικό αυτό σύνολο ενσωµατώνει την υβριδική σύνθεση 
της φαντασίας και της πραγµατικότητας σε λογοτεχνικό περίβληµα και αναδεικνύει 
τη διαδικασία της ‘εσωτερικής διαλογικοποίησης’ των λέξεων – σηµείων που 
εντάσσονται και στα δύο σηµειωτικά αφηγηµατικά συστήµατα του Βιζυηνού. Ως 
προς τις δια-σηµειωτικές καταγραφές του ∆ιδάσκοντος Α΄, τονίζεται ότι η χρήση 
µπλε µαρκαδόρου για τις δύο γεφυρωτικές έννοιες (‘ραφτόπουλο’ και ‘φανταστική 
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πραγµατικότητα’) σε αντίθεση µε τη χρήση κόκκινου µαρκαδόρου για τις 
υπόλοιπες, αποδίδει το συνθετικό νόηµα της ιδιαίτερης σηµειωτικής λειτουργίας 
τους. Επιπλέον, η αποτύπωση συνθετικών νοηµάτων της εννοιολογικής γεφύρωσης 
των δύο σηµειωτικών συστηµάτων ενσωµατώνεται στην απεικόνιση του βέλους 
διπλής κατεύθυνσης ανάµεσα στις δύο στήλες, όταν ο διδάσκων διαπιστώνει πως 
‘µε τη φανταστική πραγµατικότητα ο µύθος αντικαθιστά την πραγµατικότητα’. 

� Ο ∆ιδάσκων Α΄ χρησιµοποιεί τη σύντοµη βοηθητική ‘εισήγηση’ για να διευκολύνει 
τους µαθητές να βρουν τη σωστή απάντηση σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση των 
σηµειωτικών µηχανισµών του πίνακα της εννοιολογικής σκαλωσιάς: για 
παράδειγµα, όταν µετά από ερώτησή του δε σηκώνονται χέρια, παρέχει σύντοµο 
διευκρινιστικό σχόλιο υπό µορφή διερευνητικής ερώτησης (‘Να δούµε πώς το παλάτι 
και οι ευνούχοι υποβοηθούν την ψευδαίσθηση του αφηγητή’) και, παράλληλα, 
κυκλώνει τις δύο λέξεις – κλειδιά (‘παλάτι, ευνούχοι’) στον πίνακα της 
εννοιολογικής σκαλωσιάς.  

� Επισηµαίνεται, ακόµη, η µεγάλη διδακτική σηµασία των λέξεων που επιλέγει ο 
∆ιδάσκων Α΄ στο διάλογό του µε τους µαθητές, καθώς δε διστάζει να προχωρήσει 
σε αναδιατύπωση του τρόπου εκφοράς των ερωτήσεων που υποβάλλει, όταν το 
αποτέλεσµα δεν είναι το επιθυµητό, συχνά σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση των 
σηµειωτικών µηχανισµών του πίνακα της εννοιολογικής σκαλωσιάς: για 
παράδειγµα, όταν η απάντηση της µαθήτριας ∆ήµητρας δεν ανταποκρίνεται στις 
προσδοκίες του διδάσκοντος, αναδιατυπώνει το προηγούµενο διευκρινιστικό 
σχόλιο υπό µορφή διερευνητικής ερώτησης (‘Να δούµε πώς το παλάτι και οι 
ευνούχοι υποβοηθούν την ψευδαίσθηση του αφηγητή’), επιλέγοντας να 
υπογραµµίσει τους βασικούς της εννοιολογικούς όρους (‘παλάτι, ευνούχοι’) στον 
πίνακα της εννοιολογικής σκαλωσιάς, ενώ στην ερώτησή του τονίζει τη σηµασία 
της επαναληπτικής δράσης κάποιων στοιχείων, αντικαθιστώντας τον όρο 
‘αφηγητής’ µε τον όρο ‘παιδί’ (‘ Ποια στοιχεία βοήθησαν το παιδί να διατηρήσει την 
ψευδαίσθηση;’). Ανάλογο παράδειγµα παρατηρείται και αργότερα, όταν ο 
∆ιδάσκων Α΄ αναδιατυπώνει την ερώτηση ‘Την τελευταία µέρα τι αλλάζει;’ σε 
‘Ποια άλλη ερώτηση του κάνει [ο ευνούχος] και εξάπτει τη φαντασία του 
[ραφτόπουλου]; ’. 

� Ο διδάσκων στηρίζει τη διαδικασία της ερµηνευτικής ανάλυσης στην εξελικτική 
πορεία της εννοιολογικής σκαλωσιάς: οι δύο πίνακές της λειτουργούν ως 
σηµειωτικά εργαλεία που βοηθούν τον επιδιωκόµενο µετασχηµατισµό της 
πληροφορίας.  

 

 

5.2.5. Πέµπτη διδακτική εφαρµογή/04.02.09 (Κωνσταντίνος Καβάφης, ‘Στα 200 π.Χ.’) 
 

Τάξη:   Γ2                                                           Μάθηµα:  Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 

∆ιδακτική ενότητα:  ‘Στα 200 π.Χ.’                   Ώρα: 10:00 – 11:00 
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Ανθολόγιο Κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: το ποίηµα ‘Στα 200 π.Χ.’ του 
Κωνσταντίνου Καβάφη, σελ. 123 – 124. 

 

Μικρή εισαγωγή στο ποίηµα ‘Στα 200 π.Χ.’ του Καβάφη 

Το ανθολογούµενο ποίηµα έχει ιστορικό περιεχόµενο και δηµοσιεύεται το 1931. 
Αφηγητής είναι κάποιος Έλληνας που ζει στα ελληνιστικά βασίλεια το 200 π.Χ., 
γεφυρώνοντας µε το φανταστικό µονόλογό του δύο άλλες οπτικές γωνίες: αυτήν των 
Λακεδαιµονίων (334 π.Χ.) και εκείνην του ποιητή (1931). Ο διακριτικός ειρωνικός τόνος 
µε τον οποίον κρίνει αρχικά την απόφαση αυτήν καταλήγει σε σαρκαστική απαξίωση της 
επιλογής τους, καθώς η προσκόλλησή τους σε στερεοτυπικές παραδόσεις και 
παγιοποιηµένες αντιλήψεις έρχεται σε αντίθεση µε τη δυναµική εξέλιξη του ιστορικού 
γίγνεσθαι και φανερώνει τον αλλαζονικό χαρακτήρα της αρχηγικής συµπεριφοράς τους. 
Έτσι, στο νέο κόσµο των ελληνιστικών κατακτήσεων που φτάνει µέχρι την Ινδία το 200 
π.Χ., κανένας πια δε θυµάται τους Λακεδαιµονίους, ενώ το κείµενο της επιγραφής που 
τοποθετήθηκε στον Παρθενώνα ως αφιέρωµα του Μ. Αλεξάνδρου µετά τη µάχη του 
Γρανικού θα αποτελεί παντοτινό δείγµα της περιφρόνησης και της περιθωριοποίησής τους.  

Η εποχή κατά την οποία δηµοσιεύεται το ποίηµα (1931) διαποτίζεται από το πνεύµα 
απαισιοδοξίας που ακολουθεί τη Μικρασιατική καταστροφή, γεγονός που ανοίγει άλλες 
ερµηνευτικές διόδους, πέρα από την προφανή έπαρση για την κοσµοκρατορία του Μ. 
Αλεξάνδρου και την περιφρόνηση των Λακεδαιµονίων εξαιτίας της απόφασής τους να µη 
συµµετάσχουν στην πανελλήνια εκστρατεία κατά των Περσών. Προς πληρέστερη 
ενηµέρωση του αναγνώστη παρατίθεται στη συνέχεια το ποίηµα: 

 

Στα 200 π.Χ. 

«Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες πλην Λακεδαιµονίων-» 

Μπορούµε κάλλιστα να φανταστούµε/πως θ’ αδιαφορήσαν παντάπασι στην Σπάρτη/ 

για την επιγραφή αυτή. «Πλην Λακεδαιµονίων»,/µα φυσικά. ∆εν ήσαν οι Σπαρτιάται/ 

για να τους οδηγούν και για να τους προστάζουν/σαν πολυτίµους υπηρέτας. Άλλωστε/ 

µια πανελλήνια εκστρατεία χωρίς/Σπαρτιάτη βασιλέα γι’ αρχηγό/ 

δεν θα τους φαίνονταν πολλής περιωπής. 

Είναι κι αυτή µια στάσις. Νιώθεται. 

Έτσι, πλην Λακεδαιµονίων στον Γρανικό·/και στην Ισσό µετά· και στην τελειωτική/ 

την µάχη, όπου εσαρώθη ο φοβερός στρατός/που στ’ Άρβηλα συγκέντρωσαν οι Πέρσαι:/ 

που απ’ τ’ Άρβηλα ξεκίνησε για νίκην, κι εσαρώθη./Κι απ’ την θαυµάσια πανελλήνιαν 

εκστρατεία/την νικηφόρα, την περίλαµπρη,/την περιλάλητη, την δοξασµένη/ως άλλη δεν 

δοξάσθηκε καµιά,/την απαράµιλλη: βγήκαµ’ εµείς·/ελληνικός καινούριος κόσµος, µέγας./ 

Εµείς· οι  Αλεξανδρείς, οι Αντιοχείς,/οι Σελευκείς, κι οι πολυάριθµοι/επίλοιποι Έλληνες 

Αιγύπτου και Συρίας,/κι οι εν Μηδία, κι οι εν Περσίδι, κι όσοι άλλοι./Με τες εκτεταµένες 

επικράτειες,/µε την ποικίλη δράση των στοχαστικών προσαρµογών./Και την Κοινήν 
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Ελληνική Λαλιά/ως µέσα στην Βακτριανή την πήγαµεν, ως τους Ινδούς. 

Για Λακεδαιµονίους να µιλούµε τώρα! 

 

Η εννοιολογική σκαλωσιά ως διαλεκτική του ιστορικού και του αισθητικού πεδίου 
αναφοράς. Ο διδάσκων διαβάζει το ποίηµα µέσα σε γενικό θόρυβο και µε τη βαθµιαία 
όξυνση του τόνου της φωνής του διεκδικεί – και στη συγκεκριµένη περίπτωση επιτυγχάνει 
– τη συµµόρφωση των µαθητών. Ακολούθως, απευθύνει την ερώτηση: ‘Θέλω να µου πείτε 
σε τι διαφέρει από τα ποιήµατα που είδατε µέχρι τώρα’. Ο µαθητής Πυθαγόρας απαντά ότι 
‘ο ποιητής γράφει πεζόµορφα, όπως ο  Σεφέρης, χρησιµοποιεί ανοµοιοκατάληκτους στίχους 
και δεν υπάρχει συγκεκριµένος αριθµός στίχων’. Ο ∆ιδάσκων Α΄ επιβεβαιώνει ότι 
‘παρατηρούµε χαρακτηριστικά όπως πεζολογία, ελεύθερο στίχο, έλλειψη µέτρου, παρουσία 
ρυθµού και όχι ίδιο αριθµό συλλαβών’. Αντιλαµβανόµενος πως οι µαθητές δεν είναι σε 
θέση να διατυπώσουν άλλες απόψεις, προχωρά ο ίδιος στις παρακάτω επισηµάνσεις υπό 
µορφή διδακτικού µονολόγου: 

� στο λεξιλόγιο του ο Καβάφης δε χρησιµοποιεί πολλές ποιητικές λέξεις. 

� στην εποχή του δεν τον εκτιµούσαν πολύ, διότι βρισκόταν εκτός του ποιητικού 
κλίµατος που επικρατούσε στην Ελλάδα.  

� ζούσε στην Αλεξάνδρεια, ήταν εκτός της Νέας Αθηναϊκής Σχολής και δεν είχε 
επαφή µε τους λογοτεχνικούς κύκλους της εποχής του.  

� η σηµερινή ποίηση στηρίζεται στον Καβάφη.  

� ο Καβάφης έχει µεταφραστεί περισσότερο από κάθε άλλον Έλληνα ποιητή. 

� µία µεγάλη κατηγορία ποιηµάτων του είναι τα ιστορικά ποιήµατα, τα οποία έχουν 
ως αφορµή ιστορικά γεγονότα.  

Στο σηµείο αυτό ο ∆ιδάσκων Α΄ ζητά από τους µαθητές να του προσδιορίσουν ‘ποιο 
είναι το ιστορικό πλαίσιο του συγκεκριµένου ποιήµατος’. Η µαθήτρια Αλκµήνη απαντά ότι 
‘πρόκειται για την εκστρατεία του Μεγάλου  Αλεξάνδρου στην Περσία, όπου ενώνονται όλοι 
οι Έλληνες εκτός των Σπαρτιατών, και το αποτέλεσµα είναι η διάδοση του ελληνικού 
πολιτισµού και της γλώσσας στην  Ανατολή’. Ο ∆ιδάσκων Α΄ επικυρώνει την άποψη της 
µαθήτριας και συνεχίζει, λέγοντας: ‘Έχουµε τρία χρονικά επίπεδα. Θέλω να τα βρούµε.’. 
Καθώς βλέπει πως οι µαθητές διστάζουν, προσθέτει µόνος του ότι ‘στο πρώτο επίπεδο 
ανήκουν οι εκστρατείες του Μ. Αλεξάνδρου’. Γράφει στον πίνακα τον υπέρτιτλο ‘ΤΡΙΑ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΠΕ∆Α’ και καταρτίζει τρεις στήλες. Στην πρώτη θέτει ως τίτλο ‘ΜΑΧΗ 
ΓΡΑΝΙΚΟΥ 334 π.Χ.’. Ζητά από τους µαθητές να του προσδιορίσουν ένα δεύτερο χρονικό 
επίπεδο. Ο µαθητής Ηρακλής θεωρεί ότι ‘στο δεύτερο χρονικό επίπεδο εντάσσεται η µάχη 
στην Ισσό’, άποψη που σχολιάζει ο διδάσκων παρατηρώντας ότι ‘όλες οι µάχες 
εντάσσονται στο πρώτο χρονικό επίπεδο’. Η µαθήτρια Ιάσµη απαντά ότι ‘βασικό κριτήριο 
για το δεύτερο χρονικό επίπεδο είναι η επιγραφή’, απάντηση που επικυρώνει ο ∆ιδάσκων 
Α΄, συµπληρώνοντας πως ‘ένα δεύτερο χρονικό επίπεδο είναι ο τίτλος, εφόσον πρόκειται για 
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την επιγραφή που στέλνει ο Αλέξανδρος στην Αθήνα’. Γράφει στον πίνακα ως τίτλο της 
δεύτερης στήλης ‘200 π.Χ.’. Στη συνέχεια, ζητά από τους µαθητές να διερευνήσουν ‘ποιο 
είναι το φαντασιακό γεγονός που εγκιβωτίζεται στο ποίηµα’ και, ελλείψει απαντήσεων εκ 
µέρους τους, εντοπίζει ο ίδιος πως ‘Ένας φανταστικός αφηγητής διαβάζει και σχολιάζει την 
περιγραφή. Βρίσκεται στην Ακρόπολη των Αθηνών, στον Παρθενώνα, βλέπει τις ασπίδες, τις 
διαβάζει και τις σχολιάζει’. Ζητά από τους µαθητές να εντοπίσουν το τρίτο χρονικό 
επίπεδο. Ο µαθητής  Πυθαγόρας απαντά ότι ‘είναι ο Νέος Κόσµος, όπου ζει ο Καβάφης’, 
και ο ∆ιδάσκων Α΄ συµφωνεί και συµπληρώνει πως ‘η χρονολογία συγγραφής του 
ποιήµατος είναι το 1931’, γράφοντας ως τίτλο στην τρίτη στήλη ‘ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ 
(1931)’. Στη συνέχεια, παρατηρεί ότι ‘έχουµε αντίστοιχα τρεις διαφορετικές στάσεις 
απέναντι στα γεγονότα’ και ρωτά ‘ποιες είναι οι τρεις αντίστοιχες οπτικές γωνίες’. Ο 
µαθητής Άρης σηκώνει χέρι, αλλά µετά δυσκολεύεται να απαντήσει και ο διδάσκων 
υιοθετεί διαφορετική προοπτική προσέγγισης στο νέο διδακτικό στόχο: ‘Να την κάνω 
αλλιώς την ερώτηση. Στα 200 π.Χ. ποιος εξετάζει τα γεγονότα;’. Κάποιος µαθητής απαντά 
‘ο Καβάφης’ και αµέσως µετά το λόγο παίρνει ο µαθητής Αναξίµανδρος για να επισηµάνει 
ότι είναι ‘ο φανταστικός αφηγητής του Καβάφη’. Ο διδάσκων διατυπώνει εκ νέου ερώτηση 
µε αριστοτεχνικό τρόπο: ‘Μέσα από την ίδια την περιγραφή, ποιων υποκειµένων φαίνεται η 
στάση στο πρώτο χρονικό επίπεδο;’. Η µαθήτρια Ιάσµη απαντά ‘των Σπαρτιατών’. Ο 
διδάσκων ρωτά στη συνέχεια: ‘Στα 1931 έχουµε τη στάση του …;’ και ο µαθητής 
Οδυσσέας συµπληρώνει ‘Του Καβάφη’. Έτσι, ο διδάσκων γράφει στην πρώτη στήλη 
‘ΛΑΚΕ∆ΑΙΜΟΝΙΟΙ’, στη δεύτερη ‘ΑΦΗΓΗΤΗΣ’  και στην τρίτη ‘ΠΟΙΗΤΗΣ’, συνδέοντας 
τις λέξεις αυτές µε τους αντίστοιχους τίτλους µε βέλη από πάνω προς τα κάτω. 

Παρατηρώντας στη συνέχεια ότι ‘έχουµε, εποµένως, τρεις διαφορετικές στάσεις’, ο 
διδάσκων επιστρατεύει την τεχνική των πολλαπλών διευκρινιστικών ερωτήσεων µε 
κειµενική αφετηρία για να προσελκύσει το ενδιαφέρον των µαθητών. Ξεκινώντας από το 
πρώτο χρονικό επίπεδο, ζητά από τους µαθητές να εντοπίσουν ‘ποια είναι η στάση των 
Λακεδαιµονίων απέναντι στην εκστρατεία, όπως αυτή φαίνεται από το µονόλογο του 
αφηγητή’. Ο µαθητής Αλέξανδρος – που σπάνια σηκώνει χέρι – απαντά ότι ‘οι  Σπαρτιάτες 
αρνούνται να συµµετάσχουν’. Ο διδάσκων ρωτά ‘µε ποιο ρήµα αποδίδεται αυτό στο ποίηµα’ 
και ο ίδιος µαθητής εντοπίζει τη φράση ‘αδιαφόρησαν παντάπασιν’. Σε νέα ερώτηση του 
∆ιδάσκοντος Α΄ σχετικά µε την αιτιολογία, ο µαθητής Οδυσσέας απαντά ότι ‘δε θέλουν να 
τους σέρνουν σε εκστρατείες’. Ο ∆ιδάσκων Α΄ ζητά και πάλι τη συνδροµή των µαθητών 
(‘Τι έπρεπε να γίνει για να συµµετάσχουν;’) και ένας µαθητής απαντά ‘Να είναι αυτοί 
αρχηγοί’. Στο σηµείο αυτό, µε αφορµή την τελευταία απάντηση, ο διδάσκων υπογραµµίζει 
πως  

και στους Περσικούς πολέµους, όπως και στη ναυµαχία της Σαλαµίνας παλαιότερα, οι 
Σπαρτιάτες δε συµµετέχουν σε εκστρατεία, εάν δεν είναι οι ίδιοι αρχηγοί. Στην προκειµένη 

περίπτωση δε θεωρούν µεγάλης περιωπής την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

 

και διατυπώνει την εξής κριτική ανοικτή ερώτηση: ‘Είναι δικαιολογηµένη αυτή η στάση 
των Σπαρτιατών µε βάση την πολιτική και στρατιωτική κατάσταση της εποχής εκείνης;’. Ο 
µαθητής Οδυσσέας απαντά καταφατικά, δεδοµένου ότι ‘η Σπάρτη ήταν µία κατεξοχήν 
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στρατιωτική πόλη, εκπαίδευαν τους στρατιώτες ειδικά για να γίνουν πολεµιστές και είχαν 
πολλές νίκες σε µεγάλες µάχες’. Ο διδάσκων συµπληρώνει ότι ‘ επειδή η Σπάρτη είναι η 
µεγαλύτερη στρατιωτική δύναµη στην Ελλάδα, οι Λακεδαιµόνιοι δε θέλουν να δεχτούν τα 
πρωτεία του Μ. Αλεξάνδρου και µένουν µε την ανάµνηση της παλιάς τους δύναµης’. 
Απευθύνει, ακολούθως, στους µαθητές την ερώτηση: ‘Πώς κρίνει ο αφηγητής του 200 π.Χ. 
τη στάση αυτήν;’. Ο µαθητής Λεωνίδας απαντά ότι ‘µπορεί να γίνει κατανοητή και 
εξηγείται, ίσως και ειρωνικά’. Ο διδάσκων σχολιάζει ότι «ο τόνος του αφηγητή είναι 
ειρωνικός, αλλά υπάρχει διαβάθµιση της στάσης του, η οποία καταρχάς αισθητοποιείται µε 
τα λόγια ‘Είναι µια στάσις. Νιώθεται.’». Ο µαθητής Άρης παίρνει το λόγο και υποστηρίζει 
πως ‘ο αφηγητής στην αρχή κατακρίνει τη σκληρή στάση των Σπαρτιατών’, γεγονός που 
αναγκάζει το διδάσκοντα να παρέµβει και πάλι, διευκρινίζοντας ότι ‘ενώ ο αφηγητής 
αρχικά κατανοεί τη σκληρή στάση των Σπαρτιατών, καθώς φαίνεται να είναι 
δικαιολογηµένη, στην πορεία αλλάζει η στάση αυτή’ και κρίνοντας, παράλληλα, σκόπιµο να 
σηµειώσει στην πρώτη στήλη του πίνακα τις λέξεις – κλειδιά ‘αδιαφορία’ και 
‘αιτιολόγηση’, ενώ στη δεύτερη ‘ειρωνεία’ και ‘κατανόηση’, συνδέοντάς τες µε πλάγια 
βέλη. Συνεχίζει, υπενθυµίζοντας ότι ‘ο αφηγητής ζει στα 200 π.Χ.’ και απευθύνει στους 
µαθητές την κριτική ανοικτή ερώτηση: ‘Γιατί επέλεξε ο ποιητής το 200 π.Χ. ως χρονολογία 
της αφήγησης;’. Ο µαθητής Όµηρος – παλαιότερα σχετικά αδιάφορος, αλλά µε µεγάλη 
πρόοδο το τελευταίο χρονικό διάστηµα – απαντά: ‘Γιατί αργότερα έρχονται οι  Ρωµαίοι.’. 
Ο ∆ιδάσκων Α΄ επαινεί τη συµµετοχή του, επαναλαµβάνοντας πρώτα τη φράση ‘Έρχονται 
οι Ρωµαίοι το 2ο 

αι. π.Χ.’ και συµπληρώνοντας πως ‘είναι σηµαντικό στοιχείο αυτό που µας 
ανέφερε ο µαθητής Όµηρος’. Επιδιώκει να προσελκύσει το ενδιαφέρον των µαθητών, 
διατυπώνοντας την ερώτηση ‘Ποια είναι τα αποτελέσµατα της πανελλήνιας εκστρατείας, 
όπως τα περιγράφει ο ποιητής;’. Απαντά ο µαθητής Αναξίµανδρος, λέγοντας πως ‘η 
εκστρατεία αυτή είναι η µεγαλύτερη και έχει ως αποτέλεσµα τη διάδοση της ελληνικής 
γλώσσας στις υπόλοιπες χώρες’. Ο ∆ιδάσκων Α΄ συναινεί και αναφέρει ως αποτελέσµατα 
της εκστρατείας ‘την κατάκτηση της Ανατολής, τη δηµιουργία  Ελληνιστικών βασιλείων και 
τη διάδοση του Ελληνισµού στην Ανατολή’. Προσθέτει ότι ‘σε αυτήν την περίοδο τα 
ελληνιστικά βασίλεια διαγράφουν µία πορεία από την ακµή ως την παρακµή’ και σηµειώνει 
σε οριζόντια στήλη στο κάτω µέρος του πίνακα τη φράση – κλειδί ‘ελληνιστικά βασίλεια 
323 – 1ος αι. π.Χ.’, ενώνοντάς την µέσω βέλους διπλής κατεύθυνσης µε τη µεσαία στήλη. 
Έτσι, ο πίνακας τις εννοιολογικής σκαλωσιάς διαµορφώνεται, τελικά, ως εξής σύµφωνα µε 
όλες τις επισηµάνσεις και τις απαντήσεις των µαθητών: 

 
 

Τελικός πίνακας λέξεων – κλειδιών της  εννοιολογικής σκαλωσιάς 
 

ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΠΕ∆Α 

ΜΑΧΗ ΓΡΑΝΙΚΟΥ 334 
π.Χ. 

200 π.Χ. ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ 
(1931) 
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ΛΑΚΕ∆ΑΙΜΟΝΙΟΙ 

 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 

 

ΠΟΙΗΤΗΣ 

Αδιαφορία  Ειρωνεία  - 

 

Αιτιολόγηση  

 

Κατανόηση 

- 

 

Ελληνιστικά βασίλεια 323 – 1ος αι. π.Χ. 

 

Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι. 

 
Συνοπτική συζήτηση της παραπάνω διδασκαλίας 

Η ερµηνευτική ανάλυση του Καβαφικού ποιήµατος είναι κειµενοκεντρική και 
βασίζεται στις µορφές της µαιευτικής διάδρασης που υιοθετεί ο ∆ιδάσκων Α΄ σε 
συνδυασµό µε την αξιοποίηση του πίνακα της εννοιολογικής σκαλωσιάς. Πιο 
συγκεκριµένα, ο διδάσκων προσεγγίζει µε σύνθετο τρόπο το ρόλο του συγκειµενικού 
πλαισίου στη διαµόρφωση των κειµενικών νοηµάτων, εφαρµόζοντας ένα νέο µοντέλο 
εννοιολογικής σκαλωσιάς, στο οποίο ενσωµατώνει διαµεσολαβηµένες ιστορικές 
πραγµατικότητες µε φορείς τις αφηγηµατικές οπτικές γωνίες των προσώπων που αναδύονται 
από το λογοτεχνικό έργο. Αυτή η σύζευξη ιστορικής και αισθητικής διάστασης ανοίγει 
νέους ερµηνευτικούς ορίζοντες, δεδοµένου ότι επεξηγεί την πολυπρισµατική εστίαση της 
αφηγηµατικής τεχνικής σε διάφορα χρονικά επίπεδα. Στη συγκεκριµένη περίπτωση έχουµε 

� τρία χρονικά επίπεδα,  
� τρεις αφηγηµατικές οπτικές γωνίες,  
� τρία πρότυπα στάσεων  απέναντι στα γεγονότα και  
� τρία πρότυπα κρίσεων των στάσεων αυτών. 
Τα τρία χρονικά επίπεδα προσέγγισης του ιστορικού γεγονότος (πανελλήνια 

εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά των Περσών) δηµιουργούν ένα διακειµενικό 
εκφώνηµα που αποκτά τρεις διαφορετικούς νοηµατοδοτικούς ορίζοντες, µε θεµατικό 
πυρήνα την άρνηση των Σπαρτιατών να συµµετάσχουν σε αυτήν. Ξεκινώντας, λοιπόν, από 
αυτό το θεωρητικό υπόβαθρο, ο διδάσκων δηµιουργεί έναν συγκριτικό πίνακα 
εννοιολογικών δίπολων, αποτυπώνοντας τη στάση και τις απόψεις κάθε ιστορικά 
εµπράγµατης οπτικής γωνίας και διαµορφώνοντας το συγκριτικό πλαίσιο του 
ερµηνεύσιµου ιστορικού γεγονότος σε τρία επίπεδα εννοιολογικών διπόλων µε βάση τη 
θεωρία των υβριδικών σηµείων: 

1. στο πρώτο παρουσιάζεται η οπτική των Λακεδαιµονίων µε έµφαση στις 
αναπαραστατικές δοµές (συσχέτιση µε ιστορικά γεγονότα το 334 π.Χ) 



 441

2. στο δεύτερο προβάλλεται η οπτική του αφηγητή µε έµφαση στους 
διαδραστικούς πόρους (εικονικός διάλογος αφηγητή – Σπαρτιατών το 200 
π.Χ.) 

3. στο τρίτο αντικατοπτρίζεται η οπτική του Καβάφη µε έµφαση στους 
διαδραστικούς πόρους (εικονικός διάλογος Καβάφη – αφηγητή το 1931). 

Ταυτόχρονα µε τη δια-σηµειωτική αποτύπωση του σχετικού ερµηνευτικού 
πλαισίου στον πίνακα της εννοιολογικής σκαλωσιάς, επιχειρείται µέσω των µορφών της 
µαιευτικής διάδρασης του ∆ιδάσκοντος Α΄ η ανάδειξη του λανθάνοντος ετεροχρονισµένου 
διαλόγου µεταξύ των τριών παραπάνω κοινωνικών τελεστών (Λακεδαιµόνιοι, αφηγητής, 
ποιητής): η τοποθέτηση του φανταστικού αφηγητή στη µεσαία στήλη ανάµεσα στη στήλη 
των Λακεδαιµονίων και εκείνην του Καβάφη υποδηλώνει το γεφυρωτικό ρόλο της 
Λογοτεχνίας ανάµεσα σε δύο διαφορετικές εποχές. Ως προς τις µορφές της µαιευτικής 
διάδρασης του ∆ιδάσκοντος Α΄ µε τους µαθητές, εντοπίζονται οι παρακάτω αναλυτικοί 
τύποι: 

� Μονολογική δόµηση των εννοιών ανάλυσης. Η επιλογή αυτή είναι αναγκαστική για 
το διδάσκοντα όταν οι µαθητές δε γνωρίζουν καν την απάντηση ή δεν 
καταφέρνουν να δώσουν εύστοχες απαντήσεις. Στην αρχή του µαθήµατος, για 
παράδειγµα, ο ∆ιδάσκων Α΄ αντιλαµβάνεται ότι οι µαθητές δε γνωρίζουν άλλα 
τεχνοτροπικά γνωρίσµατα της Καβαφικής γραφής εκτός από εκείνα που 
επισηµαίνει εύστοχα ο µαθητής Πυθαγόρας, γι’ αυτό και αναλαµβάνει ο ίδιος υπό 
µορφή διδακτικού µονολόγου να δώσει βασικές πληροφορίες όχι µόνο για τη 
γραφή του Καβάφη, αλλά και για την ιστορική πλαισίωση του έργου του την εποχή 
που έζησε µέχρι τις µέρες µας: εδώ ο  ∆ιδάσκων Α΄ αξιοποιεί το διδακτικό 
µονόλογο, ώστε να κατανοήσουν οι µαθητές τα διαφοροποιηµένα κριτήρια της 
πρόσληψης και αξιολόγησης του Καβαφικού έργου σε συνάρτηση µε τις 
διαφορετικές χρονικές περιόδους (στην εποχή του δεν τον εκτιµούσαν πολύ, ενώ η 
σηµερινή ποίηση στηρίζεται στο έργο του και είναι πολυµεταφρασµένος). Έτσι, 
εισάγει µε το διδακτικό µονόλογο τους µαθητές στην έννοια της διαφοροποιηµένης 
νοηµατοδότησης ενός ιστορικού/αισθητικού γεγονότος ανά εποχή, τακτική που θα 
εφαρµόσει και στην ερµηνευτική ανάλυση του κειµένου στη συνέχεια.   

� ∆ιαλεκτική δόµηση των εννοιών ανάλυσης. Είναι η βασική µορφή µαιευτικής 
διάδρασης του διδάσκοντος µε τους µαθητές, µε βάση την οποία επιτυγχάνεται η 
σύνθεση των νέων νοηµάτων µέσω της δηµιουργικής διαλεκτικής των απόψεών 
τους. Χαρακτηριστικά της διαλεκτικής δόµησης των νοηµάτων: 
 
o Η αναδιατύπωση της ερώτησης όταν οι µαθητές δεν είναι σε θέση να 
ανταποκριθούν: για παράδειγµα, όταν ο µαθητής Άρης δυσκολεύεται να 
απαντήσει στην ερώτηση ‘ποιες είναι οι τρεις αντίστοιχες οπτικές γωνίες;’, ο 
διδάσκων την αναδιατυπώνει ‘Να την κάνω αλλιώς την ερώτηση. Στα 200 π.Χ. 
ποιος εξετάζει τα γεγονότα;’. Με αφετηρία τη συγκεκριµένη διατύπωση, 
διαµορφώνει στη συνέχεια αριστοτεχνικά την ερώτηση και για το πρώτο χρονικό 
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επίπεδο (‘Μέσα από την ίδια την περιγραφή, ποιων υποκειµένων φαίνεται η στάση 
στο πρώτο χρονικό επίπεδο;’), εκµαιεύοντας σχεδόν τη σωστή απάντηση. 

o Η εφαρµογή των πολλαπλών διευκρινιστικών ερωτήσεων µε κειµενική αφετηρία: 
υποβολή συνεχών ερωτήσεων που παραπέµπουν σε κειµενικά νοήµατα και 
στοχεύουν στην ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των µαθητών. 

o Η εφαρµογή της εννοιολογικά ανολοκλήρωτης ερώτησης: ‘Στα 1931 έχουµε τη 
στάση του …;’ και ο µαθητής Οδυσσέας συµπληρώνει ‘Του Καβάφη’. 

o Ο ∆ιδάσκων Α΄ δεν απορρίπτει συλλήβδην τις λανθασµένες απόψεις των 
µαθητών και επιχειρεί να αναδείξει τυχόν θετικές τους πλευρές, ενώ επιβραβεύει 
τη συµβολή αδύναµων µαθητών (‘είναι σηµαντικό στοιχείο αυτό που µας ανέφερε 
ο µαθητής Όµηρος’). 

o Συνδυάζει τη διαλεκτική διάδραση µε τους µαθητές µε την αξιοποίηση των 
σηµειωτικών µηχανισµών  που εντάσσονται στους πίνακες εννοιολογικής 
σκαλωσιάς.  

o Επιλέγει λέξεις βαρύνουσας διδακτικής σηµασίας, τις οποίες συνήθως 
καταγράφει στον πίνακα. 

o Συνδυάζει τις λεκτικές επισηµάνσεις του µε πολυ-σηµειωτικές – και όχι µόνο 
κειµενικές δια-σηµειωτικές – καταγραφές βελών, τόξων και άλλων διακριτικών 
σηµείων (πολυ-σηµειωτική διάδραση). 

o Αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην ανάδειξη της εξελικτικής πορείας των 
αναλυόµενων εννοιών και τη συνάρτησή τους µε το γενικότερο ιστορικό και 
πολιτισµικό πλαίσιο όπου αυτές εντάσσονται. 

o Αναλύει τα κειµενικά νοήµατα πολυπρισµατικά, συναρτώντας το συγκείµενο 
όπου αυτά εντάσσονται µε ιστορικά κριτήρια: ο συγκερασµός του αισθητικού 
και του ιστορικού κριτηρίου αναπτύσσει την κριτική ικανότητα των µαθητών. 

o ∆ιατυπώνει ανοικτές κριτικές ερωτήσεις: για παράδειγµα, ωθεί τους µαθητές να 
ανακατασκευάσουν την ιστορική και ιδεολογική νοηµατοδότηση της απόφασης 
των Σπαρτιατών (‘Είναι δικαιολογηµένη αυτή η στάση των Σπαρτιατών µε βάση 
την πολιτική και στρατιωτική κατάσταση της εποχής εκείνης;’) ή λίγο αργότερα 
απευθύνει την ερώτηση ‘Γιατί επέλεξε ο ποιητής το 200 π.Χ. ως χρονολογία της 
αφήγησης;’. 

 

5.2.6. Έκτη διδακτική εφαρµογή/10.02.09 (Κωνσταντίνος Καβάφης, ‘Στα 200 π.Χ.’) 
 

Τάξη:   Γ2                                                           Μάθηµα:  Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 

∆ιδακτική ενότητα:  ‘Στα 200 π.Χ.’                   Ώρα: 10:00 – 11:00 

Ανθολόγιο Κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: το ποίηµα ‘Στα 200 π.Χ.’ του 
Κωνσταντίνου Καβάφη, σελ. 123 – 124. 

 
Εισαγωγικές παρατηρήσεις. Ο διδάσκων διαµόρφωσε ένα διδακτικό πλάνο ανάλογο 

µε εκείνο του προηγούµενου µαθήµατος όπου είχε εξετάσει την ερµηνεία της άρνησης των 



 443

Λακεδαιµονίων να συµµετάσχουν στην εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου από τρεις 
αφηγηµατικές σκοπιές (των Σπαρτιατών, του αφηγητή του 200 π.Χ. και του Καβάφη). 
Επικέντρωσε το ενδιαφέρον του στη δεύτερη οπτική γωνία – του αφηγητή του 200 π.Χ. – 
και προσανατόλισε τις διδακτικές του ενέργειες σε τρεις κατευθύνσεις: τη στάση του 
αφηγητή απέναντι στην εκστρατεία, τα αποτελέσµατα της εκστρατείας και τη στάση του 
απέναντι στους Λακεδαιµονίους. Ανέλυσε, επιπλέον, την αφηγηµατική σκοπιά του ποιητή, 
για να συγκρίνει τις απόψεις του τελευταίου µε εκείνες του αφηγητή του. Χρησιµοποίησε, 
τέλος, το βοηθητικό υλικό ενός διδακτικού φυλλαδίου, αξιοποιώντας κυρίως ως 
παράλληλο κείµενο το ποίηµα ‘Ποσειδωνιάται’ του Καβάφη, µέσα από τη συγκριτική 
ανάλυση του οποίου µε το ποίηµα ‘Στα 200 π.Χ.’ δόµησε πιο σύνθετες εννοιολογικές 
συγκρίσεις σε συναφή Καβαφικά θέµατα: ενώ οι ερµηνευτικές προεκτάσεις του ποιήµατος 
‘Στα 200 π.Χ.’ περιστράφηκαν γύρω από τραγικά σφάλµατα των αυτοχθόνων Ελλήνων, 
στο ποίηµα ‘Ποσειδωνιάται’ παρουσιάζονται οι ίδιοι οι Ποσειδωνιάτες ως υπεύθυνοι της 
πολιτισµικής τους αλλοίωσης. 

 

Σύντοµη παρουσίαση του υλικού του διδακτικού φυλλαδίου. 

Ο διδάσκων µοίρασε στους µαθητές διδακτικό φυλλάδιο µε σηµειώσεις για τα 
θεµατικά κέντρα, την ερµηνευτική προσέγγιση και διάφορες κρίσεις/ απόψεις για το 
σχετικό ποίηµα ‘Στα 200 π.Χ.’, ενώ στο φυλλάδιο περιλαµβάνεται και το ποίηµα του 
Καβάφη ‘Ποσειδωνιάται’ (1906) ως παράλληλο κείµενο. Η δοµή του διδακτικού 
φυλλαδίου διαρθρώνεται σε τέσσερα επίπεδα: 1) θεµατικά κέντρα, 2) ερµηνευτική 
προσέγγιση, 3) διάφορες κρίσεις και απόψεις και 4) παράλληλο κείµενο. Το πρώτο 
επίπεδο περιλαµβάνει συνοπτικά στοιχεία για την ιστορική διάσταση του ποιήµατος ‘Στα 
200 π.Χ.’ και τις προεκτάσεις της µε βάση την καταγωγή του Καβάφη από την 
Αλεξάνδρεια. Το δεύτερο επίπεδο επιχειρεί την ερµηνευτική προσπέλαση σηµαντικών 
στοιχείων του παραπάνω ποιήµατος αναφορικά µε το ιστορικό πλαίσιο, το ρόλο του 
αφηγητή και του ποιητή και τα µορφολογικά χαρακτηριστικά του. Στο τρίτο παρέχονται 
τέσσερεις σύντοµες κρίσεις για την Ελληνική καταγωγή και συνείδηση του Καβάφη, 
καθώς και τις ερµηνευτικές προεκτάσεις του συγκεκριµένου ποιήµατος. Η τελευταία 
άποψη αναφέρεται στο ποίηµα ‘Ποσειδωνιάται’, το οποίο παρατίθεται στη συνέχεια ως 
παράλληλο κείµενο στο τέταρτο επίπεδο. Προς πληρέστερη ενηµέρωση του αναγνώστη, 
το περιεχόµενο του ανωτέρω διδακτικού φυλλαδίου παρουσιάζεται στο Παράρτηµα (Νο 
62). 

 

Μικρή εισαγωγή στο ποίηµα ‘Ποσειδωνιάται’ του Καβάφη 

∆ηµοσιευµένο το 1906, το συγκεκριµένο ποίηµα συναρτά την απώλεια της ελληνικής 
ταυτότητας µε την αδρανοποίηση της ελληνικής γλώσσας, περιγράφοντας µία ανάλογη 
περίπτωση Ελλήνων της Κάτω Ιταλίας: οι Ποσειδωνιάτες έχουν λησµονήσει τη µητρική 
γλώσσα και µαζί την ελληνική καταγωγή τους. Εκλατινισµένοι και αναµεµειγµένοι µε 
άλλους λαούς, έχουν χάσει την επαφή µε τις ρίζες τους και το µόνο που τους υπενθυµίζει 
την προγονική τους προέλευση είναι µία αρχαιοελληνική γιορτή, η οποία τελειώνει µε τη 
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διήγηση των πανάρχαιων εθίµων και την αναφορά ελληνικών ονοµάτων. Η γιορτή αυτή 
προκαλούσε στους Ποσειδωνιάτες µελαγχολία, καθώς όλο και λιγότεροι κατανοούσαν την 
ελληνική γλώσσα και συνειδητοποιούσαν την έκπτωση των αξιών και ιδανικών που 
συνεπαγόταν αυτή η αποκοπή τους από τον ελληνικό πολιτισµό. Ο Καβάφης εδώ 
πραγµατεύεται το ζήτηµα της απώλειας της εθνικής ταυτότητας του εκτός συνόρων 
ελληνισµού, επιρρίπτοντας το βάρος στις επιλογές των ιδίων, δίχως να αναζητά 
λανθασµένους χειρισµούς που σχετίζονται µε τη µητροπολιτική Ελλάδα. 

Προς πληρέστερη ενηµέρωση του αναγνώστη παρατίθεται στη συνέχεια το ποίηµα: 
 
 Ποσειδωνιάται  

Την γλώσσα την ελληνική οι Ποσειδωνιάται/εξέχασαν τόσους αιώνας ανακατευµένοι/ 
µε Τυρρηνούς, και µε Λατίνους, κι’ άλλους ξένους./Το µόνο που τους έµενε προγονικό/ 
ήταν µια ελληνική γιορτή, µε τελετές ωραίες,/µε λύρες και µε αυλούς, µε αγώνας και 
στεφάνους./Κ’ είχαν συνήθειο προς το τέλος της γιορτής/τα παλαιά τους έθιµα να 

διηγούνται,/και τα ελληνικά ονόµατα να ξαναλένε,/που µόλις πια τα καταλάµβαναν ολίγοι./ 
Και πάντα µελαγχολικά τελείων’ η γιορτή τους./Γιατί θυµούνταν που κι αυτοί ήσαν 
Έλληνες -/Ιταλιώται έναν καιρό κι’ αυτοί,/και τώρα πώς εξέπεσαν, πώς έγιναν,/ 
να ζουν και να οµιλούν βαρβαρικά/βγαλµένοι – ω συµφορά! – απ’ τον ελληνισµό. 

Ανάλυση της διαβαθµισµένης αφηγηµατικής προοπτικής του αφηγητή. Στην αρχή 
της διδακτικής ώρας, µε αφορµή το σχόλιο ενός µαθητή, ο διδάσκων επιχειρεί µε 
συνοπτικές διαδικασίες τη σύνδεση µε το προηγούµενο µάθηµα, τονίζοντας ότι  

 
στην πρώτη στροφή έχουµε το πρώτο χρονικό επίπεδο, όπου ο αφηγητής προσπαθεί να 

κατανοήσει τη στάση των Σπαρτιατών. Ο συγκεκριµένος αφηγητής βρίσκεται το 200 π.Χ. στον 
Παρθενώνα, στην Αθήνα. Έχουν ήδη δηµιουργηθεί τα ελληνιστικά βασίλεια. Αργότερα, όµως, 

αλλάζει η κατάσταση και ο αφηγητής κρίνει διαφορετικά τους Λακεδαιµονίους, µεταβάλλοντας τη 
στάση του. 

 

Στο σηµείο αυτό, ο διδάσκων αρχίζει να σηµειώνει στον πίνακα τις σηµαντικότερες 
έννοιες που αναλύει. Θέτει ως υπέρτιτλο το ‘200 π.Χ.’, τον οποίο συνδέει µε βέλος µε τη 
λέξη ‘αφηγητής’, την οποία γράφει από κάτω. Τη λέξη αυτήν τη συνδέει µε βέλος προς τα 
αριστερά µε τη φράση ‘στάση απέναντι στην εκστρατεία’  και διατυπώνει την εξής ερώτηση: 
‘Πώς βλέπει ο αφηγητής την εκστρατεία του Αλεξάνδρου; Για κοιτάξτε λίγο το κείµενό σας.’. 
Ο µαθητής Ηρακλής απαντά ότι ‘ο αφηγητής τη χαρακτηρίζει θαυµάσια, περίλαµπρη, 
δοξασµένη, απαράµιλλη’ και ο διδάσκων συµπληρώνει πως 
 
ενώ στον καβαφικό λόγο τα επίθετα είναι λίγα και κυριαρχούν το ουσιαστικό και το ρήµα, στο σηµείο 

αυτό του ποιήµατος εντοπίζουµε αναπάντεχα 4 – 5 επίθετα, όπως ‘περίλαµπρη, δοξασµένη, 
περιλάλητη’, διότι ο αφηγητής υιοθετεί µία ιδιαίτερα θετική στάση για την εκστρατεία. 

 

Ο ∆ιδάσκων Α΄ σηµειώνει στον πίνακα κάτω από τη φράση ‘στάση απέναντι στην 
εκστρατεία’ τον επιθετικό προσδιορισµό ‘θετική’, συνδέοντάς τον µε βέλος µε τα 
παραπάνω και από κάτω διευκρινίζει το βασικό υφολογικό φορέα των απόψεων του 
αφηγητή, ‘(επίθετα)’. Έπειτα διερευνά τη σχέση του αφηγητή µε τα ελληνιστικά βασίλεια, 
διατυπώνοντας την ερώτηση: ‘Και ο ίδιος ο αφηγητής προέρχεται από τις περιοχές αυτές. 
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Πού φαίνεται αυτό;’. Απαντά η µαθήτρια ∆ήµητρα, επισηµαίνοντας τα λόγια ‘Βγήκαµε 
εµείς. Ελληνικός καινούργιος κόσµος, µέγας.’. Ο ∆ιδάσκων Α΄ επικυρώνει την ισχύ της 
απάντησης και προχωρά σε νέα ερώτηση – ‘Ποια είναι τα αποτελέσµατα της πανελλήνιας 
εκστρατείας, σύµφωνα µε τον αφηγητή;’ – σηµειώνοντας, παράλληλα, στον πίνακα κάτω 
από τη λέξη ‘αφηγητής’ τη φράση ‘αποτελέσµατα εκστρατείας’ και συνδέοντάς την µε 
βέλος µε τα παραπάνω. Ο µαθητής Αναξίµανδρος απαντά ότι ‘δηµιουργούνται καλύτερα 
βασίλεια, νέοι πολιτισµοί και διαδίδεται η ελληνική γλώσσα’. Ο ∆ιδάσκων Α΄ 
επαναλαµβάνει την άποψη του µαθητή, αναδιατυπώνοντας τη δηµιουργία ενός 
καινούργιου κόσµου, ελληνικού και µεγάλου, σηµειώνοντας µε βέλος κάτω από τα 
‘αποτελέσµατα της εκστρατείας’ τη φράση ‘ελληνικός κόσµος’. Η επόµενη ερώτησή του 
διερευνά τον εννοιολογικό πυρήνα του φραστικού συνόλου ‘ελληνικός κόσµος’  (‘Ποια 
είναι τα χαρακτηριστικά του νέου ελληνικού κόσµου;’), ερώτηση στην οποία υπάρχει µικρή 
συµµετοχή µαθητών και ο διδάσκων αναγκάζεται να ενθαρρύνει και τους υπολοίπους. 
Τελικά, απαντά ο µαθητής Όµηρος, εντοπίζοντας τον ‘κοµβικό ρόλο που προσλαµβάνει η 
κοινή ελληνική λαλιά’. Ο ∆ιδάσκων Α΄ παρατηρεί ότι ‘όντως το ένα στοιχείο που ενώνει 
αυτά τα βασίλεια είναι η κοινή ελληνική γλώσσα’ και προσθέτει ότι «ο όρος ‘ελληνιστικός’ 
προέρχεται από τη γλώσσα: πρώτα ονοµάζεται ελληνιστική η κοινή ελληνική γλώσσα και στη 
συνέχεια όλα τα βασίλεια παίρνουν το όνοµά τους µε βάση αυτήν τη γλώσσα». Προσθέτει 
στον πίνακα τη φράση ‘κοινή ελληνική γλώσσα’ κάτω από τον ‘ελληνικό κόσµο’, 
συνδέοντάς τα µε βέλος από πάνω προς τα κάτω. Ζητά από τους µαθητές να εντοπίσουν 
‘άλλο σηµαντικό στοιχείο του νέου κόσµου’ και ο µαθητής Πυθαγόρας επισηµαίνει ότι ‘οι 
Έλληνες ασκούν επίδραση στους λαούς της Ανατολής µέσω του στοχασµού’. Ο διδάσκων 
εντοπίζει ότι ‘υπάρχει και σχετικό σχόλιο στο Ανθολόγιο’ και σηµειώνει στον πίνακα κάτω 
από την ‘κοινή ελληνική γλώσσα’ τη φράση ‘εκτεταµένες επικράτειες’. ∆ιαπιστώνει, επίσης, 
την ‘αλληλεπίδραση των πολιτισµών στο νέο κόσµο’ και σηµειώνει κάτω από τις 
‘εκτεταµένες επικράτειες’ τον όρο ‘συγκρητισµός’, ενώνοντάς τα µέσω κυκλικών βελών µε 
την ‘κοινή ελληνική γλώσσα’. Στο σηµείο αυτό, ο διδάσκων θέλει να περάσει στο τρίτο 
επίπεδο της ερµηνείας του σκέπτεσθαι του αφηγητή, και αυτό το επιτυγχάνει τονίζοντας 
ότι  
 
ο αφηγητής βλέπει τα αποτελέσµατα της εκστρατείας του Αλεξάνδρου και αναθεωρεί κάπως την 

αρχική του άποψη για τους Λακεδαιµονίους: αρχικά τους κατανοεί – έστω και αν τους αντιµετωπίζει 
µε κάποια ειρωνεία – επειδή είναι ισχυρή στρατιωτική δύναµη, αλλά µετά αλλάζει η στάση του και 

κορυφώνεται η αλλαγή στον τελευταίο στίχο (‘Για Λακεδαιµόνιους να µιλούµε τώρα;’). 

 
Αµέσως µετά, απευθύνει την ερώτηση ‘Ποια είναι η άποψη του αφηγητή για τους 
Λακεδαιµονίους;’ και, ταυτόχρονα, συνδέει µε ένα τρίτο βέλος τη λέξη ‘αφηγητής’ µε τη 
φράση ‘στάση απέναντι στους Λακεδαιµονίους’. Η µαθήτρια Αλκµήνη εντοπίζει ‘το 
σαρκασµό και την περιφρόνηση που εκφράζει στο τέλος ο αφηγητής για τους Σπαρτιάτες, 
καθώς αρνείται να δικαιολογήσει τη στάση τους’. Συνδέοντας µε βέλος από πάνω προς τα 
κάτω τη φράση ‘στάση απέναντι στους Λακεδαιµονίους’ µε τη λέξη ‘περιφρόνηση’, ο 
∆ιδάσκων Α΄ υπογραµµίζει ότι  
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αρχικά ο αφηγητής κατανοεί τη στάση των Σπαρτιατών λόγω των συνθηκών: αν τη δει εκείνη τη 
στιγµή µε βάση τα ιστορικά γεγονότα, ο αφηγητής την κατανοεί, ενώ αν τη δει µετά από τη 

δηµιουργία του ελληνιστικού κράτους, θεωρεί ότι δε χρειάζεται να µιλάµε για Λακεδαιµονίους. Με 
άλλα λόγια, εάν το 334 π.Χ. µπορεί να ασχοληθεί κάποιος µαζί τους, το 200 π.Χ. η Σπάρτη είναι µία 

ασήµαντη πόλη στην Πελοπόννησο. 
 

Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο πίνακας της πρώτης εννοιολογικής σκαλωσιάς 
διαµορφώνεται, τελικά, ως εξής σύµφωνα µε όλες τις επισηµάνσεις και τις απαντήσεις των 
µαθητών: 

Πίνακας λέξεων – κλειδιών της 1ης εννοιολογικής σκαλωσιάς 

200 π.Χ 

 

Αφηγητής 

 

Στάση απέναντι στην 
εκστρατεία 

 

Αποτελέσµατα της 
εκστρατείας 

 

Στάση απέναντι στους 
Λακεδαιµονίους 

 

Θετική 

(επίθετα) 

 

Ελληνικός κόσµος 

 

Περιφρόνηση 

  

Κοινή ελληνική γλώσσα 

 

 Εκτεταµένες επικράτειες  

 Συγκρητισµός  

 
 
Ανάλυση της αφηγηµατικής εστίασης του ποιητή. Ο διδάσκων έχει αποτυπώσει τη 

διακύµανση των απόψεων του αφηγητή για τους Λακεδαιµονίους, καθώς αρχικά δεν 
αποδέχεται το σκεπτικό τους, αλλά το κατανοεί, ενώ όταν βλέπει τα αποτελέσµατα της 
εκστρατείας, δεν καταδέχεται να ασχοληθεί µαζί τους. Στη συνέχεια, θα επιχειρήσει να 
αναλύσει την οπτική γωνία του ποιητή. Παρατηρεί ότι ‘το έτος 1931 που γράφεται το 
ποίηµα καθορίζει τη στάση του ποιητή’ και σηµειώνει στον πίνακα ως υπέρτιτλο την 
ηµεροµηνία ‘1931’, την οποία συνδέει µε βέλος από πάνω προς τα κάτω µε τη λέξη 
‘ποιητής’. Ο διδάσκων ρωτά ‘ποιο ιστορικό γεγονός έχει προηγηθεί’ και σηκώνει χέρι ο 
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µαθητής  Όµηρος για να εντοπίσει τη Μικρασιατική καταστροφή. Ο ∆ιδάσκων Α΄ 
αποδέχεται ότι ‘η Μικρασιατική καταστροφή του 1922 είναι σηµαντικό στοιχείο’, γι’ αυτό 
και ενώνει τον υπέρτιτλο ‘1931’ µε βέλος προς τα αριστερά – για να υποδηλώσει το 
προτερόχρονο – και γράφει το έτος ‘1922’ και από κάτω ‘Μικρασιατική καταστροφή’. 
Προχωρά, ακολούθως, σε µία διευκρινιστική ερώτηση, προκειµένου να κατανοήσουν οι 
µαθητές τις διαφορετικές οπτικές γωνίες του ποιητή και του αφηγητή: ‘Η στάση του ποιητή 
ταυτίζεται µε τη στάση του αφηγητή; ∆ηλαδή, ο ποιητής τα βλέπει ακριβώς όπως ο αφηγητής 
του;’. Ο µαθητής Πυθαγόρας απαντά πως  

δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία, υπάρχει, όµως, λογική συνέχεια, εφόσον αρχίζει ο αφηγητής 
και ολοκληρώνει ο ποιητής. Ωστόσο, υπάρχει αντίθεση ως προς το ότι ο αφηγητής αρχικά κατανοεί, 

ενώ ο ποιητής τελικά περιφρονεί τη στάση των Σπαρτιατών. 
 

Ο ∆ιδάσκων Α΄ θέλει να εστιάσει στα κοινά στοιχεία αφηγητή και ποιητή και ο 
µαθητής Αλέξανδρος επισηµαίνει πως ‘ο αφηγητής προέρχεται από τα ελληνιστικά 
βασίλεια, όπως και ο ποιητής’. Το ερώτηµα, λοιπόν, που θέτει στη συνέχεια ο ∆ιδάσκων 
Α΄ είναι «αν µπορεί ο Καβάφης να χρησιµοποιεί το ‘εµείς’, όπως και ο αφηγητής». Η 
µαθήτρια Ιάσµη απαντά ότι «ο Καβάφης ζει στην Αλεξάνδρεια, µία ελληνική αποικία, αλλά 
δεν µπορεί να χρησιµοποιεί το ‘εµείς’, όπως συνέβαινε µε το µεγάλο ελληνικό κράτος του 
200 π.Χ.». Ο ∆ιδάσκων Α΄ συµφωνεί αρχικά, αλλά προσθέτει πως  
 

ο Καβάφης είναι Έλληνας της Αλεξάνδρειας, οι γονείς του κατάγονται από την 
Κωνσταντινούπολη, και παρουσιάζει κοινά στοιχεία µε τον αφηγητή. Ως ένα σηµείο, µάλιστα, η 

στάση τους απέναντι στα γεγονότα είναι κοινή (απέναντι στους Λακεδαιµονίους και την πανελλήνια 
εκστρατεία). 

 
∆ιατυπώνει, ευθύς αµέσως, την ερώτηση ‘αν προκύπτει κάποια διαφορά ανάµεσά τους’, 
αλλά δε σηκώνονται χέρια, µε αποτέλεσµα να επισηµάνει ο ίδιος πως 
 
υπάρχει σηµαντική διαφορά ως προς το χρονικό επίπεδο: ο αφηγητής του 200 π.Χ. παραπέµπει στην 
ακµή των ελληνιστικών βασιλείων, ενώ ο ποιητής του 1931 στη µικρασιατική καταστροφή. Κατά 

συνέπεια, ο ποιητής γράφει για την εποχή του, µιλά γι’ αυτήν και χρησιµοποιεί το ιστορικό 
παράδειγµα. 

 

Ο ∆ιδάσκων Α΄ απευθύνει την ερώτηση ‘Τι είναι αυτό που θέλει να πει εδώ ο ποιητής;’, 
αλλά κανείς µαθητής δε σηκώνει το χέρι και αναγκάζεται να δώσει µόνος του την 
απάντηση, παρατηρώντας ότι ‘ο ποιητής είναι περήφανος για την καταγωγή του, ενώ βλέπει 
ότι ο εκτός συνόρων ελληνισµός καταστρέφεται’. Θέλοντας να επιµείνει στο σηµείο αυτό, 
διατυπώνει µία κριτική ανοικτή ερώτηση: ‘Τελικά, αξίζει να µιλάει κανείς για 
Λακεδαιµονίους την εποχή του Καβάφη;’. Ο µαθητής Άρης πιστεύει ότι ‘αξίζει, διότι η 
Σπάρτη ήταν η ισχυρότερη δύναµη και βοηθούσε τους άλλους Έλληνες, όποτε εκείνοι 
χρειάζονταν τη βοήθειά τους’. Ο διδάσκων παροτρύνει, ακολούθως, τους µαθητές να 
ενεργοποιήσουν τη φαντασία τους: 
 

Φανταστείτε ότι στη θέση των Λακεδαιµονίων βρίσκεται το ελληνικό κράτος του 1931. Έχει 
δηµιουργηθεί ο νέος ελληνικός κόσµος πλην Λακεδαιµονίων, ο αφηγητής περιφρονεί τους 
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τελευταίους, αλλά τα χρόνια περνούν. Έχουµε την καταστροφή των ελληνιστικών βασιλείων, το  
Βυζάντιο και το 1931 έχει χαθεί ο ελληνισµός της Μικράς Ασίας µε ευθύνη των Λακεδαιµονίων και 

του νέου ελληνικού κράτους. 

Σηµειώνει, παράλληλα, στον πίνακα κάτω από τη λέξη ‘ποιητής’ τη λέξη ‘Λακεδαιµόνιοι’, 
η οποία ενώνεται µε την πρώτη µε βέλος από πάνω προς τα κάτω, και πιο κάτω γράφει τη 
φράση ‘ελληνικό κράτος’, η οποία ενώνεται µε τη λέξη ‘Λακεδαιµόνιοι’ µε ένα 
κατακόρυφο ίσον, δηλαδή µε το σύµβολο ‘ΙΙ’. Συµπληρώνει πως  
 
ο ποιητής διαφοροποιεί λίγο τη στάση του σε σχέση µε τον αφηγητή, για να πει ότι οι Λακεδαιµόνιοι 

είναι αυτοί που έχουν τελικά την τελευταία κουβέντα, διότι µε ευθύνη τους έχει σβήσει ο νέος 
ελληνικός κόσµος, ο µέγας. Θα πρέπει να συνδέσουµε το ποίηµα µε την εποχή που έρχεται το 1931, 

καθώς ο Καβάφης εκφράζει την άποψή του για τη µικρασιατική καταστροφή. 
 

Στο σηµείο αυτό, ο πίνακας της δεύτερης εννοιολογικής σκαλωσιάς έχει 
διαµορφωθεί ως ακολούθως: 

 

Πίνακας λέξεων – κλειδιών της 2ης εννοιολογικής σκαλωσιάς 

1931 
 
 

Ποιητής 

 
1922 

 
Λακεδαιµόνιοι 

Μικρασιατική καταστροφή Ελληνικό κράτος 

 
Η προσωπική ερµηνευτική εκδοχή του διδάσκοντος. Ο ∆ιδάσκων Α΄ δηλώνει στους 

µαθητές ότι θα αναπτύξει τον προσωπικό του τρόπο πρόσληψης του ποιήµατος, τονίζοντας 
την καθαρά υποκειµενική χροιά της συγκεκριµένης ερµηνείας. Παρατηρεί πως  

 
όταν ο Κυπριακός ελληνισµός ζητούσε την εκπλήρωση των δικαίων του, το δικαίωµα της 

αυτοδιάθεσης και της ένωσης µε την Ελλάδα, το ελληνικό κράτος κώφευε και το σύνθηµα που 
ακουγόταν ήταν ‘Η Κύπρος πέφτει µακριά!’. Ένας Έλληνας πολιτικός, µάλιστα, είχε πει ότι ‘Το 

Ελληνικό κράτος αναπνέει µε δύο πνεύµονες: τον αµερικανικό και τον αγγλικό!’. 

 
Και ο διδάσκων συµπληρώνει µε φωνή γεµάτη συγκίνηση: ‘Να οι Λακεδαιµόνιοι, παιδιά!’, 
για να συνεχίσει την ιστορική πλαισιοποίηση του ποιήµατος, επισηµαίνοντας πως  

 
όταν δηµιουργείται το νέο Ελληνικό κράτος το 1930, τα όριά του περιορίζονται στην Πελοπόννησο, 
τη  Στερεά Ελλάδα και ορισµένα νησιά. Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών υποστήριζαν πως εκείνοι 

ήταν πολίτες του Ελληνικού κράτους, ενώ οι άλλοι Τουρκοµερίτες. 

Συµπληρώνει ο διδάσκων και πάλι µε παραστατικότητα: ‘Να οι Λακεδαιµόνιοι, που 
σκέφτονται στενόµυαλα, το δικό τους το µικρό συµφέρον και δε βλέπουν τον  ελληνισµό µε 
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την ευρύτερη έννοια!’. Καταλήγει στο συµπέρασµα ότι ‘το 1931 ο Καβάφης διαπιστώνει 
πως έχουν θριαµβεύσει οι Λακεδαιµόνιοι: αυτοί είχαν τον τελευταίο λόγο και η Μικρά Ασία 
έχει καταστραφεί’. Ο διδάσκων επαναλαµβάνει και καθιστά σαφές πως αυτή είναι η 
προσωπική του ερµηνεία για το συγκεκριµένο ποίηµα. 

Ο ρόλος του διδακτικού φυλλαδίου στην πολυπρισµατική ερµηνευτική 
προσέγγιση του αναλυόµενου κειµένου. Ο διδάσκων καλεί τους µαθητές να ανατρέξουν 
στο διδακτικό φυλλάδιο και να βρουν το ποίηµα του Καβάφη ‘Ποσειδωνιάται’. Το 
διαβάζει ο ίδιος και ζητά «να εντοπιστεί η σχέση ανάµεσα στο συγκεκριµένο ποίηµα και το 
ποίηµα ‘Στα 200 π.Χ.’», ενώ σχηµατίζει στον πίνακα δύο αντικριστούς κύκλους και γράφει 
µέσα στον έναν ‘Στα 200 π.Χ.’ και στον άλλον ‘Ποσειδωνιάται’ . Ο µαθητής Όµηρος 
υπογραµµίζει ότι ‘και  από τα δύο καβαφικά ποιήµατα αναδύεται η ιδέα ότι αυτοί που 
βρίσκονται µέσα στο Ελληνικό κράτος είναι Έλληνες, ενώ εκείνοι που βρίσκονται έξω από 
αυτό δεν είναι Έλληνες’. Ο ∆ιδάσκων Α΄ ζητάει περαιτέρω να βρεθεί ‘το συγκεκριµένο 
στοιχείο που συνδέει τα δύο ποιήµατα’ και ο µαθητής Αλέξανδρος εντοπίζει σε πρώτη 
φάση ‘το στοιχείο του ελληνισµού’ και σε δεύτερη ‘το στοιχείο της γλώσσας’. Ο ∆ιδάσκων 
Α΄ συνδέει τους δύο κύκλους µε έναν άλλον πεπλατυσµένο, όπου σηµειώνει τη λέξη – 
κλειδί ‘Ελληνισµός’, τον οποίον συνδέει µέσω βέλους διπλής κατεύθυνσης µε ένα 
τετράπλευρο που βρίσκεται πιο πάνω, όπου σηµειώνει τη λέξη – κλειδί ‘Γλώσσα’. Έπειτα, 
διατυπώνει την ερώτηση «τι µας λέει ο Καβάφης για την ελληνική γλώσσα στο ποίηµα ‘Στα 
200 π.Χ.’» και η µαθήτρια Αλκµήνη απαντά ότι ‘η κοινή ελληνική λαλιά έχει διαδοθεί στα 
ελληνιστικά βασίλεια µέχρι την Ινδία’. Ο ∆ιδάσκων Α΄συνδέει τη λέξη – κλειδί ‘Γλώσσα’ 
µε τη φράση – κλειδί ‘Στα 200 π.Χ.’ µέσω ενός βέλους µε φορά από πάνω προς τα κάτω, 
όπου γράφει τη φράση – κλειδί ‘∆ιάδοση ελληνικής γλώσσας’. Ακολούθως, επιστρέφει στο 
ποίηµα ‘Ποσειδωνιάται’ και ρωτά ‘ποιοι είναι αυτοί οι Ποσειδωνιάτες’. Ο µαθητής 
Πυθαγόρας απαντά ότι ‘πρόκειται για Έλληνες της Κάτω Ιταλίας’. Ο διδάσκων ρωτά και 
πάλι ‘Τι µας λέει το κείµενο ότι έκαναν;’ και απαντά ο µαθητής Οδυσσέας, επισηµαίνοντας 
ότι ‘οι Ποσειδωνιάτες έχουν ξεχάσει την ελληνική γλώσσα, ενώ έχουν διατηρήσει µόνο µία 
γιορτή’. Ο διδάσκων συνδέει τη λέξη – κλειδί ‘Γλώσσα’ µε τη φράση – κλειδί 
‘Ποσειδωνιάται’ µέσω ενός βέλους µε φορά από πάνω προς τα κάτω, όπου γράφει τη 
φράση – κλειδί ‘Συρρίκνωση ελληνικής γλώσσας’. Μετά από ερώτηση του ∆ιδάσκοντος Α΄ 
σχετικά µε το ‘τι κάνουν οι Ποσειδωνιάτες στη γιορτή αυτήν’, ο µαθητής Αναξίµανδρος 
απαντά ‘πως διοργανώνουν αγώνες και στο τέλος διηγούνται τα παλιά έθιµα και αναφέρουν 
τα ελληνικά ονόµατα’. Ο διδάσκων ρωτά ‘πώς τελειώνει η γιορτή’ και ο µαθητής Άρης 
επισηµαίνει ότι ‘επικρατεί πάντα µελαγχολικός τόνος’, γεγονός που δίνει την ευκαιρία στον 
πρώτο να συνοψίσει λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι πως ‘η µελαγχολία των 
Ποσειδωνιατών οφείλεται στο γεγονός πως θυµούνται την ελληνική καταγωγή τους, ενώ 
έχουν ξεχάσει την ελληνική οµιλία’ και να σχηµατίσει, παράλληλα, ένα τετράπλευρο που 
συνδέει τους κύκλους µε τις φράσεις – κλειδιά ‘Ελληνισµός’ και ‘Ποσειδωνιάται’, εντός 
του οποίου σηµειώνει τη φράση ‘καταγωγή vs γλώσσα’. Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο 
πίνακας της τρίτης εννοιολογικής σκαλωσιάς ολοκληρώνεται ως εξής σύµφωνα µε τις 
επισηµάνσεις και τις απαντήσεις των µαθητών: 

Πίνακας λέξεων – κλειδιών της 3ης εννοιολογικής σκαλωσιάς 
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Συνοπτική συζήτηση της παραπάνω διδασκαλίας 

Ο ∆ιδάσκων Α΄ διατηρεί τον κειµενοκεντρικό προσανατολισµό των ερµηνευτικών 
του χειρισµών σε συνδυασµό µε την ανάδειξη της σύνθετης αφηγηµατικής λειτουργίας 
που ενσωµατώνεται στο συγκειµενικό πλαίσιο, χρησιµοποιώντας δύο βασικούς τρόπους 
διαλεκτικής δόµησης των νοηµάτων: τις µορφές της µαιευτικής διάδρασής του µε τους 
µαθητές και τους σηµειωτικούς µηχανισµούς που ενσωµατώνονται στους διάφορους 
πίνακες εννοιολογικής σκαλωσιάς. Σκοπός του διδάσκοντος είναι η σύγκριση των 
αναλυόµενων εννοιών και η επισήµανση των νοηµατοδοτικών συγκλίσεων ή/και 
αποκλίσεών τους µέσα από τον εντοπισµό οµοιοτήτων και διαφορών του αναλυόµενου 
κειµένου µε το παράλληλο κείµενο του διδακτικού φυλλαδίου, διαδικασία που βοηθάει 
στην ανάπτυξη του κριτικού στοχασµού των µαθητών. 

Ο ∆ιδάσκων Α΄ αναλύει τη µεταβολή της νοηµατοδότησης µίας ιστορικής πράξης 
(άρνησης των Σπαρτιατών να συµµετάσχουν στην εκστρατεία) µέσω της µετεξέλιξης των 
κοινωνικο-ιστορικών δεδοµένων που τη δοµούν και την εναλλαγή αφηγηµατικής οπτικής: 
παρόλο που µία τέτοιου είδους Μπαχτινική προσέγγιση είναι πολύ δύσκολο να 
εφαρµοστεί στην πράξη, στη συγκεκριµένη περίπτωση αξιοποιείται µε βάση τη διαλεκτική 
σύνθεση νοηµάτων και τους εννοιολογικούς πίνακες σύγκρισης ανάµεσα στις οπτικές του 
αφηγητή και του ποιητή. ∆εδοµένου ότι ο τελευταίος αποστασιοποιείται υπαινικτικά από 
την αφηγηµατική θεώρηση του πρώτου, απαιτούνται ιδιαίτερα λεπτοί ερµηνευτικοί 
χειρισµοί εκ µέρους του ∆ιδάσκοντος Α΄ για να κατανοήσουν οι µαθητές την αιτιολόγηση 
της δόµησης διαφοροποιηµένων σηµασιολογικών αποκλίσεων ως προς την άρνηση των 
Λακεδαιµονίων να συµµετάσχουν στην εκστρατεία. Ο διδάσκων δοµεί µε τη συνδροµή της 
εννοιολογικής σκαλωσιάς τη θεώρηση της εξελικτικής νοηµατοδότησης και ερµηνείας της 
ιστορικής αυτής πράξης (άρνησης των Σπαρτιατών), αναδεικνύοντας τη δυναµική 
εξωκειµενικών παραγόντων, όπως η χρονική ή η ιστορική παράµετρος: το αναλυόµενο 
Καβαφικό ποίηµα εµπεριέχει τη δυνατότητα επανερµηνείας του, εφόσον η πρόσληψή του 
επηρεάζεται από τις ευµετάβλητες ιστορικές και πολιτισµικές συνιστώσες. 

 Η θεώρηση της εξελικτικής νοηµατοδότησης και ερµηνείας της άρνησης των 
Σπαρτιατών αξιοποιείται διδακτικά µε την ανάπτυξη εικονικού διαλόγου ανάµεσα στο 
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σηµασιολογικό φορτίο δύο αποκκλινουσών ερµηνευτικών εκδοχών του ίδιου φαινοµένου, 
όπως αυτές προσδιορίζονται από το ιδιαίτερο κοινωνικο-πολιτισµικό πλαίσιο δύο 
διαφορετικών ιστορικών περιόδων (αρχαιότητα – εποχή Καβάφη): µετά την απάντηση του 
µαθητή Άρη, ότι αξίζει, τελικά, να µιλάει κανείς για Λακεδαιµονίους την εποχή του 
Καβάφη, ο διδάσκων κάνει µία σηµαντική προσπάθεια εναλλακτικής νοηµατοδότησης, 
φορτίζοντας σηµασιολογικά τον όρο ‘Λακεδαιµόνιοι’ µε το ιστορικά διαµεσολαβηµένο 
εννοιολογικό περιεχόµενο που προσλαµβάνει το ελληνικό κράτος το 1931. Πρόκειται για 
ένα είδος ‘µετα-µυθοπλασιακής θεώρησης’, προσδιορισµένης µε ιστορικούς και 
κοινωνικούς όρους δύο εποχών: του αρχαίου ελληνικού κόσµου – είτε το 331 π.Χ., είτε το 
200 π.Χ. – και του νεότερου ελληνισµού – το 1931. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο διδάσκων 
εφαρµόζει το µηχανισµό της εννοιολογικής γεφύρωσης ανάµεσα στους όρους 
‘Λακεδαιµόνιοι’ και ‘Ελληνικό κράτος’ µέσω της προτεινόµενης µετα-µυθοπλασιακής 
ερµηνείας του, απεικονίζοντας το συνθετικό της νόηµα µε το σύµβολο της ισότητας σε 
κατακόρυφο άξονα (‘ΙΙ’): η ισότητα δοµείται µέσω των αναλογιών που προκύπτουν από τη 
λανθάνουσα χρονική σύζευξη των δύο ιστορικών περιόδων. Τελικά, µέσα από την 
ιστορικά διαφοροποιηµένη οπτική του αφηγητή και του ποιητή, ο διδάσκων επιτυγχάνει 
να µυήσει τους µαθητές στην ουσία των κοινωνικών σεναρίων που αναπτύσσονται µε 
βάση τον εικονικό διάλογο µεταξύ τους. Έτσι, η εφαρµογή της διδακτικής τεχνικής της 
εννοιολογικής γεφύρωσης κρίνεται ως επιτυχηµένη, καθώς οι µαθητές αντιλαµβάνονται 
την πολυπρισµατική ερµηνευτική προσπέλαση του κειµένου αφενός µέσα από τις ιστορικά 
διαφοροποιηµένες οπτικές του αφηγητή και του ποιητή και τα κοινωνικά σενάρια που δοµεί 
ο εικονικός τους διάλογος και, αφετέρου, µέσω της αλληγορικής φόρτισης µε την οποία 
επενδύεται ο όρος ‘Λακεδαιµόνιοι’ σε σύγκριση µε τον όρο ‘ελληνικό κράτος’. 

Στο πλαίσιο της εξελικτικής νοηµατοδότησης και ερµηνείας της στάσης των 
Λακεδαιµονίων, ο διδάσκων επενδύει µε πρόσθετο σηµασιολογικό περιεχόµενο µία 
τέταρτη συνθήκη νοηµατοδότησης της άρνησής τους, προσδίδοντας διαχρονική και 
συµβολιστική διάσταση στο ρόλο τους και αναζητώντας στο ποίηµα ‘Ποσειδωνιάται’ ένα 
εννοιολογικό συµπλήρωµα της προσωπικής του ερµηνείας, την οποία συνδυάζει µε το 
ποίηµα ‘Στα 200 π.Χ.’. Χάρη στις πολυ-σηµειωτικές καταγραφές του στον πίνακα της 
τρίτης εννοιολογικής σκαλωσιάς, οι µαθητές κατανοούν πως οι Λακεδαιµόνιοι ή οι 
Ποσειδωνιάτες δεν είναι µόνο ιστορικά πρόσωπα: αποτελούν προσωποποιηµένους φορείς 
εννοιολογικών προσδιορισµών, απόψεων και στάσεων. Έτσι, η ένταξη του παράλληλου 
κειµένου στη διδακτική διαδικασία βοηθά  

� στην επισήµανση των νοηµατοδοτικών συγκλίσεων ή/και αποκλίσεων ανάµεσα στα 
δύο Καβαφικά ποιήµατα, 

� την προβολή του διακειµενικού χαρακτήρα των λέξεων – σηµείων που αναλύονται 
στα δύο Καβαφικά ποιήµατα µέσα από την καταγραφή του πίνακα της τρίτης 
εννοιολογικής σκαλωσιάς. 

� την ανάδειξη της διαλεκτικής σχέσης των εννοιών της καταγωγής και της οµιλίας 
των Ποσειδωνιατών, οι οποίοι δεν καταφέρνουν να γίνουν ενεργοί φορείς του 
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ελληνικού πολιτισµού, αν και θεωρητικά αποδέχονται τις ελληνικές καταβολές 
τους και 

� τη λανθάνουσα σύγκριση των αιτίων που οδηγούν στη συρρίκνωση του ελληνικού 
πολιτισµού στον εντός και εκτός συνόρων ελληνισµό, 

Ο συνδυαστικός ρόλος της διαλογικής διδακτικής µεθόδου και των σηµειωτικών 
µηχανισµών που ενσωµατώνονται στους τρεις πίνακες εννοιολογικής σκαλωσιάς 
αναπτύσσει την κριτική ικανότητα των µαθητών µέσω της διαδικασίας µετασχηµατισµού 
της πληροφορίας και εξελικτικής δόµησης των εννοιών, σύµφωνα µε την οποία 

• τα ιστορικά πρόσωπα εκλαµβάνονται ως φορείς εννοιών και ρυθµιστές των 
ερµηνευτικών νοηµατοδότησεων του δέκτη, 

• εφαρµόζεται η εννοιολογική γεφύρωση των ιστορικά διαφοροποιηµένων οπτικών 
του αφηγητή και του ποιητή και των κοινωνικών σεναρίων που δοµεί ο εικονικός 
τους διάλογος και 

• συντίθεται η πολυπρισµατικότητα της ερµηνευτικής εστίασης του Καβαφικού 
στοχασµού. 

Επιπλέον, υπογραµµίζεται ότι ο ∆ιδάσκων Α΄: 

� επιλέγει τη χρήση διδακτικού µονολόγου κυρίως στην περίπτωση εφαρµογής 
δύσκολων νοηµατοδοτικών χειρισµών, όπως στην περίπτωση της συγκρότησης του 
τρίτου επιπέδου ερµηνείας του σκέπτεσθαι του αφηγητή: ο διδακτικός µονόλογος 
του ∆ιδάσκοντος Α΄ στην αρχή συνοψίζει τα όσα έχουν λεχθεί κατά διαστήµατα 
για το επίπεδο αυτό, στη συνέχεια ακολουθεί διδακτικός διάλογος και πολυ-
σηµειωτικές καταγραφές στον πίνακα της πρώτης εννοιολογικής σκαλωσιάς, για να 
ακολουθήσει ξανά διδακτικός µονόλογος, µε τον οποίον ο ∆ιδάσκων Α΄ 
διασαφηνίζει περαιτέρω τις διατυπωµένες απόψεις. 

� Επιλέγει λέξεις µε µεγάλη διδακτική σηµασία στο διάλογό του µε τους µαθητές. 

� Εκφέρει την ίδια ερώτηση µε διαφορετική διατύπωση, ώστε να κατανοήσουν οι 
µαθητές πληρέστερα το νόηµά της: για παράδειγµα, ‘Η στάση του ποιητή ταυτίζεται 
µε τη στάση του αφηγητή; ∆ηλαδή, ο ποιητής τα βλέπει ακριβώς όπως ο αφηγητής 
του;’. 

� ∆ιατυπώνει ανοικτές κριτικές ερωτήσεις, όπως ‘Τελικά, αξίζει να µιλάει κανείς για 
Λακεδαιµονίους την εποχή του Καβάφη;’. 

� Ενεργοποιεί τη φαντασία των µαθητών µε εννοιολογικά ‘άλµατα’  (‘Φανταστείτε ότι 
στη θέση των Λακεδαιµονίων βρίσκεται το ελληνικό κράτος του 1931’). 

� ∆ιευρύνει τους ερµηνευτικούς ορίζοντες των µαθητών, προτείνοντας την 
προσωπική του µετα-µυθοπλασιακή εκδοχή (‘ το 1931 ο Καβάφης διαπιστώνει πως 
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έχουν θριαµβεύσει οι Λακεδαιµόνιοι: αυτοί είχαν τον τελευταίο λόγο και η Μικρά 
Ασία έχει καταστραφεί’). 

� ∆ηµιουργεί έναν τύπο εννοιολογικής σκαλωσιάς όπου πρωτεύοντα ρόλο 
διαδραµατίζουν τα συνθετικά νοήµατα των πολυ-σηµειωτικών απεικονίσεων 
(γεωµετρικά σχήµατα και βέλη), αξιοποιώντας τη χρήση του πίνακα ως εποπτικού 
µέσου και πεδίου ανάπτυξης της σηµειωτικής διάδρασης µε τους µαθητές. 

 

5.2.7. Έβδοµη διδακτική εφαρµογή/16.03.09  [Άγγελος  Σικελιανός, ‘Γιατί βαθιά µου 
δόξασα’ & Κώστας Καρυωτάκης, ‘Επιστροφή’ (παράλληλο κείµενο)] 
 

Τάξη:   Γ2                                                           Μάθηµα:  Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 

∆ιδακτική ενότητα:  ‘Γιατί βαθιά µου δόξασα’       Ώρα: 10:00 – 11:00 

Ανθολόγιο Κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: το ποίηµα ‘Γιατί βαθιά µου δόξασα’ 
(Λυρικός βίος) του Άγγελου Σικελιανού, σελ. 138 – 139.  

 

Εισαγωγικά. Στο µάθηµα αυτό επιχειρείται µε τη συνδροµή του βοηθητικού 
υλικού δύο διανεµηθέντων σε προηγούµενο µάθηµα διδακτικών φυλλαδίων η τριµερής, 
καταρχάς, θεµατική κατηγοριοποίηση στα πεδία της φύσης, της ζωής και του θανάτου στο 
ποίηµα ‘Επιστροφή’ του Κώστα Καρυωτάκη, που λειτουργεί ως παράλληλο κείµενο, και, 
ακολούθως, η σύγκριση µε τους αντίστοιχους χειρισµούς του Σικελιανού στο ποίηµα 
‘Γιατί βαθιά µου δόξασα’ σε καθένα από τα τρία πεδία. 

 
Σύντοµη περιγραφή του σχετικού βοηθητικού υλικού των δύο διδακτικών φυλλαδίων 

Το 1ο  και 2ο διδακτικό φυλλάδιο είχαν µοιραστεί στο µάθηµα της 9/3/09 κατά την 
ανάλυση του ποιήµατος ‘Γιατί βαθιά µου δόξασα’ του Άγγελου Σικελιανού και 
παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της τρίτης ενδεικτικής διδασκαλίας του ∆ιδάσκοντος Α΄. Ως 
προς το 1ο διδακτικό φυλλάδιο, επισηµαίνω ότι η δεύτερη σελίδα του αναφέρεται στο 
ποίηµα του Κώστα Καρυωτάκη ‘Επιστροφή’, ενώ η σχετική ερώτηση (‘Πώς αντιµετωπίζει 
ο Σικελιανός και πώς ο Καρυωτάκης τη φύση, τη ζωή και το θάνατο;’) παραπέµπει στη 
συγκριτική ερµηνευτική προσπέλαση των δύο ποιηµάτων µε βάση τους παραπάνω τρεις 
θεµατικούς άξονες. Ο πίνακας περιλαµβάνει έξι πεδία: στα δύο πρώτα οι µαθητές 
καλούνται να αναλύσουν τον τρόπο µε τον οποίο ο  Σικελιανός και ο Καρυωτάκης 
πραγµατεύονται θέµατα που άπτονται της φύσης, στα δύο επόµενα να καταγράψουν τα 
σχετικά µε τη ζωή θέµατά τους, και στα άλλα δύο τα σχετικά µε το θάνατο. Με τον τρόπο 
αυτόν, οι µαθητές είναι σε θέση να προσεγγίσουν τη διαλεκτική σχέση που αναπτύσσεται 
σε κάθε πεδίο ανάµεσα στους δύο ποιητές, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να 
αναδείξουν τον υβριδικό χαρακτήρα των διακειµενικών ερµηνειών τους.  

Επισηµαίνω, τέλος, ότι το ποίηµα ‘Επιστροφή’ του Καρυωτάκη παρατίθεται ως 
παράλληλο κείµενο στο τέλος του 2ου διδακτικού φυλλαδίου, που είχε διανεµηθεί και αυτό 



 454

στο ίδιο µάθηµα της 9/3/09 κατά την ανάλυση του ποιήµατος ‘Γιατί βαθιά µου δόξασα’ 
του Άγγελου Σικελιανού. Από πολυτροπικής απόψεως, σηµειώνεται πως το ποίηµα του 
Καρυωτάκη είναι φωτοτυπηµένο από την πρωτότυπη πηγή και αποδίδεται µε διαφορετική 
γραµµατοσειρά, µέγεθος και στυλ γραφής απ’ ό, τι το υπόλοιπο σώµα του κειµένου του 
φυλλαδίου, τακτική που βοηθά στην καλαίσθητη και διακριτή αποτύπωσή του.  

 

Μικρή εισαγωγή στο ποίηµα ‘Επιστροφή’ του Κώστα Καρυωτάκη 

Το ποίηµα ‘Επιστροφή’ ανήκει στη συλλογή Ελεγεία και σάτιρες (1927). Στο ανωτέρω 
ποίηµα ο Καρυωτάκης συνδιαλέγεται µε την προσωποποιηµένη φύση µέσω της ποιητικής 
του δηµιουργίας για να έχει τη δυνατότητα που του στερεί η ζωή του: την ταύτιση µε την 
ίδια τη φύση. Η πεσιµιστική διάθεση κορυφώνεται στο τέλος, όπου ο ποιητής επιδιώκει 
την τελική ταύτισή του µε εκείνην, η οποία θα επιτευχθεί µε το λυτρωτικό θάνατό του. 
Προς πληρέστερη ενηµέρωση του αναγνώστη παρατίθεται στη συνέχεια το ποίηµα: 

 

Επιστροφή 

Εγώ δεν επλανήθηκα σε δάση απάρθενα, βουερά,/Μηδέ η ριπή µ’ εχτύπησε του ωκεανείου 
ανέµου./Σκλάβο πουλί, τ’ ανώφελα πηγαίνω σέρνοντας φτερά/Και δε θα ιδώ τους ουρανούς που 

νοσταλγώ, ποτέ µου. 
Μα πάντα, ω φύση, αλίµονο! Πόσο η ψυχή µου ταπεινή/Λάτρισσα στο παραµικρό γίνεται 

µάντεµά σου,/Και πόσο, τώρα που η βραδιά θα πέσει φθινοπωρινή,/Το καθετί περσσότερο µου λέει 
την οµορφιά σου! 

Με µιαν ακρούλα σύννεφου ταξιδεµένου µε καλείς,/Με το χρυσό χαµόγελο του µαραµένου 
βρύου,/Μ’ ένα χορτάρι ανάµεσα στις πλάκες όλες της αυλής,/Που το σαλεύει µοναχό η πνοή του 

Σεπτεµβρίου. 
Και τη φωνή σου ακούγοντας, τη µυστικιά, τη δυνατή,/Ω φύση, θα ’ρθω κάποτε φέρνοντας το 

σταυρό µου./Θα ’ναι το χώµα σου ελαφρό, και θα ’ναι πάντα ονειρευτή/Η ώρα µε τ’ αναπάντεχο 
τέλος του µάταιου δρόµου! 

 

Ο µηχανισµός της εννοιολογικής  σκαλωσιάς µε τη θεµατική κατάταξη των εννοιών 
στο παράλληλο κείµενο του Καρυωτάκη. Ο διδάσκων καλεί τους µαθητές να ανατρέξουν 
στα δύο διανεµηθέντα διδακτικά φυλλάδια σχετικά µε το ποίηµα του Σικελιανού ‘Γιατί 
βαθιά µου δόξασα’, όπου υπάρχει ως παράλληλο κείµενο το ποίηµα ‘Επιστροφή’ του 
Καρυωτάκη και ο σχετικός πίνακας µε τη συγκριτική προσπέλαση των δύο ποιηµάτων ως 
προς τα πεδία της φύσης, της ζωής και του θανάτου. Έπειτα, αναγιγνώσκει ο ίδιος το 
ποίηµα ‘Επιστροφή’ και προσθέτει:  

‘Θέλω να συµπληρώσουµε στο φυλλάδιο µε τους πίνακες τον πίνακα του Καρυωτάκη για τη 
φύση, τη ζωή και το θάνατο. Στη συνέχεια, όσο χρόνο έχουµε, να κάνουµε µία σύγκριση µε το 

Σικελιανό. Ας συµπληρώσουµε τώρα λέξεις – κλειδιά και φράσεις για να δούµε πώς αντιµετωπίζει ο 
Καρυωτάκης τη φύση, τη ζωή και το θάνατο.’. 
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Οι µαθητές συµπληρώνουν υπό µορφή ατοµικής εργασίας τα αντίστοιχα πεδία στο 1ο 
διδακτικό φυλλάδιο για δέκα λεπτά περίπου. Έπειτα ο διδάσκων αρχίζει την ανάλυση του 
ποιήµατος ‘Επιστροφή’ και σηµειώνει στον πίνακα τον υπέρτιτλο ‘ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ’ , 
επιχειρώντας τη δόµηση µίας εννοιολογικής σκαλωσιάς µε βάση τη σύγκριση των εννοιών 
του παράλληλου κειµένου και την κατάταξή τους στα τρία προαναφερθέντα πεδία (φύση, 
ζωή και θάνατος).  

� Το πεδίο της ‘φύσης’ στο παράλληλο κείµενο του Καρυωτάκη. Ο ∆ιδάσκων Α΄ 
καταγράφει µε τη συνδροµή των µαθητών τις λέξεις – κλειδιά που αυτοί 
προτείνουν καταρχάς για το πεδίο της ‘Φύσης’, σηµειώνοντας ως τίτλο τη λέξη 
‘Φύση’ και από κάτω τις φράσεις – κλειδιά ‘νοσταλγία για > δάση απάρθενα, 
βουερά > ουρανούς > λατρεία – νοσταλγία > φθινοπωρινή βραδιά > ακρούλα 
σύννεφου > µαραµένο βρύο > χορτάρι > φθινόπωρο’. Σε ερώτηση του διδάσκοντος 
εάν ο ποιητής ζει στα δάση (υπογραµµίζει τη σχετική λέξη – κλειδί), η µαθήτρια 
Σεµέλη απαντά ότι ‘εκείνος τα έχει στερηθεί’ , για να συµπληρώσει ο πρώτος πως 
‘κατά συνέπεια, ο ποιητής τα νοσταλγεί’, ενώ επισηµαίνει και στον τέταρτο στίχο το 
σύµβολο των ‘ουρανών’ (υπογραµµίζει τις λέξεις – κλειδιά ‘νοσταλγία, ουρανούς’). 
Ο µαθητής Πυθαγόρας παρατηρεί ότι ‘ο ποιητής επιζητά να ξεφύγει από τη ζωή και 
να ανακαλύψει τη χαρά σε λεπτοµέρειες και ασήµαντα πράγµατα’. Ένας άλλος 
µαθητής, έπειτα, παίρνει το λόγο αυτοβούλως και εντοπίζει ως παρεµφερές 
στοιχείο ότι «στην τρίτη στροφή ο ποιητής αναφέρει την ‘ακρούλα του σύννεφου’», 
ενώ ο ∆ιδάσκων Α΄ υπογραµµίζει τη σχετική φράση – κλειδί. Η µαθήτρια ∆ήµητρα 
επισηµαίνει ότι ‘ο ποιητής είναι πολύ µικρός απέναντι στη φύση’ και ο διδάσκων 
συµπληρώνει ότι ‘λυπάται για τη χαρά της φύσης που εκείνος δεν µπορεί να ζήσει’. 
Ο µαθητής Πυθαγόρας επαναλαµβάνει πως ‘ο ποιητής βρίσκει την οµορφιά σε 
λεπτοµέρειες της φύσης, παρόλο που δεν µπορεί να τις ζήσει’. Ο ∆ιδάσκων Α΄ 
συµπεραίνει πως ‘όλα αυτά που έχουν προαναφερθεί δείχνουν τη µελαγχολία και την 
ανεκπλήρωτη επιθυµία του ποιητή’ και υπογραµµίζει τις λέξεις/φράσεις – κλειδιά 
‘φθινόπωρο, φθινοπωρινή βραδιά, µαραµένο βρύο’. Η µαθήτρια Ιάσµη, τέλος, 
παρατηρεί πως ‘η φύση φανερώνεται ακόµη και χωρίς τη θέληση του ποιητή’, άποψη 
µε την οποία συµφωνεί και ο διδάσκων. 

� Το πεδίο της ‘ζωής’ στο παράλληλο κείµενο του Καρυωτάκη. Οι µαθητές 
επισηµαίνουν, ακολούθως, τις λέξεις – κλειδιά που καταγράφει ο διδάσκων στον 
πίνακα κάτω από τον τίτλο ‘Ζωή’, δοµώντας την εννοιολογική σκαλωσιά του 
συγκεκριµένου πεδίου. Ειδικότερα, καταγράφει τις φράσεις – κλειδιά ‘νοσταλγία > 
ανεκπλήρωτη επιθυµία > χρυσό χαµόγελο > σκλάβο πουλί > µάταιος δρόµος’. Στη 
συνέχεια, ο µαθητής Ηρακλής εντοπίζει τη φράση ‘Ταπεινή λάτρισσα η ψυχή µου’ 
και ο ∆ιδάσκων Α΄ καταγράφει και αυτήν τη φράση – κλειδί, παρατηρώντας πως ‘ο 
ποιητής νοσταλγεί να ζήσει τη ζωή του, αλλά δυστυχώς δεν µπορεί να τη ζήσει’ 
(υπογραµµίζει τις λέξεις/φράσεις – κλειδιά ‘νοσταλγία, ανεκπλήρωτη επιθυµία). Η 
µαθήτρια Ιφιγένεια επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στη σηµασία που αποκτά η 
καταγεγραµµένη φράση ‘χρυσό χαµόγελο’ (την οποία υπογραµµίζει ο ∆ιδάσκων 
Α΄) και ο µαθητής Πυθαγόρας επισηµαίνει ότι «ο Καρυωτάκης θεωρεί τον εαυτό 
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του δέσµιο και τη ζωή του µάταια, στάση που αντικατοπτρίζουν φράσεις, όπως 
‘σκλάβο πουλί’, ενώ στον τελευταίο στίχο η ζωή χαρακτηρίζεται ως ‘µάταιος 
δρόµος’» (τις δύο τελευταίες φράσεις – κλειδιά υπογραµµίζει  ο ∆ιδάσκων Α΄). 

� Το πεδίο του ‘θανάτου’ στο παράλληλο κείµενο του Καρυωτάκη. Με βάση τις 
παρατηρήσεις των µαθητών δοµείται στη συνέχεια η εννοιολογική σκαλωσιά του 
πεδίου αυτού, καθώς ο διδάσκων σηµειώνει στον πίνακα κάτω από τον τίτλο 
‘Θάνατος’ τις λέξεις/φράσεις – κλειδιά ‘ονειρευτή ώρα > τέλος µάταιου δρόµου > 
λύτρωση’. Ο µαθητής Λεωνίδας παρατηρεί πως ‘ο Καρυωτάκης είναι 
συµβιβασµένος µε την ιδέα του θανάτου’, η µαθήτρια ∆ήµητρα σχολιάζει τις 
νοηµατικές προεκτάσεις της φράσης ‘τέλος του µάταιου δρόµου’ (την οποία 
υπογραµµίζει ο ∆ιδάσκων Α΄), η µαθήτρια Σεµέλη τονίζει τη σηµασία που 
αποδίδει ο ποιητής στη λύτρωση από το µαρτύριο (Ο ∆ιδάσκων Α΄ υπογραµµίζει 
τη λέξη – κλειδί ‘λύτρωση’), ενώ η µαθήτρια Αλκµήνη την ανάγκη του να ενωθεί 
µε τη φύση. Ο διδάσκων εξάγει το συµπέρασµα πως ‘ο ποιητής ταυτίζει τη φύση µε 
το θάνατο, καθώς η πρώτη τον καλεί να πάει κοντά της’, υπογραµµίζοντας τη 
φράση – κλειδί ‘ονειρευτή ώρα’.  

Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο πίνακας της 1ης εννοιολογικής σκαλωσιάς 
διαµορφώνεται, τελικά, ως εξής σύµφωνα µε όλες τις επισηµάνσεις και τις απαντήσεις των 
µαθητών: 

 

Πίνακας λέξεων – κλειδιών της 1ης  εννοιολογικής σκαλωσιάς 

ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ 

ΦΥΣΗ ΖΩΗ ΘΑΝΑΤΟΣ 

νοσταλγία για δάση 
απάρθενα, βουερά    

νοσταλγία    ονειρευτή ώρα   

ουρανούς ανεκπλήρωτη επιθυµία τέλος µάταιου δρόµου 

λατρεία – νοσταλγία  χρυσό χαµόγελο λύτρωση 

φθινοπωρινή βραδιά  σκλάβο πουλί - 

ακρούλα σύννεφου  µάταιος δρόµος - 

µαραµένο βρύο  Ταπεινή λάτρισσα η ψυχή 
µου 

- 

χορτάρι - - 

φθινόπωρο - - 
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Καλλιέργεια κριτικής ικανότητας µαθητών µε το µηχανισµό της συγκριτικής 
εννοιολογικής σκαλωσιάς των ποιητικών δοµών του Σικελιανού και του Καρυωτάκη. Ο 
διδάσκων ζητά από τους µαθητές στο τελευταίο εικοσάλεπτο της ώρας να προχωρήσουν 
σε µία συνοπτική σύγκριση των δύο ποιητών, συµπληρώνοντας τους αντίστοιχους πίνακες 
στο διανεµηθέν διδακτικό φυλλάδιο.  

� Πρώτα ξεκινούν µε το πεδίο της ‘φύσης’. Ο µαθητής Οδυσσέας υποστηρίζει ότι 
‘αµφότεροι απολαµβάνουν τη φύση, ο µεν Καρυωτάκης µε νοσταλγία και ο 
Σικελιανός µε πίστη’. Ο ∆ιδάσκων Α΄ σηµειώνει πρώτα τη λέξη – κλειδί 
‘απόλαυση’ και στις δύο στήλες και ενώνει τις δύο καταγραφές µέσω διπλού 
βέλους, ενώ στη συνέχεια διαφοροποιεί µε το σχήµα ‘X’ την καταγραφή ‘µε πίστη’ 
της πρώτης στήλης από την καταγραφή ‘µε νοσταλγία’ της δεύτερης στήλης. 
Έπειτα, ρωτά ‘ποια βασική διαφορά υπάρχει ανάµεσά τους’ και ένας µαθητής 
απαντά πως ‘ο Καρυωτάκης αγαπά τη φύση, αλλά εκφράζει αγάπη για κάτι που δε 
γνώρισε και δεν µπόρεσε να ζήσει και να χαρεί, ενώ, ο Σικελιανός, από την άλλη, 
βρίσκεται σε στενή σχέση µαζί της και βλέπει στη φύση µία πηγή ζωής’. Ο ∆ιδάσκων 
Α΄ σηµειώνει πρώτα τη φράση – κλειδί ‘αγάπη για τη φύση’ και στις δύο στήλες και 
ενώνει τις δύο καταγραφές µέσω διπλού βέλους, ενώ στη συνέχεια διαφοροποιεί µε 
το σχήµα ‘X’ την καταγραφή ‘τη βλέπει ως πηγή ζωής και είναι σε στενή σχέση’ της 
πρώτης στήλης από την καταγραφή ‘ως κάτι που δε γνώρισε και δε χάρηκε’ της 
δεύτερης στήλης. Η µαθήτρια Ιάσµη παρατηρεί: ‘Ο Σικελιανός ζει ό,τι βλέπει, ενώ 
ο Καρυωτάκης επιζητά κάτι παραπάνω’. Ο ∆ιδάσκων Α΄ διαφοροποιεί µε το σχήµα 
‘X’ την καταγραφή ‘ζει ό,τι βλέπει’ της πρώτης στήλης από την καταγραφή 
‘επιζητά κάτι παραπάνω’ της δεύτερης στήλης. Ακολούθως, ο µαθητής Οδυσσέας 
υπενθυµίζει πως ‘ο Σικελιανός µετά την κακοκαιρία περιµένει την καλοκαιρία, 
απολαµβάνοντας την κάθε στιγµή, ενώ ο Καρυωτάκης όχι’ και ο διδάσκων 
διαφοροποιεί µε το σχήµα ‘X’ την καταγραφή ‘τα φυσικά φαινόµενα ως πηγή 
επίγειας αισιοδοξίας’ της πρώτης στήλης από την καταγραφή ‘τα φυσικά φαινόµενα 
ως µεταφυσικό κάλεσµα’ της δεύτερης στήλης. Ο µαθητής Πυθαγόρας διατυπώνει, 
τέλος, την εξής άποψη: ‘Ο Καρυωτάκης βλέπει τη φύση ως µέσο διεξόδου από τη 
ζωή και ταύτισης µε το θάνατο, ενώ ο Σικελιανός συνδέει τη φύση περισσότερο µε τη 
ζωή’. Ο ∆ιδάσκων Α΄ διαφοροποιεί µε το σχήµα ‘X’ την καταγραφή ‘µέσο 
σύνδεσης µε τη ζωή, συµφιλίωσης µε το θάνατο’ της πρώτης στήλης από την 
καταγραφή ‘µέσο διεξόδου από τη ζωή και ταύτισης µε το θάνατο’ της δεύτερης 
στήλης. 

� Ο διδάσκων ζητά να περάσουν στο πεδίο της ‘ζωής’ και δίνει το λόγο στη 
µαθήτρια Αλκµήνη, η οποία συµπυκνώνει πολύ εύστοχα την απόκλιση των δύο 
οπτικών, τονίζοντας ‘την αισιοδοξία του Σικελιανού και την απαισιοδοξία του 
Καρυωτάκη, διότι ο πρώτος ταυτίζει τη ζωή µε τη φύση, ενώ ο δεύτερος νοσταλγεί 
µία ζωή που δεν µπορεί να ζήσει’. Ο ∆ιδάσκων Α΄ διαφοροποιεί µε το σχήµα ‘X’ 
την καταγραφή ‘Αισιοδοξία (ταύτιση ζωής µε τη φύση)’ της πρώτης στήλης από την 
καταγραφή ‘Απαισιοδοξία (νοσταλγία ζωής)’ της δεύτερης στήλης. Καθώς 
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αντιλαµβάνεται ότι έχουν µείνει µόνο πέντε λεπτά για να χτυπήσει το κουδούνι, 
επιχειρεί ένα γρήγορο πέρασµα στο πεδίο του ‘θανάτου’.  

� Ο µαθητής Όµηρος τονίζει ότι ‘και οι δύο ποιητές έχουν συµβιβαστεί µε την ιδέα 
του θανάτου’ και ο ∆ιδάσκων Α΄ σηµειώνει τη λέξη – κλειδί ‘συµβιβασµός’ και 
στις δύο στήλες και ενώνει τις δύο καταγραφές µέσω διπλού βέλους. Ακολούθως, η 
µαθήτρια Ιάσµη υπογραµµίζει εύστοχα ότι ‘ο µεν Σικελιανός περιµένει το θάνατο, 
ενώ ο Καρυωτάκης τον επιζητά’. Ο ∆ιδάσκων Α΄ διαφοροποιεί µε το σχήµα ‘X’ την 
καταγραφή ‘Περιµένει το θάνατο’ της πρώτης στήλης από την καταγραφή ‘Επιζητά 
το θάνατο’ της δεύτερης στήλης. Ως προς τον πρώτο, ο ∆ιδάσκων Α΄ σχολιάζει 
αµέσως µετά πως ‘ο Σικελιανός ανακαλύπτει αιώνια πράγµατα και αυτό ακριβώς το 
γεγονός τον ωθεί να ξεπεράσει το φόβο του θανάτου’. Ο µαθητής Πυθαγόρας, τέλος, 
συµπληρώνει ότι ‘για το Σικελιανό, ο θάνατος εκλαµβάνεται ως καταστροφή του 
εφήµερου που φέρνει το αιώνιο’.  

Όταν ολοκληρώνεται η σχετική διαδικασία, έχει διαµορφωθεί ο παρακάτω πίνακας της 
2ης εννοιολογικής σκαλωσιάς σύµφωνα µε τις επισηµάνσεις και τις απαντήσεις των 
µαθητών: 
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Πίνακας λέξεων – κλειδιών της 2ης  εννοιολογικής σκαλωσιάς 

 ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ 

 

 

 

 

ΦΥΣΗ 

 

Απόλαυση 

(µε πίστη) 

Αγάπη για τη φύση 

(τη βλέπει ως πηγή ζωής 
και είναι σε στενή σχέση) 

Ζει ό,τι βλέπει 

Τα φυσικά φαινόµενα ως 
πηγή επίγειας αισιοδοξίας 

Μέσο σύνδεσης µε τη ζωή,  
συµφιλίωσης µε το θάνατο 

Απόλαυση  

(µε νοσταλγία)  

Αγάπη για τη φύση  

(ως κάτι που δε γνώρισε 
και δε χάρηκε) 

Επιζητά κάτι παραπάνω 

Τα φυσικά φαινόµενα ως 
µεταφυσικό κάλεσµα 

Μέσο διεξόδου από τη ζωή 
και ταύτισης µε το θάνατο 

ΖΩΗ 

 

Αισιοδοξία 

(ταύτιση ζωής µε τη φύση) 

Απαισιοδοξία 

(νοσταλγία ζωής) 

ΘΑΝΑΤΟΣ Συµβιβασµός  

Περιµένει το θάνατο 

Συµβιβασµός  

Επιζητά το θάνατο 

 

 
Συνοπτική συζήτηση της παραπάνω διδασκαλίας 
Οι ερµηνευτικοί χειρισµοί του ∆ιδάσκοντος Α΄ περιστρέφονται γύρω από την 

κατάταξη των εννοιών ανά θεµατική κατηγορία στο παράλληλο κείµενο (ποίηµα 
‘Επιστροφή’ του Καρυωτάκη) και έπειτα επικεντρώνονται στη σύγκριση των εννοιών 
ανάµεσα σε αυτό και το ποίηµα του Σικελιανού ‘Γιατί βαθιά µου δόξασα’. Η ανάλυση έχει 
κειµενοκεντρικό χαρακτήρα και στηρίζεται στη διαλεκτική σύνθεση των νοηµάτων, καθώς ο 
∆ιδάσκων Α΄ προχωρά σε γόνιµο διδακτικό διάλογο µε τους µαθητές, και στην αξιοποίηση 
των σηµειωτικών µηχανισµών που ενεργοποιεί µε τους δύο πίνακες εννοιολογικής 
σκαλωσιάς.  

Στη συγκεκριµένη διδασκαλία, ο ∆ιδάσκων Α΄ αναδεικνύει κατά τη διάρκεια της 
διαλογικής επεξεργασίας των νοηµάτων το συνθετικό ρόλο 

 του συγκειµενικού πλαισίου µε την ένταξη της εκάστοτε αναλυόµενης έννοιας στην 
ευρύτερη θεµατική κατηγορία όπου αυτή ανήκει,  

� του διακειµενικού πλαισίου µε τη συγκριτική προσπέλαση της εκάστοτε 
αναλυόµενης έννοιας ανάµεσα στα δύο εξεταζόµενα ποιήµατα, 
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� του σηµειωτικού πλαισίου µε την απεικόνιση σηµείων – δεικτών (υπογραµµίσεων, 
βελών διπλής κατεύθυνσης και του σηµείου ‘Χ’) στον πίνακα κυρίως της δεύτερης 
εννοιολογικής σκαλωσιάς και 

� του δια-σηµειωτικού πλαισίου µε την ενσωµάτωση της τριµερούς δοµής του πίνακα 
της πρώτης εννοιολογικής σκαλωσιάς στη µετασχηµατισµένη τριµερή δοµή της 
δεύτερης: ο διαλεκτικός µετασχηµατισµός της πληροφορίας οικοδοµείται στη 
µετασχηµατιστική διαδικασία του σηµειωτικού µηχανισµού της εννοιολογικής 
σκαλωσιάς. 

Πιο συγκεκριµένα, η οργανική ενσωµάτωση της τριµερούς δοµής της πρώτης 
εννοιολογικής σκαλωσιάς στη δεύτερη επιβάλλει τη µεταβολή του λειτουργικού της 
ρόλου: η κατάταξη των εννοιών σε θεµατικές κατηγορίες αξιοποιείται διδακτικά ως προς 
την επισήµανση των νοηµατοδοτικών συγκλίσεων ή/και αποκλίσεών τους ανάµεσα στα δύο 
κείµενα. Αυτή η συνθετική διαδικασία παραγωγής νοηµάτων παραπέµπει σε µία πολύ 
σηµαντική διδακτική αρχή του ∆ιδάσκοντος Α΄, τη σύλληψη των διαφόρων µορφών 
εννοιολογικής σκαλωσιάς ως 

� λειτουργικών διδακτικών εργαλείων για την εννοιολογική κατάταξη σε θεµατικές 
κατηγορίες ή/και τον εντοπισµό των νοηµατοδοτικών συγκλίσεων ή/και 
αποκλίσεών τους, 

� πολυχρηστικών σηµειωτικών εργαλείων για το µετασχηµατισµό της πληροφορίας 
� µετασχηµατιστικών σηµειωτικών εργαλείων για την ένταξη ενός σηµειωτικού 

µηχανισµού σε άλλο λειτουργικό πλαίσιο ερµηνευτικής ανάλυσης. 
Ειδικότερα, ως προς την περίπτωση του µετασχηµατισµού του σηµειωτικού 

µηχανισµού της πρώτης εννοιολογικής σκαλωσιάς και την ένταξή της στο λειτουργικό 
πλαίσιο της δεύτερης (από την εννοιολογική κατάταξη περνάµε στην εννοιολογική 
σύγκριση), επισηµαίνω ότι 

• η οριζόντια διαστρωµάτωση των πεδίων της ‘φύσης’ της ‘ζωής’ και του ‘θανάτου’ 
για το κείµενο του Καρυωτάκη µετατρέπεται σε πρώτη στήλη στο δεύτερο πίνακα, 

• ο υπέρτιτλος ‘ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ’ µετατρέπεται σε τρίτη στήλη και 

• δηµιουργείται ενδιάµεση στήλη µε τον τίτλο ‘ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ’. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά, επίσης, η ικανότητα του διδάσκοντος να αξιοποιεί τόσο 

τη λειτουργία όσο και τη µετα-λειτουργία πολυ-σηµειωτικών καταγραφών στον πίνακα, 
δηµιουργώντας σύνθετους εννοιολογικούς συσχετισµούς. Για παράδειγµα, χρησιµοποιώντας 
το σύµβολο του βέλους διπλής κατεύθυνσης δοµεί σχέσεις εννοιολογικής σύγκλισης, ενώ, 
χρησιµοποιώντας, παράλληλα, το διακριτικό σύµβολο ‘Χ’ στο εννοιολογικό συµπλήρωµα 
της ίδιας καταγραφής, δοµεί σχέσεις εννοιολογικής απόκλισης. Έτσι, ο Σικελιανός και ο 
Καρυωτάκης συγκλίνουν ως προς την ‘απόλαυση της φύσης’, αλλά διαφέρουν ως προς την 
εννοιολογική σύλληψη της απόλαυσης αυτής (‘µε πίστη’ ο πρώτος, ‘µε νοσταλγία’ ο 
δεύτερος). Το ίδιο ισχύει για την ‘αγάπη για τη φύση’ (ο πρώτος ‘τη βλέπει ως πηγή ζωής 
και είναι σε στενή σχέση’ µαζί της, ενώ ο δεύτερος τη βλέπει ‘ως κάτι που δε γνώρισε και 
δε χάρηκε’). Τρίτο παράδειγµα, ο ‘συµβιβασµός’ µε το θάνατο (ο Σικελιανός τον 
‘περιµένει’, ενώ ο Καρυωτάκης τον ‘επιζητά’).  

Αυτός ο συγχωνευτικός µηχανισµός αναλυτικής και συνθετικής εννοιολογικής 
επεξεργασίας αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, διότι  
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• ενσωµατώνεται στην ίδια πολυ-σηµειωτική καταχώρηση και δηµιουργεί συνθήκες 
εσωτερικής διαλογικοποίησης των νοηµάτων µέσα από την αντιθετική δοµή της 
εννοιολογικής τους εξισορρόπησης. 

• Εµβαθύνει την κριτική σκέψη των µαθητών και τους οδηγεί στη διαλεκτική 
προσέγγιση των αναλυόµενων νοηµάτων. 

Ο παραπάνω µηχανισµός εντοπίζεται και ως προς την ικανότητα του ∆ιδάσκοντος Α΄ 
να µετασχηµατίζει τις πληροφορίες κατά τη διαδικασία της δια-σηµειωτικής καταγραφής 
τους στον πίνακα: ενώ συνήθως αποτυπώνει αυτούσιες τις φράσεις – κλειδιά που 
προτείνουν οι µαθητές, ορισµένες φορές τις αναπροσαρµόζει σε ειδικότερο εννοιολογικό 
πλαίσιο. Για παράδειγµα, κατά τη διάρκεια της δόµησης της δεύτερης εννοιολογικής 
σκαλωσιάς, µετασχηµατίζει την απάντηση του µαθητή Οδυσσέα (‘ο Σικελιανός µετά την 
κακοκαιρία περιµένει την καλοκαιρία, απολαµβάνοντας την κάθε στιγµή, ενώ ο Καρυωτάκης 
όχι’) µε δύο διαφοροποιηµένες καταγραφές (‘τα φυσικά φαινόµενα ως πηγή επίγειας 
αισιοδοξίας’ και ‘τα φυσικά φαινόµενα ως µεταφυσικό κάλεσµα’), χρησιµοποιώντας τον 
ίδιο συγχωνευτικό µηχανισµό αναλυτικής και συνθετικής εννοιολογικής επεξεργασίας. Η 
διανοητική διαδικασία ενεργοποίησης του παραπάνω µηχανισµού αναπτύχθηκε κατά τη 
διάρκεια της έρευνας δράσης και εντάσσεται στις σηµαντικές διδακτικές αρχές του 
διδάσκοντος. 

Ως προς την αποτελεσµατικότητα της ένταξης του διδακτικού φυλλαδίου στη διδακτική 
διαδικασία και το λειτουργικό της ρόλο στη δόµηση σύνθετων εννοιολογικών 
συσχετισµών, τονίζεται ότι ο σχεδιασµός του µε βάση τη δηµιουργία πεδίων που πρέπει να 
συµπληρώσουν οι µαθητές βοηθά στη δηµιουργική τους ένταξη στη διδακτική διαδικασία, 
καλλιεργεί τη φαντασία τους και εµβαθύνει τον κριτικό στοχασµό τους. Ο ∆ιδάσκων Α΄ 
χρησιµοποιεί το βοηθητικό υλικό του διδακτικού φυλλαδίου, αξιοποιώντας τους 
διαθέσιµους πόρους για τη δόµηση του µηχανισµού εννοιολογικής σκαλωσιάς σε δύο 
επίπεδα:  

• ατοµικό (µε τη συµπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων του διδακτικού φυλλαδίου 
από κάθε µαθητή ξεχωριστά) και 

• συλλογικό (µε την καταγραφή των λέξεων – κλειδιών στον πίνακα από το 
∆ιδάσκοντα Α΄ µε τη συνδροµή των µαθητών). 

Ο συνδυασµός του µηχανισµού της εννοιολογικής σκαλωσιάς µε τη χρήση του 
διδακτικού φυλλαδίου  

� δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την καταγραφή των λέξεων – κλειδιών σε ατοµικό 
και συλλογικό επίπεδο και τη µετέπειτα επεξεργασία τους κατά τη διάρκεια της 
ανάλυσης του κειµένου. 

� Προσφέρει τη δυνατότητα κατηγοριοποίησης των βασικών εννοιών κάθε πεδίου 
µέσω της εννοιολογικής σκαλωσιάς: οι µαθητές είναι σε θέση να ταξινοµήσουν το 
εννοιολογικό περιεχόµενο του ποιήµατος του Καρυωτάκη 
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� και στη συνέχεια να το συγκρίνουν µε τα αντίστοιχα ευρήµατα που αφορούν στο 
ποίηµα του Σικελιανού, ώστε να αναπτύξουν πιο σύνθετους νοηµατοδοτικούς 
χειρισµούς και να κατανοήσουν τις διαφορές που προκύπτουν ανά πεδίο.  

Υπογραµµίζεται, ακόµη, πως ο σχεδιασµός της τριµερούς διαστρωµάτωσης στους δύο 
πίνακες εννοιολογικής σκαλωσιάς παρουσιάζει αναλογίες µε το σχεδιασµό της αντίστοιχης 
τριµερούς διαστρωµάτωσης του προτεινόµενου λογισµικού My First Ex: τα πεδία της 
‘φύσης’, της ‘ζωής’ και του ‘θανάτου’ παραπέµπουν τους µαθητές στην ανάλογη 
διαδικασία συµπλήρωσης των πεδίων της Λογοτεχνίας, της πραγµατικότητας και του 
µύθου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο ∆ιδάσκων Α΄ ενσωµατώνει στην ερµηνευτική ανάλυση 
εντός τάξεως µία τροποποιηµένη εφαρµογή του διδακτικού µηχανισµού του λογισµικού. 

 

5.2.8. Όγδοη διδακτική εφαρµογή/05.05.09 (Κώστας Καρυωτάκης, ‘Σαν δέσµη από 
τριαντάφυλλα’) 
 

Τάξη:   Γ2                                                           Μάθηµα:  Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 

∆ιδακτική ενότητα:  ‘Σαν δέσµη από τριαντάφυλλα’       Ώρα: 11:00 – 12:00 

Ανθολόγιο Κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: το ποίηµα ‘Σαν δέσµη από 
τριαντάφυλλα’ της ποιητικής συλλογής Ελεγεία και Σάτιρες του Κώστα Καρυωτάκη, σελ. 
147.  

 
Μικρή εισαγωγή στην υπόθεση του ποιήµατος του Καρυωτάκη 

Το συγκεκριµένο ποίηµα, δηµοσιευµένο το 1927, είναι διαρθρωµένο σε δύο άνισες 
στροφικές ενότητες µε ακανόνιστες οµοιοκαταληξίες, ενώ η στιχουργική του µορφή είναι 
σχεδόν ελεύθερη µε αναπαιστικά µέτρα. Ο Καρυωτάκης στο ποίηµα αυτό δίνει την 
εντύπωση πως ξεπερνά τα τεχνοτροπικά όρια του νεοσυµβολισµού, αποδοµώντας τον 
ποιητικό λόγο και χαρακτηρίζοντας ‘τα ποιήµατα, βάρος περιττό’. Η ψυχική διάθεση του 
ποιητή εκφράζεται µε την υποβολή του αισθήµατος της µελαγχολίας και της αίσθησης της 
απώλειας (2η στροφή), που έρχονται σε αντίθεση µε την ερωτική διάθεση που αποπνέει το 
καλοκαιρινό βραδινό (1η στροφή). Η δυαδική αυτή δοµή ανταποκρίνεται στον τίτλο της 
συλλογής (Ελεγεία και σάτιρες), καθώς συνδυάζεται η διακριτική αποτύπωση της 
συναισθηµατικής φόρτισης (ελεγεία) και ο αυτο-σαρκαστικός τόνος που εκφράζεται 
τεχνηέντως σε διάφορες φράσεις του ποιητικού κειµένου, υπονοµεύοντας την αξία του 
ποιητικού στοχασµού, γενικότερα. Η απαισιόδοξη στάση του ποιητή συµπυκνώνεται στη 
διατύπωση αναπάντητων υπαρξιακών ερωτηµάτων, ένδειξη πως αδυνατεί να 
νοηµατοδοτήσει ουσιαστικά τη ζωή του. Προς πληρέστερη ενηµέρωση του αναγνώστη 
παρατίθεται στη συνέχεια το ποίηµα: 

Σαν δέσµη από τριαντάφυλλα 

Σαν δέσµη από τριαντάφυλλα/είδα το βράδυ αυτό./Κάποια χρυσή, λεπτότατη/ 

στους δρόµους ευωδιά./Και στην καρδιά/αιφνίδια καλοσύνη./Στα χέρια το παλτό,/ 
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στ’ ανεστραµµένο πρόσωπο η σελήνη./Ηλεκτρισµένη από φιλήµατα/ 

θα ’λεγες την ατµόσφαιρα./Η σκέψις, τα ποιήµατα,/βάρος περιττό. 

 

Έχω κάτι σπασµένα φτερά./∆εν ξέρω καν γιατί µας ήρθε/ 

το καλοκαίρι αυτό./Για ποιαν ανέλπιστη χαρά,/ 

για ποιες αγάπες,/για ποιο ταξίδι ονειρευτό. 

 

Η τηλεοπτική σειρά για τον Καρυωτάκη ως αφόρµηση της διδακτικής διαδικασίας. 
Στην αρχή του µαθήµατος, ο διδάσκων επιδιώκει να αξιοποιήσει την προβολή µίας 
τηλεοπτικής σειράς για τη ζωή του Καρυωτάκη, ώστε να εισαγάγει τους µαθητές στην 
ανάλυση του ποιήµατος ‘ Σαν δέσµη από τριαντάφυλλα’, κάνοντας την ερώτηση: ‘Έχει δει 
κανείς κάποιο από τα επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς για τον Καρυωτάκη;’. Αρκετοί 
µαθητές απαντούν καταφατικά, και ο διδάσκων προχωρά σε νέα ερώτηση: ‘Τι σας έκανε 
εντύπωση από την προσωπικότητα του Καρυωτάκη;’. Κάποιος µαθητής απαντά: ‘Ο 
Καρυωτάκης γράφει µελαγχολική ποίηση.’. Το θέµα της συζήτησης περιστρέφεται γύρω 
από τη µελαγχολία του ποιητή και στο σηµείο αυτό παρεµβαίνει ο µαθητής Πυθαγόρας 
που παρατηρεί ότι ‘ο Καρυωτάκης άλλαζε υπηρεσίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και 
διατηρούσε σχέση µε τη Μαρία Πολυδούρη’. Ο διδάσκων συµφωνεί: ‘Ο Καρυωτάκης 
βρισκόταν σε διαρκή αναζήτηση.’. Ο µαθητής Λεωνίδας παρατηρεί ότι ‘η ζωή του 
Καρυωτάκη ήταν δύσκολη’ και ο ∆ιδάσκων Α΄ συµπληρώνει ότι ‘αυτό επέδρασε στη 
διαµόρφωση του χαρακτήρα του’. Κάποιος µαθητής παρατηρεί ότι ‘ο Καρυωτάκης ήθελε να 
πεθάνει και να ενωθεί µε τη φύση’, ενώ ένας άλλος ότι ‘σηµαντικό ρόλο για την 
απαισιόδοξη σκέψη του έπαιξαν και οι ασθένειες από τις οποίες είχε προσβληθεί’.  

Εφαρµογή του µηχανισµού της εννοιολογικής σκαλωσιάς. Ο διδάσκων αναγιγνώσκει 
το ποίηµα του Καρυωτάκη και λέει στους µαθητές: ‘Αυτό είναι το κείµενό µας. Να ακούσω 
κάποιες λέξεις, κάποιους όρους που εκφράζουν αυτό που εσείς προσλαµβάνετε από το 
ποίηµα.’. Στη συνέχεια, ο ∆ιδάσκων Α΄ δοµεί την εννοιολογική σκαλωσιά, γράφοντας 
στον πίνακα τις λέξεις που προτείνουν οι µαθητές και συγκεκριµένα: ‘φύση, 
(ηλεκτρισµένη) ατµόσφαιρα, καλοκαίρι, τριαντάφυλλα, θλίψη, χαρά, αγάπη, σπασµένα 
φτερά, ποίηµα, σκέψις, βάρος, αισιοδοξία, ταξίδι (ονειρευτό), καλοσύνη, µάταιος δρόµος, 
βράδυ’. Σχηµατίζεται, έτσι, ο ακόλουθος πίνακας λέξεων – κλειδιών της εννοιολογικής 
σκαλωσιάς: 

Πίνακας λέξεων – κλειδιών της 1ης  εννοιολογικής σκαλωσιάς 

Φύση (Ηλεκτρισµένη) 
Ατµόσφαιρα 

Καλοκαίρι Τριαντάφυλλα 

Θλίψη Χαρά Αγάπη Σπασµένα φτερά 

Ποίηµα Σκέψις Βάρος Αισιοδοξία 

Ταξίδι (ονειρευτό) Καλοσύνη Μάταιος δρόµος Βράδυ 
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Ο διδάσκων ξεκινά την ανάλυση του κειµένου: ‘Το κείµενό µας χωρίζεται σε δύο 
στροφές.  Ας πάρουµε την πρώτη. Ο ποιητής µας περιγράφει ένα βράδυ. Ποια εποχή του 
χρόνου φαντάζεστε ότι είναι;’.  Ο µαθητής Οδυσσέας απαντά ότι ‘είναι καλοκαίρι ή 
άνοιξη’. Ο ∆ιδάσκων Α΄ εφιστά την προσοχή των µαθητών στο κείµενο, όπου ο ποιητής 
κάνει µία ενδεικτική αναφορά. Ο µαθητής Λεωνίδας εντοπίζει το στίχο ‘∆εν ξέρω γιατί µας 
ήρθε το καλοκαίρι αυτό’. Με αφορµή αυτό, ο ∆ιδάσκων Α΄ παρατηρεί ότι ‘έχουµε 
καλοκαιριάτικο βραδάκι’ και κυκλώνει τις λέξεις ‘βράδυ’  και ‘καλοκαίρι’ στον πίνακα. 
Επιπλέον, ρωτά τους µαθητές: ‘Πώς µπορούµε να περιγράψουµε τα συναισθήµατα του 
ποιητή το βράδυ; Να χρησιµοποιήσουµε τις λέξεις του πίνακα.’. Η µαθήτρια Ιάσµη απαντά 
ότι ‘περιγράφεται µία γλυκιά ατµόσφαιρα, προβάλλονται θετικά γεγονότα και φαίνεται να 
αρέσει στον ποιητή η φύση το καλοκαίρι’. Ο διδάσκων ζητά να διευκρινίσει η µαθήτρια ‘σε 
ποιο σηµείο της πρώτης στροφής φαίνεται ότι ο ποιητής νιώθει ευχάριστα’ και η µαθήτρια 
Ιάσµη εντοπίζει τις φράσεις ‘βράδυ, δέσµη από τριαντάφυλλα’. Αµέσως, ο διδάσκων 
σχολιάζει την άποψη αυτήν και κυκλώνει στον πίνακα τις λέξεις ‘τριαντάφυλλα’  και 
‘καλοσύνη’. Ρωτά εκ νέου: ‘Τι άλλο µας υποβάλλει ανάλογες σκέψεις;’. Ο µαθητής 
Πυθαγόρας απαντά ότι ‘ο ποιητής  επικεντρώνεται στη φύση’, δίνοντας το έναυσµα στο 
διδάσκοντα για να εντοπίσει όρους του κειµένου όπως τα ‘τριαντάφυλλα’ και η ‘ευωδία’ 
που δηµιουργούν ευχάριστη ατµόσφαιρα, κυκλώνοντας, παράλληλα, τις λέξεις – κλειδιά 
‘φύση’ και ‘τριαντάφυλλα’. Στο σηµείο αυτό, ο διδάσκων επιχειρεί να αξιοποιήσει τον 
πίνακα του Τσαρούχη µε τίτλο Παραλλαγή πορτρέτου µε χάρτινα άνθη, δηµιουργώντας 
συνθήκες πολυτροπικής προσπέλασης των αναλυόµενων εννοιολογικών αξόνων: 
πρόκειται για εικονογράφηση που συνοδεύει το ποίηµα του Καρυωτάκη στο σχολικό 
Ανθολόγιο και παριστάνει έναν κοµψά ντυµένο νέο µε βραδινή ενδυµασία να κρατά ένα 
µικρό µπουκέτο. Η προσπάθεια αξιοποίησης του εικονογραφικού υλικού του πίνακα 
εµπεριέχεται στα παρακάτω λόγια του ∆ιδάσκοντος Α΄: ‘Αν χρησιµοποιήσουµε και τον 
πίνακα του Τσαρούχη δίπλα στο ποίηµα, φανταζόµαστε έναν άνδρα µε τριαντάφυλλα και το 
παλτό στο χέρι. Τι λείπει για να συµπληρωθεί το σκηνικό;’. Ο µαθητής Όµηρος δίνει µία 
απρόσµενα εύθυµη νότα µε την απάντησή του (‘Μία γυναίκα και ένα κρεβάτι!’), θέτοντας 
το χιούµορ και τον έρωτα ως εννοιολογικό αντίβαρο στον πεσιµισµό του Καρυωτάκη. 
Ετοιµόλογος ο διδάσκων, επαναλαµβάνει την απάντηση του Οµήρου ελαφρώς 
διαφοροποιηµένη και ευπρεπισµένη (‘Μία γυναίκα χωρίς κρεβάτι!’) και µαζί µε όλη την 
τάξη ξεσπούν σε γέλια. Προχωρά στην  εξής ερώτηση: ‘Υπάρχει το σκηνικό του ερωτισµού 
σε όλη αυτήν την εικόνα; Και αν ναι, πού;’. Σηκώνει χέρι η µαθήτρια Ήρα, που εντοπίζει 
το στίχο ‘Ηλεκτρισµένη από φιλήµατα θα ’λεγες την ατµόσφαιρα’. Ο διδάσκων κυκλώνει τη 
φράση ‘(ηλεκτρισµένη) ατµόσφαιρα’  στον πίνακα και γράφει δίπλα τη φράση ‘ερωτική 
διάθεση’  και τη λέξη ‘φιλήµατα’. Επιδίωξή του είναι να αναδείξει τη συνυπάρχουσα 
αντίθεση χαράς και λύπης µέσα από τη διττή οπτική αισιοδοξίας – απαισιοδοξίας, όπως 
προκύπτει από τη σχετική διαπίστωση και ερώτησή του: 

 
Έχουµε µία ευχάριστη διάθεση µε χαρά και φιλήµατα. Υπάρχει κάτι στην πρώτη στροφή που 

σπάει αυτήν τη χαρά, αυτήν τη διάθεση; Μία λέξη, µία φράση που να µας δηλώνει ότι ο ποιητής είναι 
επιφυλακτικός απέναντι σε αυτήν τη χαρά που βιώνει. 
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Η µαθήτρια Αλκµήνη επισηµαίνει τους δύο τελευταίους στίχους και το γενικότερο 
κλίµα του ποιήµατος. Ο διδάσκων λέει στους µαθητές να το κρατήσουν αυτό στο µυαλό 
τους και να του επισηµάνουν άλλη σχετική πληροφορία. Ο µαθητής Λεωνίδας εντοπίζει τη 
φράση ‘έχω κάτι σπασµένα φτερά’, αλλά ο διδάσκων ζητά να περιοριστούν οι µαθητές 
στην πρώτη στροφή. Ο µαθητής Όµηρος υπογραµµίζει τη φράση ‘στα χέρια το παλτό’ και 
µε το γνώριµο χιούµορ του συµπληρώνει πως «ίσως η γυναίκα ‘στήσει’ τον ποιητή στο 
ραντεβού». Η παρατήρηση, ακολούθως, του µαθητή Αριστοτέλη ότι ‘ίσως ο ποιητής 
αντιδιαστέλλει την ατµόσφαιρα που περιγράφει µε τη συναισθηµατική φόρτιση του εαυτού 
του’, δίνει αφορµή στο διδάσκοντα να παρατηρήσει πως «η φράση ‘θα’λεγες’ σηµαίνει ότι 
ο ποιητής δεν είναι σίγουρος για τα όσα γράφει και, κατ’ επέκταση, η καλοσύνη είναι 
αιφνίδια»: σηµειώνει, µάλιστα, στον πίνακα δίπλα από τη λέξη ‘καλοσύνη’  τη λέξη 
‘αιφνίδια’ και προσθέτει τη φράση – κλειδί ‘θα ’λεγες’ κάτω από τη λέξη – κλειδί 
‘αισιοδοξία’, συνδέοντάς τες µε κυκλικά βέλη. Έπειτα, στρέφει την προσοχή των µαθητών 
στον αποσυµβολισµό της σελήνης στο ποίηµα, παρατηρώντας τα εξής: «Ο ποιητής 
παρασύρεται από τα συναισθήµατά του, τη σελήνη, την ευωδία. Πώς καταλαβαίνετε το στίχο 
‘στ’ ανεστραµµένο πρόσωπο η σελήνη’; ». Μόνο δύο µαθητές σηκώνουν χέρι και ο 
διδάσκων, για να δώσει την ευκαιρία και σε άλλους να συµµετάσχουν, προβαίνει σε ένα 
σύντοµο σχόλιο: ‘Και αυτό, ίσως, υποδηλώνει µία ερωτική διάθεση.’. Πράγµατι, σηκώνουν 
χέρι και άλλοι µαθητές. Ο µαθητής Αριστοτέλης εκφράζει την άποψη πως ‘το γεγονός ότι ο 
ποιητής δεν είναι σε θέση να δει τη σελήνη είναι πιθανόν να παραπέµπει σε µία λανθάνουσα 
µελαγχολία’. Η µαθήτρια Ιάσµη θεωρεί ότι ‘η ποιητική αναπαράσταση της σελήνης µας 
ωθεί να την παραλληλίσουµε µε ένα πρόσωπο’. Με αφορµή την τελευταία άποψη της 
µαθήτριας Ιάσµης (‘Η σελήνη µοιάζει µε πρόσωπο’), ο ∆ιδάσκων Α΄ διατυπώνει έναν 
συλλογισµό, όπου ενσωµατώνει τη συγκεκριµένη θέση: χρησιµοποιώντας τη 
συγκεκριµένη άποψη ως ερµηνευτική αφετηρία, παρουσιάζει άλλες δύο ισοδύναµες 
εκδοχές που εισάγονται µε το διαζευκτικό ‘ή’, προκειµένου να κεντρίσει το ενδιαφέρον 
των µαθητών: 

 
Μπορεί να βλέπει τη σελήνη ως ένα πρόσωπο ή να καθρεφτίζεται στη σελήνη ή µπορεί να βλέπει 

στα µάτια της κοπέλας που έχει απέναντί του τη σελήνη. Υπάρχει, ίσως, εδώ έµµεση αναφορά σε 
γυναικεία παρουσία. Κι ερχόµαστε στους δύο τελευταίους στίχους της πρώτης στροφής. 

 
 Στο σηµείο αυτό, ο διδάσκων ανατρέχει στον πίνακα της εννοιολογικής σκαλωσιάς, 

κυκλώνοντας τις λέξεις – κλειδιά ‘σκέψις’  και ‘ποίηµα’  και γράφοντας δίπλα τη φράση 
‘βάρος περιττό’, προκειµένου να διερευνήσουν το νόηµα των δύο τελευταίων στίχων της 
πρώτης στροφής. Ρωτά: ‘Πώς το καταλαβαίνετε;’, αλλά σηκώνονται λίγα χέρια. Ο 
διδάσκων χρησιµοποιεί την τεχνική της ανακεφαλαίωσης και προχωρά στην επανάληψη 
των κύριων στοιχείων του ποιήµατος προς εµπέδωση των αναλυθέντων δεδοµένων και 
σύνδεσή τους µε τα καινούρια νοήµατα:  

 
Επαναλαµβάνω, ροµαντική σκηνή, άνδρας, σελήνη, ευωδία, αισιόδοξη διάθεση, ερωτική 

διάθεση που υπολανθάνει. Σε όλο αυτό το σκηνικό, η ποίηση είναι βάρος περιττό. Γιατί; 
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Η τακτική αυτή λειτουργεί πολύ θετικά και σηκώνονται αρκετά χέρια. Η µαθήτρια 
∆ήµητρα παρατηρεί εύστοχα πως ‘ο ποιητής δε θέλει να χαραµίσει αυτό το βράδυ µε τη 
σκέψη και τα ποιήµατα’. Ο διδάσκων συναινεί και προχωρά σε µία πολυ-σηµειωτική 
καταγραφή στον πίνακα (‘ποίηµα = σκέψις’), αποτυπώνοντας ένα είδος ‘εννοιολογικής 
εξίσωσης’ και τονίζοντας µε έντονο χρώµα την προέκτασή της ως τη λέξη – κλειδί 
‘αισιοδοξία’ που συνδέεται µε τη φράση – κλειδί ‘θα ’λεγες’. Η µαθήτρια Ιάσµη προσθέτει 
τη δική της εκδοχή, η οποία γίνεται εξίσου αποδεκτή από το  διδάσκοντα: ‘Πολλές φορές, 
ίσως, γράφουµε ποιήµατα για να εκφράσουµε ψυχικές διαθέσεις, ενώ τώρα ο ποιητής 
αισθάνεται πλήρης’. Τέλος, ο µαθητής Πυθαγόρας συµπληρώνει πως ‘ο ποιητής θέλει να 
απολαύσει το βράδυ µε συναισθήµατα και όχι µε περιττές σκέψεις’.  

Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο πίνακας της εννοιολογικής σκαλωσιάς 
διαµορφώνεται, τελικά, ως εξής σύµφωνα µε όλες τις επισηµάνσεις και τις απαντήσεις των 
µαθητών: 

Πίνακας λέξεων – κλειδιών της τελικής εννοιολογικής σκαλωσιάς 

 

 
Φύση 

(Ηλεκτρισµένη) 
Ατµόσφαιρα 

Ερωτική διάθεση 
Φιλήµατα  

  

Θλίψη Χαρά Αγάπη Σπασµένα φτερά 

Ποίηµα Σκέψις Βάρος περιττό Αισιοδοξία 

Θα ’λεγες 

 
Ταξίδι (ονειρευτό) 

 
 

Αιφνίδια 

 
Μάταιος δρόµος 

 

 
Συνοπτική συζήτηση της παραπάνω διδασκαλίας 

Κατά τη διάρκεια της κειµενοκεντρικής ερµηνευτικής ανάλυσης του ποιήµατος ο 
∆ιδάσκων Α΄ προχωρά στη διαλεκτική δόµηση των νέων νοηµάτων µε τη συνδροµή των 
σηµειωτικών µηχανισµών που εντάσσει στις µορφές εννοιολογικής σκαλωσιάς: κύριος 
στόχος του είναι η σύγκριση των εννοιών του πίνακα της πρώτης εννοιολογικής σκαλωσιάς 
και, ακολούθως, η κατάταξή τους σε δύο λανθάνουσες εννοιολογικές κατηγορίες εντός του 
δεύτερου πίνακα. Η διαδικασία της υφολογικής κατηγοριοποίησης στην οποία υποβάλλει τις 
λέξεις – κλειδιά ο διδάσκων µε τη συνδροµή των µαθητών αποσκοπεί στην ανάδειξη των 
υφολογικών συγκλίσεων και αποκλίσεών τους, διανοητική διαδικασία η οποία προηγείται 
από την αντίστοιχη της επισήµανσης των νοηµατοδοτικών τους συσχετίσεων. Η 
διαλεκτική σύνθεση των νοηµάτων περιστρέφεται γύρω από τη συνύπαρξη δύο 
διαφορετικών συναισθηµατικών καταστάσεων του ποιητή ως αποτέλεσµα δύο 

Καλοκαίρι 

Βράδυ 

Τριαντάφυλλα 

Καλοσύνη 

(Ηλεκτρισµένη) 
Ατµόσφαιρα 

Ποίηµα= Σκέψις 
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διαφορετικών νοηµατοδοτικών οριζόντων: οι διδακτικοί χειρισµοί του ∆ιδάσκοντος Α΄ 
αποβλέπουν στην επισήµανση των εννοιολογικών συσχετισµών του Καρυωτάκη οι οποίοι 
είναι συγκαλυµµένοι και ενσωµατωµένοι στους υφολογικούς µηχανισµούς του κειµένου 
του. Η ερµηνευτική διαδικασία δοµείται, λοιπόν, σε πέντε επίπεδα: 

� το υφολογικό (κατανόηση του διαφορετικού ύφους που διέπει το πρώτο σε 
σύγκριση µε το δεύτερο στροφικό σύστηµα και του ιδιαίτερου τρόπου σύνδεσής 
τους), 

� το εννοιολογικό (κατανόηση των νοηµάτων που πρέπει να αποκωδικοποιήσουν οι 
µαθητές, αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη και ενεργοποιώντας τη φαντασία 
τους), 

� το ρυθµικό (κατανόηση του εσωτερικού ρυθµού µε τον οποίο υποδηλώνονται τα 
συναισθήµατα του ποιητή και υποβάλλονται οι αντίστοιχες σκέψεις του), 

� το σηµειωτικό (µορφές εννοιολογικής σκαλωσιάς που οδηγούν στην απεικόνιση 
της κατάταξης των λέξεων – κλειδιών σε δύο λανθάνουσες κατηγορίες), 

� το αναπαραστατικό (απόπειρα απεικόνισης συνθετικών νοηµάτων µε κειµενική 
αφετηρία µέσω πολυ-σηµειωτικών καταγραφών που ‘αναπαράγουν’ τη δοµική, 
υφολογική και ρυθµική διάρθρωση του κειµένου). Σηµειώνεται ότι αυτό το επίπεδο 
ερµηνείας αποτελεί προσωπική συµβολή του ∆ιδάσκοντος Α΄ στην έρευνα δράσης, 
διότι δεν έχει προβλεφθεί από µένα, ούτε και το έχει χρησιµοποιήσει ο ίδιος κατά 
τη διάρκεια της εθνογραφικής έρευνας (περιγράφεται στη συνέχεια). 

Η δυναµική αλληλεπίδραση των παραπάνω πέντε επιπέδων στην αναλυτική σκέψη των 
µαθητών κατά τη διάρκειας της ερµηνευτικής διαδικασίας δροµολογείται µε τη συνθετική 
ερµηνευτική ικανότητα του ∆ιδάσκοντος Α΄ και τη µεγάλη διδακτική σηµασία των λέξεων 
που επιλέγει στο διάλογό του µαζί τους. Συγκεκριµένα: 

� εκκινεί την ερµηνευτική διαδικασία µε βάση την προσληπτική ικανότητα των 
µαθητών και την εννοιολογική συµπύκνωσή της σε λέξεις – κλειδιά (‘Να ακούσω 
κάποιες λέξεις, κάποιους όρους που εκφράζουν αυτό που εσείς προσλαµβάνετε από 
το ποίηµα.’). 

� Επισηµαίνει το χωρισµό του κειµένου σε δύο στροφικά συστήµατα, συνδυάζει τα 
κειµενοκεντρικά σχόλια µε τις δια-σηµειωτικές καταγραφές στον πίνακα και 
στρέφεται στη διερεύνηση του υφολογικού περιεχοµένου της πρώτης στροφής, 
τονίζοντας τον επικουρικό ρόλο της εννοιολογικής σκαλωσιάς (‘Πώς µπορούµε να 
περιγράψουµε τα συναισθήµατα του ποιητή το βράδυ; Να χρησιµοποιήσουµε τις 
λέξεις του πίνακα.’). 

� ∆ιατυπώνει εύληπτες ερωτήσεις για την υφολογική ανάλυση (‘Τι άλλο µας 
υποβάλλει ανάλογες σκέψεις;’ ή αργότερα «Πώς καταλαβαίνετε το στίχο ‘στ’ 
ανεστραµµένο πρόσωπο η σελήνη’; »). 

� Επιχειρεί να αξιοποιήσει διδακτικά την εικονογράφηση του πίνακα του Τσαρούχη, 
δηµιουργώντας ένα συγκριτικό ερµηνευτικό πλαίσιο λεκτικής (ποιητικός λόγος) και 
εικαστικής διακειµενικότητας και ενεργοποιώντας τη φαντασία των µαθητών (‘Αν 
χρησιµοποιήσουµε και τον πίνακα του Τσαρούχη δίπλα στο ποίηµα, φανταζόµαστε 
έναν άνδρα µε τριαντάφυλλα και το παλτό στο χέρι. Τι λείπει για να συµπληρωθεί το 
σκηνικό;’).  
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� Οδηγεί τους µαθητές στην ανακάλυψη του διαλεκτικού εννοιολογικού υπόβαθρου 
που διέπει το κείµενο µε την επικέντρωση της προσοχής τους στις διαβαθµισµένες 
υφολογικές επιλογές του Καρυωτάκη (‘Έχουµε µία ευχάριστη διάθεση µε χαρά και 
φιλήµατα. Υπάρχει κάτι στην πρώτη στροφή που σπάει αυτήν τη χαρά, αυτήν τη 
διάθεση; Μία λέξη, µία φράση που να µας δηλώνει ότι ο ποιητής είναι επιφυλακτικός 
απέναντι σε αυτήν τη χαρά που βιώνει;’). Ο διδακτικός λόγος του ∆ιδάσκοντος Α΄ 
φανερώνει την ικανότητά του να συνθέτει  

o το υφολογικό (επισήµανση συναισθηµατικής φόρτισης),  
o το εννοιολογικό (διανοητική ικανότητα µαθητών σύγκρισης και 

επισήµανσης των σχέσεων των δύο εννοιολογικών συστηµάτων) και 
o το ρυθµικό επίπεδο ερµηνείας (επιλογή του όρου ‘σπάει’ ως λέξης – σηµείου 

που αναπαριστά το διαχωριστικό όριο ανάµεσα στις δύο στροφές). 
� Επιτυγχάνει να µεταδώσει στους µαθητές τον τρόπο σκέψης του ως προς τη 

συνθετική ερµηνευτική ανάλυση του κειµένου και να εµβαθύνει κατόπιν δηµιουργικά 
τους νοηµατοδοτικούς χειρισµούς τους. Για παράδειγµα, όταν ο µαθητής 
Αριστοτέλης συνδυάζει το υφολογικό µε το εννοιολογικό επίπεδο ερµηνείας (‘ίσως 
ο ποιητής αντιδιαστέλλει την ατµόσφαιρα που περιγράφει µε τη συναισθηµατική 
φόρτιση του εαυτού του’), ο ∆ιδάσκων Α΄ προσδίδει στην παρατήρησή του 
ερµηνευτικό βάθος 

o σε εννοιολογικό επίπεδο («η φράση ‘θα ’λεγες’ σηµαίνει ότι ο ποιητής δεν 
είναι σίγουρος για τα όσα γράφει […]»), 

o σε υφολογικό επίπεδο («και κατ’ επέκταση η ‘καλοσύνη’ είναι ‘αιφνίδια’»), 
o σε σηµειωτικό επίπεδο (καταγράφει στον πίνακα δίπλα από τη λέξη 

‘καλοσύνη’ τη λέξη ‘αιφνίδια’ και προσθέτει τη λέξη – κλειδί ‘θα ’λεγες’ 
κάτω από τη λέξη – κλειδί ‘αισιοδοξία’, συνδέοντάς τες µε κυκλικά βέλη). 
Το ερµηνευτικό βάθος εδώ συµπυκνώνεται µε την αποτύπωση συνθετικών 
νοηµάτων υπό µορφή αλληλεπίδρασης ανάµεσα στο εννοιολογικό 
υπόβαθρο των λέξεων/φράσεων – κλειδιών ‘Αισιοδοξία’ και ‘θα ’λεγες’: 
κατ’ αυτόν τον τρόπο, η πολυ-σηµειωτική απεικόνιση γίνεται φορέας της 
εννοιολογικής και υφολογικής επανερµηνείας του κειµένου, χωρίς λεκτική 
διασάφηση των αντίστοιχων νοηµατοδοτήσεων. 

� Χρησιµοποιεί τη σύντοµη βοηθητική εισήγηση υπό µορφή διευκρινιστικού σχολίου 
όταν οι µαθητές δεν ανταποκρίνονται: για παράδειγµα, µετά την υποβολή της 
ερώτησης «Πώς καταλαβαίνετε το στίχο ‘στ’ ανεστραµµένο πρόσωπο η σελήνη’; », 
σηκώνουν χέρι δύο µόνο µαθητές, γεγονός που ωθεί το ∆ιδάσκοντα Α΄ να προβεί 
στο σχόλιο ‘Και αυτό, ίσως, υποδηλώνει µία ερωτική διάθεση’, τακτική που 
βελτιώνει το ποσοστό συµµετοχής των µαθητών στη συνέχεια. 

� Χρησιµοποιεί το µηχανισµό της ερµηνευτικής αφετηρίας, σύµφωνα µε τον οποίο  
προχωρά στην ενσωµάτωση της άποψης ενός µαθητή σε ένα σύνολο 
προτεινόµενων ερµηνευτικών εκδοχών, αφήνοντας ανοιχτή την τελική επιλογή: για 
παράδειγµα, ο ∆ιδάσκων Α΄ εντάσσει την άποψη της µαθήτριας Ιάσµης ότι η 
σελήνη µοιάζει µε πρόσωπο σε µία δέσµη ισοδύναµων εκδοχών, δίχως να 
προκρίνει καµία (‘Μπορεί να βλέπει τη σελήνη ως ένα πρόσωπο ή να καθρεφτίζεται 
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στη σελήνη ή µπορεί να βλέπει στα µάτια της κοπέλας που έχει απέναντί του τη 
σελήνη. Υπάρχει, ίσως, εδώ έµµεση αναφορά σε γυναικεία παρουσία.’). 

� Χρησιµοποιεί το µηχανισµό της ανακεφαλαίωσης των κύριων στοιχείων της 
ανάλυσης, ώστε να τα συνδέσουν οι µαθητές µε το νέο διδακτικό στόχο. 
Παράδειγµα της συγκεκριµένης τεχνικής µε θετικό αποτέλεσµα έχουµε στην 
περίπτωση της µικρής συµµετοχής των µαθητών για την ερµηνεία των δύο 
τελευταίων στίχων της πρώτης στροφής (‘Επαναλαµβάνω, ροµαντική σκηνή, 
άνδρας, σελήνη, ευωδία, αισιόδοξη διάθεση, ερωτική διάθεση που υπολανθάνει. Σε 
όλο αυτό το σκηνικό, η ποίηση είναι βάρος περιττό. Γιατί;’). 

� Αξιοσηµείωτη συµβολή του ∆ιδάσκοντος Α΄ στην έρευνα δράσης αποτελεί, τέλος, 
η προαναφερθείσα αποτύπωση συνθετικών νοηµάτων στον πίνακα εννοιολογικής 
σκαλωσιάς που ‘αναπαράγουν’ τη δοµική, υφολογική και ρυθµική διάρθρωση του 
κειµένου µέσω πολυ-σηµειωτικών καταγραφών. Σχετικό παράδειγµα έχουµε στην 
περίπτωση που ο ∆ιδάσκων Α΄ κυκλώνει τις λέξεις – κλειδιά ‘σκέψις’ και ‘ποίηµα’, 
γράφοντας δίπλα τη φράση – κλειδί ‘βάρος περιττό’, για να δηµιουργήσει λίγο 
αργότερα ένα είδος ‘εννοιολογικής εξίσωσης’ (‘ ποίηµα=σκέψις’), τονίζοντας µε 
έντονο χρώµα την προέκτασή της ως τη λέξη – κλειδί ‘αισιοδοξία’ που συνδέεται 
µε τη φράση – κλειδί ‘θα ’λεγες’): µε τον τρόπο αυτόν δηµιουργεί κάτω από το 
κέντρο της τελικής εννοιολογικής σκαλωσιάς µία οριζόντια διαχωριστική λωρίδα 
ανάµεσα στις καταγεγραµµένες λέξεις – κλειδιά της πρώτης και της δεύτερης 
στροφής, αναπαράγοντας τη δοµική, υφολογική και ρυθµική διάρθρωση του 
κειµένου. Οι λέξεις – κλειδιά της λωρίδας αυτής (‘Ποίηµα=σκέψις, βάρος περιττό, 
αισιοδοξία ↔ θα ’λεγες’) είναι οι δύο τελευταίοι στίχοι της πρώτης στροφής (‘Η 
σκέψις, τα ποιήµατα,/βάρος περιττό’) και η φράση ‘θα ’λεγες’ ανήκει στον αµέσως 
προηγούµενο στίχο, ενώ οι δύο γραµµές των λέξεων – κλειδιών πάνω από τη 
‘διαχωριστική λωρίδα’ παρουσιάζουν αναλογία µε την καταφανώς µεγαλύτερη 
πρώτη στροφή του ποιήµατος σε σύγκριση µε τη µία γραµµή κάτω από εκείνη, 
όπως συµβαίνει και µε τη µικρότερη δεύτερη στροφή του ποιήµατος. Τέλος, η 
πολυ-σηµειωτική καταγραφή ‘αισιοδοξία ↔ θα ’λεγες’ σηµατοδοτεί τη µετάβαση 
από την αισιόδοξη διάθεση της πρώτης στροφής στην απαισιόδοξη διάθεση της 
δεύτερης. 
 

5.2.9. Ένατη διδακτική εφαρµογή/06.05.09 (Κώστας Καρυωτάκης, ‘Σαν δέσµη από 
τριαντάφυλλα’) 
 

Τάξη:   Γ2                                                           Μάθηµα:  Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 

∆ιδακτική ενότητα:  ‘Σαν δέσµη από τριαντάφυλλα’       Ώρα: 11:00 – 12:00 

Ανθολόγιο Κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: το ποίηµα ‘Σαν δέσµη από 
τριαντάφυλλα’ της ποιητικής συλλογής Ελεγεία και Σάτιρες του Κώστα Καρυωτάκη, σελ. 
147.  
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Η συµβολή των πολλαπλών µορφών εννοιολογικής σκαλωσιάς στη διδακτική 
διαδικασία. Ο ∆ιδάσκων Α΄ καλεί τους µαθητές να ανοίξουν το βιβλίο στο κείµενο του 
ποιήµατος του Καρυωτάκη ‘Σαν δέσµη από τριαντάφυλλα’ και τους ζητά να συνοψίσουν 
όσα έχουν αναλύσει την προηγούµενη φορά για την πρώτη στροφή. Ο µαθητής Οδυσσέας 
τονίζει πως ‘η ευχάριστη διάθεση υποβάλλεται µε το σύµβολο της δέσµης των 
τριαντάφυλλων και την ηλεκτρισµένη ατµόσφαιρα’. Ο διδάσκων γράφει στον πίνακα τον 
υπέρτιτλο ‘Α΄ Στροφή’ και από κάτω ‘ευχάριστη ροµαντική διάθεση’. Συµπληρώνει πως  

 
στην ποιητική εικόνα κυριαρχεί το βράδυ, η σελήνη και το πρόσωπο που υπάρχει απέναντι, 
καθώς η ροµαντική διάθεση δηµιουργεί µία συγκρατηµένη αισιοδοξία. Έχουµε συµµετοχή 

των αισθήσεων. Για να δούµε δύο παραδείγµατα. 
 
Γράφει στον πίνακα τις φράσεις – κλειδιά ‘συγκρατηµένη αισιοδοξία’ και 

‘συµµετοχή των αισθήσεων’. Η µαθήτρια ∆ήµητρα τονίζει τη σηµασία της ευωδίας και η 
µαθήτρια Ερατώ τη συνύπαρξη της όσφρησης µε την όραση. Ο ∆ιδάσκων Α΄ παρατηρεί 
πως «αυτό το φαινόµενο το ονοµάζουµε ‘συναισθησία’» και αµέσως σηµειώνει στον πίνακα 
τη σχετική λέξη (‘συναισθησία’) µαζί µε κυκλικό βέλος που εκκινεί από τη φράση – κλειδί 
‘ευχάριστη ροµαντική διάθεση’ και καταλήγει στη φράση – κλειδί ‘συµµετοχή των 
αισθήσεων’. Συνεχίζει αµέσως µετά: «Με το µπουκέτο τριαντάφυλλα υποβάλλεται η όραση 
και η όσφρηση. Έχουµε ακόµη τα ‘φιλήµατα’. Ποια αίσθηση υποδηλώνουν τα φιλήµατα;». Η 
µαθήτρια Ιάσµη δίνει την προφανή απάντηση ότι πρόκειται για την αίσθηση της αφής, και 
ο διδάσκων διευκρινίζει ότι ‘εδώ η αφή σηµατοδοτεί την επαφή δύο προσώπων’ και ρωτά: 
‘Παρόλα αυτά, τι απορρίπτει ο ποιητής;’. Την απάντηση δίνει ο µαθητής Αναξίµανδρος 
(‘Τη σκέψη και την ποίηση’) και ο ∆ιδάσκων Α΄ προσθέτει στον πίνακα τη φράση – κλειδί 
‘απόρριψη της σκέψης και της ποίησης’, διαχωρίζοντάς την από τις υπόλοιπες καταγραφές 
µε µία κυκλική γραµµή. Έχοντας σχολιάσει ότι ο ποιητής χρησιµοποιεί διάφορα 
εκφραστικά µέσα για τη ροµαντική κατάσταση που περιγράφει, ο διδάσκων προτίθεται να 
προχωρήσει στην ανάλυση της δεύτερης στροφής. Στο σηµείο αυτό έχει ολοκληρωθεί ο 
πίνακας της πρώτης εννοιολογικής σκαλωσιάς σύµφωνα µε τις επισηµάνσεις και τις 
απαντήσεις των µαθητών: 

 
Πίνακας λέξεων – κλειδιών της 1ης εννοιολογικής σκαλωσιάς 

Α’ Στροφή 

Ευχάριστη ροµαντική διάθεση 

Συγκρατηµένη αισιοδοξία 

Συµµετοχή των αισθήσεων 

Απόρριψη της σκέψης και της ποίησης 

 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΙΑ 
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Για να πετύχει την οµαλή µετάβαση από την πρώτη στη δεύτερη στροφή,  ο 
διδάσκων επαναλαµβάνει συνοπτικά τα µοτίβα του ποιήµατος στην πρώτη και ρωτά αν ‘η 
δεύτερη κινείται µε την ίδια διάθεση ή αλλάζει’. Ο µαθητής Ηρακλής παρατηρεί ότι ‘δεν 
είναι τόσο ευχάριστη η διάθεση του ποιητή’ και επικαλείται στίχους, όπως ‘γιατί µας ήρθε 
το καλοκαίρι’ και ‘έχω κάτι σπασµένα φτερά’. Ο ∆ιδάσκων Α΄ σηµειώνει στον πίνακα τον 
υπέρτιτλο ‘Β΄ Στροφή’ και από κάτω ‘αλλαγή διάθεσης: 1) σπασµένα φτερά, 2) αναπάντητα 
ερωτήµατα’. Αµέσως µετά, ο µαθητής Πυθαγόρας τονίζει ότι ‘στην αρχή της δεύτερης 
στροφής κυριαρχεί η µελαγχολία, η αβεβαιότητα και η απαισιοδοξία του ποιητή’, λέξεις – 
κλειδιά (‘µελαγχολία, αβεβαιότητα, απαισιοδοξία’) που καταγράφει ο διδάσκων κάτω από 
τις υπόλοιπες και τις ενώνει µε εκείνες µε πλάγια βέλη, ενώ από κάτω προσθέτει τη φράση 
– κλειδί ‘απόρριψη ροµαντικής διάθεσης’. Προσθέτει ότι όλα αυτά δηµιουργούν 
απαισιοδοξία και επισηµαίνει στον τελευταίο στίχο τη φράση ‘ταξίδι ονειρευτό’, την οποία 
καταγράφει στον πίνακα, ενώνοντάς την µε τεθλασµένο βέλος µε τη φράση – κλειδί 
‘απόρριψη ροµαντικής διάθεσης’, αφού ‘το µακρινό ταξίδι του ποιητή τον οδηγεί στο τέλος 
του µάταιου δρόµου’. Στο σηµείο αυτό, παρεµβαίνει η µαθήτρια Ιάσµη, η οποία διατυπώνει 
µία διαφορετική προοπτική: ‘Ναι, αλλά αυτό το παρουσιάζει ο ποιητής συνδεδεµένο µε τις 
αγάπες και την ανέλπιστη χαρά. Αυτό δεν είναι αισιόδοξο;’. Ο διδάσκων σχολιάζει πως 
είναι ενδιαφέρουσα άποψη και αµέσως µετά ο µαθητής Πυθαγόρας συµπληρώνει πως 
«αυτός ο στίχος εκφράζει την αβεβαιότητα του Καρυωτάκη για το µέλλον και η λέξη ‘χαρά’ 
µπορεί να συνεπάγεται είτε τις αγάπες του είτε το θάνατό του». Ο διδάσκων αναδεικνύει την 
αµφισηµία του εννοιολογικού περιεχοµένου του όρου ‘χαρά’, δηλώνοντας: «Ναι, ίσως ο 
ποιητής απορρίπτει και τις χαρές του καλοκαιριού µε τη χρήση του ρήµατος ‘δεν ξέρω’». Στο 
σηµείο αυτό κλείνει η σχετική συζήτηση και ο πίνακας της δεύτερης εννοιολογικής 
σκαλωσιάς έχει λάβει την παρακάτω µορφή µετά τις παρεµβολές του ∆ιδάσκοντος Α΄ και 
των µαθητών:  

 

Πίνακας λέξεων – κλειδιών της 2ης εννοιολογικής σκαλωσιάς 

Β΄ Στροφή 

Αλλαγή διάθεσης: 

1) Σπασµένα φτερά 

2) Αναπάντητα ερωτήµατα 

Μελαγχολία 

Αβεβαιότητα 

Απαισιοδοξία 

Απόρριψη ροµαντικής διάθεσης 

Ταξίδι ονειρευτό 
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Ακολούθως, ο ∆ιδάσκων Α΄ περιστρέφει τη συζήτηση προς άλλη κατεύθυνση, 
διατυπώνοντας την εξής ερώτηση: ‘Θέλω να συζητήσουµε κάτι. Είχαµε µιλήσει και σε άλλο 
µάθηµα για τις ανεκπλήρωτες επιθυµίες του Καρυωτάκη. Μπορούµε να αιτιολογήσουµε την 
άποψη αυτήν από όσα λέει ο ίδιος στο ποίηµα;’. Ο µαθητής Αναξίµανδρος προσπαθεί να 
πει κάτι, αλλά η φωνή του είναι αδύναµη, διότι ακούγεται φασαρία απ’ έξω, γι’ αυτό και ο 
διδάσκων κλείνει τα παράθυρα. Έπειτα, ο µαθητής σχολιάζει πως ο ποιητής δεν µπορούσε 
να ικανοποιήσει τις επιθυµίες του και ο διδάσκων σηµειώνει στον πίνακα τον υπέρτιτλο 
‘Ανεκπλήρωτες επιθυµίες’. Η µαθήτρια Ιάσµη κάνει – όπως και προηγουµένως – µία 
σηµαντική παρατήρηση σχετικά µε την  

αντίθεση ανάµεσα στον πρώτο στίχο της πρώτης στροφής και τον πρώτο στίχο της δεύτερης 
στροφής: ο πρώτος εισάγει τη ροµαντική διάθεση, ενώ ο άλλος την απαισιοδοξία του ποιητή. 
 

Ο µαθητής Πυθαγόρας παροµοιάζει τον ποιητή µε ‘ένα πουλί που θέλει να πετάξει, 
αλλά δεν µπορεί’ και η µαθήτρια Σεµέλη συµπληρώνει πως «η αισιοδοξία του ποιητή σπάει 
µε τα ‘σπασµένα φτερά’». Ο διδάσκων σχολιάζει την ‘αιφνίδια συνειδητοποίηση του ποιητή 
ότι έχει σπασµένα φτερά’ και σηµειώνει στον πίνακα τις εξής φράσεις – κλειδιά: ‘αγάπη για 
τη ζωή’, ‘ επιθυµία να ζήσει και να χαρεί΄’ και ‘αδυναµία να ζήσει και να χαρεί’. 
Παράλληλα, αντιδιαστέλλει µε δύο βέλη διπλής κατεύθυνσης τις λέξεις – κλειδιά ‘να 
ζήσει’ και ‘να χαρεί’ και διαγράφει µε ‘Χ’ τη λέξη – κλειδί ‘επιθυµία’. Ενώνει τις δύο 
ολοκληρωµένες φράσεις – κλειδιά µε αγκύλη και µέσω ενός κυκλικού βέλους τις συνδέει 
µε τη φράση – κλειδί ‘καταλήγει σε απαισιοδοξία – τραγικό αδιέξοδο’, την οποία προσθέτει 
από κάτω. Τέλος, µε πλάγιο βέλος διπλής κατεύθυνσης συνδέει την τελευταία αυτή 
καταγραφή µε την πρώτη (‘Αγάπη για τη ζωή’). Στο σηµείο αυτό έχει ολοκληρωθεί η 
καταγραφή του πίνακα της τρίτης εννοιολογικής σκαλωσιάς σύµφωνα µε τις επισηµάνσεις 
του ∆ιδάσκοντος Α΄ και των µαθητών:  

 

Πίνακας λέξεων – κλειδιών της 3ης εννοιολογικής σκαλωσιάς 

Ανεκπλήρωτες επιθυµίες 

Αγάπη για τη ζωή 

Επιθυµία να ζήσει και να χαρεί 

Αδυναµία να ζήσει και να χαρεί 

Καταλήγει σε απαισιοδοξία – Τραγικό αδιέξοδο 

 



 473

Ο διδάσκων επιχειρεί τώρα να αναλύσει τον τρόπο µε τον οποίο συνδέεται η 
βιωµατική µε την ποιητική ιδιότητα στο ποίηµα του Καρυωτάκη µε βάση την εξής 
διαπίστωση: ‘Θέλω να συζητήσουµε κάτι άλλο. Αν πούµε ότι σήµερα είναι κάποιος 
ροµαντικός, τον συνδέουµε µε την ποίηση. Στο ποίηµα που εξετάζουµε, συµβαδίζει η ποίηση 
µε την ερωτική διάθεση;’. Σηµειώνει στον πίνακα τον υπέρτιτλο ‘Σχέση ποίησης και ζωής’ 
και δίνει το λόγο στο µαθητή Λεωνίδα, που διαπιστώνει πως ‘στο ποίηµα αυτό υπάρχει το 
ασυµβίβαστο ανάµεσα στην ποίηση και τη ζωή, δεδοµένου ότι ο Καρυωτάκης θεωρεί την 
ποίηση περιττό βάρος’. Στην ερώτηση του διδάσκοντος ‘µε τι ταυτίζει την ποίηση ο 
Καρυωτάκης’, ένας µαθητής απαντά ότι ‘την ταυτίζει µε τη σκέψη’. Αντιλαµβανόµενος ο 
πρώτος πως υπολείπονται γύρω στα είκοσι λεπτά πριν χτυπήσει το κουδούνι, κλείνει τη 
σχετική συζήτηση µε την παρακάτω διαπίστωση, προκειµένου να προχωρήσει αµέσως 
µετά σε οµαδοσυνεργατική διδασκαλία: 

Συµµετέχουν οι σκέψεις και το συναίσθηµα. Η ποίηση ισοδυναµεί µε τη βασανιστική 
σκέψη, τον προβληµατισµό που τον οδηγεί στα αδιέξοδά του. Η ποίηση εκφράζει την 
αδυναµία του να ζήσει τη ζωή του και να εκπληρώσει τις επιθυµίες του. Περιττό βάρος 

είναι η ποίηση και η σκέψη. 
 

Σηµειώνει, ταυτοχρόνως, στον πίνακα κάτω από τον υπέρτιτλο ‘Σχέση ποίησης και ζωής’ 
ως φράση – κλειδί την ‘εννοιολογική ισοδυναµία’ ‘ Ποίηση = σκέψις’, την οποία συνδέει 
µέσω κυκλικού βέλους µε την κλεισµένη σε τετράπλευρο φράση – κλειδί ‘έκφραση 
ανεκπλήρωτων επιθυµιών και αδυναµίας να ζήσει’, ενώ µέσα σε αυτό εγκιβωτίζει άλλο 
τετράπλευρο, όπου καταγράφει τη λέξη – κλειδί ‘αδιέξοδο’, συνδέοντας τις δύο τελευταίες 
καταγραφές µε ένα κατακόρυφο ίσον (‘ΙΙ’). Έτσι, ο πίνακας της τέταρτης εννοιολογικής 
σκαλωσιάς έχει διαµορφωθεί σύµφωνα µε τις επισηµάνσεις του ∆ιδάσκοντος Α΄ και των 
µαθητών ως εξής:  

 

Πίνακας λέξεων – κλειδιών της 4ης εννοιολογικής σκαλωσιάς 

Σχέση ποίησης και ζωής 

Ποίηση = σκέψις  

 
 
 
 

Οµαδοσυνεργατική διδασκαλία. Στο τελευταίο εικοσάλεπτο περίπου της ώρας, ο 
διδάσκων ζητά να χωριστούν οι µαθητές σε τριάδες και να συµπληρώσουν τα ‘φύλλα 
εργασίας’ της οµάδας, ενώ στο τέλος της διδακτικής ώρας τα συγκεντρώνει και τα παίρνει 
µαζί του. Μετά την ανάλυση των συγκεντρωτικών δεδοµένων της έρευνας δράσης, 
παρουσιάζονται εκτενώς τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της διδακτικής αυτής µεθόδου 
στο συγκεκριµένο µάθηµα. 

 Αδιέξοδο 
 

Έκφραση ανεκπλήρωτων επιθυµιών 
και αδυναµίας να ζήσει 
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Συνοπτική συζήτηση της παραπάνω διδασκαλίας 

Ο κειµενοκεντρικός χαρακτήρας της ερµηνευτικής ανάλυσης εδραιώνεται στη 
συνδυαστική χρήση της διαλογικής µεθόδου και των διαφοροποιηµένων µορφών 
εννοιολογικής σκαλωσιάς: η ανάδειξη  του ρόλου που διαδραµατίζει το συγκειµενικό 
πλαίσιο στην ερµηνεία των κειµενικών νοηµάτων συνδυάζεται µε τη µετάθεση της 
εννοιολογικής και µετασχηµατιστικής αποτύπωσης του κειµένου στους σηµειωτικούς 
µηχανισµούς των πινάκων. Έτσι, παράλληλα µε τη διαλεκτική σύνθεση των νοηµάτων του 
∆ιδάσκοντος Α΄ µε τους µαθητές, εντοπίζεται η διαλεκτική µεταξύ των σηµειωτικών 
µηχανισµών των διαδοχικών πινάκων, η οποία επιτρέπει στο ∆ιδάσκοντα Α΄ να προβεί σε 
πιο σύνθετους νοηµατοδοτικούς χειρισµούς.  

Ο θεµελιώδης ρόλος της εννοιολογικής σκαλωσιάς στην πραγµάτευση των 
κειµενικών νοηµάτων δηµιουργείται µε βάση την αξιοποίηση του περιεχοµένου της ως 
νοηµατοδοτικού εφαλτηρίου. Η θεώρηση του πίνακα εννοιολογικής σκαλωσιάς ως πεδίου 
εννοιολογικής συγχώνευσης τόσο αυτούσιων λέξεων – κλειδιών του αναλυόµενου 
λογοτεχνικού κειµένου, όσο και άλλων ερµηνευτικών επιλογών του  ∆ιδάσκοντος Α΄ ή 
των µαθητών, δηµιουργεί τη σύλληψη ενός µετα-κειµένου, όπου η λογοτεχνική και η 
ερµηνευτική προοπτική παρουσιάζουν αξιοσηµείωτη σύγκλιση: ο ∆ιδάσκων Α΄ ανάγει 
στους δύο πρώτους πίνακες εννοιολογικής σκαλωσιάς τις λέξεις του κειµένου σε 
γενικότερες εννοιολογικές κατηγορίες (για παράδειγµα, ‘ευχάριστη ροµαντική διάθεση, 
συγκρατηµένη αισιοδοξία, µελαγχολία, αβεβαιότητα’), αποδίδοντας το συµπυκνωµένο 
ερµηνευτικό νόηµα των δύο στροφών, αλλά αποτυπώνει, παράλληλα, και λέξεις/φράσεις 
του (όπως ‘σπασµένα φτερά, ταξίδι ονειρευτό’). Η διαδικασία αυτή µετασχηµατίζει τη 
λειτουργία τόσο των λογοτεχνικών όσο και των ερµηνευτικών όρων, µετατρέποντας τους 
δύο πρώτους πίνακες εννοιολογικής σκαλωσιάς σε  

� πίνακες ανασύνθεσης της γλώσσας του ποιητικού κειµένου (παράθεση αυτούσιων 
όρων του ή έµµεση αναφορά τους, όπως ‘αναπάντητα ερωτήµατα’) και, 
ταυτοχρόνως, 

� πίνακες ερµηνευτικής αναδόµησης του εννοιολογικού ιστού που συνέχει το ποιητικό 
κείµενο.  

Εξίσου σηµαντική είναι και η σύλληψη του πίνακα εννοιολογικής σκαλωσιάς ως µετα-
εικόνας, ως αποτύπωσης, δηλαδή, συνθετικών νοηµάτων µε τη χρήση πολυ-σηµειωτικών 
καταγραφών (αγκύλες, κυκλικές γραµµές, βέλη µονής/διπλής κατεύθυνσης ή άλλης 
µορφής, διακριτικά σύµβολα, όπως ‘Χ’, ‘ ΙΙ’). Η λειτουργία της είναι αναντικατάστατη, 
διότι αναπαριστά στην επιφάνεια του πίνακα τις εννοιολογικές συσχετίσεις που αποτελούν 
αντικείµενο πραγµάτευσης εντός της αίθουσας, καθιστώντας τες πιο κατανοητές. Έτσι, στην 
περίπτωση του πίνακα της πρώτης εννοιολογικής σκαλωσιάς, η κυκλική γραµµή 
δηµιουργεί την αίσθηση της αποκοπής των εννοιών που σχετίζονται µε την αισιόδοξη 
διάθεση από τις λέξεις – κλειδιά ‘σκέψις’  και ‘ποίηση’, ενώ το κυκλικό βέλος που 
αντιστοιχεί στη λέξη κλειδί ‘ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΙΑ’ ολοκληρώνει την περιχάραξη των εννοιών 
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αυτών, συνδέοντας την ‘ευχάριστη ροµαντική διάθεση’ µε τη ‘συµµετοχή των αισθήσεων’. 
Προκύπτει, έτσι, ένα βασικό ερµηνευτικό νόηµα, το οποίο, µάλιστα, δεν αναλύεται σε 
βάθος στην τάξη: ότι οι αισθήσεις παραπέµπουν σε υλικές απολαύσεις, ενώ η σκέψη και η 
ποίηση σε πνευµατικές. Στην περίπτωση του δεύτερου πίνακα, τα πλάγια βέλη που 
περιβάλλουν τις λέξεις – κλειδιά ‘µελαγχολία, αβεβαιότητα, απαισιοδοξία’ οδηγούν στις 
φράσεις – κλειδιά του κειµένου ‘σπασµένα φτερά, αναπάντητα ερωτήµατα’, 
αποτυπώνοντας σχέσεις αιτίας – αποτελέσµατος. Παράλληλα, η φράση – κλειδί ‘απόρριψη 
ροµαντικής διάθεσης’ (αιτία) οδηγεί µέσω τεθλασµένου βέλους στη φράση – κλειδί ‘ταξίδι 
ονειρευτό’ (αποτέλεσµα). Τα συνθετικά νοήµατα του πίνακα αυτού δηµιουργούν, έτσι, την 
ανακύκλωση αιτίων και αποτελεσµάτων, όπως αυτά προκύπτουν από τα συναισθήµατα και 
τους στίχους του Καρυωτάκη, αποτυπώνοντας το αδιέξοδο που βιώνει ο ποιητής. 

Ως προς τη διαλεκτική µεταξύ των σηµειωτικών µηχανισµών των διαδοχικών 
πινάκων, υπογραµµίζεται ότι συνδράµει στην πολυπρισµατική θεώρηση/ερµηνεία του ίδιου 
εννοιολογικού πυρήνα: στην προκειµένη περίπτωση ενδεικτικό είναι ότι και στις τέσσερεις 
µορφές των σηµειωτικών µηχανισµών αποτυπώνεται τόσο σε εννοιολογικό όσο και σε 
σηµειωτικό επίπεδο η διακειµενική αντίθεση ανάµεσα στο επιθυµητό και το πραγµατικό. Οι 
δύο πρώτες µορφές τους αναφέρονται στα δύο στροφικά συστήµατα του αναλυόµενου 
κειµένου, αντιστοίχως, η τρίτη αναλύει τις ‘ανεκπλήρωτες επιθυµίες’ ως βαθύτερο αίτιο 
του αδιεξόδου του Καρυωτάκη, ενώ η τέταρτη εκλαµβάνει την κατάσταση του αδιεξόδου 
ως αποτέλεσµα της γενικότερης σχέσης ανάµεσα στην ποίηση και τη ζωή του (‘Σχέση 
ποίησης και ζωής’), εµπεριέχει, δηλαδή, το αίτιο των ανεκπλήρωτων επιθυµιών, όπως 
προκύπτει και από τη σχετική πολυ-σηµειωτική καταχώρηση (‘έκφραση ανεκπλήρωτων 
επιθυµιών και αδυναµίας να ζήσει’). Αξίζει, ακόµη, να υπογραµµισθεί ότι 

� ο πίνακας της τρίτης εννοιολογικής σκαλωσιάς εµπεριέχει το συγχωνευτικό 
µηχανισµό αναλυτικής και συνθετικής εννοιολογικής επεξεργασίας του ∆ιδάσκοντος 
Α΄, όπως αυτός ενσωµατώνεται στην πολυ-σηµειωτική καταχώρηση ‘Επιθυµία να 
ζήσει και να χαρεί – Αδυναµία να ζήσει και να χαρεί’: δοµώντας σχέσεις οµοιότητας 
µέσω βελών διπλής κατεύθυνσης για να συνδέσει τις υποτακτικές ‘να ζήσει’ και 
‘να χαρεί’, και εκφράζοντας τη σχέση αντίθεσης ανάµεσα στους όρους ‘Επιθυµία’ 
και ‘Αδυναµία’ µε τη διαγραφή του πρώτου όρου µέσω του συµβόλου ‘Χ’, ο 
διδάσκων 

�  δηµιουργεί συνθήκες εσωτερικής διαλογικοποίησης των νοηµάτων µέσα 
από την αντιθετική δοµή της εννοιολογικής τους εξισορρόπησης, 

� εµβαθύνει την κριτική σκέψη των µαθητών και τους οδηγεί στη διαλεκτική 
προσέγγιση των αναλυόµενων νοηµάτων. 

Το διπολικό αυτό σχήµα οδηγεί µέσω βέλους στην τελική καταχώρηση (‘Καταλήγει 
σε απαισιοδοξία – Τραγικό αδιέξοδο’), ενώ, παράλληλα, ένα βέλος διπλής 
κατεύθυνσης δηλώνει την ανακύκλωση του αδιεξόδου, συνδέοντας την 
προαναφερθείσα φράση – κλειδί µε τον τίτλο ‘Ανεκπλήρωτες επιθυµίες’. 
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� Ο πίνακας της τέταρτης εννοιολογικής σκαλωσιάς εκκινεί από τη διατύπωση της 
‘εννοιολογικής εξίσωσης του ∆ιδάσκοντος Α΄ ‘Ποίηση=σκέψις’,  η οποία 
συνδέεται µέσω βέλους µε το τετράπλευρο σχήµα που εµπερικλείει την καταγραφή 
‘Έκφραση ανεκπλήρωτων επιθυµιών και αδυναµίας να ζήσει’ ως φράση – κλειδί για 
τη σχέση της ποίησης και της ζωής του Καρυωτάκη: εντός του ανωτέρου 
τετραπλεύρου, σχηµατίζεται ένα µικρότερο, όπου καταχωρείται η λέξη – κλειδί 
‘Αδιέξοδο’, ενώ το σύµβολο του κατακόρυφου ίσον (‘ΙΙ’) που εκκινεί από την 
προηγούµενη καταγραφή αδυνατεί να εισχωρήσει στο εγκιβωτισµένο 
τετράπλευρο, αποτυπώνοντας το συνθετικό νόηµα της σχετικής φράσης – κλειδιού 
(‘αδυναµία να ζήσει’).  

Επισηµαίνεται, ακόµη, ότι ο ∆ιδάσκων Α΄: 
• χρησιµοποιεί το µηχανισµό της ανακεφαλαίωσης, επαναλαµβάνοντας τα µοτίβα της 

πρώτης στροφής πριν αρχίσει την ανάλυση της δεύτερης, προκειµένου να δοµήσει 
σε στέρεες βάσεις το ερµηνευτικό πλαίσιο της σύγκρισης των εννοιών τους. 

• αφήνει ανοιχτές ερµηνευτικές διόδους σε περιπτώσεις αµφίσηµων ποιητικών 
νοηµάτων, όπως συµβαίνει στην περίπτωση των σχολίων που εκφέρουν οι µαθητές 
Ιάσµη και Πυθαγόρας ως προς το νοηµατοδοτικό ορίζοντα του όρου ‘χαρά’. 

• Επιλέγει λέξεις µε µεγάλη διδακτική σηµασία στο διάλογό του µε τους µαθητές. 
 

5.2.10. ∆έκατη διδακτική εφαρµογή – Οµαδοσυνεργατική διδασκαλία/06.05.09 
(Κώστας Καρυωτάκης, ‘Σαν δέσµη από τριαντάφυλλα’) 
 

∆ιευκρινίσεις για το διδακτικό µοντέλο της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας 
Ο σχεδιασµός του ‘φύλλου εργασίας’ της οµάδας έχει βασιστεί στην εποικοδοµιστική 

φιλοσοφία του My First Ex και λειτουργεί ως συµπληρωµατικό διδακτικό εργαλείο, 
αποτελώντας ένα είδος συνδετικού κρίκου ανάµεσα στην εφαρµογή της εννοιολογικής 
σκαλωσιάς και τη χρήση του λογισµικού. Βοηθώντας την αλληλεπίδραση µεταξύ των 
τριών µελών της οµάδας, το ‘φύλλο εργασίας’ της οµάδας συνδυάζει την ατοµική µε την 
οµαδική µορφή εργασίας, µε άξονες 

� την επιλογή λέξεων – κλειδιών για τα πεδία του Μύθου, της Λογοτεχνίας και της 
Πραγµατικότητας από κάθε µέλος και  

� τις αιτιολογήσεις των σχετικών επιλογών τους. 

Ακολούθως, όλα τα µέλη της οµάδας καταλήγουν σε τρεις κοινώς αποδεκτές λέξεις – 
κλειδιά, τις οποίες και αιτιολογούν εκ νέου. Η φόρµα του ‘φύλλου εργασίας’ της 
οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας έχει περιγραφεί στο θεωρητικό µέρος της ερευνητικής 
µου πρότασης (Παράρτηµα, Νο 36). Στην πράξη, µετά από συνεννόηση µε το ∆ιδάσκοντα 
Α΄, αποφασίσαµε να περιλαµβάνει την καταγραφή των λέξεων – κλειδιών που προτείνει ο 
συντονιστής και τα άλλα δύο µέλη της οµάδας για τα πεδία του µύθου και της 
πραγµατικότητας, ενώ για το πεδίο της Λογοτεχνίας να υιοθετείται ως κοινή λέξη – κλειδί 
το ονοµατεπώνυµο του συγγραφέα. Η δοµή του εντύπου κατευθύνει εµµέσως την πορεία 
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της διδακτικής αυτής δραστηριότητας, καθώς συνδυάζει την ατοµική παραγωγή νέας 
γνώσης µε τη συλλογική επεξεργασία των καταχωρηµένων δεδοµένων, ώστε να οδηγηθεί 
η οµάδα στη λήψη κοινών αποφάσεων. 

Στόχος είναι η ανάπτυξη σύνθετων νοηµατοδοτικών χειρισµών κάθε µαθητή, 
εκλαµβάνοντας τη Λογοτεχνία ως εννοιολογική γέφυρα ανάµεσα στο Μύθο και την 
Πραγµατικότητα.  Η εποικοδοµιστική φιλοσοφία του σχεδιασµού του εντύπου της 
οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας εκκινεί από την καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας 
κάθε µαθητή ξεχωριστά. Είναι, µάλιστα, χαρακτηριστικό ότι ο συντονιστής καταγράφει 
τελευταίος τις απόψεις του, για να µην επηρεάσει την κρίση τυχόν αδύναµων µαθητών – 
µελών της οµάδας. Στόχος του διαλόγου που ακολουθεί είναι η διατύπωση λογικών 
επιχειρηµάτων από τα τρία µέλη κάθε οµάδας, προκειµένου να δοµηθεί το νοηµατοδοτικό 
πλαίσιο µίας κοινής εννοιολογικής σκαλωσιάς, ως αποτέλεσµα της 

• ανακάλυψης κρυµµένων οµοιοτήτων 

• ανάπτυξης εικονικού διαλόγου και 

• της µετα-µυθοπλασιακής θεώρησης των διατυπωµένων προτάσεών  τους.  

Ειδικότερα, σηµειώνονται οι εξής ενέργειες εκ µέρους κάθε µαθητή στο 1ο επίπεδο της 
οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας: 

1. επιλογή της έννοιας που αποτελεί συστατικό στοιχείο της νοηµατοδότησης ενός 
µυθικού ιστού, 

2. διατύπωση του σηµασιολογικού υποστρώµατος που δοµεί και επεξηγεί το θεµατικό 
περιεχόµενο της επιλεγόµενης έννοιας του µυθικού ιστού, 

3. δηµιουργία υποτυπώδους εννοιολογικής γέφυρας στο θεµατικό περιεχόµενο της 
µυθικής έννοιας και της αντίστοιχης ρεαλιστικής στο πεδίο της πραγµατικότητας. 
Η διαδικασία αυτή οδηγεί στην ανίχνευση κοινού θεµατικού υποστρώµατος 
ανάµεσα στα δύο πεδία (µύθου και πραγµατικότητας), 

4. διατύπωση επεξηγηµατικών σχολίων προς πιστοποίηση του ανωτέρω κοινού 
θεµατικού υποστρώµατος. 

Η σχετική διαδικασία οδηγεί στη διατύπωση τουλάχιστον ενός ‘εννοιολογικού 
ισοδύναµου’  ανάµεσα στα πεδία του µύθου και της πραγµατικότητας, το οποίο 
διαµορφώνεται ουσιαστικά στο µεταίχµιο του 2ου και 3ου σταδίου, καθώς η επεξεργασία 
του θεµατικού περιεχοµένου της µυθικής έννοιας παρέχει τη δυνατότητα εννοιολογικής 
γεφύρωσης µε το ρεαλιστικό νοηµατοδοτικό πλαίσιο. ∆ηµιουργείται κατ’ αυτόν τον τρόπο 
ένα είδος εννοιολογικής ανατροφοδότησης ανάµεσα σε δύο υβριδικές εννοιολογικές 
σκαλωσιές: αυτήν του µυθικού υποστρώµατος και την αντίστοιχη της ρεαλιστικής 
εφαρµογής. 

Το 1ο επίπεδο της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας οδηγεί στη διαµόρφωση τριών 
προτεινόµενων δυαδικών δοµών µυθικής και ρεαλιστικής νοηµατοδότησης. Η διαλεκτική 
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ανάµεσα σε δύο εννοιολογικές σκαλωσιές (µυθική και ρεαλιστική) ανά περίπτωση 
καθιστά επεκτάσιµα τα όρια του νοηµατοδοτικού ορίζοντα κάθε ερµηνευτικής 
προσπέλασης. Επιδίωξη των µαθητών στο 2ο επίπεδο είναι αυτήν ακριβώς η δυνατότητα 
επέκτασης του εννοιολογικού υποστρώµατος µίας δυαδικής δοµής προς τους 
νοηµατοδοτικούς ορίζοντες των υπόλοιπων δύο προτεινόµενων δοµών. Η σχετική 
διαδικασία δοµείται σε τέσσερα στάδια, κατ’ αναλογία µε το 1ο στάδιο: 

1. επιλογή της έννοιας που αποτελεί επεκτάσιµο συστατικό στοιχείο της 
νοηµατοδότησης δύο ή και τριών µυθικών ιστών, 

2. διατύπωση του σηµασιολογικού υποστρώµατος που επεκτείνει το θεµατικό 
περιεχόµενο της κοινώς αποδεκτής λέξης – κλειδιού του µυθικού ιστού, 

3. δηµιουργία επεκτάσιµης εννοιολογικής γέφυρας ανάµεσα στα πεδία του µύθου και 
της πραγµατικότητας, 

4. διατύπωση επεξηγηµατικών σχολίων προς πιστοποίηση της νοηµατοδοτικής 
επεκτασιµότητας του ανωτέρω κοινού θεµατικού υποστρώµατος. 

Η µερική αλληλοεπικάλυψη  των τριών προτάσεων κάθε οµάδας οφείλεται στην 
ύπαρξη ενός κοινού θεµατικού υποστρώµατος των τριών προτεινόµενων δυαδικών δοµών 
µυθικής και ρεαλιστικής νοηµατοδότησης. Με αφετηρία αυτό το υπόστρωµα θα κριθεί 
ποια από τις τρεις επιλογές ανταποκρίνεται πληρέστερα στη δηµιουργία επεκτάσιµων 
εννοιολογικών γεφυρών ανάµεσα στα πεδία του µύθου και της πραγµατικότητας. Ο 
διάλογος µεταξύ των µαθητών δεν µπορεί να καταγραφεί στο έντυπο µε αναλυτική µορφή, 
διότι µία τέτοια διαδικασία θα ήταν επίπονη και θα αναχαίτιζε την οµαλή ροή της 
συζήτησης. Η πορεία του διαλόγου, οι φάσεις του, η διατύπωση επιχειρηµάτων, η 
ανασκευή τους, η αναδιατύπωση και η κριτική τους, αποτελούν σηµαντικά στοιχεία για 
την επίτευξη ενός ικανοποιητικού αποτελέσµατος. Επιπλέον, ο ρόλος του συντονιστή 
κρίνεται κοµβικός και είναι καθοριστικός για τη διασφάλιση όρων ισότιµης µεταχείρισης 
των µελών και τη δηµιουργική συµµετοχή τους.  

Όπως προκύπτει από το παραπάνω µοντέλο οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, κάθε 
δυαδική δοµή µυθικής και ρεαλιστικής νοηµατοδότησης προκύπτει από τη διαλεκτική που 
αναπτύσσεται ανάµεσα στο εννοιολογικό υπόστρωµα των δύο αντίστοιχων πεδίων (του 
µύθου και της πραγµατικότητας). Η δυαδική δοµή απορρέει, λοιπόν, από την εννοιολογική 
διαλεκτική ανάµεσα στη µυθική και τη ρεαλιστική νοηµατοδότηση µε τη διαµεσολάβηση του 
πεδίου της Λογοτεχνίας. Η συνθήκη αυτή καθίσταται εµφανέστερη στην προκειµένη 
περίπτωση, δεδοµένου ότι η επιλογή του ονοµατεπώνυµου του συγγραφέα για το πεδίο της 
Λογοτεχνίας είναι κοινή. Το λογοτεχνικό κείµενο παρέχει πρόσφορο υλικό για την 
κατασκευή εννοιολογικών γεφυρών ανάµεσα στα πεδία του µύθου και της 
πραγµατικότητας, αποτελώντας το σηµείο τήξης του θεµατικού περιεχοµένου τους. Ο 
πολύσηµος λογοτεχνικός κώδικας φορτίζει τις λέξεις µε υβριδικό περιεχόµενο (µυθικό και 
ρεαλιστικό συνάµα), εµπλουτίζοντας τις σηµασιολογικές µορφολογίες του µαθητή – δέκτη 
και προσθέτοντας στις προσληπτικές ικανότητες του τελευταίου τη δυνατότητα 
αποκωδικοποίησης των συγκαλυµµένων νοηµάτων. Προς αυτήν την κατεύθυνση, 
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εξάλλου, οδηγεί και ο µηχανισµός της εννοιολογικής σκαλωσιάς µε την καταγραφή των 
λέξεων – κλειδιών του κειµένου στον πίνακα. Υπ’ αυτήν την έννοια, η διατύπωση 
διαφόρων µυθικών προτύπων δεν αποτελεί αδυναµία, αλλά ένδειξη της ερµηνευτικής 
πολυσηµίας του κειµένου. Είναι αλήθεια, ωστόσο, ότι συχνά οι µαθητές δε διαθέτουν 
µεγάλη κριτική ικανότητα, µε αποτέλεσµα να επιλέγουν κάποια λέξη – κλειδί ενός 
µυθικού προτύπου, χωρίς αυτή να χαρακτηρίζει σε ικανοποιητικό βαθµό το συγκεκριµένο 
µύθο ή να αποτελεί σήµα κατατεθέν του, απλώς και µόνο επειδή είναι συµβατή εν µέρει µε 
το εννοιολογικό υπόστρωµα του αναλυόµενου λογοτεχνικού κειµένου.  

Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής µου πορείας κατέστη εξαιρετικά δύσκολη η 
διενέργεια οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, διότι διαπιστώσαµε από κοινού µε το 
∆ιδάσκοντα Α΄ – µετά από σχετικές απόπειρες στην Αίθουσα Υπολογιστών – ότι οι 
µαθητές δεν ήταν προετοιµασµένοι για οµαδική εργασία και δεν είχε διαµορφωθεί η 
αίσθηση ότι ανήκαν σε ένα οργανικό σύνολο. Για να διαµορφωθεί το ανάλογο διδακτικό 
κλίµα και να αναδειχθεί η συλλογική τους ταυτότητα, έπρεπε να γίνει πολύ δουλειά 
ακόµη, ενώ τα χρονικά όρια της ερευνητικής µου δραστηριότητας στένευαν. Για το λόγο 
αυτόν αποφασίσαµε µε το ∆ιδάσκοντα Α΄ να επιχειρήσουµε τη χρήση του ‘φύλλου 
εργασίας’ οµάδας όταν ωρίµασε περισσότερο η οµαδική ‘συνείδηση’ των µαθητών, στη 
διδακτική ενότητα µε αντικείµενο το ποίηµα ‘Σαν δέσµη από τριαντάφυλλα’ του 
Καρυωτάκη, προτρέποντάς τους σε οµαδοσυνεργατική διδασκαλία. Με δεδοµένες τις 
αδυναµίες που συνεπάγεται η µικρή εµπειρία τους σε ανάλογες µορφές διδασκαλίας, τα 
συµπεράσµατα είναι ενθαρρυντικά, καθώς συσφίχθηκαν οι σχέσεις τους και αναδείχθηκε ο 
διαλεκτικός χαρακτήρας της γνώσης. 

 

Εφαρµογή οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας στο µάθηµα στις 06.05.09 (Κώστας 
Καρυωτάκης, ‘Σαν δέσµη από τριαντάφυλλα’) 
 

Τάξη:   Γ2                                                           Μάθηµα:  Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 

∆ιδακτική ενότητα:  ‘Σαν δέσµη από τριαντάφυλλα’       Ώρα: 11:00 – 12:00 

Ανθολόγιο Κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: το ποίηµα ‘Σαν δέσµη από 
τριαντάφυλλα’ της ποιητικής συλλογής Ελεγεία και Σάτιρες του Κώστα Καρυωτάκη, σελ. 
147.  

[Η εισαγωγή στην υπόθεση του ποιήµατος ‘Σαν δέσµη από τριαντάφυλλα’ του 
Καρυωτάκη, καθώς και το ίδιο το ποίηµα έχουν παρουσιαστεί στην ανάλυση του 
µαθήµατος στις 5.05.09 που παρατίθεται στο πλαίσιο των συγκεντρωτικών δεδοµένων της 
έρευνας δράσης βλ. σελ.474]. 

Ο ρόλος του ‘φύλλου εργασίας’ κατά την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία. Στο 
τελευταίο εικοσάλεπτο της ώρας, ο διδάσκων ζητά να χωριστούν οι µαθητές σε τριάδες 
και να συµπληρώσουν τα ‘φύλλα εργασίας’ της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, διότι 
µετά το πέρας του µαθήµατος θα τα συγκεντρώσει για να τα πάρει µαζί του. Παρατίθενται 
στη συνέχεια οι σηµαντικότερες εννοιολογικές αντιστοιχίσεις ανάµεσα στο πεδίο του 
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µύθου και το αντίστοιχο της πραγµατικότητας ανά οµάδα εργασίας124. Θα πρέπει να 
διευκρινιστεί πως πρώτα παρατίθεται ο µύθος που επέλεξε το µέλος κάθε οµάδας, στη 
συνέχεια η ιδιαίτερη σηµασιολογική φόρτιση του, όπως αυτή εκφράζεται από το θεµατικό 
περιεχόµενο του όρου, και, τέλος, η ανακάλυψη κρυµµένων οµοιοτήτων ανάµεσα στο 
συγκεκριµένο µύθο και την πραγµατικότητα υπό µορφή εννοιολογικής γέφυρας. 
Παρουσιάζονται, τέλος, το µυθικό αρχέτυπο που προκρίνεται ως επικρατέστερο από τα 
τρία µέλη της οµάδας υπό µορφή επεκτάσιµου θεµατικού υποστρώµατος των 
προτεινόµενων µυθικών ιστών, καθώς και η επικρατέστερη εκδοχή σύνδεσης του µύθου 
µε την πραγµατικότητα από τα τρία µέλη υπό µορφή επεκτάσιµης εννοιολογικής γέφυρας. 

 

 1η οµάδα µαθητών (Αντισθένης – Ερατώ – Υπατία) 

1ο µέλος: µαθήτρια Ερατώ  

Μύθος: Προµηθέας. 

Θεµατικό περιεχόµενο: µοναξιά Προµηθέα µετά την τιµωρία του ∆ία. 

Εννοιολογική γέφυρα µε πεδίο πραγµατικότητας: µοναξιά και µελαγχολία ποιητή. 

 

2ο µέλος: µαθήτρια Υπατία 

Μύθος: Ο νόστος του Οδυσσέα. 

Θεµατικό περιεχόµενο: ο Οδυσσέας ταξίδευε µόνος, στην αρχή ήταν αισιόδοξος και µετά 
απαισιόδοξος. 

Εννοιολογική γέφυρα µε πεδίο πραγµατικότητας: αρχική αισιοδοξία, αλλά και µοναξιά. 

 

Συντονιστής: µαθητής Αντισθένης 

Μύθος: Ίκαρος. 

Θεµατικό περιεχόµενο: ο φυλακισµένος Ίκαρος έκανε φτερά για να πετάξει, αλλά αυτά 
έλιωσαν από τον ήλιο. 

Εννοιολογική γέφυρα µε πεδίο πραγµατικότητας: ο ίδιος ο ποιητής έχει την αίσθηση ότι 
φέρει ‘σπασµένα φτερά’. 

 

                                                           
124 Προς πληρέστερη ενηµέρωση του αναγνώστη, τα ‘φύλλα εργασίας’ της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας 
παρατίθενται στο Παράρτηµα ως εξής: 1η οµάδα Νο 37, 2η οµάδα Νο 38, 3η οµάδα Νο 39, 4η οµάδα Νο 40, 5η 
οµάδα Νο 41, 6η οµάδα Νο 42, 7η οµάδα Νο 43, 8η οµάδα Νο 44, 9η οµάδα Νο 45. 
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Κοινώς αποδεκτές λέξεις – κλειδιά 1ης οµάδας 

Επεκτάσιµο θεµατικό υπόστρωµα µυθικών ιστών: Προµηθέας. 

Επεκτάσιµη εννοιολογική γέφυρα µύθου και πραγµατικότητας: η µοναξιά και η 
µελαγχολία αντανακλούν τα συναισθήµατα του ποιητή εκείνην τη νύχτα. 
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2η οµάδα µαθητών (∆ήµητρα – Ήρα – Ιάσµη) 

1ο µέλος: µαθήτρια Ήρα  

Μύθος: Προµηθέας. 

Θεµατικό περιεχόµενο: ο εγκλωβισµός του Προµηθέα σε µία κατάσταση, από όπου δεν 
µπορούσε να ξεφύγει. 

Εννοιολογική γέφυρα µε πεδίο πραγµατικότητας: αναλογίες µε τη ζωή του ποιητή. 

 

2ο µέλος: µαθήτρια  Ιάσµη 

Μύθος: το σώµα στην αρχαία θρησκεία. 

Θεµατικό περιεχόµενο: το σώµα εκλαµβάνεται ως φυλακή της ψυχής, ενώ 
χαρακτηριστική είναι η επιθυµία του ανθρώπου να ζήσει όταν το σώµα τον εµποδίζει. 

Εννοιολογική γέφυρα µε πεδίο πραγµατικότητας: άτοµα µε ειδικές ανάγκες, καθώς ‘η 
συναισθηµατική τους κατάσταση τους επιτρέπει να απολαύσουν περισσότερο τη ζωή, ενώ το 
σώµα τους τούς δηµιουργεί ανεκπλήρωτες επιθυµίες’.  

 

Συντονίστρια: µαθήτρια ∆ήµητρα 

Μύθος: Οδυσσέας. 

Θεµατικό περιεχόµενο: ο Οδυσσέας ‘θαυµάζει τη ζωή και δε θέλει να τη χαραµίζει, έχει 
ανεκπλήρωτες επιθυµίες’. Έχει συγκρατηµένη αισιοδοξία και ελπίδα, δεν παραιτείται και 
συνεχίζει να ‘κυνηγάει τις µικρές στιγµές της ζωής, όπως ένα καλοκαιρινό βράδυ’. 

Εννοιολογική γέφυρα µε πεδίο πραγµατικότητας: ‘το καλοκαίρι είναι η εποχή που 
δηµιουργεί σε όλους µας ροµαντική διάθεση και αισιοδοξία, όµως η αισιοδοξία είναι πάντα 
συγκρατηµένη και καταλήγει σε απαισιοδοξία, όταν υπάρχουν πολλές ανεκπλήρωτες 
επιθυµίες’. 

 

Κοινώς αποδεκτές λέξεις – κλειδιά 2ης οµάδας 

Επεκτάσιµο θεµατικό υπόστρωµα µυθικών ιστών: Οδυσσέας. 

Επεκτάσιµη εννοιολογική γέφυρα µύθου και πραγµατικότητας: οι ανεκπλήρωτες 
επιθυµίες του ανθρώπου ως αποτέλεσµα της αδυναµίας να ξεφύγει από τα δεσµά του 
γίνονται πιο εµφανείς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς όλοι θέλουν τότε να 
απολαύσουν τη ζωή τους, αλλά ενίοτε τους εµποδίζει το σώµα τους. 
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3η οµάδα µαθητών (Σεµέλη – Ηρώ – Ισµήνη) 

1ο µέλος: µαθήτρια Ηρώ  

Μύθος: Ελένη (σύµφωνα µε την Ελένη του Ευριπίδη). 

Θεµατικό περιεχόµενο: όταν η Ελένη ‘παντρεύτηκε µε το Μενέλαο, ήταν πολύ χαρούµενη, 
ευτυχισµένη και αισιόδοξη για τη ζωή της. Όµως όταν ο Πάρις πήρε το είδωλό της, ένιωσε 
απαισιοδοξία και οδηγήθηκε στο µάταιο δρόµο. Θέλησε να πεθάνει, όµως δεν το έκανε. 
Πέρασε πολλά δεινά’ . 

Εννοιολογική γέφυρα µε πεδίο πραγµατικότητας: µετά την καταστροφή και την 
απαισιοδοξία που επικράτησε, αποδείχτηκε ότι ο δρόµος αυτός ήταν µάταιος, καθώς 
πολλοί σκοτώθηκαν και πολλοί έγιναν πρόσφυγες. 

 

2ο µέλος: µαθήτρια  Ισµήνη 

Μύθος: Οδυσσέας. 

Θεµατικό περιεχόµενο: αρχικά διακατείχε τον Οδυσσέα αισιοδοξία για το ταξίδι του και 
την επιστροφή του στην Ιθάκη. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, όµως, ‘έχασε τις 
ελπίδες του και οδηγήθηκε σε έναν µάταιο δρόµο της απαισιοδοξίας’. 

Εννοιολογική γέφυρα µε πεδίο πραγµατικότητας: απαισιοδοξία και καταστροφή, µάταιος 
δρόµος µε πολλούς νεκρούς και πρόσφυγες (ταυτόσηµη αιτιολόγηση µε εκείνην του 1ου 
µέλους). 

Συντονίστρια: µαθήτρια Σεµέλη 

Μύθος: Αχιλλέας. 

Θεµατικό περιεχόµενο: Ο Αχιλλέας  ήταν στενός φίλος του Πατρόκλου και τους 
διακατείχε αµφοτέρους ευτυχία και αισιοδοξία. Ήταν, µάλιστα, έτοιµοι να σταµατήσουν 
τον Τρωικό Πόλεµο και να φύγουν, αλλά το γεγονός ότι ο Πάτροκλος θανατώνεται από 
τον Έκτορα απελπίζει τον Αχιλλέα και τον γεµίζει µε απαισιοδοξία, µε αποτέλεσµα να 
οδηγηθεί στο µάταιο δρόµο του πολέµου και, τελικά, στο θάνατο, ‘στο τέλος του µάταιου 
δρόµου’, σε ένα ‘ταξίδι ονειρευτό’. 

Εννοιολογική γέφυρα µε πεδίο πραγµατικότητας: η αποτυχία της Μικρασιατικής 
εκστρατείας το 1921 οδηγεί τελικά στη Μικρασιατική καταστροφή. ‘Μετά το τέλος της 
Μικρασιατικής καταστροφής από την αποτυχία του πολέµου οδηγούµαστε στην 
απαισιοδοξία, στο µάταιο δρόµο’, µε αποτέλεσµα να έχουµε πολλούς νεκρούς και 
πρόσφυγες. 
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Κοινώς αποδεκτές λέξεις – κλειδιά 3ης οµάδας 

Επεκτάσιµο θεµατικό υπόστρωµα µυθικών ιστών: Ελένη.  

Επεκτάσιµη εννοιολογική γέφυρα µύθου και πραγµατικότητας: η τραγική έκβαση της 
Μικρασιατικής εκστρατείας, όταν από την αρχική αισιοδοξία οδηγηθήκαµε στην 
καταστροφή, στο ‘µάταιο δρόµο’ µε πολλούς νεκρούς και πρόσφυγες.  

 

4η οµάδα µαθητών (Ιάσων – Ιφιγένεια – Ηρακλής) 

1ο µέλος: µαθήτρια Ιφιγένεια  

Μύθος: Ίκαρος. 

Θεµατικό περιεχόµενο: ο Ίκαρος επιθυµεί ‘να ζήσει και να ελευθερωθεί, αλλά στο τέλος 
πέφτει σε τραγικό αδιέξοδο’. 

Εννοιολογική γέφυρα µε πεδίο πραγµατικότητας: ‘αγάπη και επιθυµία για τη ζωή και τη 
χαρά, που καταλήγει σε τραγικό αδιέξοδο’. 

 

2ο µέλος: µαθητής Ηρακλής 

Μύθος: Περσεφόνη. 

Θεµατικό περιεχόµενο: η Περσεφόνη ‘επιθυµούσε να ζήσει και να χαρεί τη ζωή, όµως δεν 
µπορούσε να το κάνει, εφόσον ήταν αναγκασµένη να ζήσει στον Κάτω Κόσµο µε τον 
Πλούτωνα’. 

Εννοιολογική γέφυρα µε πεδίο πραγµατικότητας: ο Καρυωτάκης είχε την ίδια επιθυµία 
µε την Περσεφόνη, τα συναισθήµατα που νιώθει είναι και αυτά παρόµοια, δηλαδή ‘η 
αγάπη για τη ζωή, η αβεβαιότητα και η απαισιοδοξία για το µέλλον και το τέλος (της ζωής)’. 

 

Συντονιστής: µαθητής Ιάσων 

Μύθος: Αχιλλέας. 

Θεµατικό περιεχόµενο: ο Αχιλλέας έπρεπε να επιλέξει είτε µία ένδοξη και λαµπρή, αλλά 
σύντοµη, ζωή, είτε µία µακρά ζωή, αλλά χωρίς καθόλου δόξα. 

Εννοιολογική γέφυρα µε πεδίο πραγµατικότητας: η χαρά της ζωής αντιδιαστέλλεται µε 
τη µελαγχολία και την αβεβαιότητα, όταν ο άνθρωπος φτάνει σε τραγικό αδιέξοδο. 
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Κοινώς αποδεκτές λέξεις – κλειδιά 4ης οµάδας 

Επεκτάσιµο θεµατικό υπόστρωµα µυθικών ιστών: Ίκαρος. 

Επεκτάσιµη εννοιολογική γέφυρα µύθου και πραγµατικότητας: ο µύθος του Ικάρου 
‘αντιπροσωπεύει καλύτερα το κείµενο του Κ.Γ. Καρυωτάκη σε σχέση µε τη ζωή και το 
τραγικό αδιέξοδο’, καθώς η ζωή είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την αβεβαιότητα για το 
µέλλον: ‘η επιθυµία για ζωή και την καλοπέρασή της’ συνυπάρχει µε την ‘αβεβαιότητα για 
το τέλος ή το µέλλον της ζωής’. 

 

5η οµάδα µαθητών (Αναξίµανδρος – ∆ηµόκριτος – Όµηρος) 

1ο µέλος: µαθητής ∆ηµόκριτος  

Μύθος: Περσεφόνη. 

Θεµατικό περιεχόµενο: ‘Τα συναισθήµατα που ένιωθε ο Άδης: χαρούµενος όταν ήταν η 
Περσεφόνη και θλιµµένος όταν έφευγε’. 

Εννοιολογική γέφυρα µε πεδίο πραγµατικότητας: η ‘καθηµερινή ρουτίνα’ αντανακλά 
αυτήν την κατάσταση, διότι ‘η ζωή του ανθρώπου  περνάει από πολλά ευχάριστα, αλλά και 
δύσκολα πράγµατα’  και παρατηρείται ‘εναλλαγή συναισθηµάτων σ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωής του’.  

2ο µέλος: µαθητής Όµηρος 

Μύθος: ο θεός ∆ιόνυσος. 

Θεµατικό περιεχόµενο: ‘πίνει κρασί για να γίνει χαρούµενος, αλλά έχει µελαγχολία κατά 
βάθος’. 

Εννοιολογική γέφυρα µε πεδίο πραγµατικότητας: αναλογία εντοπίζεται στις κλιµατικές 
αλλαγές της ατµόσφαιρας, η οποία ‘δέχεται πολλές µεταβολές και αλλάζουν οι 
καταστάσεις’. 

 

Συντονιστής: µαθητής  Αναξίµανδρος 

Μύθος: Θέτιδα. 

Θεµατικό περιεχόµενο: ο συσχετισµός του περιεχοµένου του κειµένου µε το µύθο της 
Θέτιδας έγκειται στο γεγονός ότι ‘και αυτή ήθελε να χαρεί τη ζωή της µε το γιο της, αλλά 
δεν µπορούσε γιατί ήξερε πως η µοίρα του ήταν να σκοτωθεί στον πόλεµο, και βρίσκεται και 
αυτή, όπως ο ποιητής, σε αδιέξοδο’. 
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Εννοιολογική γέφυρα µε πεδίο πραγµατικότητας: ο ρόλος της φαντασίας του ανθρώπου 
ανιχνεύεται στο κείµενο, διότι ‘ο ποιητής επιθυµεί να ζήσει µε χαρές και αυτό ξέρει πως 
είναι κάτι που δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί’. 

 

Κοινώς αποδεκτές λέξεις – κλειδιά 5ης οµάδας 

Επεκτάσιµο θεµατικό υπόστρωµα µυθικών ιστών: Θέτιδα. 

Επεκτάσιµη εννοιολογική γέφυρα µύθου και πραγµατικότητας: η Θέτιδα ‘βρίσκεται και 
αυτή, όπως ο ποιητής, σε αδιέξοδο’ και δεν µπορεί να χαρεί τη ζωή της, ακριβώς όπως οι 
κλιµατολογικές αλλαγές της ατµόσφαιρας χαρακτηρίζουν τις ευµετάβλητες καταστάσεις 
της τελευταίας. 

 

6η οµάδα µαθητών (Περικλής – Λεωνίδας – Ήφαιστος) 

1ο µέλος: µαθητής Λεωνίδας  

Μύθος: Θέτιδα. 

Θεµατικό περιεχόµενο: το αδιέξοδο της µητέρας του Αχιλλέα, η οποία χαιρόταν από τη 
µια για το γιο της, αλλά ταυτοχρόνως λυπόταν, γιατί γνώριζε πως η µοίρα του ήταν να 
σκοτωθεί. 

Εννοιολογική γέφυρα µε πεδίο πραγµατικότητας: η εκστρατεία του Αλκιβιάδη στη 
Σικελία, κατά την οποία διακατείχε αρχικά ιδιαίτερη αισιοδοξία τους Αθηναίους, οι οποίοι 
ήταν σίγουροι για τη νίκη, ενώ, τελικά, ‘αποδεκατίστηκαν και δεν επιβίωσε κανείς, εκτός 
από τον Αλκιβιάδη’. 

 

2ο µέλος: µαθητής Ήφαιστος 

Μύθος: Ίκαρος. 

Θεµατικό περιεχόµενο: τα σπασµένα φτερά του Ίκαρου και του Καρυωτάκη στο ποίηµα. 

Εννοιολογική γέφυρα µε πεδίο πραγµατικότητας: αναλογία εντοπίζεται στην περιγραφή 
της ατµόσφαιρας, σύµφωνα µε ‘τη φράση του κειµένου’. 

 

Συντονιστής: µαθητής  Περικλής 

Μύθος: Αφροδίτη. 

Θεµατικό περιεχόµενο: η Αφροδίτη είναι η ‘θεά της οµορφιάς και του Έρωτα, στοιχεία 
που αναφέρονται σε αυτό το ροµαντικό ποίηµα’. 
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Εννοιολογική γέφυρα µε πεδίο πραγµατικότητας: η κατάσταση της αβεβαιότητας, η 
οποία οδηγεί στην ανέλπιστη χαρά του ποιητή, ο οποίος κάνει ερωτήσεις στον αναγνώστη, 
αναγκάζοντας τον τελευταίο να στοχαστεί και δείχνοντάς του πως εκείνος βρίσκεται σε 
διαρκή αναζήτηση. 

 

Κοινώς αποδεκτές λέξεις – κλειδιά 6ης οµάδας 

Επεκτάσιµο θεµατικό υπόστρωµα µυθικών ιστών: Ίκαρος. 

Επεκτάσιµη εννοιολογική γέφυρα µύθου και πραγµατικότητας: δεν παρατίθενται 
διευκρινιστικά σχόλια. 

 

7η οµάδα µαθητών (Οδυσσέας – Αγησίλαος – Αλέξανδρος) 

1ο µέλος: µαθητής Αγησίλαος  

Μύθος: δεν παρατίθεται λέξη – κλειδί. 

Θεµατικό περιεχόµενο: δεν παρατίθεται διευκρινιστικό σχόλιο. 

Εννοιολογική γέφυρα µε πεδίο πραγµατικότητας: κυριαρχεί η αβεβαιότητα, καθώς στο 
ποίηµα περιγράφεται η ‘αλλαγή της διάθεσης και η συµµετοχή όλων των αισθήσεων’. 

 

2ο µέλος: µαθητής Αλέξανδρος 

Μύθος: δεν παρατίθεται λέξη – κλειδί. 

Θεµατικό περιεχόµενο: δεν παρατίθεται διευκρινιστικό σχόλιο. 

Εννοιολογική γέφυρα µε πεδίο πραγµατικότητας: ιδιαίτερη σηµασία αποκτούν η 
συµµετοχή όλων των αισθήσεων και η συναισθησία, διότι ο ρόλος τους είναι σηµαντικός 
για τη ζωή του ποιητή. 

 

Συντονιστής: µαθητής  Οδυσσέας 

Μύθος: δεν παρατίθεται λέξη – κλειδί. 

Θεµατικό περιεχόµενο: δεν παρατίθεται διευκρινιστικό σχόλιο. 

Εννοιολογική γέφυρα µε πεδίο πραγµατικότητας: επικρατεί η µελαγχολία, καθώς είναι 
εµφανής η αλλαγή της διάθεσης του ποιητή, ο οποίος είναι απαισιόδοξος.  
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Κοινώς αποδεκτές λέξεις – κλειδιά 7ης οµάδας 

Επεκτάσιµο θεµατικό υπόστρωµα µυθικών ιστών: ∆αίδαλος και Ίκαρος, µε αναφορά 
στα ‘σπασµένα φτερά’ και τον ‘καλοκαιρινό ήλιο’. 

Επεκτάσιµη εννοιολογική γέφυρα µύθου και πραγµατικότητας: κυριαρχεί η µελαγχολική 
διάθεση, καθώς είναι φανερή η αλλαγή της διάθεσης του ποιητή και η απαισιοδοξία του. 

 

8η οµάδα µαθητών (Πυθαγόρας – Άρης – Ιοκάστη) 

1ο µέλος: µαθητής Άρης  

Μύθος: τα ‘σπασµένα φτερά’ ως λέξη – κλειδί. 

Θεµατικό περιεχόµενο: η συγκεκριµένη φράση ‘εκφράζει την ανεκπλήρωτη επιθυµία του 
Καρυωτάκη για τη ζωή’. 

Εννοιολογική γέφυρα µε πεδίο πραγµατικότητας: τα τριαντάφυλλα ‘ενισχύουν την 
ερωτική διάθεση του ποιητή και την οµορφιά του βραδιού’. 

 

2ο µέλος: µαθήτρια Ιοκάστη 

Μύθος: τα ‘αναπάντητα ερωτήµατα’ ως λέξη – κλειδί. 

Θεµατικό περιεχόµενο: ‘ο Καρυωτάκης βασανίζεται συνέχεια από αναπάντητα ερωτήµατα, 
που τον οδηγούν στο αδιέξοδο’. 

Εννοιολογική γέφυρα µε πεδίο πραγµατικότητας: ‘η µελαγχολία διακατέχει όλη την 
ποίηση του Καρυωτάκη’. 

 

Συντονιστής: µαθητής  Πυθαγόρας 

Μύθος: η ‘ανέλπιστη χαρά’ ως λέξη – κλειδί. 

Θεµατικό περιεχόµενο: ‘η χαρά για τον Καρυωτάκη είναι ανέλπιστη και ακατανόητη’. 

Εννοιολογική γέφυρα µε πεδίο πραγµατικότητας: η προσοχή µας επικεντρώνεται στη 
φράση ‘ταξίδι ονειρευτό’, καθώς ‘ο Καρυωτάκης οδηγείται σε αδιέξοδο µε την ποίησή του, 
η οποία τον οδηγεί στην αυτοκτονία και το θάνατο (ταξίδι ονειρευτό)’.  
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Κοινώς αποδεκτές λέξεις – κλειδιά 8ης οµάδας 

Επεκτάσιµο θεµατικό υπόστρωµα µυθικών ιστών: εκφράζεται καλύτερα µε τη φράση 
‘ανέλπιστη χαρά’, η οποία αντιπροσωπεύει τη µελαγχολική διάθεση του Καρυωτάκη, ενώ 
‘η χαρά του είναι σπάνια ή ξαφνική’. 

Επεκτάσιµη εννοιολογική γέφυρα µύθου και πραγµατικότητας: εκφράζεται καλύτερα µε 
το συµβολιστικό περιεχόµενο του όρου ‘τριαντάφυλλα’, τα οποία ‘δείχνουν την οµορφιά 
του βραδιού’, ενώ, παράλληλα, ‘τα αγκάθια τους συµβολίζουν τις ανεκπλήρωτες επιθυµίες 
του Καρυωτάκη’. 

 

9η οµάδα µαθητών (Αλκµήνη – Ανδροµάχη – Ασπασία) 

1ο µέλος: µαθήτρια Ανδροµάχη  

Μύθος: η Σελήνη. 

Θεµατικό περιεχόµενο: το κείµενο ‘κάνει αναφορά στη σελήνη, που αποτελεί σηµείο 
αναφοράς στην ψυχολογία του Καρυωτάκη’. 

Εννοιολογική γέφυρα µε πεδίο πραγµατικότητας: επίκεντρο είναι η φράση ‘αιφνίδια 
καλοσύνη’, ‘ επειδή αποτελεί παρένθεση στον ψυχισµό του ποιητή’. 

 

2ο µέλος: µαθήτρια Ασπασία 

Μύθος: Οδυσσέας. 

Θεµατικό περιεχόµενο: ενώ αρχικά ‘ο Οδυσσέας είχε ελπίδες για το ταξίδι του στην Ιθάκη, 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, έχασε τις ελπίδες του και οδηγήθηκε σε έναν µάταιο δρόµο, 
το δρόµο της απαισιοδοξίας’.. 

Εννοιολογική γέφυρα µε πεδίο πραγµατικότητας: η ‘δέσµη από τριαντάφυλλα’, επειδή 
‘αποτελεί την εισαγωγή στη ροµαντική ατµόσφαιρα της πρώτης στροφής’. 

 

Συντονίστρια: µαθήτρια  Ασπασία 

Μύθος: Προµηθέας. 

Θεµατικό περιεχόµενο: Η καλοσύνη του Προµηθέα τον οδήγησε να προσφέρει τη φωτιά 
στους ανθρώπους. ‘Η τιµωρία του θυµίζει το βασανιστικό µαρτύριο που βίωνε ο 
Καρυωτάκης’, ενώ ‘ο µάταιος δρόµος κάνει το θάνατο να φαντάζει ταξίδι ονειρευτό και στις 
δύο περιπτώσεις’. 
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Εννοιολογική γέφυρα µε πεδίο πραγµατικότητας: η ανεκπλήρωτη επιθυµία που 
αποπνέουν οι στίχοι του ποιήµατος αντανακλούν τις ανεκπλήρωτες επιθυµίες του 
Καρυωτάκη για ζωή και χαρά.  

 

Κοινώς αποδεκτές λέξεις – κλειδιά 9ης οµάδας 

Επεκτάσιµο θεµατικό υπόστρωµα µυθικών ιστών: το δώρο της φωτιάς στους ανθρώπους 
από τον Προµηθέα λόγω της αιφνίδιας καλοσύνης του επισύρει ως τιµωρία ‘ένα σωµατικό 
µαρτύριο παρόµοιο µε το ψυχικό µαρτύριο που βίωνε ο Καρυωτάκης’. Έτσι, ‘η ζωή και των 
δύο µετατράπηκε σε µάταιο δρόµο’, δηλαδή, η ζωή τους έγινε βασανιστήριο και ο θάνατος 
‘ονειρευτό ταξίδι’. 

Επεκτάσιµη εννοιολογική γέφυρα µύθου και πραγµατικότητας: οι ανεκπλήρωτες 
επιθυµίες του Καρυωτάκη αποτελούν το θεµατικό κέντρο του ποιήµατος, το οποίο 
‘κινείται στους άξονες επιθυµία και εκπλήρωσή της’. Ο ποιητής δεν κατορθώνει να γευτεί 
τις χαρές της ζωής και ‘έρχεται αντιµέτωπος µε διλήµµατα και αδιέξοδα, τα οποία 
επηρεάζουν τον ψυχισµό του’. 

 

5.3. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΥΒΡΙ∆ΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ – 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MY FIRST EX 

  
5.3.1. Παρουσίαση των κατ’ οίκον εργασιών των µαθητών στο µάθηµα της 16/12/08 
(Κωστής Παλαµάς, ‘Ίαµβοι και ανάπαιστοι’, ποίηµα αρ. 28) 

Στο παραπάνω µάθηµα της 16/12/08 ο ∆ιδάσκων Α΄ αναθέτει στους µαθητές να 
δουλέψουν στο σπίτι µε το λογισµικό για το πρώτο (υπ’ αρ. 28)  – και προαιρετικά για το 
δεύτερο (υπ’ αρ. 37)  – ποίηµα των Ιάµβων και Αναπαίστων του Ανθολογίου και να 
συνθέσουν για το επόµενο µάθηµα ένα δικό τους κείµενο µε βάση τα συλλεγόµενα 
διαδικτυακά δεδοµένα. Θα προχωρήσω στην παρουσίαση βασικών µηχανισµών που 
διέπουν τη σύνθεση δώδεκα εργασιών µε τη συνδροµή του προτεινόµενου λογισµικού (η 
εφαρµογή αφορά κυρίως στο πρώτο από τα δύο ανθολογούµενα Παλαµικά ποιήµατα των 
Ιάµβων και Αναπαίστων).125 Ειδικότερα, σε κάθε εργασία θα επισηµανθούν: 

• το επιλεγόµενο ανά περίπτωση µυθικό αρχέτυπο·  
• οι νοηµατοδοτικές συνδέσεις του µαθητή στην εννοιολογική σκαλωσιά µε κεντρικό 

άξονα τις δύο κύριες έννοιες του πρώτου Παλαµικού ποιήµατος (Είδωλο – 
Επιστήµη) και τις αντίστοιχες (Αρχαιοελληνική θρησκεία – Χριστιανισµός) του 
δευτέρου· 

                                                           
125 Για πληρέστερη ενηµέρωση του αναγνώστη, οι εργασίες των παρακάτω µαθητών παρατίθενται στο 
Παράρτηµα µε την εξής αρίθµηση: Υπατία Νο 8, Ανδροµάχη Νο 9, Ήρα Νο 10, Αλκµήνη Νο 11, ∆ήµητρα Νο 
12, Πυθαγόρας Νο 13, Ερατώ Νο 14, ∆ηµόκριτος Νο 15, Ιφιγένεια Νο 16, Ισµήνη Νο 17, Οδυσσέας - Ιάσων - 
Αγησίλαος Νο 18, Σεµέλη Νο 19. 
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• οι προτεινόµενες ανά περίπτωση εννοιολογικές γέφυρες. 
 

Μαθήτρια Υπατία  
 

Μυθικό αρχέτυπο: η θυσία της Ιφιγένειας   
Λογοτεχνία: Κωστής Παλαµάς 
Πραγµατικότητα: σύνθεση αρχαίας µε σύγχρονη παράδοση 
 
Εννοιολογική σκαλωσιά: δοµούνται οι νοηµατοδοτικές συνδέσεις 

1. ανάµεσα στη θεά Άρτεµη και το σύµβολο της Επιστήµης 
2. ανάµεσα στην Ιφιγένεια και το σύµβολο της αρχαίας θρησκείας 

[…]Οι Έλληνες ετοιµάζονται να εκστρατεύσουν στην Τροία πιστεύοντας ότι οι Θεοί είναι 
µαζί τους και θα τους βοηθήσουν. Όµως τα πλοία δε σαλπάρουν γιατί δεν φυσάει ο άνεµος. 
∆εν µπορούν να βρουν απάντηση στο τι πρέπει να κάνουν και τελικά την απάντηση τους την 
δίνει η Άρτεµη, λέγοντάς τους ότι πρέπει να θυσιάσουν την Ιφιγένεια. Μπορούµε λοιπόν να 
παραλληλίσουµε την Άρτεµη µε την επιστήµη και την Ιφιγένεια µε την αρχαία θρησκεία. Η 
επιστήµη έρχεται να δώσει απαντήσεις και λύσεις στα ερωτήµατα των ανθρώπων, αλλά 

ταυτόχρονα ζητάει από αυτούς να ‘θυσιάσουν’ την µέχρι τότε πίστη τους, την παράδοσή τους, 
δηλαδή την κατά το µύθο Ιφιγένεια. Μπροστά σε αυτό το πρόβληµα οι Έλληνες δέχονται την 
απαίτηση της Άρτεµης και ξεκινούν την τελετή της θυσίας. Όµως τελικά δε θυσιάζεται, αλλά 
συνεχίζει να ζει στον ναό της Άρτεµης σαν ιέρεια. Έτσι οι  Έλληνες βοηθιούνται από την 
Άρτεµη και η εκστρατεία ξεκινάει και συνεχίζεται βασισµένη πάλι στις σχέσεις ανθρώπων 
και Θεών. Η επιστήµη λοιπόν σύµφωνα µε τον Κωστή Παλαµά γίνεται δεκτή από τους 
ανθρώπους αφού τους προσφέρει λύσεις και απαντήσεις, χωρίς όµως να καταφέρνει να 
παραµερίσει την αρχαία παράδοση αφού ‘η αρχαία ψυχή ζει µέσα µας κρυµµένη’. 

 
Εννοιολογικές γέφυρες: η εµπιστοσύνη των Ελλήνων στη βοήθεια των θεών τους 
ανεβάζει το ηθικό για να ξεκινήσουν την εκστρατεία κατά των Τρώων. Παρόλα αυτά τα 
στοιχεία της φύσης ( η πλήρης άπνοια) τους στερεί τη δυνατότητα του απόπλου των 
πλοίων τους: τα φυσικά φαινόµενα ως αντικείµενο της επιστήµης υπερισχύουν της 
εµπιστοσύνης στους θεούς. Η αρχαία θρησκεία δε δίνει απάντηση στο πρόβληµα και µόνο 
η Άρτεµη συµβουλεύει τους Έλληνες να θυσιάσουν την Ιφιγένεια, δηλαδή τη µέχρι εκείνη 
τη στιγµή πίστη τους στην παράδοση και τους θεούς. Το αδιέξοδο οδηγεί τους Έλληνες να 
αποδεχτούν την απαίτηση της Αρτέµιδος ως συµβόλου της Επιστήµης και να ξεκινήσουν 
την τελετή της θυσίας. Τελικά, όµως, αποσοβείται η θυσία της Ιφιγένειας, η οποία γίνεται 
ιέρεια στο ναό της Αρτέµιδος: η συµβολοποιηµένη αρχαία θρησκεία (Ιφιγένεια) 
ενσωµατώνεται στο ‘ναό’ της συµβολοποιηµένης επιστήµης (Αρτέµιδος). Έτσι, η 
επιστήµη αφοµοιώνει την αρχαία θρησκεία και η Άρτεµις ως συνθετική συµβολοποιηµένη 
µορφή βοηθά τους Έλληνες να ξεκινήσουν την εκστρατεία: η στρατιωτική επικράτηση 
βασίζεται κυρίως στην επιστηµονική υπεροχή, η οποία καθίσταται, ωστόσο, εφικτή διότι 
είναι ‘βασισµένη πάλι στις σχέσεις ανθρώπων και Θεών’. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι 
επιστηµονικές λύσεις δεν είναι σε θέση να εκτοπίσουν και να αντικαταστήσουν πλήρως τη 
σηµασία της αρχαίας παράδοσης, απλώς αφοµοιώνουν τη µετασχηµατισµένη δυναµική 
της. 
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Σχόλιο: ενώ εκ πρώτης όψεως η µεγαλύτερη αδυναµία της εννοιολογικής γέφυρας έγκειται 
στο γεγονός ότι η σύλληψη της Αρτέµιδος ως συµβολοποιηµένης επιστήµης προσκρούει 
στη θεϊκή της ιδιότητα, η συγκεκριµένη συνθήκη αποτελεί, τελικά, προϋπόθεση για τη 
µετέπειτα ενσωµάτωση της αρχαίας θρησκείας στο ‘ναό’ της Αρτέµιδος, που συµβολίζει 
πλέον το ναό της επιστήµης και της αρχαίας θρησκείας. 

 
Μαθήτρια Ανδροµάχη  

Μυθικό αρχέτυπο: ∆ιγενής Ακρίτας 
Λογοτεχνία: Κωστής Παλαµάς 
Πραγµατικότητα: η σύνθεση της αρχαίας µε τη σύγχρονη παράδοση 
Εννοιολογική σκαλωσιά: παρατίθενται εννοιολογικά ισοδύναµα του συµβόλου της 
Επιστήµης (πραγµατικότητα, λογική σκέψη, πρόοδος, αναζήτηση, επιστηµονική γνώση, 
αλήθεια, αποκάλυψη, θετικισµός) και του συµβόλου του Ειδώλου (µεταφυσικές ερµηνείες, 
θρησκεία, θεότητα, πίστη, ελπίδα, παλαιότερες ιδέες, µύθος, µυστήριο, αυταπάτες, απορίες), 
ενώ στο µύθο του ∆ιγενή Ακρίτα η αρχαία θρησκεία παραλληλίζεται µε τις κοινωνικές 
συµβάσεις και η Επιστήµη µε το ζευγάρι των ηρώων.   
 

[…] Στον ‘∆ιγενή Ακρίτα’ µας µιλάει για ένα παλικάρι που κανένας δεν τον σταµάτησε από το να 
είναι µαζί µε την κοπέλα που αγαπά, κλέβοντάς την, µε τη θέλησή της,  αφού οι γονείς της τους είχαν 
απαγορέψει να παντρευτούν. Στον ‘∆ιγενή Ακρίτα’ το παλικάρι και η κοπέλα στην αρχή, έχοντας 
θετική σκέψη νίκησαν κι έκαναν αυτό που ήθελαν και παντρεύτηκαν. Όµως στο τέλος µετά από 
δυσάρεστες πράξεις, κυρίως από µεριάς του αγοριού, το τέλος δεν ήταν ευτυχισµένο τέλος. 

Αντιθέτως, το παλικάρι πήγε και κλείστηκε σε ένα πύργο και πέθανε νέος από µία ασθένεια. Ενώ, αν 
το ζευγάρι είχε ακούσει τους γονείς του, πιθανόν το τέλος τους να ήταν διαφορετικό. Και, όπως η 
επιστήµη έγινε στο τέλος σαν το είδωλο, έτσι και το ζευγάρι κατέληξε να γίνει όπως και τα άλλα 

ζευγάρια που υπήρχαν τότε, σε εκείνη την εποχή. 

 
Εννοιολογική γέφυρα: το ζεύγος των ερωτευµένων αρχικά συµβολοποιεί την επιστήµη και 
υπερνικά τα στερεότυπα και τις συµβάσεις που αντιπροσωπεύουν το είδωλο, αλλά στο 
τέλος καταλήγει σαν τα υπόλοιπα ζευγάρια της εποχής και µετατρέπεται σε είδωλο. 
Σχόλιο: το κείµενο αυτό παρατίθεται διότι φανερώνει τις µεγάλες απαιτήσεις που 
προϋποθέτει η σύνθεση των δεδοµένων µε βάση τις τρεις λέξεις – κλειδιά και τις πολλές 
δυσκολίες που αντιµετωπίζει µία αδύναµη µαθήτρια όπως η Ανδροµάχη στη συγκρότησή 
τους σε ενιαίο σύνολο. Παρά το γεγονός ότι η δόµηση της εννοιολογικής γέφυρας δε 
γίνεται σε στέρεα ερµηνευτικά θεµέλια – µε αποτέλεσµα να µην επιτυγχάνονται η 
ανακάλυψη οµοιοτήτων, ο εικονικός διάλογος και η µετα-µυθοπλασιακή θεώρηση – η 
µαθήτρια Ανδροµάχη κατασκευάζει, έστω και άτεχνα, έναν συγκριτικό εννοιολογικό ιστό, 
όπου το ζεύγος των ερωτευµένων αρχικά διέπεται από επαναστατική διάθεση για αλλαγή 
της ισχύουσας κατάστασης, ενώ µετά συµβιβάζονται µε την υπάρχουσα κατάσταση και 
µετατρέπονται σε είδωλα του εαυτού τους. 

 
Μαθήτρια Ήρα  

Μυθικό αρχέτυπο: ∆ούρειος Ίππος  
Λογοτεχνία: Κωστής Παλαµάς 
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Πραγµατικότητα: σύνθεση θρησκείας µε επιστήµη 
 
Εννοιολογική σκαλωσιά: Η αρχαία παράδοση και θρησκεία συµβολοποιούνται στο 
µυθικό πρόσωπο του  Αχιλλέα, ενώ η νέα παράδοση και Επιστήµη στο πρόσωπο του 
Οδυσσέα, διότι η επινόηση του ∆ούρειου Ίππου από τον τελευταίο είναι εκείνη που οδηγεί 
τελικά στη νίκη των Ελλήνων. Η νίκη των Ελλήνων, ωστόσο, κρατά ζωντανή στην καρδιά 
τους την ανάµνηση του Αχιλλέα, του οποίου η συνεισφορά υπήρξε απαράµιλλη στην 
επικράτησή τους. 
 

Το κείµενο µας µιλάει για την νέα και την παλιά παράδοση. Στα παλιά τα χρόνια οι άνθρωποι 
πίστευαν στη θρησκεία. Μετά όµως εµφανίστηκε η επιστήµη και απάντησε σε όλα τα ερωτήµατα των 
ανθρώπων. Στο τέλος όµως ο Κωστής Παλαµάς µας λέει ότι µπορεί να ήρθε στη ζωή των ανθρώπων 
η επιστήµη, αλλά στην καρδιά τους υπάρχει ακόµα η θρησκεία. Ο µύθος, ο ∆ούρειος Ίππος έχει 

σχέση µε το κείµενο αυτό, γιατί όταν πέθανε ο Αχιλλέας, και ο Οδυσσέας βοήθησε τους Έλληνες να 
νικήσουν τους Τρώες µε την ιδέα που είχε µε τον ∆ούρειο Ίππο, οι Έλληνες δεν ξέχασαν ποτέ τον 
Αχιλλέα, τον είχαν πάντα στην καρδιά τους. Ο Αχιλλέας δηλαδή είναι η αρχαία παράδοση (η 

θρησκεία), ενώ ο Οδυσσέας η νέα παράδοση (η επιστήµη). 

 
Εννοιολογικές γέφυρες: η θυσία του Αχιλλέα στην πολιορκία της Τροίας φανερώνει ότι 
µόνον η µυθική δύναµη δεν επαρκεί για τη νίκη των Ελλήνων, διότι αποδεικνύεται ότι 
τελικά είναι απαραίτητη η επιστηµονική επινόηση και κατασκευή του ∆ούρειου Ίππου. 
Εντούτοις, η ανάµνηση του Αχιλλέα και της αρχαίας παράδοσης θα παραµείνει άσβεστη 
στην καρδιά των Ελλήνων. 
Σχόλιο: παρά τις δυσχέρειες σύνθεσης ενός γενικότερου συνόλου νοηµατοδοτικών πόρων 
και τα δείγµατα εκφραστικής δυσκαµψίας της µαθήτριας Ήρας, η σύλληψη των σύνθετων 
νοηµάτων που αναλύει είναι εξαιρετικά διαυγής και η εκφραστική τους απλότητα τόσο 
επιτυχηµένη, µε αποτέλεσµα το  ευσύνοπτο κείµενό της να µην αφήνει κάποιο σκοτεινό 
σηµείο ή κενό σε ερµηνευτικό επίπεδο. 

 
Μαθήτρια Αλκµήνη  

Μυθικό αρχέτυπο: σύνολο της µυθικής παράδοσης 
Λογοτεχνία: Παλαµάς 
Πραγµατικότητα: Ίαµβοι και Ανάπαιστοι 
 
Εννοιολογική σκαλωσιά: µε τον όρο ‘Είδωλο’ ο ποιητής σηµειοδοτεί το µύθο και 
γενικότερα το σύνολο της µυθικής παράδοσης: αυτό είναι το ερµηνευτικό κλειδί που θα 
µας οδηγήσει στον αποσυµβολισµό των νοηµάτων κάθε στροφής του ποιήµατος.  
 
[…] Σε κάθε στροφή υπάρχει ένα νόηµα που κρύβεται κάτω από το πέπλο κάποιου συµβόλου. Σηµείο 

αναφοράς είναι η σύγκρουση Επιστήµης – Ειδώλου.  Στη θέση του Ειδώλου µπορούµε να 
τοποθετήσουµε τη λέξη µύθο, γύρω από την οποία περιστρέφεται όλο το ποίηµα. Συνεπώς µπορούµε 
να συνδέσουµε το ποίηµα µε το σύνολο της µυθικής παράδοσης. […] Η  Επιστήµη αντιπροσωπεύει τη 
λογική και γενικότερα το θετικισµό, η ανάπτυξη του οποίου οδηγεί στην κατάρριψη των µύθων. Οι 
µύθοι ως προσπάθεια ερµηνείας του κόσµου µε βάση υπερφυσικά όντα καταρρίπτονται όταν ο 
άνθρωπος καταφέρνει να ερµηνεύσει τον κόσµο µε βάση φυσικούς νόµους, πεδίο έκφρασης των 
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οποίων είναι η Επιστήµη. […] Η Επιστήµη θεοποιείται, και από τους Θεούς – Είδωλα 
µεταφερόµαστε στο θεό του Σπινόζα. […] Καταλήγει ο άνθρωπος και πάλι δέσµιος της θρησκείας. 
Μοναδική διαφορά το όνοµά της, Επιστήµη. Εν κατακλείδι, στο ποίηµά του αυτό ο Κωστής Παλαµάς 
µέσα από διάφορους συµβολισµούς υποστηρίζει ότι η προσπάθεια ερµηνείας του κόσµου για τους 
ανθρώπους είναι τόσο ατελείωτη όσο και η περιέργειά τους. Καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι 

υπάρχει µία διαρκής ανακύκλωση της ανθρώπινης σκέψης που αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της 
ανθρώπινης ύπαρξης. 

 
Εννοιολογική γέφυρα: η ανάγκη για πίστη, ο άνθρωπος είναι δέσµιος της 
θρησκείας/επιστήµης (µόνο το όνοµα διαφέρει).  
 
Σχόλιο: η µαθήτρια Αλκµήνη διαθέτει συγκροτηµένο λόγο και διαµορφώνει στέρεο 
ερµηνευτικό υπόβαθρο. Έχει αντιληφθεί τη ρευστή σηµασιολογική προσέγγιση όρων όπως 
‘Είδωλο’, ‘ θρησκεία’ και ‘Επιστήµη’ µετά την εκφωνηµατική χρήση τους κατά τη διάρκεια 
της διδασκαλίας. Έτσι, είναι σε θέση να παραγάγει γραπτό λόγο αφοµοιώνοντας κριτικά 
την τεχνική των εσωτερικά διαλογικοποιηµένων λέξεων και να διατυπώσει απόψεις όπως 
‘στη θέση του Ειδώλου µπορούµε να τοποθετήσουµε τη λέξη µύθο’ και ‘Καταλήγει ο 
άνθρωπος και πάλι δέσµιος της θρησκείας. Μοναδική διαφορά το όνοµά της, Επιστήµη’. 

 
Μαθήτρια ∆ήµητρα  

Μυθικό αρχέτυπο: η εκδίκηση του Ηφαίστου 
Λογοτεχνία: Κωστής Παλαµάς 
Πραγµατικότητα: η Επιστήµη και η µοιρολατρία και πώς εναλλάσσονται στη συνείδηση 
του ανθρώπου 
 
Εννοιολογική σκαλωσιά: Το πεδίο της πραγµατικότητας καλύπτει την εναλλαγή της 
επιστήµης και της µοιρολατρίας  στη συνείδηση του ανθρώπου, ενώ το πεδίο του µύθου 
την εκδίκηση του Ηφαίστου επί της Ήρας. Από τη µια, παραλληλίζεται η νίκη της 
Επιστήµης επί του Ειδώλου µε τη λογική, την εξυπνάδα και τη νίκη του Ηφαίστου, ενώ, 
από την άλλη, η αυταπάτη συµβολίζει την ιδεολογία και τις προλήψεις της Ήρας για την 
ασχήµια του Ηφαίστου, δηλαδή την ανικανότητά του· έτσι, η συντριβή του  Ειδώλου 
παραλληλίζεται µε τη συντριβή του Ηφαίστου από τον Όλυµπο όταν είναι ακόµη µωρό.  
 

[…] Το Είδωλο αρχικά παρουσιάζεται αδύναµο ώστε να παλέψει τη λογική και έτσι η επιστήµη το 
συντρίβει. Όµως νικώντας το η επιστήµη µετατρέπεται και αυτή σε είδωλο, δηλαδή ξαναγεννιέται 
µεταµορφωµένη στον εχθρό που µόλις νίκησε. Έτσι, καταλήγουµε στο συµπέρασµα πως η γνώση 
γίνεται ελπίδα και πως όσες γνώσεις και αν κατακτήσουµε και όσο και αν διευρύνουµε πνευµατικά 
τους ορίζοντές µας, δεν µπορούµε να κατακτήσουµε όλη τη γνώση και δεν µπορούµε να µάθουµε όλη 

την αλήθεια. Μπορούµε όµως να αναζητούµε απαντήσεις στις απορίες µας, να προοδεύοµε 
χρησιµοποιώντας τη φαντασία µας, να έχουµε πίστη και ελπίδα και να µην αφήνουµε Είδωλα να µας 
κρατάνε σε πλήρη άγνοια και στο σκοτάδι. Όµως πάντα θα υπάρχουν αλυσίδες – Είδωλα γύρω µας, 
οι οποίες θα µας συγκρατούν από την ανακάλυψη όλης της γνώσης. Στο τέλος του ποιήµατος η 

Επιστήµη µπερδεύεται µε το Είδωλο, δείχνοντάς µας πως η αλήθεια και η λογική σκέψη µπορούν να 
συνυπάρχουν µε τη θρησκεία, το όνειρο και την ελπίδα χωρίς να υπερισχύει ή να υπερέχει ένα από τα 

δύο. […] 
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Εννοιολογική γέφυρα: αναγέννηση της Επιστήµης και µεταµόρφωσή της σε Είδωλο, 
δηλαδή στον εχθρό που είχε νικήσει· η θεοποίηση του Ηφαίστου παραλληλίζεται µε τη 
θεοποίηση της  Επιστήµης.  
Σχόλιο: τα συνθετικά νοήµατα της µαθήτριας ∆ήµητρας δοµούνται σε ένα πυκνό δίκτυο 
εσωτερικά διαλογικοποιηµένων λέξεων που περιστρέφονται γύρω από τη διαλεκτική 
σχέση των εννοιολογικών διπόλων ‘Επιστήµη – Είδωλο’ και ‘Ήφαιστος – Ήρα’. Η κριτική 
ικανότητα της µαθήτριας είναι υψηλή, καθώς κινείται µε ευχέρεια ανάµεσα στα δύο 
συστήµατα σηµειοδότησης (το κειµενικό και το µυθικό), ανακαλύπτοντας κρυµµένες 
οµοιότητες, αναπτύσσοντας εικονικό διάλογο ανάµεσά τους και επιτυγχάνοντας τη µετα-
µυθοπλασιακή θεώρηση της Παλαµικής εκδοχής. Το κείµενο στηρίζεται σε πρωτότυπες 
συλλήψεις και επεκτείνει τον ερµηνευτικό ορίζοντα που είχε προσδώσει στο ποίηµα ο 
∆ιδάσκων Α΄ στην τάξη, τεκµηριώνοντας έτσι την είσοδο της µαθήτριας ∆ήµητρας στη 
Ζώνη Επικείµενης Ανάπτυξης. Μία σηµαντική, τέλος, παρατήρηση ως προς την 
πολυτροπικότητα του κειµένου είναι ότι η ανωτέρω εργασία ενσωµατώνει ως 
προµετωπίδα τον πίνακα του Ντιέγκο Βελάσκεθ ‘Το σιδηρουργείο του Ηφαίστου’. 
 

Μαθητής Πυθαγόρας   
για το 1ο ποίηµα (αρ. 28) 

 
Μυθικό αρχέτυπο: µυθολογία 
Λογοτεχνία: Κωστής Παλαµάς 
Πραγµατικότητα: επιστήµη 
Εννοιολογική σκαλωσιά: η επιστηµονική µέθοδος παραπέµπει στη συστηµατική έρευνα 
της νέας γνώσης σε αντίθεση µε διάφορες µεταφυσικές ερµηνείες, αλλά και αυτή έχει 
µετατραπεί σε ένα είδος νέας θρησκείας για τους ανθρώπους. 
 
[…] Αυτή η συστηµατική έρευνα είναι γενικώς η επιστηµονική µέθοδος και το σύστηµα γενικώς είναι 
η φύση. Επιστήµη επίσης είναι η επιστηµονική γνώση που έχει συστηµατικά αποκτηθεί µέσω της 
επιστηµονικής διαδικασίας. […] Έτσι ο άνθρωπος γίνεται δέσµιος µίας νέας θρησκείας, της 

επιστήµης και ουσιαστικά ξαναγυρνάει στην κατάσταση που βρισκόταν (σκοτάδι) όταν κυριαρχούσε 
το είδωλο, αφού αποδέχεται τυφλά ό,τι υπαγορεύει η επιστήµη. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να 

συγχέονται τα περιεχόµενα των δύο αυτών όρων. Για παράδειγµα, η αιτία (που ανήκει στην επιστήµη 
και διερευνά, αναζητά τα αίτια γεγονότων ή πράξεων) καταλήγει σε µυστήριο, το οποίο συχνά 

παραµένει απορία (είδωλο). Από την άλλη, η αλήθεια κι η λογική θεοποιούνται, γίνονται θρησκείες, 
οι οποίες απαιτούν από τους ανθρώπους να τις ακολουθούν τυφλά, χωρίς αντιρρήσεις, χωρίς την 

χρήση της λογικής. 

 
Εννοιολογικές γέφυρες: συνύπαρξη λογικής και µη λογικής, καθώς η κυριαρχία της 
επιστήµης προξένησε πολλά προβλήµατα, το µεγαλύτερο από τα οποία είναι η θεοποίησή 
της. Το εκφωνηµατικό περιεχόµενο της εννοιολογικής γεφύρωσης µετουσιώνεται λεκτικά 
µε την εννοιολογική αντιστοίχηση των όρων ‘σκοτάδι’ και ‘τυφλά’ (‘ ΄Ετσι ο άνθρωπος 
[…]  ουσιαστικά ξαναγυρνάει στην κατάσταση που βρισκόταν (σκοτάδι) όταν κυριαρχούσε το 
είδωλο, αφού αποδέχεται τυφλά ό,τι υπαγορεύει η επιστήµη’) . Ο µαθητής Πυθαγόρας 
µεταδίδει αυτήν τη δυνάµει µετάθεση του εκφωνηµατικού περιεχοµένου του όρου 
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‘Επιστήµη’ στον όρο ‘Είδωλο’ µε την εννοιολογική ισοδυναµία της ‘τύφλωσης’ του 
ανθρώπου από την ψευδαίσθηση της παντοδυναµίας της επιστήµης, η οποία ουσιαστικά 
ταυτίζεται µε την πρότερη ψευδαίσθηση της υπερβατικής εξήγησης.  
Σχόλιο: ο µαθητής Πυθαγόρας νοηµατοδοτεί µε σαφήνεια τη διαλεκτική σχέση ανάµεσα 
στην Επιστήµη και το Είδωλο, δίχως να καταφέρνει να δοµήσει µία µετα-µυθοπλασιακή 
θεώρηση της Παλαµικής εκδοχής. 
 

Για το 2ο ποίηµα (αρ. 37) 
 

Μυθικό αρχέτυπο: µυθολογία 
Λογοτεχνία: Κωστής Παλαµάς 
Πραγµατικότητα: επιστήµη 
Εννοιολογική σκαλωσιά: ο  Χριστός παραλληλίζεται µε τον  Άδωνη, ο αρχαίος θεός Παν 
συνεχίζει να ζει µέσα µας και, γενικότερα, παρατηρείται αδιάλειπτα η παρουσία του 
Ειδώλου στη γη των Ελλήνων από τα αρχαία χρόνια µέχρι τις µέρες µας.  
 
Συχνά, όµως, αυτά τα δύο [Επιστήµη και Είδωλο] συναντώνται. Μάλιστα µπορούν να αποτελέσουν 
µία αρµονική ενότητα και µαζί να προσφέρουν πολλά στις διάφορες κοινωνίες. […] Αυτή η σύνδεση 
επιστήµης – ειδώλου έχει φέρει θετικά στοιχεία στον ελληνικό πολιτισµό. […] πολλοί µύθοι […] 
αποκαλύπτουν θεµελιώδεις αλήθειες και ενοράσεις για την ανθρώπινη φύση, συχνά µέσω των 
αρχετύπων που διαθέτουν στη δοµή τους, ή δίνουν ηθικά διδάγµατα. Για αυτό πολλοί µύθοι και 

µυθολογίες είναι χαρακτηριστικά λαών και πολιτισµών. […] Από την αρχαιοελληνική µυθολογία ο 
ελληνικός πολιτισµός άντλησε πολλά και ποικίλα στοιχεία και τα χρησιµοποίησε για την ανάπτυξή 
του. Αυτό έγινε φανερό κυρίως στον πνευµατικό τοµέα, όπως π.χ. στη λογοτεχνία (νεοελληνική 

λογοτεχνία) και στην ποίηση (οµηρικά έπη, µερικά ποιήµατα του Γ. Σεφέρη, του Γ. Ρίτσου και άλλων 
νεοελλήνων ποιητών). Έτσι επιτεύχθηκε η συνύπαρξη επιστήµης – ειδώλου, η οποία έφερε την 

ανάπτυξη στον ελληνικό πολιτισµό. 

 
Εννοιολογικές γέφυρες: ο διαχρονικός συγκερασµός του αρχαιοελληνικού πολιτισµού και 
του Χριστιανισµού δοµείται µε µία χρονική οριοθέτηση, καθώς το Είδωλο παραπέµπει 
κυρίως στην αρχαία παράδοση, ενώ η Επιστήµη στα νεότερα χρόνια. Η εννοιολογική 
ισοδυναµία που αναπτύσσεται στο εκφωνηµατικό περιεχόµενο των όρων ‘Επιστήµη’ και 
‘Είδωλο’ καθορίζεται σύµφωνα µε το µαθητή Πυθαγόρα από την ανακάλυψη 
λανθανουσών οµοιοτήτων, οι οποίες πρέπει να αναζητηθούν στις µυθικές καταβολές της 
επιστήµης και, ειδικότερα, είτε στις ‘θεµελιώδεις αλήθειες και ενοράσεις για την ανθρώπινη 
φύση, συχνά µέσω των αρχετύπων που διαθέτουν [οι µύθοι] στη δοµή τους’, είτε στα ‘ηθικά 
διδάγµατα’ που αυτοί δίνουν. Ο µαθητής κατανοεί τη σηµασία των αρχετυπικών δοµών 
και των ηθικών διδαγµάτων που εµπεριέχονται στις µυθικές ερµηνευτικές εκδοχές, 
διαπιστώνοντας το θεµελιώδη ρόλο τους για την ανθρώπινη φύση ως χαρακτηριστικά 
λαών και πολιτισµών. 
Σχόλιο: ο µαθητής Πυθαγόρας, παρόλο που δεν προχωρά στην ανάπτυξη εικονικού 
διαλόγου και µετα-µυθοπλασιακής θεώρησης των νοηµατοδοτικών πόρων του, καταφέρνει 
µε σύντοµες, αλλά καθοριστικές, παρατηρήσεις να επισηµάνει λεπτούς εννοιολογικούς 
συσχετισµούς και να προσδώσει ερµηνευτικό βάθος στην παραγωγή του γραπτού λόγου 
του. Το κείµενο στερείται πρωτότυπων συλλήψεων, αλλά διατηρεί υψηλό βαθµό 
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νοηµατικής συνοχής και συνεκτικότητας. Αξιοσηµείωτο, τέλος, είναι το γεγονός πως ο 
µαθητής χρησιµοποιεί διαφορετικό είδος γραφής (κανονική, έντονη, πλάγια) ανάλογα µε 
τα τρία πεδία (Λογοτεχνία, Πραγµατικότητα, Μύθος), ακολουθώντας την πολυτροπική 
αποτύπωση του κειµένου που είχα διανείµει στην τάξη για τους Ελεύθερους 
Πολιορκηµένους του Σολωµού. 
 

Μαθήτρια Ερατώ 
Μυθικό αρχέτυπο: ο µύθος του Ηφαίστου 
Λογοτεχνία: Κωστής Παλαµάς 
Πραγµατικότητα: Ίαµβοι και ανάπαιστοι 
Εννοιολογική σκαλωσιά: όπως η Ήρα απαρνείται το παιδί της, έτσι και οι άνθρωποι 
απαρνήθηκαν τη θρησκεία. Η αποκατάσταση των σχέσεων του Ηφαίστου µε τους γονείς 
του παραλληλίζεται µε την τελική νίκη της θρησκείας επί της επιστήµης και υπάρχει για 
πάντα στις ψυχές των ανθρώπων· η θρησκεία ισοδυναµεί µε την παντοτινή αγάπη. 
 

[…] θα µπορούσαµε να παροµοιάσουµε τις αρχικές σχέσεις του Ήφαιστου µε την επιστήµη γιατί 
βλέπουµε ότι αντί να υπάρχουν οι σχέσεις αγάπης, όπως θα έπρεπε, ανάµεσα στη µητέρα και στο 

παιδί, η Ήρα παρασύρεται από την εξωτερική εµφάνιση του παιδιού της και το απαρνιέται. Όπως και 
οι άνθρωποι απαρνήθηκαν τις σχέσεις που είχαν µε την θρησκεία και κατέφυγαν σε κάτι άλλο 

(επιστήµη). Επίσης θα µπορούσαµε να παροµοιάσουµε τις τελικές σχέσεις του Ήφαιστου µε τους 
γονείς του σαν την θρησκεία που τελικά στο ποίηµα ‘νικάει’ την επιστήµη και υπάρχει για πάντα στις 
ψυχές των ανθρώπων, έτσι και οι σχέσεις του Ήφαιστου µε τους γονείς του γίνονται καλές και η 

αγάπη µεταξύ τους θα υπάρχει για πάντα όπως και η θρησκεία! 

Εννοιολογικές γέφυρες: η σκληρή απόφαση της Ήρας να πετάξει το παιδί της από ψηλά 
για να συντριβεί σηµατοδοτούν τη στυγνή απόφαση της Επιστήµης να συντρίψει το 
Είδωλο, ενώ ο συλλογικός αποσυµβολισµός αυτής της µυθικής εκδοχής παραπέµπει στην 
αποµάκρυνση των ανθρώπων από τη θρησκεία. Στο τέλος, όµως, οι σχέσεις του Ηφαίστου 
µε τους γονείς του αποκαθίστανται, όπως και η εµπιστοσύνη για τη θρησκεία στις καρδιές 
των ανθρώπων. 
Σχόλιο: σε γενικές γραµµές, η εργασία δεν παρουσιάζει το απαραίτητο ερµηνευτικό βάθος 
και στερείται ενός συγκροτηµένου εννοιολογικού ιστού. Κινείται περισσότερο σε επίπεδο 
ανακάλυψης οµοιοτήτων ανάµεσα στο ποιητικό και το µυθικό σύστηµα σηµειοδότησης. Η 
µετα-λειτουργία του εικονικού διαλόγου στο κείµενο της µαθήτριας Ερατώς αναπτύσσεται 
κυρίως µε µία διαλεκτική προσέγγιση εννοιολογικών ισοδυναµιών ανάµεσα στο φίλτρο 
της µητρικής αγάπης και το σηµασιολογικό περιεχόµενο του όρου ‘θρησκεία’ vs την 
κοινωνική αναγνώριση και εξουσία της Ήρας, η οποία απειλείται λόγω της αποκρουστικής 
εξωτερικής εµφάνισης του Ηφαίστου και το σηµασιολογικό περιεχόµενο του όρου 
‘επιστήµη’. Όπως προκύπτει και από τη συνέχεια του κειµένου, το σηµασιολογικό 
περιεχόµενο του όρου ‘θρησκεία’ φορτίζεται µε την έννοια της ‘παντοτινής αγάπης’, η 
οποία κυριαρχεί έναντι της επιστήµης. Παρά τις εγγενείς αδυναµίες της, η παρούσα 
εργασία απηχεί την αναλυτική σκέψη της µαθήτριας Ερατώς και ανταποκρίνεται στις 
στοιχειώδεις απαιτήσεις της επεξεργασίας των νοηµατοδοτικών πόρων της. 
 

Μαθητής ∆ηµόκριτος  
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Μυθικό αρχέτυπο: ο Μέγας Παν 
Λογοτεχνία: Κωστής Παλαµάς 
Πραγµατικότητα: Ίαµβοι και ανάπαιστοι 
Εννοιολογική σκαλωσιά: Ο ίαµβος (υ –) συµβολίζει το ανανεωτικό στοιχείο, ενώ ο 
ανάπαιστος (υυ –) το εµπειρικό και αφηγηµατικό στοιχείο. Από τον ανάπαιστο προέρχεται 
ο ίαµβος, µέχρι και αυτός να καταστεί ‘παλιός ανάπαιστος’. Το πνεύµα Συµβολισµού 
παρατηρείται στη συνύπαρξη των δύο ποιητικών ρυθµών και στα ονόµατα των θεών, 
καθώς στα δύο Παλαµικά ποιήµατα οι ρυθµοί και τα ονόµατα προσλαµβάνουν συµβολική 
έννοια και αποτελούν ‘έννοιες – είδωλα - αρχέτυπα σύµβολα’. Ως προς το µυθικό 
αρχέτυπο, ο Παν εµφανίζεται µε πολλές µορφές, µε αποτέλεσµα το συµβολιστικό του 
περιεχόµενο να παραπέµπει στη φύση και την πρωταρχική υλοποίηση της κοσµικής 
αρµονίας. 
 
[…] Ο θεός ∆ιόνυσος τον δέχτηκε στη συντροφιά του και τον ονόµασε ΠΑΝ, γιατί οι πάντες (θεοί του 
Ολύµπου) ευχαριστήθηκαν όταν τον είδαν. […] Στην ιστορική µάχη του Μαραθώνα αναφέρεται ότι ο 

Πάνας σκόρπισε τον πανικό στους Πέρσες. Ο Πάνας εµφανίζεται µε πολλές µορφές, άλλοτε 
ταυτίζεται µε την φύση και άλλοτε µε την πρωτόγονη ενσάρκωση της αρµονίας του κόσµου. Η 

νεοπλατωνική και η νέα Πυθαγόρεια σκέψη ‘αναβάθµισε’ τον θεό σε καθολικό θεό του ‘Παντός’ 
(Παν = τα πάντα). Μέσα από τον µύθο αυτό βλέπουµε πως η λέξη ‘Παν’ µεταλλάσσεται 
σηµασιολογικά και πως ο θεός Παν, ζώντας άλλοτε την απόρριψη και άλλοτε τη λατρεία, 

µεταλλάσσεται και αυτός για να καταλήξει σε µία σφαιρική έννοια που περικλείει όλη τη ζωή και το 
σύµπαν. 

 
Εννοιολογικές γέφυρες: η διαλεκτική σχέση ανάµεσα στο παλαιό και το καινούργιο 
σηµειοδοτείται µε τη συνύπαρξη του αναπαίστου και του ιάµβου στα Παλαµικά ποιήµατα, 
θεµελιώνοντας συνθήκες εσωτερικής διαλογικοποίησης των όρων σε ρυθµικό επίπεδο. 
Μολονότι ο µαθητής δεν επεκτείνεται, η παρατήρησή του ότι το ρυθµικό υπόστρωµα των 
λεκτικών ακολουθιών αποτελεί φορέα συνδιαµόρφωσης του σηµασιολογικού 
περιεχοµένου τους, είναι ιδιαίτερα οξυδερκής και αποκτά, µάλιστα, µεγαλύτερη αξία, διότι 
δεν αναλύθηκε στην τάξη. Ως προς την αρχετυπική σηµασία του συµβολιστικού 
περιεχοµένου που προσλαµβάνει το όνοµα ‘Παν’, ο µαθητής ∆ηµόκριτος κάνει εκτενείς 
αναφορές σε µυθικές εκδοχές που καθόρισαν τη διαδικασία διαµόρφωσης του 
εκφωνηµατικού του περιεχοµένου. 
Σχόλιο: η εργασία αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στη διερεύνηση του εκφωνηµατικού 
περιεχοµένου που αποκτά το όνοµα ‘Παν’, προσεγγίζοντας τη σχετική διαδικασία ως 
δυναµική µεταβολή των νοηµατοδοτικών συνδέσεων σε συνάρτηση µε τις ιστορικές και 
κοινωνικές συνθήκες. Είναι χαρακτηριστικό πως ο µαθητής ∆ηµόκριτος αντιµετωπίζει τη 
σχετική διαδικασία ως συνισταµένη βιωµάτων και µεταφορών, αποδεικνύοντας πως έχει 
επηρεαστεί από το θεωρητικό υπόβαθρο των Υβριδικών Σηµείων κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας: σύµφωνα µε το µαθητή, η ‘σηµασιολογική µεταλλαγή’ που υφίσταται η λέξη 
‘Παν’ µε βάση το µηχανισµό των πολυτροπικών µεταφορών (‘Μέσα από τον µύθο αυτό 
βλέπουµε πως η λέξη ‘Παν’ µεταλλάσσεται σηµασιολογικά’) συνδυάζεται µε τη µεταβολή 
των βιωµατικών συγκειµένων όπου αυτή εντάσσεται (‘και πως ο θεός Παν, ζώντας άλλοτε 
την απόρριψη και άλλοτε τη λατρεία, µεταλλάσσεται και αυτός’), συγκροτώντας µία 
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δυναµική εξελικτική πορεία αναδιάταξης των νοηµατοδοτικών της πόρων (‘για να 
καταλήξει σε µία σφαιρική έννοια που περικλείει όλη τη ζωή και το σύµπαν’). 

 
Μαθήτρια Ιφιγένεια  

Μυθικό αρχέτυπο: οι περιπλανήσεις του Οδυσσέα 
Λογοτεχνία: Κωστής Παλαµάς 
Πραγµατικότητα: θρησκεία και επιστήµη  
Εννοιολογική σκαλωσιά: η εξέλιξη και η πρόοδος απαιτούν τη συνεργασία Επιστήµης και 
Ειδώλου. 
 

[…] Αυτές οι ξακουστές περιπλανήσεις του Οδυσσέα µπορούν να συµβολιστούν µε την σύγχρονη 
παράδοση στη σχέση µεταξύ αυτής και της Αρχαίας παράδοσης, και αντίστοιχα µε την Επιστήµη στη 

σχέση Επιστήµης και Ειδώλου. Αντίθετα µε την Αρχαία παράδοση και το  Είδωλο µπορεί να 
συµβολιστεί η Ιθάκη στο µύθο που αναφέραµε. […] Σκοπός της παραπάνω παροµοίωσης ήταν να 
κάνει κατανοητό στον ακροατή ότι η Σύγχρονη παράδοση και η Επιστήµη είναι πολύ σηµαντική, 

αλλά µπορεί να ολοκληρωθεί µόνο σε συνεργασία µε την Αρχαία παράδοση και το  Είδωλο. Το ίδιο 
ισχύει και αντίστροφα. Τα βασικά θεµέλια είναι η  Αρχαία παράδοση και το Είδωλο, όµως αυτά 

µένουν ανολοκλήρωτα αν δεν υπάρχει  Σύγχρονη παράδοση και Επιστήµη, καθώς αποτέλεσµα αυτού 
είναι να µην υπάρχει εξέλιξη και πρόοδος! 

 
Εννοιολογικές γέφυρες: η Επιστήµη και η ανάγκη για πρόοδο παραλληλίζονται µε τις 
περιπλανήσεις του Οδυσσέα, ενώ η αρχαία παράδοση και το Είδωλο µε την Ιθάκη· οι 
περιπλανήσεις παραπέµπουν σε νέες απολαύσεις και ανακαλύψεις, ενώ η Ιθάκη 
παραπέµπει στην πατρίδα και την πιστή γυναίκα.  
Σχόλιο: η πρωτότυπη νοηµατοδότηση εκ µέρους της µαθήτριας Ιφιγένειας του µυθικού 
συγκειµένου όπου εντάσσεται το ταξίδι της επιστροφής του Οδυσσέα στην πατρίδα του 
είναι πολύ επιτυχηµένη, δεδοµένου ότι στο Παλαµικό κείµενο η Επιστήµη επιστρέφει µετά 
τις ‘περιπλανήσεις’ της στο Είδωλο. Πρόσθετος λόγος είναι ότι το ιδεολογικό υπόβαθρο 
της θρησκείας δοµείται παραδοσιακά µε έννοιες όπως η πίστη στην πατρίδα και τις 
οικογενειακές αξίες, ενώ η επιστηµονική έρευνα σηµατοδοτεί την έκθεση του υποκειµένου 
σε νέους, ανεξερεύνητους ορίζοντες.   

 
Μαθήτρια Ισµήνη  

Μυθικό αρχέτυπο: η µυθολογία 
Λογοτεχνία: επιστήµη 
Πραγµατικότητα: σύγχρονοι Έλληνες 
Εννοιολογική σκαλωσιά: Εάν η ποίηση έχει µυθικό υπόβαθρο, η διδασκαλία της ποίησης 
συνδέεται µε την Επιστήµη.  
  

[…] Το παραπάνω ποίηµα θα µπορούσαµε να το συγκρίνουµε µε την ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ!! Κάποιοι και 
σχεδόν όλοι γράφτηκαν µετά την ανακάλυψη της ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ!! Μέχρι και στις µέρες µας τα παιδιά 
διδάσκονται µύθους του Αισώπου και στα Πανεπιστήµια, κυρίως στα Παιδαγωγικά, διδάσκονται 
µυθολογία! Άρα και εµείς οι ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ διδάσκουµε στα παιδιά µας µυθολογία, άρα 
έχουµε κάνει θεό µας την ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Η επιστήµη υποτίθεται πως έχει καταπατήσει το είδωλο του 
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αρχαίου πολιτισµού, κατά την πραγµατικότητα όµως για εµάς τους ίδιους η επιστήµη έχει καταντήσει 
να είναι είδωλο!!! 

 
Εννοιολογική γέφυρα: οι άνθρωποι έχουν µετατρέψει την επιστήµη σε θεό, γι’ αυτό η 
επιστήµη έχει γίνει µύθος. Ακόµα και η διδασκαλία της µυθολογίας µέσω λογοτεχνικών 
κειµένων σηµατοδοτεί τη θεοποίηση της επιστήµης. 
Σχόλιο: πρόκειται για εργασία πρόχειρη, µε ασαφή οριοθέτηση των λέξεων – κλειδιών 
κάθε πεδίου και φανερές αδυναµίες συγκρότησης ενός πυκνού και συνεκτικού νοηµατικού 
ιστού. Παρόλα αυτά η υποτυπώδης προσπάθεια της µαθήτριας Ισµήνης να διασταυρώσει 
τρεις θεµατικούς άξονες διαφαίνεται από τους τρεις όρους που χρησιµοποιεί στο κείµενο 
µε κεφαλαία γράµµατα (µυθολογία, επιστήµη, σύγχρονοι Έλληνες). Το άκρως ενδιαφέρον 
στοιχείο έγκειται στο γεγονός ότι η µαθήτρια ουσιαστικά ταυτίζει το σηµασιολογικό 
περιεχόµενο του όρου ‘λογοτεχνία’ µε εκείνο του όρου ‘επιστήµη’, χρησιµοποιώντας ως 
εννοιολογική γέφυρα το επιστηµονικό υπόβαθρο της ∆ιδακτικής της Λογοτεχνίας. Χωρίς, 
φυσικά, να έχει επιτύχει τέτοιο ερµηνευτικό βάθος στη σκέψη της, η µαθήτρια Ισµήνη 
αποδίδει στη ∆ιδακτική των µύθων µέσω της Λογοτεχνίας το συγκερασµό µύθου και 
επιστήµης. 
 

Μαθητές Οδυσσέας – Ιάσων – Αγησίλαος 
Μυθικό αρχέτυπο: θυσία της Ιφιγένειας 
Λογοτεχνία: Κωστής Παλαµάς 
Πραγµατικότητα: Ίαµβοι και ανάπαιστοι 
Εννοιολογική σκαλωσιά: δοµούνται νοηµατοδοτικές συνδέσεις παρόµοιες µε εκείνες στην 
εργασία της µαθήτριας Υπατίας, δηλαδή 

1. ανάµεσα στη θεά Άρτεµη και το σύµβολο της Επιστήµης, 
2. ανάµεσα στην Ιφιγένεια και το σύµβολο της αρχαίας θρησκείας. 

 
[…] Στον µύθο µε την θυσία της Ιφιγένειας θα µπορούσαµε να παροµοιάσουµε την Ιφιγένεια µε την 
θρησκεία και την θεά Άρτεµη µε την επιστήµη. Γιατί σύµφωνα µε τον µύθο, οι Έλληνες ήθελαν να 
ταξιδέψουν µε καράβια και για να έχουν καλό καιρό θα έπρεπε να θυσιάσουν την Ιφιγένεια στη θεά 
Άρτεµη. Για αυτό η Άρτεµις παροµοιάζεται µε την επιστήµη και η Ιφιγένεια µε την θρησκεία. Η  

Άρτεµις σκοτώνει την Ιφιγένεια, δίνοντας την εύκολη λύση στους Έλληνες για να ταξιδέψουν προς 
την Τροία. Αλλά στο τέλος, σύµφωνα µε τον µύθο, η Ιφιγένεια σώζεται και γίνεται ιέρεια στο ναό της 
Άρτεµης. ∆ηλαδή, στο τέλος του µύθου, όπως και στο ποίηµα του Παλαµά, η θρησκεία σώζεται και 

κυριαρχεί. 

 
Εννοιολογική γέφυρα: οι εννοιολογικές γέφυρες είναι παρόµοιες µε εκείνες στην εργασία 
της µαθήτριας Υπατίας. 
Σχόλιο: η εργασία ενσωµατώνει µία παράγραφο µε σύντοµη ανάλυση των δύο 
ανθολογούµενων ποιηµάτων και πλήθος πληροφοριών αντληµένων από το διαδίκτυο 
(καλύπτουν έκταση δυόµισι περίπου σελίδων) για τη ζωή και το έργο του Κωστή Παλαµά. 
Οι µαθητές Οδυσσέας, Ιάσων και Αγησίλαος έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους 
περισσότερο στη συλλογή αυτών των στοιχείων, παρά στη συγκρότηση ενός οργανικού 
κειµενικού συνόλου µε βάση τις τρεις λέξεις – κλειδιά. Ως εκ τούτου, η αξία της 
παραγωγής του συγκεκριµένου κειµένου έγκειται κυρίως στη συνεργασία τους για την 



 501

αναζήτηση των διαδικτυακών δεδοµένων και τον εµπλουτισµό των γνώσεών τους για το 
έργο του ποιητή και, δευτερευόντως, στη συγκρότηση πρωτότυπων εννοιολογικών 
διασυνδέσεων ανάµεσα στα σηµειωτικά συστήµατα των Παλαµικών ποιηµάτων και του 
µύθου για τη θυσία της Ιφιγένειας. 

 
Μαθήτρια Σεµέλη  

Μυθικό αρχέτυπο: Προµηθέας, ευεργέτης του ανθρώπου 
Λογοτεχνία: Κωστής Παλαµάς 
Πραγµατικότητα: Ίαµβοι και ανάπαιστοι 
Εννοιολογική σκαλωσιά: η ποιητική χρησιµοποιεί δευτερογενώς τον κώδικα 
σηµειοδότησης της µυθολογίας, προκειµένου να µετεξελιχθούν οι όροι δόµησης της 
εθνικής ταυτότητας: ενδεικτική αναλογία παρατηρείται και στην εξέλιξη της γλώσσας, 
χωρίς η δηµοτική να χάνει την ελληνικότητά της. 
 

[…] Ο Ίαµβος […] συµβολίζει τη σύγχρονη εποχή. Ο Αριστοτέλης στην ‘Ποιητική’ του θεωρεί τον 
ίαµβο καταλληλότερο για διάλογο. Εποµένως, η  Επιστήµη καθώς προσπαθεί να βρει την αιτία των 
φαινοµένων, είναι νεωτεριστική και ανατρεπτική και άρα ταιριάζει στο ρυθµό του ίαµβου. […] Ο 
Ανάπαιστος […] έχει πιο αργό ρυθµό, ταιριάζει στην αφήγηση, εποµένως συµβολίζει την παλιά 
εποχή, τότε που µε µυθικές διηγήσεις εξηγούσαν τα φαινόµενα και τον κόσµο. […] Ο Παλαµάς 
πιστεύει στην επιστήµη και είναι ένας αληθινός αναγεννητής. Θεωρεί την Τέχνη και την Επιστήµη 

τους δυο πόλους µιας ζωής. […] Στο πρώτο ποίηµα, µας υποβάλλει την ιδέα ότι ο επιστηµονικός και 
µυθικός λόγος συγκρούονται και ανακυκλώνονται. Είναι και τα δύο Είδωλα της πραγµατικότητας. 
Στο δεύτερο ποίηµα διαπιστώνει µε αισιοδοξία ότι ο σύγχρονος ελληνισµός θα συνεχίσει να υπάρχει 
και να δηµιουργεί, αφού η σύγχρονη ελληνική ζωή είναι συνέχεια της αρχαιοελληνικής παράδοσης. 
[…] Ο ίδιος ο Παλαµάς µας δίνει τη σύνδεση του µύθου µε την ποιητική του συλλογή. Η µυθολογία 
σηµατοδοτεί την εθνική ταυτότητα του λαού. Στην ιστορική πορεία του λαού, µετασχηµατίζεται, 
αλλάζει ονόµατα ηρώων, αφοµοιώνει νέα στοιχεία, όµως παραµένει ζωντανή. Όπως η ελληνική 

γλώσσα που εξελίχτηκε παίρνοντας τη µορφή της δηµοτικής, εξακολουθώντας να είναι ελληνική. Σε 
κάθε τι καινούριο συνυπάρχει το παλιό. Ο άνθρωπος πάντα θα αναζητά ‘φως της γνώσεως’, το φως 

του Προµηθέα. 

 
Εννοιολογικές γέφυρες: η σηµειοδότηση της διαλεκτικής σχέσης που αναπτύσσεται στο 
εννοιολογικό περιεχόµενο των όρων ‘ίαµβος, διάλογος, Επιστήµη, νεότερη εποχή’ vs 
‘ανάπαιστος, αφήγηση, Τέχνη, παλαιότερη εποχή’, αποτελεί εξαιρετικό δείγµα αναλυτικής 
κριτικής σκέψης της µαθήτριας Σεµέλης. Επιπλέον, η επιλογή του µύθου του Προµηθέα 
προκύπτει µόνο στην τελευταία πρόταση, η οποία νοηµατοδοτεί εκ νέου και συνοψίζει τις 
σκέψεις της µαθήτριας, δηµιουργώντας µετα-µυθοπλασιακές εννοιολογικές γέφυρες: αφού 
έχει παρατηρήσει προηγουµένως πως στο δεύτερο ποίηµα ο Παλαµάς αναδεικνύει κοινά 
στοιχεία ανάµεσα στον Απόλλωνα (το θεό του φωτός) και το Χριστό (το ‘φως του 
κόσµου’), η µαθήτρια Σεµέλη προχωρεί στην επέκταση του νοηµατοδοτικού ορίζοντα των 
δύο διακειµένων, προτείνοντας ως µυθικό αρχέτυπο τον Προµηθέα (το ‘φως της 
γνώσεως’). Έτσι, επαληθεύει το συµπέρασµά της: η µυθολογία και η εθνική ταυτότητα του 
λαού παραµένουν ζωντανές µέσα από τους µετασχηµατισµούς τους, αφού ‘σε κάθε τι 
καινούριο συνυπάρχει το παλιό’. 
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Σχόλιο: η µαθήτρια Σεµέλη προσφέρει ένα εξαιρετικό δείγµα παραγωγής γραπτού 
κειµένου, όπου εφαρµόζει µηχανισµούς της θεωρίας των Υβριδικών Σηµείων, 
ανακαλύπτοντας οµοιότητες, αναπτύσσοντας εικονικό διάλογο και προχωρώντας στη 
µετα-µυθοπλασιακή προσπέλαση των δύο Παλαµικών ποιηµάτων. Ως δείγµα της 
εσωτερικής διαλογικοποίησης του µυθικού και επιστηµονικού λόγου, η µαθήτρια εντοπίζει 
όχι µόνο τη σύγκρουση, αλλά και την ‘ανακύκλωσή’ τους, προχωρώντας στη διαπίστωση 
πως τελικά ‘είναι και τα δύο Είδωλα της πραγµατικότητας’. 
 
Γενικές παρατηρήσεις 
 Οι κατ’ οίκον εργασίες των µαθητών µε τη συνδροµή του My First Ex διακρίνονται από 
τις παραδοσιακού τύπου εργασίες σε όλους τους τοµείς: η µορφή, το περιεχόµενο, η δοµή, 
η κριτική ικανότητα των µαθητών, η καλλιέργεια της φαντασίας, η σύνθεση των πεδίων 
του µύθου, της λογοτεχνίας και της πραγµατικότητας, η πρωτοτυπία στη σύλληψη και τη 
σύνθεση των τριών πεδίων σε ένα ενιαίο και οργανικό σύνολο αποτελούν κριτήρια 
αποτίµησης της υπεροχής του πειραµατικού τρόπου εκπόνησης των εργασιών. Ο 
µηχανισµός διαδικτυακής αναζήτησης πληροφοριών, ο τρόπος επεξεργασίας των 
συλλεγόµενων δεδοµένων, η διαδικασία µετάπλασης των στοιχείων που επιλέγει ο 
µαθητής και η δόµηση µίας ‘αρχιτεκτονικής’ σύνθεσης ετερόκλητων δεδοµένων, 
επιτρέπουν στον τελευταίο να αναλάβει πρωτοβουλίες, να µετεξελίξει τους ερµηνευτικούς 
χειρισµούς που έχουν διατυπωθεί στην τάξη και να διαµορφώσει µία καθαρά προσωπική 
ερµηνευτική εκδοχή. Όλη αυτή η διαδικασία του δίνει τη δυνατότητα 

• να ανακαλύψει κρυµµένες οµοιότητες µεταξύ των πραγµατευόµενων εννοιών· 
• να αναπτύξει εικονικό διάλογο µε άλλους λανθάνοντες συνοµιλητές/ κοινωνικούς 

τελεστές· 
• να αποδοµήσει τον/τους κειµενικό/ούς µύθο/ους, για να κατασκευάσει την 

προσωπική του µετα-µυθοπλασιακή εκδοχή σε δύο επίπεδα: 
o επίπεδο της αναζήτησης δεδοµένων εντός ψηφιακών διαδικτυακών 

περιβαλλόντων και 
o επίπεδο της αποτύπωσης των επιχειρηµάτων του µαθητή σε γραπτή µορφή, 

δοµώντας µία σύνθεση που θα διέπεται από συνοχή και συνεκτικότητα. 
Συµπερασµατικά,  παρατηρείται πλουραλισµός στην επιλογή του κατάλληλου 

µυθικού υπόβαθρου, γεγονός που επιδρά στον τρόπο διαµόρφωσης του µηχανισµού της 
εννοιολογικής σκαλωσιάς και κατ’ επέκταση της εννοιολογικής γέφυρας µέσω της 
διαλεκτικής σχέσης που αναπτύσσεται µε µία ανάλογη/οµόλογη ‘µυθολογική σκαλωσιά’ ή 
‘γέφυρα’. Μολονότι οι νοηµατοδοτικές συνδέσεις της Επιστήµης και του Ειδώλου 
διατηρούν αρκετά σαφή τα εννοιολογικά περιγράµµατα εντός των οποίων προσδιορίζεται 
το σηµασιολογικό εύρος τους (λογική και θρησκεία), η συσχέτισή τους µε κάποιο µυθικό 
υπόβαθρο µεταβάλλει τον ερµηνευτικό τους ορίζοντα σε µεγάλο βαθµό. Το γεγονός αυτό 
εξηγείται από τη µεταφορική διάσταση που εµπεριέχεται στη µυθηµατική τους λειτουργία, 
καθώς το µυθικό σηµαίνον επικαθορίζει το σηµασιολογικό περιεχόµενο του ποιητικού 
λόγου. Η κατασκευή του εννοιολογικού ιστού οικοδοµείται µε τις ποιητικές πρώτες ύλες 
των Παλαµικών ποιηµάτων· από τη στιγµή, όµως, που ο µυθικός ιστός δηµιουργεί 
συνδηλωτικές προεκτάσεις στις νοηµατοδοτικές ερµηνείες του κειµένου, αναπτύσσεται 
ένας γόνιµος διάλογος ανάµεσα στο µυθικό υπόβαθρο και το ποιητικό διακείµενο, µε 
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αποτέλεσµα να µετεξελίσσονται τα ερµηνευτικά σενάρια. Το µοντέλο των  υβριδικών 
σηµείων παρέχει τρία επίπεδα διερεύνησης παρόµοιων επιδράσεων ανάµεσα στο µυθικό 
και το λογοτεχνικό επίπεδο νοηµατοδότησης (κρυµµένες οµοιότητες, εικονικός διάλογος, 
µετα-µυθοπλασιακή προσέγγιση), καθιστώντας δυνατή την περαιτέρω ανάλυση της 
αναλογικής/οµολογικής σχέσης ανάµεσα στα δύο συστήµατα νοηµατοδότησης. Η 
διδακτική αξιοποίηση µίας τέτοιας αναλυτικής διαδικασίας επιδέχεται διαφορετικών 
εφαρµογών και συναρτάται µε τη στοχοθεσία του διδάσκοντος. 

 

5.3.2. Παρουσίαση των κατ’ οίκον εργασιών των µαθητών στο µάθηµα της 10/03/09 
(Άγγελος Σικελιανός, ‘Γιατί βαθιά µου δόξασα’) 

Στις σχετικές εργασίες παρουσιάζεται πρόοδος σε σχέση µε το παρελθόν, καθώς οι 
µαθητές εισχωρούν σε βάθος στα υπό ανάλυση θέµατα και αναδεικνύουν πληρέστερα τις 
εννοιολογικές συσχετίσεις µε µυθολογικά αρχέτυπα και ρεαλιστικά στοιχεία. Έχουν 
κατακτήσει σε µεγάλο βαθµό τη δυνατότητα αξιοποίησης των διαδικτυακών πληροφοριών 
µέσω της σύνθεσής τους σε ένα κείµενο µε οργανική συνοχή και πρωτότυπη σύνθεση των 
ιδεών. Αναλύω παρακάτω τους βασικούς µηχανισµούς εννοιολογικής συγκρότησης εννέα 
εργασιών µέσω του My First Ex.126

 Σε κάθε εργασία θα εντοπιστούν το προτεινόµενο 
µυθικό αρχέτυπο, οι νοηµατοδοτικές συνδέσεις του µαθητή στην εννοιολογική σκαλωσιά 
και η προτεινόµενη ανά περίπτωση εννοιολογική γέφυρα. 

 

                                                           
126 Για πληρέστερη ενηµέρωση του αναγνώστη, οι αναφερόµενες εργασίες παρατίθενται στο Παράρτηµα µε 
την εξής αρίθµηση: Σεµέλη Νο 20, Αναξίµανδρος, Λεωνίδας & Ήφαιστος Νο 21, ∆ήµητρα Νο 22, Περικλής 
Ν

ο 23, Αλκµήνη Νο 24, Ερατώ Νο 25, Υπατία Νο 26, Ιφιγένεια Νο 27, Ηρακλής Νο 28. 
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Μαθήτρια Σεµέλη  
Μυθικό αρχέτυπο: Ηρακλής 
Λογοτεχνία: Σικελιανός 
Πραγµατικότητα: ‘Γιατί βαθιά µου δόξασα’ 
Εννοιολογική σκαλωσιά: οι νοηµατοδοτικές συνδέσεις δοµούνται µε αφετηρία το γεγονός 
ότι ο ποιητής φέρει µέσα του ‘κάτι από την τυφλή δύναµη’ της φύσης, το ρόλο του 
συνεχούς διαλογισµού στην ωρίµανση της ποιητικής σκέψης, τη συνθήκη σύµφωνα µε την 
οποία οι µεταβολές του φυσικού κόσµου συνεπάγονται τις µεταβολές που υφίσταται ο 
ποιητής ως µέρος εκείνου. Έτσι, τα αντίθετα φυσικά φαινόµενα εγγυώνται την αρµονία 
της φύσης, ενώ και η τέχνη µιµείται τη φύση: 
 
Ο Σικελιανός […] αγγίζει τη µυστική ουσία των πραγµάτων. Για αυτόν η φύση δεν ήταν η στατική 
µορφή του τοπίου. […]  κατανοεί πως η φύση µεταβάλλεται χάρη στις φυσικές δυνάµεις και ότι και ο 
ίδιος µεταβάλλεται σαν µέρος της φύσης. Τα αντίθετα φυσικά φαινόµενα διαδέχονται το ένα το άλλο 
και δηµιουργούν την αρµονία της φύσης. Η φύση αγαπάει τα αντίθετα και µε αυτά δηµιουργεί τη 
συµφωνία, ενώνει, λόγου χάρη, το αρσενικό µε το θηλυκό και πραγµατώνει την πρώτη οµόνοια µε 

την ένωση των αντιθέτων. Φαίνεται πως και η τέχνη µιµείται τη φύση και κάνει το ίδιο. Η 
ζωγραφική αναµιγνύει τα χρώµατα, η µουσική συνδυάζει τους ψηλούς και τους χαµηλούς τόνους, η 
γραµµατική αναµειγνύει τα σύµφωνα µε τα φωνήεντα. Όπως υποστήριξε και ο Ηράκλειτος: ‘οι 

συνδέσεις γίνονται από τα όλα κι από τα όχι όλα, οµόνοια – διχόνοια, συµφωνία – ασυµφωνία: ‘από 
όλα γεννιέται το Ένα και από το Ένα όλα’. Έτσι, ‘τα αντίθετα ταιριάζουν, από τις διαφορές γεννιέται 

η ωραία αρµονία’. 

 
Εννοιολογικές γέφυρες: ‘ο ήρωας [Ηρακλής] περνά πολλές δοκιµασίες που τον οδηγούν 
στην τελειότητα της ύπαρξής του’ (απόρριψη της αιτιοκρατίας και πάλη για την κατάκτηση 
της Αρετής). Η εννοιολογική γέφυρα δοµείται γύρω από την κεντρική έννοια της ‘πάλης’  
και το βιωµατικό περιεχόµενο του ‘αγώνα’  στον οποίο αποδύεται ο άνθρωπος. Θεωρώντας 
ως δεδοµένο ότι ‘ο κύκλος της ζωής είναι αέναος’ και λαµβάνοντας υπόψη τη 
σηµασιολογική συνάφεια των όρων ‘τέλος’  και ‘τέλειο’ σύµφωνα µε το ποίηµα του 
Σικελιανού και το µύθο του Ηρακλή, προκύπτει το συµπέρασµα ότι ‘οποιοσδήποτε 
επιθυµεί την ολοκλήρωση και την αρµονία, πρέπει µόνος του να τα κατακτήσει, υπηρετώντας 
την ανθρωπότητα, και όχι µέσα από µία παθητική στάση’. Παρατίθεται ένα ενδεικτικό 
απόσπασµα από τη σύνδεση µε το αντίστοιχο µυθικό υπόστρωµα: 
 
Όταν η Ήρα στέλνει δύο φίδια, εκείνος [ο Ηρακλής] µωρό στην κούνια τα πνίγει (απόρριψη της 
αιτιοκρατίας). Όταν ο Ηρακλής µεγάλωσε, η Αρετή του υπόσχεται τον κακοτράχαλο δρόµο, γεµάτο 
εµπόδια και ανηφοριές, αλλά και χαρές της ζωής, κατακτηµένες µε κόπους και θυσίες µέσα από την 
προσφορά στο συνάνθρωπο, την αδιάκοπη εργασία και τη διαβίωση µε βάση το γερό σώµα που 
υπηρετεί το πνεύµα (αρµονία των αντιθέτων σώµατος – ψυχής). Ο ποιητής την περιγράφει 

µεταφορικά ‘Εβύθισα τη σκέψη µου µέσα στην πάσαν ώρα’. Και ο Ηρακλής µέσα από συµβολικές 
δοκιµασίες, διαµορφώνεται και προσφέρει στους ανθρώπους τη βοήθειά του. Αναζητώντας την 

εσωτερική του αρµονία, δοκιµάζεται και υπηρετεί. Σφάλλει και εξιλεώνεται µε τους άθλους του. Ο 
κύκλος της ζωής συµβολίζεται στους 12 άθλους του. Αφού 12 είναι και οι µήνες του έτους. Στο τέλος 
πεθαίνει και ο θάνατος είναι αναπότρεπτος, µέρος της υλικής φύσης του σώµατος. Ο ίδιος όµως 

ανεβαίνει στον Όλυµπο και γίνεται θεός. 
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Σχόλιο: πρόκειται για εξαιρετικό δείγµα σύνθεσης του µυθικού και του ποιητικού 
σηµειωτικού συστήµατος νοηµατοδότησης, διότι η µαθήτρια Σεµέλη κατορθώνει να 
δοµήσει επαρκώς αιτιολογηµένες εννοιολογικές συσχετίσεις και να προβάλει µε κριτική 
σκέψη µία ερµηνευτική εκδοχή του ποιήµατος µέσα από την ανάδειξη κρυµµένων 
οµοιοτήτων, την ανάπτυξη εικονικού διαλόγου ανάµεσα στο Σικελιανό και τον 
προσωποποιηµένο µύθο του Ηρακλή, καθώς και τη µετα-µυθοπλασιακή προσπέλαση του 
ποιητικού κειµένου, εφαρµόζοντας την Τρίτη ∆ιατύπωση των κειµενικών νοηµάτων, 
δηλαδή τον επαναπροσδιορισµό του εκφωνηµατικού περιεχοµένου των εννοιολογικών 
πρώτων υλών του. 

 

Μαθητές Αναξίµανδρος – Λεωνίδας – Ήφαιστος  
Μυθικό αρχέτυπο: Περσεφόνη  
Λογοτεχνία: ‘Γιατί βαθιά µου δόξασα’ [οι µαθητές το εντάσσουν στο πεδίο ‘Ποίηµα’] 
Πραγµατικότητα: Άγγελος Σικελιανός [οι µαθητές το εντάσσουν στο πεδίο ‘Ποιητής’] 
Εννοιολογική σκαλωσιά: στο πεδίο της πραγµατικότητας κυριαρχεί η ‘συµφιλίωση’  µε το 
θάνατο και προβάλλεται ο παραλληλισµός της κοσµοθεωρίας του ‘µυθολογικού 
ανθρώπου’ µε το ποιητικό υποκείµενο του Σικελιανού, συνθήκη που δικαιολογεί το λόγο 
που ο ποιητής είναι αδιάφορος για το πότε θα πεθάνει, ταυτίζοντας το σκοπό της ζωής του 
µε την ανακάλυψη του βαθύτερου ‘νοήµατός’ της: 
 

Ο Άγγελος Σικελιανός φαίνεται να είναι συµφιλιωµένος µε την ιδέα του θανάτου, όπως και οι 
άνθρωποι των παλαιών χρόνων, σύµφωνα µε τη µυθολογία. Είχαν προσωποποιήσει τον θάνατο µε 
τον Άδη και πίστευαν στη µετά θάνατον ζωή. Παρόλο που φοβόντουσαν τον θάνατο, ήξεραν πως η 
µετάβασή τους σε αυτό το στάδιο, τους έκανε σεβαστούς από τους εν ζωή ανθρώπους. Κανένας δεν 
µπορούσε να προσβάλει τους νεκρούς ή να κάνει αρνητική αναφορά σε αυτούς. Έτσι και ο ποιητής 
φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σχέση µε το θάνατο και να βλέπει τη θετική πλευρά κάθε δυσάρεστου 
φυσικού φαινοµένου. Αυτό φαίνεται από την τελευταία στροφή του ποιήµατος, όπου εκδηλώνει 
αδιαφορία για το πότε θα τελειώσει τη ζωή του και απλά τον ενδιαφέρει το νόηµα της ζωής. 

 
Εννοιολογικές γέφυρες: το ποίηµα αντικατοπτρίζει τη µυθική οπτική γωνία της εναλλαγής 
των εποχών, περιγράφοντας τη βαθύτερη ενότητα ανάµεσα στην αισθητική απόλαυση της 
ζωής και της φύσης, αλλά και την αλληλεξάρτησή τους µε το θάνατο: 
 
Το κείµενό µας θα µπορούσε να συσχετιστεί µε τον µύθο της Περσεφόνης. Ο ποιητής χρησιµοποιεί 
πλούτο από εικόνες µε τις οποίες εκφράζει την αισθητική χαρά της Φύσης και της Ζωής, αλλά 

περιγράφει και τον Θάνατο. Μπορούµε να συγκρίνουµε το µύθο της Περσεφόνης µε την τρίτη στροφή 
του ποιήµατος, στην οποία συναντάµε µια αντίθεση (‘Αν είν’ η µέρα βροχερή, σέρνει πιο πλούσιο 
φως …’). Σύµφωνα  µε τον µύθο της Περσεφόνης, ο Πλούτωνας την πήρε στον κάτω κόσµο. Όταν 
ήταν στον Άδη, στον επάνω κόσµο ‘κυριαρχούσε’ το Φθινόπωρο (3η στροφή: βροχερή ηµέρα) και ο 
Χειµώνας. Και όταν επέστρεφε στον επάνω κόσµο, κυριαρχούσαν η Άνοιξη και το Καλοκαίρι (2η 

στροφή: ηλιόλουστες ηµέρες). 
 
Σχόλιο: µολονότι οι µαθητές Αναξίµανδρος, Λεωνίδας και Ήφαιστος κάνουν µία πρόχειρη 
εργασία δίχως ιδιαίτερο βάθος αναλυτικής σκέψης, παρέχουν κριτικές εννοιολογικές 
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διασυνδέσεις του ποιητικού κειµένου µε το επιλεγόµενο µυθικό υπόβαθρο, κατανοώντας 
τους µηχανισµούς της ανακάλυψης κρυµµένων οµοιοτήτων και της ανάπτυξης εικονικού 
διαλόγου ανάµεσα στο Σικελιανό και τον προσωποποιηµένο µύθο της Περσεφόνης. Ο 
µετα-µυθοπλασιακός στοχασµός τους, ωστόσο, στερείται του απαιτούµενου υπόβαθρου για 
την εκπλήρωση του κριτηρίου της Τρίτης ∆ιατύπωσης, λόγω της συνοπτικής και 
αφαιρετικής δοµής της εννοιολογικής σκαλωσιάς που έχουν δοµήσει. 

 
Μαθήτρια ∆ήµητρα  

Μυθικό αρχέτυπο: Αβραάµ και Σάρα 
Λογοτεχνία: Άγγελος Σικελιανός 
Πραγµατικότητα: Ζωή 
Εννοιολογική σκαλωσιά: η κυρίαρχη έννοια της ζωής πλαισιώνεται από µία σειρά 
στοχασµών του ποιητή, όπως η πίστη στη γη και τη φύση, η απόρριψη της φυγής, η 
ανάδειξη σταθερών αληθειών, η ανακάλυψη του σκοπού της ύπαρξης στην πηγή της χαράς 
και η άρνηση της αιτιοκρατίας. Ζητούµενο, τελικά, είναι η πηγή της δηµιουργίας, καθώς 
από τη σύζευξη των αντιθέτων προκύπτει η αναζήτηση των σταθερών αξιών.  
 

[…] ο Αβραάµ και η Σάρα είχαν πίστη στο Θεό. Αφοσιώθηκαν στον Θεό και απέρριψαν τη φυγή. 
Έτσι καταργούν τα όρια και παράλληλα αναδεικνύουν τις σταθερές αλήθειες. Καταλαβαίνουν πως 
ό,τι είναι εφήµερο, χάνεται. Αυτό τους οδηγεί να ψάξουν πράγµατα που είναι αιώνια και δεν 

τελειώνουν… Να ψάξουν την πηγή της ζωής… Έτσι συνειδητοποιούν πως ο Θεός είναι ο σκοπός της 
ζωής και πως Αυτός και µόνο θα τους χαρίσει απλόχερα τη χαρά. […] Συµπερασµατικά, 

απορρίπτουν την αιτιοκρατία και υιοθετούν την αέναη σκέψη. 

 
Εννοιολογική γέφυρα: απόρριψη της αιτιοκρατίας και θεµελιώδης ρόλος της πίστης σε 
κάποιο ανώτερο ιδανικό: 
 
[…] µπορούµε κάλλιστα να συγκρίνουµε το ποίηµα του Α. Σικελιανού ‘Γιατί βαθιά µου δόξασα’ µε 
την ιστορία του Αβραάµ και της Σάρας. Και στα δύο κείµενα τονίζεται κυρίως η απόρριψη της 

αιτιοκρατίας, αλλά παράλληλα κυριαρχεί η αναζήτηση του σκοπού, καθώς και η πίστη και αφοσίωση 
στη γη, στη φύση και στο Θεό. Επίσης, µπορούµε να πούµε πως η βαθιά πίστη µας οδηγεί σε µια πιο 

αισιόδοξη στάση προς τη ζωή. 

 
Σχόλιο: η ανάλυση του µυθικού υπόβαθρου που επιχειρεί η µαθήτρια ∆ήµητρα είναι 
δοµηµένη µε ‘δάνειες’ από το ποιητικό κείµενο νοηµατοδοτικές επιλογές – οι οποίες 
αναδεικνύονται µε βάση τα υπογραµµισµένα παραπάνω µέρη – µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργείται η εντύπωση πως οι συγκεκριµένες δοµές της ποιητικής ανάλυσης 
επιβάλλουν την ερµηνευτική τους ισχύ στο µυθικό υπόστρωµα, χωρίς να ανταποκρίνονται 
σε όλες τις πτυχές του. Για παράδειγµα, η µαθήτρια συνδέει την πίστη στη γη και τη φύση 
µε την πίστη στο Θεό, οµογενοποιώντας το µεταφυσικό στοχασµό σε ένα ανώτερο 
ιδανικό. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, δεν αναιρεί την ικανότητα  της ανακάλυψης 
κρυµµένων οµοιοτήτων και της ανάπτυξης εικονικού διαλόγου ανάµεσα στο Σικελιανό και 
τον προσωποποιηµένο µύθο του Αβραάµ και της Σάρας. ∆εν µπορεί να γίνει λόγος για 
µετα-µυθοπλασιακή θεώρηση της µαθήτριας και χρήση της Τρίτης ∆ιατύπωσης, λόγω του 
ότι ερµηνεύει τον προτεινόµενο µύθο µε βάση το αναλυθέν ποίηµα, ενώ θα έπρεπε να 
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ακολουθήσει την αντίστροφη πορεία. Σηµειώνεται ο ρόλος της αναζήτησης διαδικτυακών 
πηγών στη διαδικασία δόµησης της εργασίας, όπως παρουσιάζεται, για παράδειγµα, µε την 
αποτύπωση της φωνής του Θεού: ‘Αβραάµ, Αβραάµ. Μη επιβάλεις την χείρα σου επί το 
παιδάριο’. 
 

Μαθητής Περικλής  
Μυθικό αρχέτυπο: Θάνατος 
Λογοτεχνία: Άγγελος Σικελιανός 
Πραγµατικότητα: Ζωή 
Εννοιολογική σκαλωσιά: στο πεδίο της πραγµατικότητας κυρίαρχη είναι η έννοια της 
ζωής. Κοµβικής σηµασίας είναι η σύλληψη της δηµιουργίας ενός παγκόσµιου 
πνευµατικού πυρήνα, ικανού ‘να συνθέσει τις αντιθέσεις των λαών’ (‘ ∆ελφική ιδέα’). Στο 
βιωµατικό αυτό πλαίσιο εντάσσεται και ο φιλοσοφικός στοχασµός του αναλυόµενου 
ποιήµατος; 
 
Ο ποιητής αφηγείται στο ποίηµα σε πρώτο πρόσωπο για να παρουσιάσει µε λόγο λυρικά πληθωρικό 

την πορεία της συµφιλίωσής του µε το θάνατο. Περιγράφει όχι σαν εξοµολόγηση, αλλά σαν 
κατόρθωµα, σαν αποτέλεσµα ενός αγώνα, µια προσωπική πορεία προς τη γνώση των πραγµάτων, 
προς την αποδοχή του κύκλου της ζωής, προς το ξεπέρασµα του φόβου του θανάτου. Στο δοξαστικό 
ποίηµα που µελετάµε η ζωή παρουσιάζεται µόνο από την πλευρά της δηµιουργικότητας, της χαράς, 
της ανανέωσης, της φυσικής δύναµής της. Ο ποιητής επέλεξε αυτήν την πλευρά της, διότι ακριβώς το 
νόηµα της ζωής ως δηµιουργίας και ακατάβλητης ζωτικότητας θέλει να προβάλει και όχι τα βάσανα 

ή τους καηµούς ενός ανθρώπου. Η αισιόδοξη αντιµετώπιση προϋποτίθεται σε έναν ύµνο και ο 
ποιητής ακριβώς έναν ύµνο έχει συνθέσει. […]  

 
Εννοιολογικές γέφυρες: Η ποίηση αποτελεί το σηµείο τήξης της ζωής και του θανάτου, 
ένα σύνολο αδιάσπαστο, µία οργανική ενότητα που ‘αποκαλύπτει και σηµατοδοτεί το βαθύ 
νόηµα της ύπαρξης’. Έτσι, η φθοροποιός δράση του θανάτου ακυρώνεται από την 
αναγεννητική δύναµη της ζωής, ενώ αποστολή του ποιητή είναι να συλλάβει και να 
υµνήσει µέσω της ποίησής του αυτή τη βιταλιστική θεώρηση: 
 

Στο ποίηµα παρουσιάζεται ο ποιητής που λατρεύει τη ζωή να συµφιλιώνεται µε το θάνατο. 
Εµφανίζεται, δηλαδή, µέσω της ποίησης, η ζωή και ο θάνατος ως σύνολο αδιάσπαστο, ως ενότητα 

που αποκαλύπτει και σηµατοδοτεί το βαθύ νόηµα της ύπαρξης. Η τρίτη στροφή ανεβάζει πιο πολύ τον 
δοξαστικό τόνο: […] [ Ο ποιητής] ανακάλυψε και αποδέχτηκε τη βαθύτερη λειτουργία του θανάτου. 

[…]Ο ποιητής στο ποίηµά µας βλέπει αυτά τα φαινόµενα µόνο από την πλευρά τη θετική, την 
ανθοφόρα […] Παραλείπει τη δράση του θανάτου και της καταστροφής, διότι εντέλει η ζωή 
επικρατεί, η ζωή απορροφά το θάνατο και συνεχίζεται, τον εντάσσει στον αέναο κύκλο της. 

 
Σχόλιο: ο µαθητής Περικλής εντάσσει τη σύνδεση ανάµεσα στην ανάλυση των κειµενικών 
νοηµάτων και το µυθολογική θεώρηση του θανάτου στο γενικότερο πλαίσιο του 
φιλοσοφικού στοχασµού του Σικελιανού, όπως αυτός συµπυκνώνεται στη ‘∆ελφική Ιδέα’, 
η οποία περιλαµβάνει µεταξύ άλλων «µία παγκόσµια ένωση για τη συναδέλφωση των λαών, 
και το ‘∆ελφικό Πανεπιστήµιο’, στόχος του οποίου θα ήταν να συνθέσει σε έναν ενιαίο µύθο 
τις παραδόσεις όλων των λαών». Από την άποψη αυτήν, δικαιολογείται η επιλογή του 
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µαθητή να µην αναζητήσει σε έναν συγκεκριµένο µύθο το αρχέτυπο της κειµενικής δοµής, 
αλλά να προβάλει ολιστικά το µεταφυσικό στοχασµό του Σικελιανού περί θανάτου. Το 
γεγονός αυτό προσδίδει µεν βάθος στην αναλυτική σκέψη του µαθητή, η οποία 
ενσωµατώνει στην ερµηνευτική δυναµική της τη ‘φυσιοκρατική’ τεκµηρίωση του 
µεταφυσικού στοχασµού του ποιητή, περιγράφοντας τον τρόπο που διάφορα φυσικά 
φαινόµενα αποδεικνύουν την υπερίσχυση της ζωής επί του θανάτου. Από την άλλη, η 
αφαιρετική σύλληψη του µυθικού υπόβαθρου του θανάτου δεν επιτρέπει την εφαρµογή 
κρυµµένων οµοιοτήτων, εικονικού διαλόγου και µετα-µυθοπλασιακής θεώρησης. 
 

Μαθήτρια Αλκµήνη  
Μυθικό αρχέτυπο: ∆ήµητρα και αρπαγή της Περσεφόνης 
Λογοτεχνία: Άγγελος Σικελιανός 
Πραγµατικότητα: η δοξασία της ζωής [ο όρος ‘δοξασία’ εννοείται ως ‘δοξολογία’] 
Εννοιολογική σκαλωσιά: κοµβικής σηµασίας έννοια είναι η δοξολογία της ζωής. Η 
µετάβαση από την καταστροφή στη δηµιουργία και από το θάνατο στη ζωή γίνεται 
αντιληπτή µόνο µε τη θεωρία της σύζευξης των αντιθέτων και την αντιµετώπιση του 
θανάτου µε νότα αισιοδοξίας: 
 
Στο εν λόγω ποίηµα είναι έντονη η προβολή του ποιητικού εγώ µέσω του στοχαστικού περιεχοµένου 
του που βασίζεται στη κοσµοθεωρία του Σικελιανού. […] Αξιοσηµείωτη όµως είναι η διαρκής 

αναφορά του ποιητή στο θάνατο, µε θετικό πάντα τρόπο. […] Η αντιµετώπιση αυτή είναι αξιέπαινη, 
λαµβάνοντας υπόψη ότι όταν ο ποιητής δηµιουργεί το έργο αυτό, αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα 
υγείας. […] Βυθίζει τον εαυτό του στην αέναη σκέψη και αναζητά τη ζωή µέσα από τις πραγµατικές 

της αξίες, αυτές που οδηγούν στην αιωνιότητα. 

 
Εννοιολογικές γέφυρες: η λατρεία της φύσης, η σύνδεση του ποιητή µε τη γη και η 
∆ελφική Ιδέα παραπέµπουν στο µύθο της ∆ήµητρας, θεάς της γης και µέλους του 
δωδεκάθεου. Έτσι, η υπερβατικότητα του θεϊκού στοιχείου µετουσιώνεται στον ποιητικό 
λόγο: 
 
Κύριο θέµα του ποιήµατος αποτελεί η ανώτατη λατρεία της φύσης και η στενή σχέση του ποιητή µε τη 
γη. Το γεγονός αυτό µε οδήγησε να συνδέσω το ποίηµα του Σικελιανού ‘Γιατί βαθιά µου δόξασα’ µε 
το µύθο της ∆ήµητρας, θεάς της γης. Εκτός από την ιδιότητα της θεάς της γης, η ∆ήµητρα, ως µέλος 
του ∆ωδεκάθεου, συνδέεται έµµεσα µε τη ∆ελφική ιδέα, που σηµάδεψε τη ζωή του ποιητή. […] 
Παρατηρούµε ότι το θεϊκό στοιχείο κυριαρχεί έµµεσα σ’ όλο το ποίηµα µέσω της υπέρβασης των 

ορίων απ’ τον άνθρωπο µε όργανο έκφρασης την ποιητική δηµιουργία. 
 
Σχόλιο: πρόκειται για µεστή ανάλυση, µε επαρκή αιτιολόγηση του επιλεγόµενου µυθικού 
υπόβαθρου, η οποία δοµείται µέσω της ανακάλυψης κρυµµένων οµοιοτήτων, της 
ανάπτυξης εικονικού διαλόγου ανάµεσα στο Σικελιανό και τον προσωποποιηµένο µύθο της 
∆ήµητρας και της Περσεφόνης, καθώς και της µετα-µυθοπλασιακής θεώρησης της 
µαθήτριας Αλκµήνης, η οποία αναπλάθει δηµιουργικά τις παραµέτρους του κειµενικού 
εννοιολογικού ιστού. 
 

Μαθήτρια Ερατώ  
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Μυθικό αρχέτυπο: Αβραάµ και Σάρα 
Λογοτεχνία: Άγγελος Σικελιανός 
Πραγµατικότητα: ‘Γιατί βαθιά µου δόξασα’ 
Εννοιολογική σκαλωσιά: Λειτουργική είναι η χρήση εννοιών όπως ‘ενδοσκόπηση’  και 
‘µυστική εµπειρία’ του ποιητή, οι οποίες οδηγούν στην υπέρβαση της συµβατικής 
µέτρησης του χρόνου και των λογικών αιτίων των πραγµάτων. Η πίστη του ανθρώπου στη 
γη και η βύθιση της σκέψης του στο χρόνο είναι οι παράγοντες που ανυψώνουν τελικά το 
πνεύµα του και τον οδηγούν στην απάντηση των υπαρξιακών ερωτηµάτων: 
 

Το περιεχόµενο του κειµένου αναφέρεται στο ότι ο ποιητής δόξασε και πίστεψε τη γη. ∆εν 
αποµακρύνθηκε ποτέ από τις εµπειρίες που αυτή του προσέφερε και υιοθέτησε τη µυστική σιωπή της 

ενδοσκόπησης. Γι’ αυτό ανακαλύπτει και πάλι στη γη την πηγή της χαράς και της έµπνευσης. 
Ανυψώθηκε πάνω από το χρόνο και τις λογικές αιτίες των πραγµάτων, αλλά βύθισε την σκέψη του 
µέσα στην κάθε ώρα, για να κατακτήσει τη συνείδηση της ζωής και του κόσµου. Γι’ αυτό τώρα η 

µυστική εµπειρία του δροσίζει σαν βροχή. […] 

 
Εννοιολογικές γέφυρες: τόσο ο Αβραάµ και η Σάρρα, όσο και ο Σικελιανός, πιστεύουν σε 
κάτι και το δοξάζουν βαθιά· οι δύο πρώτοι στο Θεό, ο δεύτερος στη γη και τις εµπειρίες 
που σχετίζονται µε εκείνην. Επίσης, είναι συµφιλιωµένοι και οι τρεις µε το θάνατο και 
επιλέγουν συνειδητά την απόρριψη της αναζήτησης λογικών αιτίων: 
 
Και ο ποιητής και οι δύο πρωταγωνιστές του µύθου πιστεύουν σε κάτι και το δοξάζουν βαθιά. Ο 

Σικελιανός δοξάζει και πιστεύει τη γη, χωρίς να αποµακρύνεται ποτέ από τις εµπειρίες που αυτή του 
προσφέρει, αντίστοιχα ο Αβραάµ και η Σάρα δοξάζουν και πιστεύουν στο Θεό χωρίς ποτέ να τον 

απαρνηθούν παρά τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν. Ο ποιητής πιστεύει και δοξάζει τη γη χωρίς να 
αναζητά τις λογικές αιτίες των πραγµάτων, έτσι και οι δύο άνθρωποι πιστεύουν στο Θεό και ζητούν 
τη δικιά του βοήθεια για την πραγµατοποίηση της επιθυµίας τους και όταν ακόµα αυτός δεν τους την 
πραγµατοποιεί, δεν ψάχνουν την αιτία, απλώς συνεχίζουν να πιστεύουν σε αυτόν. Τέλος, ο ποιητής 
στο τέλος καταφέρνει, αφού διαλύονται όλα τα εφήµερα µπροστά του, και συµφιλιώνεται µε τον 
θάνατο, γιατί πίστεψε ότι και µετά από αυτόν έρχεται η αναγέννηση, οµοίως και οι δύο ήρωες 
συµφιλιώθηκαν µε την ιδέα του θανάτου χωρίς την πραγµατοποίηση της επιθυµίας τους και 

συνέχισαν να πιστεύουν και να δοξάζουν βαθιά µέσα τους. 

 
Σχόλιο: µολονότι η µαθήτρια Ερατώ επιλέγει το ίδιο µυθικό υπόστρωµα µε τη µαθήτρια 
∆ήµητρα, δε δανείζεται τις εννοιολογικές πρώτες ύλες του ποιητικού κειµένου, όπως η 
δεύτερη, αλλά οδηγείται στην παραπάνω αντιστικτική παρουσίαση των κρυµµένων 
οµοιοτήτων και της ανάπτυξης εικονικού διαλόγου ανάµεσα στο Σικελιανό και τον 
προσωποποιηµένο µύθο του Αβραάµ και της Σάρας. Αντί να συγχωνεύει την πίστη στη γη 
και τη φύση µε την πίστη στο Θεό, η µαθήτρια Ερατώ αποτυπώνει τις αναλογίες ανάµεσα 
στους δύο νοηµατοδοτικούς ορίζοντες, διατηρώντας τις εννοιολογικές παρεκκλίσεις τους 
και επιτυγχάνοντας έτσι τη µετα-µυθοπλασιακή ερµηνεία του ποιητικού κειµένου. 

 
Μαθήτρια Υπατία  

Μυθικό αρχέτυπο: γέννηση Χριστού 
Λογοτεχνία: Άγγελος Σικελιανός 
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Πραγµατικότητα: πίστη στη ζωή – συµφιλίωση µε το θάνατο 
Εννοιολογική σκαλωσιά: µε πολύ λιτό τρόπο αποδίδονται εύστοχα οι τρεις βασικοί 
άξονες του στοχασµού του Σικελιανού:  
 
Με το ποίηµά του ο Άγγελος Σικελιανός αναζητάει τον σκοπό της ζωής, απορρίπτει την αιτιοκρατία 

και συµφιλιώνεται µε τον θάνατο. 

 
Εννοιολογικές γέφυρες: η απόρριψη της αιτιοκρατίας, η ‘βίωση του µυστηρίου της 
ύπαρξης’, η δοξολογία της ζωής µε µέσο την πίστη, η κατάργηση των ορίων ανάµεσα στην 
αρχή και το τέλος, η µετατροπή της καταστροφής σε αναγέννηση και η συµφιλίωση του 
ανθρώπου µε το θάνατο ως ‘προορισµό της ύπαρξής του’, ανιχνεύονται τόσο στο ποίηµα 
του Σικελιανού, όσο και στην ιστορία του Ιησού: 
 

Το ποίηµα αυτό µπορεί να συνδεθεί µε την ιστορία της γέννησης, της ζωής και του θανάτου του 
Ιησού. Το θέµα της απόρριψης της αιτιοκρατίας το συναντάµε και στον τρόπο µε τον οποίο 

γεννήθηκε ο Ιησούς, δηλαδή η θεόσταλτη εγκυµοσύνη της Μαρίας, χωρίς να υπάρχουν συζυγικές 
σχέσεις (δεν υπάρχει λογική εξήγηση). Με αυτόν τον τρόπο ο Ιησούς βιώνει το µυστήριο της ύπαρξης. 
Με την ζωή του και την πίστη του δοξολογεί την ζωή και [την] αναδεικνύει ως πηγή δηµιουργίας και 
χαράς. ∆εν υπάρχουν όρια ανάµεσα στην αρχή και το τέλος, ισχυρίζεται ο ποιητής. Αποδέχεται την 
καταστροφή ως τρόπο καινούρια γέννησης. Έτσι και η ζωή του Ιησού δεν έχει τέλος, κάτι που 

φαίνεται µε την Ανάστασή του. Αυτή η Ανάσταση αποτελεί τον τρόπο της καινούριας γέννησης της 
ζωής των ανθρώπων (αιώνια ζωή). Ο ποιητής στο τέλος του ποιήµατος προσεγγίζει την ιδέα του 
θανάτου µε µία θετική µατιά και συµφιλιώνεται µαζί του (‘ο µέγας θάνατος µου γίνηκε αδερφός!’). 
Ανάλογα και ο Ιησούς από την αρχή της ζωής του συµφιλιώνεται µε τον θάνατο, γνωρίζοντας ότι 

αυτός είναι ο προορισµός της ύπαρξής του. 

 
Σχόλιο: η αναγωγή του Σικελιανού στο µύστη που θα βιώσει το µυστήριο της ύπαρξης, 
αποδεχόµενος τον προορισµό της ύπαρξής του, πλαισιώνεται µε παραµέτρους που 
αναδεικνύουν κρυµµένες οµοιότητες και αναπτύσσουν εικονικό διάλογο ανάµεσα σε 
εκείνον και το αρχέτυπο του Χριστού, προβάλλοντας, παράλληλα, τη µετα-µυθοπλασιακή 
προσπέλαση του κειµένου µε επίκεντρο τη σωτηριολογική επαγγελία του ποιητικού 
Λόγου. Πρόκειται για αναλυτική κριτική προσέγγιση που παρουσιάζεται µε λιτότητα, 
εξαιρετική ακρίβεια και σαφήνεια. 

 
Μαθήτρια Ιφιγένεια  

Μυθικό αρχέτυπο: [η µαθήτρια δε θέτει λέξη – κλειδί στο συγκεκριµένο πεδίο] 
Λογοτεχνία: Άγγελος Σικελιανός 
Πραγµατικότητα: Χριστός 
Εννοιολογική σκαλωσιά: ο παραλληλισµός ανάµεσα στο λόγο του Ευαγγελίου για το  
Χριστό και τον ποιητικό λόγο του Σικελιανού εντοπίζεται σε ‘πολλά’ και ‘σηµαντικά’ 
‘κοινά βασικά στοιχεία’: 
 

Στο λογοτεχνικό ποίηµα του Άγγελου Σικελιανού ‘Γιατί βαθιά µου δόξασα’ εντοπίζουµε κάποια 
κοινά βασικά στοιχεία σύµφωνα µε το Ευαγγέλιο για την ζωή του Χριστού. Τα στοιχεία αυτά είναι 
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τόσο πολλά και τόσο σηµαντικά, που κάνουν πολλά από τα κύρια µηνύµατα που περνά ο Α. 
Σικελιανός στο ποίηµά του να µοιάζουν αρκετά µε τη ζωή του Χριστού. 

 
Εννοιολογικές γέφυρες: σε γενικές γραµµές, το µυστήριο της ύπαρξης και η συµφιλίωση 
µε το θάνατο. Η µαθήτρια Ιφιγένεια αναδεικνύει τις εννοιολογικές γέφυρες ανάµεσα στο 
αρχετυπικό πρότυπο του Χριστού και το εννοιολογικό περιεχόµενο κάθε στροφής του  
ποιήµατος του Σικελιανού:  
 
Στην πρώτη στροφή ο Σικελιανός επικεντρώνεται κυρίως στην απόρριψη της φυγής, στην πίστη και 
στην µυστική – εσωτερική στοχαστική αναζήτηση, µε αποτέλεσµα µια πηγή ζωντάνιας και χαράς. 

Έτσι και ο Χριστός, ενώ γνωρίζει τι θα αντιµετωπίσει, δεν τρέπεται σε φυγή, αλλά αντίθετα µένει και 
τ’ αντιµετωπίζει µε αποτέλεσµα να περάσει το µήνυµα της διδασκαλίας του Θεού στους µαθητές του 
(πηγή ζωής – χαράς). Μάλιστα, κοινό στοιχείο είναι και η απόρριψη της αιτιοκρατίας, δηλαδή της 
λογικής εξήγησης που εντοπίζουµε στη β΄ στροφή, όπως και σε πολλά σηµεία της ζωής του Χριστού, 

µε σηµαντικότερο τη γέννησή του. Κατά το Ευαγγέλιο, η γέννηση του Χριστού είναι ένα θείο 
Μυστήριο […]κάτι που δηλώνει την απόρριψη της λογικής εξήγησης και τη βαθιά χαρά της 
δηµιουργίας και της παραγωγικότητας. Τέλος, αλλά εξίσου σηµαντικά είναι τα στοιχεία που 

εντοπίζουµε στην γ΄ στροφή. Αρχικά είναι η κατάργηση των ορίων ανάµεσα στην αρχή και το τέλος. 
Όπως γνωρίζουµε όµως από το Ευαγγέλιο, ο ίδιος ο Χριστός είναι το  Α και το Ω, δηλαδή η αρχή και 
το τέλος. Επίσης, στο κείµενο του Α. Σικελιανού εντοπίζουµε και τη σύνδεση των αντιθέτων, δηλαδή 
ενώ ο Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός (πατήρ-υιός και Άγιο Πνεύµα), ενανθρωπίζεται και µάλιστα 

αντιµετωπίζει και το θάνατο.  Συµφιλιώνεται µε αυτόν και τον αποδέχεται για το καλό του κόσµου. 
Τέλος, όπως και στο ποίηµα ο Α. Σικελιανός αποδέχεται την καταστροφή ως τρόπο καινούργιας 

γέννησης, έτσι και ο Χριστός, αφού έρχεται αντιµέτωπος µε το θάνατο και πεθαίνει, ανασταίνεται – 
τρόπος καινούργιας γέννησης. 

 
Σχόλιο: πρόκειται για την πιο αναλυτική αποτύπωση κρυµµένων οµοιοτήτων και εικονικού 
διαλόγου ανάµεσα στο Σικελιανό και το συµβολοποιηµένο πρόσωπο του Χριστού, καθώς η 
µαθήτρια Ιφιγένεια εξειδικεύει τις εννοιολογικές αντιστοιχήσεις ανά στροφή και δοµεί τη 
µετα-µυθοπλασιακή ερµηνευτική εκδοχή της. Εξαιρετικά εύστοχες είναι οι παρατηρήσεις 
της που αφορούν στα λόγια του Χριστού ‘Εγώ ειµί η Αρχή και το Τέλος’ και την 
ενανθρώπισή του σε συνδυασµό µε τη θεϊκή του ιδιότητα. 
 

Μαθητής Ηρακλής  
Μυθικό αρχέτυπο: αρχαίοι Έλληνες 
Λογοτεχνία: [ο µαθητής δε θέτει λέξη – κλειδί στο συγκεκριµένο πεδίο] 
Πραγµατικότητα: απογοήτευση 
Εννοιολογική σκαλωσιά: ο µαθητής Ηρακλής παρέχει µία εξαιρετικά σύντοµη βιωµατική 
πλαισίωση της συγγραφής του αναλυόµενου ποιήµατος: 
 

Ο ποιητής [εξαιτίας] µιας αποτυχίας του το 1937 (έχασε σχεδόν όλη την περιουσία του) και 
οδηγήθηκε σε οικονοµικά προβλήµατα. Αυτό είχε ως κύρια συνέπεια την απογοήτευση, αλλά και 
προβλήµατα υγείας. Με αφορµή τα δύο παραπάνω, ο Α. Σικελιανός έγραψε αυτό το αισιόδοξο 

ποίηµα. 
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Εννοιολογική γέφυρα: τόσο ο Σικελιανός, όσο και οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούν το θάνατο 
ως πέρασµα σε άλλη ζωή. 

Στο κείµενό µας ο ποιητής συµφιλιώνεται µε τον θάνατο. Παρόµοια συµπεριφορά συναντάµε πριν 
πολλά χρόνια, στους αρχαίους Έλληνες. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν στην ζωή µετά τον θάνατο, και 

το ίδιο κάνει ο Σικελιανός. Και στις δύο περιπτώσεις, η διάρκεια της ζωής δεν λογαριάζεται, ο 
θάνατος θεωρείται πέρασµα σε µια άλλη ζωή. 

Σχόλιο: η συντοµότατη εργασία του µαθητή Ηρακλή παρατίθεται για να αποδείξει ότι 
ακόµη και στην περίπτωση ενός εξαιρετικά αδύναµου µαθητή, η ενασχόληση µε το 
συγκεκριµένο τρόπο παραγωγής γραπτού λόγου απαιτεί αφενός τη συνδροµή 
υποστηρικτικού υλικού (το οποίο στην προκειµένη περίπτωση πιθανότατα δεν οφείλεται 
σε διαδικτυακή αναζήτηση του µαθητή, αλλά σε αξιοποίηση των βιωµατικών 
πληροφοριών του Σικελιανού ως µέρους του βοηθητικού υλικού που είχε διανεµηθεί 
στους µαθητές µε τη µορφή διδακτικού φυλλαδίου) και, αφετέρου, την ενεργοποίηση ενός 
υποτυπώδους, τουλάχιστον, κριτικού συλλογισµού (µεταφυσική θεώρηση αρχαίων 
Ελλήνων και Σικελιανού). 

 
 
5.3.3. Η συµβολή του λογισµικού MY FIRST EX στη δηµιουργική γραφή των µαθητών 

Μία εναλλακτική µορφή αξιοποίησης του εκπαιδευτικού λογισµικού θα 
παρουσιαστεί στη συνέχεια, καθώς η µαθήτρια Ιάσµη χρησιµοποιεί τις πληροφορίες που 
αντλεί από διαδικτυακές πηγές για να συνθέσει ποιήµατα, στα οποία συµπυκνώνει την 
ανάλυση των νοηµάτων. ∆εν πρόκειται για δοκιµιακό λόγο, αλλά για έντεχνα 
δηµιουργήµατα που συνθέτει η ίδια χάρη στο ποιητικό της ταλέντο. Η διαδικασία αυτή 
καλλιεργεί την κριτική ικανότητα και τη φαντασία της µε διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι η 
δοκιµιακή γραφή στις συµβατικού τύπου ερωτήσεις, καθώς ο χειρισµός του ποιητικού 
λόγου παρουσιάζει µεγάλες δυσκολίες. Ενώ η δοκιµιακού τύπου απάντηση στις κατ’ οίκον 
εργασίες απαιτεί την αναλυτική – και κατόπιν τη συνθετική – ικανότητα των µαθητών µε 
την παράθεση επιχειρηµάτων µε τα οποία θα τεκµηριώνουν τις θέσεις τους, η ποιητική 
γραφή, αντιθέτως, µετά την αναλυτική διαδικασία απαιτεί τη συνθετική συµπύκνωση των 
νοηµάτων σε λίγους στίχους και τη διαπλοκή των νοηµάτων µε βάση, συχνά, ιδιαίτερες 
στιχουργικές τεχνικές. Αυτό σηµαίνει ότι η λιτότητα της ποιητικής γραφής συνεπάγεται 
µία εξαντλητική διαδικασία ανεύρεσης των δεδοµένων, επεξεργασίας, ταξινόµησης, 
σύνθεσης και τελικής αποτύπωσής τους. Εποµένως, τόσο η ανάλυση του περιεχοµένου 
όσο και η µορφική επεξεργασία του στίχου καλλιεργούν την κριτική σκέψη του µαθητή, 
καθώς τον ωθούν στη διατύπωση κριτηρίων και την επισήµανση χαρακτηριστικών µε 
βάση τα οποία προχωρά σε κατηγοριοποιήσεις και συνδέσεις εννοιών. Από την άλλη, 
υπογραµµίζεται ο δηµιουργικός χαρακτήρας της παραγωγής γραπτού λόγου µε ποιητικό 
περιεχόµενο, καθώς ασκείται η φαντασία των µαθητών και αναδεικνύεται η ικανότητά 
τους να συνδέουν φαινοµενικά ετερόκλητα στοιχεία µέσω του εκπαιδευτικού λογισµικού. 
Με τον τρόπο αυτόν, η συνδροµή του τελευταίου στη δηµιουργική γραφή των µαθητών 
παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης εργασιών που ξεφεύγουν από τη συµβατική µορφή των 
κλασικών ερωτήσεων κατανόησης του κειµένου και ανάδειξης του συγγραφικού ταλέντου 
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τους. Η περίπτωση της µαθήτριας Ιάσµης είναι χαρακτηριστική, δεδοµένου ότι διαθέτει 
ποιητικό ταλέντο, το οποίο αξιοποιεί περαιτέρω χάρη στο µηχανισµό του My First Ex, 
όπως προκύπτει από το παρακάτω ποίηµα που συνθέτει στο πλαίσιο των εργασιών που 
εκπονεί µε τη συνδροµή του λογισµικού στο µάθηµα της 16/12/08 (Παλαµάς, Ίαµβοι και 
ανάπαιστοι). Αξιοσηµείωτη είναι η διαλεκτική που αναπτύσσεται ανάµεσα στο ποίηµα της 
µαθήτριας Ιάσµης και το αντίστοιχο του Παλαµά, καθώς τα αντληµένα διαδικτυακά 
δεδοµένα αποτελούν τις διακειµενικές πρώτες ύλες που βρίσκονται σε αντίστιξη µε το 
υλικό του διδασκόµενου ποιητικού κειµένου και, άρα, αποτελούν στην ουσία το 
εννοιολογικό του συµπλήρωµα. Θα µπορούσαν να εκληφθούν, λοιπόν, ως ένα είδος µετα-
δεδοµένων, καθώς µετεξελίσσουν το νοηµατοδοτικό ορίζοντα του Παλαµικού ποιήµατος 
και εµπλουτίζουν τις υφιστάµενες νοηµατοδοτικές συνδέσεις, µεταπλάθοντας το 
µηχανισµό της αντίστοιχης εννοιολογικής σκαλωσιάς ανά περίπτωση.  

 
Το ποίηµα ‘Η εξουσία’ ως παράδειγµα δηµιουργικής γραφής µε τη συνδροµή του MY 
FIRST EX 

Ενταγµένο στο πλαίσιο της εκπόνησης εργασιών για το µάθηµα στις 16/12/08 
(Παλαµάς, Ίαµβοι και ανάπαιστοι), το συγκεκριµένο ποίηµα αναλύει τη φθοροποιό δύναµη 
της εξουσίας και την εγγενή µε την ανθρώπινη φύση αδυναµία του ανθρώπου να 
αντισταθεί απέναντι στο δέλεαρ της άσκησης εξουσίας. Η συνθήκη αυτή επιδρά στην 
προσωπικότητα του ανθρώπου, την αλλοτριώνει και καθιστά τον τελευταίο έρµαιο των 
αχαλίνωτων επιθυµιών του, καθώς στερείται ηθικών ενδοιασµών και χαλιναγώγησης των 
ολοένα µεγαλύτερων πόθων του. Η µαθήτρια Ιάσµη δεν επιλέγει µόνο λέξεις – κλειδιά για 
κάθε πεδίο, αλλά προσθέτει και ένα εννοιολογικό συµπλήρωµα, απαραίτητο για να 
αιτιολογήσει τις σχετικές επιλογές της. Έτσι, ενώ θα µπορούσε να επιλέξει τις λέξεις – 
κλειδιά ‘επιστήµη’, ‘ εξουσία’ και ‘νέκταρ’, παραθέτει περισσότερα στοιχεία ανά πεδίο, 
ώστε να διευκρινίσει το ρόλο που συνεπάγεται το εννοιολογικό περιεχόµενο κάθε 
επιλογής. Προκύπτουν οι εξής επιλογές: 
Πεδίο της Λογοτεχνίας: ‘Η πεποίθηση του Κ. Παλαµά ότι η επιστήµη πήρε τη θέση του 
ειδώλου από τη στιγµή που το έριξε από το βάθρο του’. 
Πεδίο της πραγµατικότητας: ‘Η εξουσία και η επίδρασή της στην προσωπικότητα του 
καθενός’ . 
Πεδίο του µύθου: ‘Το νέκταρ, ποτό των θεών του Ολύµπου, πολύ δυνατό για τους θνητούς’. 

Στο σηµείο αυτό παρατίθεται το ποίηµα που συνθέτει η µαθήτρια Ιάσµη: 
 

Η  ΕΞΟΥΣΙΑ 
Νέκταρ γλυκό, ποτό θεϊκό είναι η εξουσία 
Εθίζει τους κοινούς θνητούς αν τη γευτούν 

Στην αναζήτησή της όλοι κινδυνεύουν να χαθούν 
Γιατί αυτή τους δίνει πλαστή την παντοδυναµία 

 
Τότε όσοι διατηρούν τη διαύγειά τους θεία 

Να σώσουν µε αγώνες προσπαθούν την κοινωνία 
 

Με ρόπαλα και λόγια επιτίθενται στου νέκταρ τα δοχεία 
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Με δύναµη να τ’ αφανίσουν προσπαθούν 
Αν όµως σπάσουν τελικά και τα ποτά χυθούν, 

Γεµίζει η πλάση εξουσία 
 

Ζαλίζονται έτσι και αυτοί που ήθελαν να φέρουν ευτυχία 
Για ό,τι πιο µισητό στο παρελθόν τώρα πια τρέφουν λατρεία 

 
Ξεπερνώντας λοιπόν την κάθε δυσκολία 

Ίσος θεός όποιος θα τη γευτεί 
Στον πειρασµό της όµως θα αντισταθεί 

Παλεύοντας για του συνόλου την ευδαιµονία 
 
Από τη συγκεκριµένη ποιητική σύνθεση προκύπτει ότι διασταυρώνονται τρεις 

θεµατολογικοί άξονες: η δύναµη της εξουσίας, η επιστήµη που αποκτά όλο και 
µεγαλύτερη δύναµη, άρα και εξουσία, και, τέλος, το νέκταρ ως µυθικό αρχέτυπο της 
εξουσίας. Η λέξη – κλειδί του πεδίου της πραγµατικότητας επιλέγεται  για τον τίτλο του 
ποιήµατος (‘Η εξουσία’), ενώ η λέξη – κλειδί του πεδίου του µύθου (‘νέκταρ’) εµπεριέχει 
την εννοιολογική γέφυρα ανάµεσα στις άλλες δύο λέξεις – κλειδιά (‘εξουσία’ & 
‘επιστήµη’): το νέκταρ συµβολίζει τη δύναµη των δώδεκα Ολύµπιων θεών στην 
αρχαιότητα και παραπέµπει στο είδωλο, του οποίου τη θέση παίρνει η επιστήµη όταν το 
ρίχνει κάτω από το βάθρο του. Η εννοιολογική σκαλωσιά δοµείται µε τη διαπλοκή των 
τριών θεµατολογικών αξόνων που συνθέτουν τον ερµηνευτικό ορίζοντα του κειµένου. 
Αποτελούµενο από τρεις τετράστιχες και δύο δίστιχες στροφές που εναλλάσσονται µεταξύ 
τους, το κείµενο υπακούει στους τεχνοτροπικούς κανόνες µίας σφιχτής φόρµας µε βάση τη 
ζευγαρωτή οµοιοκαταληξία. Είναι χαρακτηριστικό της στιχουργικής πρωτοτυπίας το ότι 
µετά από τις δύο πρώτες τετράστιχες στροφές ακολουθείται το ίδιο µοτίβο: 
επαναλαµβάνεται η ζευγαρωτή οµοιοκαταληξία του τρίτου και τέταρτου στίχου της 
τετράστιχης στροφής στην επόµενη δίστιχη στροφή, διατηρώντας, όµως, την προσωδία 
του πρώτου και τέταρτου στίχου της τετράστιχης στροφής. Η δοµή αυτή συνεπάγεται την 
ανάπλαση του πυρήνα της τετράστιχης στροφής (ζευγαρωτή οµοιοκαταληξία 2ου και 3ου 
στίχου) αλλά µε την προσωδιακή επιλογή των άλλων δύο στίχων του (προσωδία 1ου και 
4ου στίχου), ενώ η προσωδιακή µορφή διατηρείται τις αναλογίες της και στις δύο 
τετράστιχες και στις δύο δίστιχες στροφές. (1η στροφή: 
‘εξουσία/γευτούν/χαθούν/παντοδυναµία’, 2η στροφή: ‘θεία/κοινωνία’, 3η στροφή: 
‘δοχεία/προσπαθούν/χυθούν/εξουσία’, 4η στροφή: ‘ευτυχία/λατρεία’, 5η στροφή: 
‘δυσκολία/γευτεί/αντισταθεί/ευδαιµονία’). Αυτή η τεχνοτροπική επιλογή, παρότι ηθεληµένη 
και πρωτότυπη, απηχεί σαφέστατα την απειρία της µαθήτριας Ιάσµης σε θέµατα 
στιχουργικής και την προτίµησή της σε εύκολες και στερεοτυπικές ρίµες, θεωρώντας ότι 
έτσι προσδίδει πιο σφιχτή φόρµα στο ποίηµά της. Ως προς την κατασκευή της 
εννοιολογικής σκαλωσιάς, η µαθήτρια προσδίδει στο σύµβολο του ‘θεϊκού ποτού’ το 
σηµασιολογικό υπόστρωµα της εννοιολογικής γέφυρας ανάµεσα το θεϊκό και το 
ανθρώπινο επίπεδο. Το νέκταρ συµβολίζει την εξουσία, ίδιον των θεών και διακαή 
επιθυµία των ανθρώπων· οι τελευταίοι κινδυνεύουν να εθιστούν εάν δοκιµάσουν το θεϊκό 
αυτό ποτό και να χάσουν τον προσανατολισµό τους εξαιτίας της ‘πλαστής παντοδυναµίας’ 
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που τους υπόσχεται η γεύση του. Μόνον εκείνοι που διαθέτουν πνευµατικό και ηθικό έρµα 
έχουν τη δύναµη να αντισταθούν στις αχαλίνωτες επιθυµίες τους, να διατηρήσουν την 
πνευµατική τους διαύγεια και να στραφούν σε δηµοκρατικούς αγώνες, παλεύοντας για το 
κοινό καλό. Οι άνθρωποι αυτοί  βρίσκονται στην πρώτη γραµµή σε αγώνες κοινωνικούς 
(‘µε ρόπαλα’) και πνευµατικούς (‘και λόγια’), προσπαθώντας να ‘αφανίσουν’ τα δοχεία 
όπου  φυλάσσεται το νέκταρ. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση που σπάσουν τα δοχεία αυτά, 
το αθάνατο ποτό χύνεται και ‘γεµίζει η πλάση εξουσία’, µε αποτέλεσµα να ζαλιστούν και οι 
ίδιοι και να λατρεύουν την εξουσία, ενώ πριν τη µισούσαν. Η αποκωδικοποίηση αυτών 
των στίχων στηρίζεται στην επιλογή της λέξης – κλειδιού στο πεδίο της λογοτεχνίας, 
καθώς αναπτύσσεται γόνιµη διαλεκτική µε το Παλαµικό ποίηµα. Πιο συγκεκριµένα, η 
θραύση των δοχείων όπου φυλάσσεται το νέκταρ συνδέεται άµεσα µε τη θεοποίηση της 
Επιστήµης, η οποία οδηγεί στην ύβρη και την υπέρβαση των ορίων του ανθρώπου, 
επιδιώκοντας τη θεοποίηση και την παντοδυναµία του. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην 
ψευδαίσθηση της παντοδυναµίας της Επιστήµης (‘γεµίζει η πλάση εξουσία’) και την 
αδυναµία της τρωθείσας συνείδησης του ανθρώπου να προβάλει σθεναρή αντίσταση και 
να διατηρήσει ηθικούς ενδοιασµούς απέναντι σε ένα τέτοιο παράτολµο εγχείρηµα. Η 
τελευταία στροφή του ποιήµατος εγκιβωτίζει το εννοιολογικό ισοδύναµο του βασικού 
συµβόλου, ως εννοιολογική γέφυρα ανάµεσα στο θεϊκό και το ανθρώπινο στοιχείο: ίσος µε 
τους θεούς γίνεται όχι όποιος δοκιµάσει το νέκταρ, αλλά εκείνος που ενώ θα το γευτεί, θα 
έχει τη δύναµη να αντισταθεί στον πειρασµό να κάνει κατάχρηση εξουσίας και να δαµάσει 
τα πάθη του, ‘παλεύοντας για του συνόλου την ευδαιµονία’. Πρόκειται για πρωτότυπη 
ποιητική σύνθεση της µαθήτριας Ιάσµης, η οποία αναπτύσσει γόνιµη διαλεκτική µε τα 
Παλαµικά νοήµατα, µεταπλάθοντας µε δηµιουργικό τρόπο τον ερµηνευτικό τους ορίζοντα. 

 
Άτιτλο ποίηµα ως εργασία µε τη συνδροµή του MY FIRST EX 

Το συγκεκριµένο ποίηµα εντάσσεται στο πλαίσιο της εκπόνησης εργασιών για το 
µάθηµα στις 10.03.09 (Σικελιανός, ‘Γιατί βαθιά µου δόξασα’) και πραγµατεύεται το 
µυστήριο της ανθρώπινης φύσης µε βάση το αρχετυπικό σύµβολο της Μέδουσας. 
Προκύπτουν οι εξής επιλογές: 
 
Πεδίο της Λογοτεχνίας: ‘Άγγελος Σικελιανός’. 
Πεδίο της πραγµατικότητας: ‘Ανθρώπινη φύση’.  
Πεδίο του µύθου: ‘Μέδουσα’. 
 

Παρατίθεται ακολούθως το άτιτλο ποίηµα της µαθήτριας Υπατίας: 
Η φύση είναι θεός 

Κι ο άνθρωπος τόσο µικρός µπροστά της 
Είν’ ένα από τα πλάσµατά της 

Ο πιο νοήµων κι ικανός 
 

Είν’ η ζωή σαν όνειρο, το παν για τους ανθρώπους 
Μέδουσα όµως είν’ η καθηµερινή ζωή 
Πετρώνει κάθε σκέψη τους ξεχωριστή 

Βυθίζοντάς τους πιο πολύ στο λήθαργό τους 
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Κι όποιος ξεφύγει απ’ το δαιµόνιο βλέµµα, 

Από ανείπωτη χαρά θα τυλιχτεί 
Με διαµάντι ισάξια θ’ αναδειχθεί 

Κάθε µοναδική ηµέρα 
 

Τότε λοιπόν ο θάνατος φαντάζει τροµερός 
Άδοξο κι άδικο τέλος στην ύπαρξή µας 
Μας απειλεί την κάθε µας στιγµή 

∆είχνοντας τη µαταιότητα στη ζωή µας 
 

Γιατί όµως µάταιο και όχι τυχερό η γέννησή µας; 
Ο φόβος µας ο πιο τρανός 

Θυµίζει συνεχώς 
Στον ίδιο µας τον εαυτό την υποχρέωσή µας. 

 
Το ποίηµα αναπτύσσει διαλεκτική µε τα φιλοσοφικά νοήµατα που αναλύονται στο 

ποίηµα του Σικελιανού ‘Γιατί βαθιά µου δόξασα’ και πιο συγκεκριµένα µε τη δυνατότητα 
του ανθρώπου να συµφιλιωθεί µε την ιδέα του θανάτου, µέσα από την επένδυση της ιδέας 
µε ποιητικές πρώτες ύλες, συνθήκη που συνεπάγεται το συγκερασµό των αντιθέτων και τη 
σύνθεση φαινοµενικά αντίθετων καταστάσεων. Στην προκειµένη περίπτωση, ωστόσο, η 
µαθήτρια Ιάσµη αντικαθιστά την ποιητική ιδιότητα του ανθρώπου µε την ποιητική µατιά 
του, τον ιδιαίτερο τρόπο, δηλαδή, µε τον οποίο βλέπει τα πράγµατα. Θα πρόσθετα, ακόµη, 
ότι η ανωτέρω µαθήτρια προχωρεί σε µία διάκριση ανάµεσα στην ονειρική και την 
καθηµερινή ζωή, µετεξελίσσοντας τις σκέψεις του Παλαµά και διερευνώντας τη διαφορά 
ανάµεσα στις δύο θεωρήσεις της ζωής. Η διαλεκτική που αναπτύσσεται ανάµεσα στα δύο 
ποιήµατα δοµείται γύρω από κάποιες αντιθέσεις. Καταρχάς, στο κείµενο του Σικελιανού, ο 
ποιητής βιώνει µε µυστικό τρόπο τη δηµιουργία του δικού του σύµπαντος, ζώντας µε 
ενορατικό τρόπο τη δυνητική σύγκλιση ανοίκειων στοιχείων και τη δηµιουργία µίας νέας 
σύνθεσης των πραγµάτων, ενώ στο ποίηµα της µαθήτριας Ιάσµης, το βάρος µετατίθεται 
στον απλό άνθρωπο και την ποιητική επένδυση της καθηµερινής ζωής του. Η άποψη του 
Σικελιανού είναι ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί το µυστικό βίωµα της 
ποιητικής δηµιουργίας είναι η αλληγορική ταύτιση του εν ζωή ποιητή µε τη γη, συνθήκη 
που τον οδηγεί τελικά και στην αποδοχή της υλικής ταύτισής τους, η οποία επέρχεται µε 
το θάνατο. Η µαθήτρια Ιάσµη συµφωνεί ως προς την ονειρική έκφανση της ζωής, 
διευκρινίζοντας πως πράγµατι η ικανότητα του ανθρώπου να βλέπει τα πράγµατα 
απογυµνωµένα από την υλική τους διάσταση µπορεί να του προσφέρει ‘ανείπωτη χαρά’. 
Αν, όµως, ο άνθρωπος δεν προβάλλει ισχυρές αντιστάσεις στη φθοροποιό δύναµη της 
καθηµερινής ζωής, τότε θα βιώσει έναν αργό και καθηµερινό θάνατο, µετουσιωµένο 
ποιητικά µε τις µεταφορές του παγωµένου κορµιού και του λήθαργου. Η θέση αυτή 
εντάσσεται στο γενικότερο φιλοσοφικό πλαίσιο του Σικελιανού, όπου απορρίπτεται η 
µονοδιάστατη προσέγγιση φαινοµενικά αρνητικών για τον άνθρωπο φαινοµένων, όπως ο 
θάνατος. Αναφορικά µε τη σχέση ανθρώπου και φύσης, η µαθήτρια Ιάσµη αναφέρει ευθύς 
εξαρχής ότι ο θεϊκός χαρακτήρας της δεύτερης έρχεται σε αντίθεση µε τις ατέλειες της 
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ανθρώπινης φύσης, ενώ από τη συνέχεια προκύπτει ότι µοναδικός τρόπος ταύτισής τους 
είναι η αποφυγή της µονοδιάστατης και ισοπεδωτικής βίωσης των καθηµερινών 
γεγονότων. Στο σηµείο αυτό επισηµαίνω πως σύµφωνα µε το Σικελιανό, κρίνεται 
επιβεβληµένη η σφαιρική προσέγγιση φυσικών φαινοµένων όπως εκείνων της βροχής και 
του σεισµού, καθώς αποδεικνύει ότι αυτά δεν επιφέρουν καταστροφικές επιπτώσεις, αλλά 
αποτελούν αφορµή για αναγέννηση της φύσης και βελτίωση της υφιστάµενης κατάστασης. 
Είναι προφανές, λοιπόν, ότι αναπτύσσεται διάλογος ανάµεσα στο ποίηµα του Σικελιανού 
και εκείνο της µαθήτριας Ιάσµης, δεδοµένου ότι η δεύτερη οικοδοµεί το στοχασµό της στη 
σύλληψη του πρώτου αναφορικά µε τη διαλεκτική φύσης και ανθρώπου: για το Σικελιανό, 
το παράδειγµα της αναγεννηµένης φύσης µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό δίδαγµα για 
την αναγέννηση του ανθρώπου, η οποία είναι επιτεύξιµη µέσω του µυστικού βιώµατος της 
ποιητικής δηµιουργίας. Η διαφοροποιηµένη εκδοχή της µαθήτριας Ιάσµης έγκειται στο 
γεγονός ότι εξειδικεύει τον τρόπο µε τον οποίον ο θάνατος ακυρώνει τη ζωή του 
ανθρώπου µέσω του αρχετυπικού συµβόλου της Μέδουσας ή Γοργόνας, η οποία 
καταδικάζει σε ακινησία όποιον αιχµαλωτίσει στο βλέµµα της. Συµβολοποιώντας την 
άκαµπτη και στατική θεώρηση της ζωής µε το βλέµµα της Μέδουσας, η µαθήτρια Ιάσµη 
προχωρά σε µία ανοιχτή πρόσκληση για αντίσταση στην υλική και πνευµατική φθορά: ο 
άνθρωπος έχει υποχρέωση να αντισταθεί στο θάνατο και το δώρο της ζωής αποκτά αξία 
ακριβώς επειδή υπάρχει η απειλή του θανάτου. Εάν δεν υπήρχε ο θάνατος, η ζωή θα έχανε 
κάθε αξία· αυτό είναι το νόηµα της τελευταίας στροφής, όπου η υποχρέωση του ανθρώπου 
είναι να ακυρώσει το µεγαλύτερο φόβο του, δηλαδή το θάνατο. Η µαθήτρια Ιάσµη 
µεταπλάθει δηµιουργικά το στοχασµό του  Σικελιανού, σύµφωνα µε τον οποίο ο ποιητής 
αναγκάζεται να πεθάνει εν ζωή για να ενωθεί µε τη γη και τη φύση προκειµένου να 
συνθέσει τη νέα του δηµιουργία: αυτός ο σωτήριος ρόλος του θανάτου διασφαλίζει την 
υπέρβαση των γήινων ορίων του ποιητή όσο αυτός είναι ζωντανός και προεξοφλεί τη 
µελλοντική ταύτιση µαζί του. Το παράδειγµα του παραπάνω ποιήµατος αποδεικνύει ότι µε 
κατάλληλα διδακτικά εργαλεία, όπως το εκπαιδευτικό λογισµικό, µπορεί να καλλιεργηθεί 
η δηµιουργική σκέψη και γραφή των µαθητών, ακόµα και σε ένα είδος τόσο δύσκολο, όσο 
αυτό της φιλοσοφικής ποίησης. 

 

5.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΤΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ Α΄ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ∆ΡΑΣΗΣ 
 

Η διδακτική αξιοποίηση της Θεωρίας των Υβριδικών Σηµείων προκύπτει από την 
εφαρµογή των τριών κριτηρίων εσωτερικής διαλογικοποίησης που ενσωµατώνονται στο 
θεωρητικό υπόβαθρο των Υβριδικών Σηµείων: 

• κρυµµένες οµοιότητες (ανάδειξη εννοιολογικών επιµειξιών), 
• εικονικός διάλογος (διασταύρωση αφηγηµατικών φωνών δύο συγγραφέων στο 

αναλυόµενο και το παράλληλο κείµενο), 
• συνθετικά νοήµατα (συµπλήρωση των διαφόρων πινάκων της εννοιολογικής 

σκαλωσιάς στον πίνακα της αίθουσας µε δια-σηµειωτικές καταγραφές και 
εξελικτική σύνθεση νέων νοηµάτων). 
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Υπενθυµίζεται ότι η έννοια του εικονικού διαλόγου συνίσταται στην Μπαχτινική 

σύλληψη της εκφοράς των εκφωνηµάτων σε Πλάγιο Λόγο, γεγονός που υποδηλώνει ότι 
λαµβάνει χώρα ένας εικονικός εσωτερικός διάλογος ανάµεσα στον εαυτό και τον Άλλο. Η 
ανάπτυξη αυτού του εικονικού διαλόγου, γενικότερα, διακρίνεται: 

1. στην κειµενική εφαρµογή όπου ο διδάσκων ή/και ο µαθητής ‘συνδιαλέγονται’ 
µε τα πρόσωπα του αναλυόµενου λογοτεχνικού κειµένου. 

2. Στην ερµηνευτική εφαρµογή, όπου ο διδάσκων ή/και ο µαθητής 
‘συνδιαλέγονται’ εντός ενός διαλογικού πεδίου που δοµείται µε βάση τις 
απόψεις άλλων προσώπων (για παράδειγµα, µελετητών και κριτικών), όπως 
αυτές εκφέρονται σε διάφορες βοηθητικές πηγές, π.χ. το υλικό του διδακτικού 
φυλλαδίου. 

3. Στην κριτική εφαρµογή, όπου ο µαθητής αναπτύσσει ‘ψηφιακό διάλογο’ µε τις 
διαδικτυακές πηγές του µε τη συνδροµή του προτεινόµενου λογισµικού. 

Υπενθυµίζεται ακόµη ότι ο εικονικός διάλογος – µαζί µε τις κρυµµένες οµοιότητες και 
τα συνθετικά νοήµατα – συνδέεται µε την Μπαχτινική διαδικασία της εσωτερικής 
διαλογικοποίησης των  νοηµάτων, της δηµιουργίας, δηλαδή, εικόνων που καθιστούν τη 
λέξη ή το εκφώνηµα φορέα αναπαριστώσας και αναπαριστώµενης γλώσσας, ταυτοχρόνως: 
τόσο η υλική παρουσία της λέξης σε συνάρτηση µε παρελθοντικούς/ µελλοντικούς 
χρήστες ή το αντικείµενο αναφοράς της, όσο και το ευµετάβλητο ιδεολογικό της 
περιεχόµενο, παρέχουν τη δυνατότητα γόνιµου διαλόγου µε άλλες ‘φωνές’ και 
πολλαπλασιασµού του σηµασιολογικού της εύρους, ανάλογα µε τις προθέσεις του 
οµιλούντος υποκειµένου και τις περιστάσεις της συγκεκριµένης επικοινωνιακής 
κατάστασης. 

 

Το Βιγκοτσκιανό θεωρητικό υπόβαθρο 

Γραπτή εννοιολογική σκαλωσιά 
Ο ∆ιδάσκων Α΄ αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στο ρόλο της  γραπτής εννοιολογικής 

σκαλωσιάς κατά την ερµηνευτική διαδικασία, καθώς δοµεί διάφορες µορφές της κατά τη 
διάρκεια του µαθήµατος, µε βάση τις οποίες προχωρά στην εξελικτική ανάλυση των 
πραγµατευόµενων εννοιών. Το υποστηρικτικό υλικό των διαφόρων µορφών εννοιολογικής 
σκαλωσιάς χρησιµεύει όχι µόνο ως µέσο δόµησης της οπτικής του ∆ιδάσκοντος Α΄, αλλά 
και ως µέσο αναδόµησης της ερµηνευτικής του πρότασης µε τη συνδροµή των µαθητών: η 
καταγραφή πρόσθετων λέξεων – κλειδιών, συµβόλων και σχηµάτων κατά τη διάρκεια του 
µαθήµατος παράλληλα µε τη χρήση κριτικών ανοιχτών ερωτήσεων συµβάλλει στη 
δηµιουργική ερµηνεία των νοηµάτων. Ο ∆ιδάσκων Α΄ καταφέρνει να αναδείξει τις 
κρυµµένες οµοιότητες, τον εικονικό διάλογο και τη µετα-µυθοπλασία των λέξεων – 
κλειδιών που καταγράφει στους πίνακες εννοιολογικής σκαλωσιάς, αναδεικνύοντας το 
συγκειµενικό ρόλο τους: ο εντοπισµός εννοιολογικών ‘επιµειξιών’ και κρυµµένων 
οµοιοτήτων µεταξύ των αναλυόµενων όρων, καθιστά πιο φανερή τη δηµιουργία 
εσωτερικά διαλογικοποιηµένων νοηµάτων, σύµφωνα µε την αντίστοιχη Μπαχτινική 
τεχνική. 
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Οµαδοσυνεργατική διδασκαλία: ο ρόλος του ‘φύλλου εργασίας’    

Στην πράξη, η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία εφαρµόστηκε κυρίως µέσω του 
φύλλου εργασίας, λόγω τεχνικών προβληµάτων και αργής σύνδεσης στο διαδίκτυο. Το 
φύλλο εργασίας οµάδας αποτελεί κοινό µέσο αλληλεπίδρασης των µελών της και 
λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάµεσα στην εφαρµογή της εννοιολογικής σκαλωσιάς 
και τη µετέπειτα χρήση του λογισµικού. Οι µαθητές κατανόησαν το διαµεσολαβητικό 
ρόλο της Λογοτεχνίας ανάµεσα στο Μύθο και την Πραγµατικότητα, αναδεικνύοντας και 
µετασχηµατίζοντας ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αναλυόµενου λογοτεχνικού κειµένου. 

 

Η διαµόρφωση της Ζώνης Επικείµενης Ανάπτυξης  

Η Ζώνη Επικείµενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) σε ατοµικό/συλλογικό επίπεδο διαµορφώνεται 
κυρίως µε βάση τον καθοδηγητικό ρόλο του ∆ιδάσκοντος Α΄ – και σπανιότερα µέσω 
οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας – ο οποίος αναλαµβάνει να δοµήσει εννοιολογικές 
κατασκευές, χρησιµοποιώντας το δικό του γνωσιακό απόθεµα και αξιοποιώντας τις 
πληροφορίες που συγκεντρώνει από τους µαθητές. 

 

Το Μπαχτινικό θεωρητικό υπόβαθρο 

Εννοιολογική γέφυρα και ‘εσωτερικά διαλογικοποιηµένα’ νοήµατα 
Ο ∆ιδάσκων Α΄ υιοθετεί την ερµηνευτική διαδικασία ανάδειξης των ‘εσωτερικά 

διαλογικοποιηµένων’ λέξεων – σηµείων των διαφόρων µορφών εννοιολογικής σκαλωσιάς, 
προβάλλοντας τη διαλεκτική υβριδικότητα του σηµασιολογικού τους περιεχοµένου. Το 
Μπαχτινικό υπόβαθρο των ‘εσωτερικά διαλογικοποιηµένων’ νοηµάτων εντοπίζεται σε 
τέσσερα επίπεδα: 

• στην υιοθέτηση διδακτικού διαλόγου εκ µέρους του ∆ιδάσκοντος Α΄,  
• στην καλλιέργεια της διαλογικής σκέψης των µαθητών κατά τη διάρκεια της 

οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας χωρίς τη συνδροµή των ΗΥ, 
• στην ανάπτυξη γόνιµου εσωτερικού διαλόγου στη συνείδηση κάθε µαθητή ως 

διαδικασίας επεξεργασίας των εσωτερικευµένων εννοιολογικών πρώτων υλών που 
προκύπτουν συνήθως µετά τη γνωσιακή σύγκρουση, 

• στην καλλιέργεια του ‘ψηφιακού διαλόγου’ των µαθητών µε διαδικτυακές πηγές 
µάθησης στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πρώτοι µέσω του εκπαιδευτικού 
λογισµικού. 
Χρησιµοποιώντας συχνά κριτικές ανοιχτές ερωτήσεις, ο ∆ιδάσκων Α΄ επιτυγχάνει 

την ανάπτυξη ‘εσωτερικά διαλογικοποιηµένων’ νοηµάτων και καλλιεργεί την κριτική 
ικανότητα των µαθητών. Ως προς το µηχανισµό της εννοιολογικής γεφύρωσης φαινοµενικά 
ετερόκλητων εννοιών, ο ∆ιδάσκων Α΄ επιτυγχάνει την κατασκευή επεκτάσιµων 
εννοιολογικών ιστών, οι οποίοι καλύπτουν το ενδιάµεσο διάστηµα και γεφυρώνουν τις 
αναλυόµενες έννοιες.  
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Η χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού My First Ex ως πολυτροπικού διδακτικού 
εργαλείου  

Λόγω των τεχνικών προβληµάτων που παρουσιάστηκαν και της αργής 
διαδικτυακής σύνδεσης στο σχολείο, το λογισµικό εφαρµόστηκε κυρίως ως µέσο 
συλλογής δεδοµένων για την παραγωγή γραπτού λόγου από κάθε µαθητή ξεχωριστά στο 
πλαίσιο της εκπόνησης των κατ’ οίκον εργασιών. Οι µαθητές αξιοποιούν το 
εποικοδοµιστικό µαθησιακό περιβάλλον του λογισµικού για να συγκεντρώσουν, να 
επεξεργαστούν και να αποθηκεύσουν το διαδικτυακό υλικό που χρησιµεύει ως πρώτη ύλη 
για την παραγωγή γραπτού λόγου. Με τον τρόπο αυτόν, καταγράφονται αυτόµατα µετα-
δεδοµένα σχετικά µε τη διαδικτυακή διαδροµή αναζήτησης των πηγών του µαθητή και τα 
ιδιαίτερα πολυτροπικά χαρακτηριστικά κάθε ιστοσελίδας.  

 

Οι δια-σηµειωτικές καταγραφές στον πίνακα και η χρήση του ως εποπτικού µέσου 
Ο ∆ιδάσκων Α΄ θεµελιώνει την ερµηνευτική ανάλυση του κειµένου στη διαδικασία 

καταγραφής των λέξεων – κλειδιών του στον πίνακα µέσω του µηχανισµού της 
εννοιολογικής σκαλωσιάς και τη συµπλήρωσή του κατά τη διάρκεια του µαθήµατος µε την 
προσθήκη άλλων λέξεων – σηµείων, συµβόλων και σχηµάτων. Οι διάφορες µορφές 
εννοιολογικής σκαλωσιάς αποτυπώνουν τα συνθετικά νοήµατα των ερµηνευτικών 
χειρισµών του ∆ιδάσκοντος Α΄ σε συνεργασία µε τους µαθητές, αισθητοποιώντας τις 
εννοιολογικές συσχετίσεις και βοηθώντας τους τελευταίους να τις κατανοήσουν 
πληρέστερα. 

 
Το διδακτικό φυλλάδιο ως διδακτικό εργαλείο 

Ο ∆ιδάσκων Α΄ επιτυγχάνει να δηµιουργήσει γόνιµο µαθησιακό κλίµα 
συνδυάζοντας το υλικό του εκάστοτε φυλλαδίου µε το µηχανισµό της εννοιολογικής 
σκαλωσιάς (υπενθυµίζεται ότι η τυπολογία του διδακτικού φυλλαδίου του ∆ιδάσκοντος Α΄ 
για την έρευνα δράσης έχει συµπεριληφθεί στο αντίστοιχο πλαίσιο της εθνογραφικής 
έρευνας). Ο σχεδιασµός του διδακτικού φυλλαδίου ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες 
κάθε µαθήµατος και προσαρµόζεται στις απαιτήσεις των στόχων που θέτει ο διδάσκων. Το 
περιεχόµενό του συνδυάζεται µε το σχέδιο του µαθήµατος και συχνά ο διδάσκων ετοιµάζει 
από το σπίτι το υλικό του για να το χρησιµοποιήσει ως ένα είδος υποστηρικτικής 
σκαλωσιάς των νοηµάτων που θα πραγµατευτεί κατά τη διάρκεια του µαθήµατος µαζί µε 
τους µαθητές. Στην περίπτωση αυτήν έχει µεριµνήσει να εντάξει τους τελευταίους µε 
ενεργητικό τρόπο στη διδακτική διαδικασία: το διδακτικό φυλλάδιο έχει σχεδιαστεί µε 
εποικοδοµιστική φιλοσοφία και έχουν δηµιουργηθεί πεδία τα οποία οι µαθητές πρέπει να 
συµπληρώσουν οι ίδιοι, αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη και τη φαντασία τους. 
Σηµειωτέον ότι το περιεχόµενο του διδακτικού φυλλαδίου του ∆ιδάσκοντος Α΄ δε 
διακρίνεται συνήθως για την πολυτροπικότητά του.  

 
Η συναινετική αναστοχαστική διαδικασία µε το ∆ιδάσκοντα Α΄ 
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Η συνεργασία µου µε το ∆ιδάσκοντα Α΄ κινήθηκε σε άριστο κλίµα από την αρχή 
µέχρι το τέλος. Ακόµα και στις περιπτώσεις που ήταν εκνευρισµένος µε την ανησυχία των 
µαθητών ή απογοητευµένος από τη µη επιτυχηµένη εφαρµογή κάποιας διδακτικής 
τεχνικής, δε µου φέρθηκε ποτέ άσχηµα (ορισµένες φορές ήταν λίγο πιο απόµακρος). Ποτέ 
δεν αρνήθηκε να συζητήσουµε τα θέµατα που έχρηζαν ανάλυσης µετά το µάθηµα και ήταν 
πάντα πρόθυµος να σχολιάσουµε τα ζητήµατα που έπρεπε να αντιµετωπισθούν. Παρά το 
γεγονός ότι δηµιουργήθηκε αυθεντικό κλίµα αναστοχαστικής συναίνεσης ανάµεσά µας, η 
έλλειψη χρόνου ήταν ο καθοριστικός παράγοντας που µας ανάγκασε στην πράξη να µην 
µπορέσουµε να διατηρήσουµε τόσο εντατικούς ρυθµούς στη συνεργασία µας όσο θα 
θέλαµε. Σε κάθε µας συνοµιλία, ωστόσο, ο ∆ιδάσκων Α΄ ήταν διαλλακτικός και 
επιθυµούσε να πειραµατιστεί, εφαρµόζοντας άλλες λύσεις στα προβλήµατα που 
παρατηρούνταν. Η αυτοκριτική και αναστοχαστική διάθεση εκ µέρους του επέτρεψε να 
συνεχίσω το αρχικό µου σχέδιο για διεξαγωγή έρευνας δράσης, καθώς, σε αντίθετη 
περίπτωση, δε θα µπορούσα να προχωρήσω µόνος µου σε αναστοχαστική επεξεργασία 
των συλλεγόµενων ερευνητικών δεδοµένων. 

 

Χαρακτηριστικές αρχές της διδασκαλίας του ∆ιδάσκοντος Α΄ 
Από την ανάλυση όλων των µαθηµάτων που εντάσσονται στον κύκλο της έρευνας 

δράσης σε συνεργασία µε το ∆ιδάσκοντα Α΄, προκύπτουν οι εξής διδακτικές αρχές που 
διαµορφώνουν τη θεωρία της διδασκαλίας του: 

� Οι ποικίλες µορφές της εννοιολογικής σκαλωσιάς είναι απαραίτητες για την εξέλιξη 
της σκέψης πάνω σε έννοιες του διδακτικού κειµένου. 

� Η συνθετική διαδικασία παραγωγής νοηµάτων παραπέµπει σε µία πολύ σηµαντική 
διδακτική αρχή του ∆ιδάσκοντος Α΄, τη σύλληψη των διαφόρων µορφών 
εννοιολογικής σκαλωσιάς ως 

o λειτουργικών διδακτικών εργαλείων για την εννοιολογική κατάταξη σε 
θεµατικές κατηγορίες ή/και τον εντοπισµό των νοηµατοδοτικών 
συγκλίσεων ή/και αποκλίσεών τους, 

o πολυχρηστικών σηµειωτικών εργαλείων για το µετασχηµατισµό της 
πληροφορίας, 

o µετασχηµατιστικών σηµειωτικών εργαλείων για την ένταξη ενός 
σηµειωτικού µηχανισµού σε άλλο λειτουργικό πλαίσιο ερµηνευτικής 
ανάλυσης. 

� Ο θεµελιώδης ρόλος της εννοιολογικής σκαλωσιάς στην πραγµάτευση των 
κειµενικών νοηµάτων δηµιουργείται µε βάση την αξιοποίηση του περιεχοµένου της 
ως νοηµατοδοτικού εφαλτηρίου. Η θεώρηση του πίνακα εννοιολογικής σκαλωσιάς 
ως πεδίου εννοιολογικής συγχώνευσης τόσο αυτούσιων λέξεων – κλειδιών του 
αναλυόµενου λογοτεχνικού κειµένου, όσο και άλλων ερµηνευτικών επιλογών του  
∆ιδάσκοντος Α΄ ή των µαθητών, δηµιουργεί τη σύλληψή του ως µετα-κειµένου, 
όπου η λογοτεχνική και η ερµηνευτική προοπτική παρουσιάζουν αξιοσηµείωτη 
σύγκλιση (πίνακας ανασύνθεσης της γλώσσας του αναλυόµενου κειµένου και 
συνάµα ερµηνευτικής αναδόµησης του εννοιολογικού ιστού που συνέχει το κείµενο). 
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� Εξίσου σηµαντική είναι και η σύλληψη του πίνακα εννοιολογικής σκαλωσιάς ως 
µετα-εικόνας, ως αποτύπωσης, δηλαδή, συνθετικών νοηµάτων µε τη χρήση πολυ-
σηµειωτικών καταγραφών (αγκύλες, κυκλικές γραµµές, βέλη µονής/διπλής 
κατεύθυνσης ή άλλης µορφής, διακριτικά σύµβολα, όπως ‘Χ’, ‘ ΙΙ’). Η λειτουργία 
της είναι αναντικατάστατη, διότι αναπαριστά στην επιφάνεια του πίνακα τις 
εννοιολογικές συσχετίσεις που αποτελούν αντικείµενο πραγµάτευσης εντός της 
αίθουσας, καθιστώντας τες πιο κατανοητές. 

� Η σύλληψη των βοηθητικών πινάκων αφενός ως λειτουργικών διδακτικών 
εργαλείων για την κατάταξη των εννοιών σε κατηγορίες ‘αιτίων’ και 
‘αποτελέσµατος’  και αφετέρου, ως διαµεσολαβητικών σηµειωτικών εργαλείων για 
τις διαφορετικές µορφές της εννοιολογικής σκαλωσιάς. 

� Η ικανότητα του διδάσκοντος να αξιοποιεί τόσο τη λειτουργία όσο και τη µετα-
λειτουργία πολυ-σηµειωτικών καταγραφών στον πίνακα, δηµιουργώντας σύνθετους 
εννοιολογικούς συσχετισµούς. Αυτός ο συγχωνευτικός µηχανισµός αναλυτικής και 
συνθετικής εννοιολογικής επεξεργασίας αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, διότι  

o ενσωµατώνεται στην ίδια πολυ-σηµειωτική καταχώρηση και δηµιουργεί 
συνθήκες εσωτερικής διαλογικοποίησης των νοηµάτων µέσα από την 
αντιθετική δοµή της εννοιολογικής τους εξισορρόπησης. 

o Εµβαθύνει την κριτική σκέψη των µαθητών και τους οδηγεί στη διαλεκτική 
προσέγγιση των αναλυόµενων νοηµάτων. 

Ο παραπάνω µηχανισµός εντοπίζεται και ως προς την ικανότητα του ∆ιδάσκοντος 
Α΄ να µετασχηµατίζει τις πληροφορίες κατά τη διαδικασία της δια-σηµειωτικής 
καταγραφής της στον πίνακα: ενώ συνήθως αποτυπώνει αυτούσιες τις φράσεις – 
κλειδιά που προτείνουν οι µαθητές, ορισµένες φορές τις αναπροσαρµόζει σε 
ειδικότερο εννοιολογικό πλαίσιο. Η διανοητική διαδικασία ενεργοποίησης του 
παραπάνω µηχανισµού αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας δράσης και 
εντάσσεται στις σηµαντικές διδακτικές αρχές του διδάσκοντος. 

� Το αναπαραστατικό επίπεδο της ερµηνευτικής διαδικασίας (απόπειρα απεικόνισης 
συνθετικών νοηµάτων µε κειµενική αφετηρία µέσω πολυ-σηµειωτικών 
καταγραφών που ‘αναπαράγουν’ τη δοµική, υφολογική και ρυθµική διάρθρωση 
του κειµένου) αποτελεί προσωπική συµβολή του ∆ιδάσκοντος Α΄ στην έρευνα 
δράσης, διότι δεν έχει προβλεφθεί από µένα. 

� Παράλληλα µε τη διαλεκτική σύνθεση των νοηµάτων του ∆ιδάσκοντος Α΄ µε τους 
µαθητές, εντοπίζεται η διαλεκτική µεταξύ των σηµειωτικών µηχανισµών των 
διαδοχικών πινάκων, η οποία επιτρέπει στο ∆ιδάσκοντα Α΄ να προβεί σε πιο 
σύνθετους νοηµατοδοτικούς χειρισµούς. 

� Ο εντοπισµός των νοηµατοδοτικών συγκλίσεων ή/και αποκλίσεών τους: σύγκριση 
εννοιών των διδακτικών κειµένων και βοηθητικών πηγών της διδασκαλίας 
(επισήµανση διαφορών, συγκρούσεων, οµοιοτήτων κατά τη διαµόρφωση της 
εξέλιξης της εννοιολογικής σκαλωσιάς), η οποία αποσκοπεί στην ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης των µαθητών.  

� Η κατάταξη των εννοιών σε έννοιες γένους και είδους ή ανά θεµατική κατηγορία 
υλοποιείται στη διδακτική διαδικασία και αποτυπώνεται χάρη στην παραγωγή 
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συνθετικών νοηµάτων µε τις πολυ/δια-σηµειωτικές αναπαραστάσεις στον πίνακα 
της αίθουσας. 

� Ο µετασχηµατισµός της πληροφορίας που επιδιώκει ο διδάσκων στηρίζεται στη 
διαδικασία της εσωτερικής διαλογικοποίησης των  νοηµάτων, της κατασκευής, 
δηλαδή, εικόνων/σχηµάτων που παρέχουν τη δυνατότητα εποικοδοµητικού 
διαλόγου µε άλλες ‘φωνές’, οι οποίες είναι φαινοµενικά ετερόκλητες.  

� Η διαδικασία σύνθεσης εννοιών στηρίζεται στη διαµεσολάβηση πολιτισµικών και 
σηµειωτικών εργαλείων που χρησιµοποιεί ο ∆ιδάσκων Α΄ και οι µαθητές στους 
νοηµατοδοτικούς χειρισµούς τους. 

� Η ανάδειξη της διακειµενικότητας και διαλογικότητας χαρακτηρίζει την ικανότητα 
αλληλοσυµπλήρωσης των νοηµάτων που αποτελούν αντικείµενο σύγκρισης σε 
διαφορετικά κείµενα και συσχέτισης µε κριτικό τρόπο των ‘φωνών’ που 
διατυπώνουν διαφορετικές απόψεις, αντιστοίχως. 

� Ο κειµενοκεντρικός χαρακτήρας της διδασκαλίας του ∆ιδάσκοντος Α΄ προκύπτει 
από τις συχνές αναφορές του στο αναλυόµενο διδακτικό κείµενο, αλλά και από τη 
συγκριτική προσπέλασή του σε σχέση µε ένα παράλληλο κείµενο. Αποσκοπεί στην 
ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των µαθητών και ενσωµατώνει την προβολή του 
ευρύτερου συγκειµενικού πλαισίου ως πεδίου παροχής πληροφοριών χρήσιµων για 
την επεξήγηση των κειµενικών νοηµάτων.  

� Αξιοποίηση της λειτουργίας και της µετα-λειτουργίας σηµείων – δεικτών του 
κειµένου για την εννοιολογική κατηγοριοποίηση και το µετασχηµατισµό της 
πληροφορίας. Γενικότερα, ο ∆ιδάσκων Α΄ χρησιµοποιεί τα σηµειωτικά του εργαλεία 
ως µέσα ανάδειξης της ερµηνευτικής ανάλυσης του κειµένου και όχι ως 
αυτοσκοπό. 

 

Η διδακτική γλώσσα του διδάσκοντος Α΄ 
� Η δυναµική αλληλεπίδραση των πέντε επιπέδων (υφολογικό, ρυθµικό, 

εννοιολογικό, σηµειωτικό, αναπαραστατικό) της ερµηνευτικής διαδικασίας στην 
αναλυτική σκέψη των µαθητών δροµολογείται µε τη συνθετική ερµηνευτική 
ικανότητα του ∆ιδάσκοντος Α΄ και τη µεγάλη διδακτική σηµασία των λέξεων που 
επιλέγει στο διάλογό του µαζί τους. 

� Η βαρύνουσα διδακτική σηµασία της γλώσσας της διδασκαλίας, κυρίως ως προς 
την επιλογή των λέξεων που ο ∆ιδάσκων Α΄ χρησιµοποιεί στο διάλογό του µε τους 
µαθητές (χρήση λέξεων – κλειδιών και λέξεων ιδιαιτέρας βαρύτητας για την 
εννοιολογική επεξεργασία του κειµένου). Η µεγάλη διδακτική σηµασία των λέξεων 
που επιλέγει ο ∆ιδάσκων Α΄ στο διάλογό του µε τους µαθητές αποδεικνύεται από 
το γεγονός ότι δε διστάζει να προχωρήσει σε αναδιατύπωση του τρόπου εκφοράς 
των ερωτήσεών του, όταν εκείνοι δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν. 

� Οι διδακτικοί στόχοι  
o  των κρυµµένων οµοιοτήτων (ανάδειξη εννοιολογικών επιµειξιών), 
o του εικονικού διαλόγου (στην κειµενική και την ερµηνευτική εφαρµογή 

του). 
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� Ο διδακτικός στόχος των συνθετικών νοηµάτων (συµπλήρωση των διαφόρων 
πινάκων της εννοιολογικής σκαλωσιάς στον πίνακα της αίθουσας µε δια-
σηµειωτικές καταγραφές και εξελικτική σύνθεση νέων νοηµάτων): απεικόνιση 
στον πίνακα της αίθουσας των εννοιών και κατάταξή τους σε πίνακες συσχέτισης, 
καθώς οι έννοιες αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Οι δια-
σηµειωτικές καταγραφές στον πίνακα και η χρήση του ως εποπτικού µέσου για την 
αποτύπωση συνθετικών νοηµάτων εντοπίζονται στη χρήση: 

o της εννοιολογικής σκαλωσιάς (καταγραφή εννοιών στην εξελικτική τους 
πορεία κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας), 

o της συγκριτικής εννοιολογικής σκαλωσιάς (οι εννοιολογικές συγκρίσεις: 
συγκρίσεις µεταξύ εννοιών), 

o βοηθητικών πινάκων (απεικόνιση της πορείας και της σχέσης των εννοιών 
του κειµένου σε πίνακες που διαµορφώνονται στην πορεία της διδασκαλίας 
και καταγράφονται στον πίνακα της διδακτικής αίθουσας). 

� Ένταξη των εννοιών σε κατηγορίες ‘γένους και είδους’  και απεικόνιση της σχέσης 
αυτής µε δια-σηµειωτικές καταγραφές στον πίνακα. Η τακτική αυτή 
ολοκληρώνεται µε 

o τις εννοιολογικές συγκρίσεις, 
o τους πίνακες εννοιολογικής συσχέτισης στις τρεις παραπάνω µορφές τους. 

� Οι εννοιολογικές γέφυρες (κατασκευή επεκτάσιµων εννοιολογικών ιστών που 
αποσκοπούν στη σύνδεση τουλάχιστον δύο φαινοµενικά ετερόκλητων 
εννοιολογικών πόλων). Η εννοιολογική γέφυρα προκύπτει από τη διαδικασία 
ανακάλυψης κρυµµένων οµοιοτήτων ανάµεσα σε δύο εννοιολογικές ‘δεξαµενές’. 

� Ο διδακτικός στόχος των συνθετικών νοηµάτων (συµπλήρωση των διαφόρων 
πινάκων της εννοιολογικής σκαλωσιάς στον πίνακα της αίθουσας µε δια-
σηµειωτικές καταγραφές και εξελικτική σύνθεση νέων νοηµάτων): ο ∆ιδάσκων Α΄ 
δηµιουργεί έναν τύπο εννοιολογικής σκαλωσιάς όπου πρωτεύοντα ρόλο 
διαδραµατίζουν τα συνθετικά νοήµατα των πολυ-σηµειωτικών απεικονίσεων 
(γεωµετρικά σχήµατα, βέλη, αγκύλες και διακριτά σύµβολα), αξιοποιώντας τη 
χρήση του πίνακα ως εποπτικού µέσου και πεδίου ανάπτυξης της σηµειωτικής 
διάδρασης µε τους µαθητές. 

� Η σύνθεση κατά τη διάρκεια της διαλογικής επεξεργασίας των νοηµάτων 

o του συγκειµενικού πλαισίου µε την ένταξη της εκάστοτε αναλυόµενης 
έννοιας στην ευρύτερη θεµατική κατηγορία όπου αυτή ανήκει,  

o του διακειµενικού πλαισίου µε τη συγκριτική προσπέλαση της εκάστοτε 
αναλυόµενης έννοιας στο αναλυόµενο / παράλληλο / βοηθητικό κείµενο, 

o  του σηµειωτικού πλαισίου µε την απεικόνιση σηµείων – δεικτών 
(υπογραµµίσεων,  διαφόρων βελών και συµβόλων) στους πίνακες 
εννοιολογικής σκαλωσιάς και 

o του δια-σηµειωτικού πλαισίου µε την ενσωµάτωση της δοµής του πίνακα 
εννοιολογικής σκαλωσιάς στη µετασχηµατισµένη δοµή µίας άλλης µορφής 
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του, µε αποτέλεσµα τη µεταβολή του λειτουργικού της ρόλου: ο διαλεκτικός 
µετασχηµατισµός της πληροφορίας οικοδοµείται στη µετασχηµατιστική 
διαδικασία του σηµειωτικού µηχανισµού της εννοιολογικής σκαλωσιάς. 

� Η αποτύπωση συνθετικών νοηµάτων που δεν εκφράζονται λεκτικά από το 
∆ιδάσκοντα Α΄ και συµπληρώνουν τους νοηµατοδοτικούς χειρισµούς του µέσω 
των πολυ/δια-σηµειωτικών καταγραφών στον πίνακα. 

� Η ανάδειξη του διακειµενικού χαρακτήρα των όρων που επιλέγουν οι µαθητές για 
τη δοµική διάρθρωση του κειµένου µε την κύκλωση/υπογράµµιση των αντίστοιχων 
λέξεων – κλειδιών της εννοιολογικής σκαλωσιάς. 

� Η χρήση του διδακτικού φυλλαδίου ως φύλλου εργασίας και της αναπαραγωγή του 
δοµικού προτύπου του στον πίνακα. 

� Η χρήση των διαλεκτικών διαρθρωτικών όρων ως σηµείων – δεικτών που 
επιτρέπουν στους µαθητές να κατανοήσουν όχι µόνο τη λειτουργία τους εντός του 
αναλυόµενου κειµένου ως διαλεκτικών διαρθρωτικών όρων µε βάση τις δια-
σηµειωτικές αντιστοιχήσεις, αλλά και τη µετα-λειτουργία τους στη γενικότερη 
διαδικασία της δοµικής συγκρότησης ενός κειµένου ως σηµείων – δεικτών της 
κατηγοριοποίησης των εννοιών που αυτό περιέχει και στη γενικότερη διαδικασία 
του µετασχηµατισµού της πληροφορίας που επιζητά ο διδάσκων µέσα από την 
εξελικτική πορεία των αναλυόµενων εννοιών. 

� Η σύγκριση εννοιών και ο εντοπισµός των νοηµατοδοτικών συγκλίσεων ή/και 
αποκλίσεών τους µέσω του διδακτικού φυλλαδίου και των διαφόρων πινάκων 
εννοιολογικής σκαλωσιάς. 

� Η διατύπωση ανοικτών κριτικών ερωτήσεων. 
� Η χρήση των πολλαπλών διευκρινιστικών ερωτήσεων µε κειµενική αφετηρία. 
� Η χρήση της εννοιολογικά ανολοκλήρωτης ερώτησης. 
� Η ενεργοποίηση της φαντασίας των µαθητών µε εννοιολογικά ‘άλµατα’ µέσω της 

ανακάλυψης κρυµµένων οµοιοτήτων και ανάπτυξης εικονικού διαλόγου µεταξύ 
διαφορετικών ιστορικών δεδοµένων. 

� Η διατύπωση εύληπτων ερωτήσεων για την εννοιολογική και υφολογική ανάλυση 
του κειµένου. 

� Οι αλυσιδωτές απαντήσεις των µαθητών προάγουν την κριτική τους ικανότητα. 
� Η προσωποποίηση εννοιών προσδίδει µεγαλύτερη ζωντάνια και αµεσότητα στους 

διδακτικούς χειρισµούς του ∆ιδάσκοντος Α΄. 
� Ο ∆ιδάσκων Α΄ χρησιµοποιεί σύντοµες βοηθητικές εισηγήσεις υπό µορφή 

διευκρινιστικών σχολίων, όταν οι µαθητές δεν ανταποκρίνονται. 
� Αξιοποιεί διδακτικά την ερµηνευτική αφετηρία, σύµφωνα µε την οποία  προχωρά 

στην ενσωµάτωση της άποψης ενός µαθητή σε ένα σύνολο προτεινόµενων 
ερµηνευτικών εκδοχών, αφήνοντας ανοιχτή την τελική επιλογή 

� Αξιοποιεί την ανακεφαλαίωση των κύριων στοιχείων της ανάλυσης, ώστε να τα 
συνδέσουν οι µαθητές µε έναν νέο διδακτικό στόχο ή την ανακεφαλαίωση των υπό 
επεξεργασία δεδοµένων, προκειµένου να δοµηθεί σε στέρεες βάσεις το 
ερµηνευτικό πλαίσιο της εννοιολογικής τους αναπλαισίωσης. 
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� Η αποτύπωση συνθετικών νοηµάτων στον πίνακα εννοιολογικής σκαλωσιάς που 
‘αναπαράγουν’  τη δοµική, υφολογική και ρυθµική διάρθρωση του κειµένου µέσω 
πολυ-σηµειωτικών καταγραφών. 

� Η πολυπρισµατική ανάλυση των κειµενικών νοηµάτων, συναρτώντας το συγκείµενο 
όπου αυτά εντάσσονται µε ιστορικά κριτήρια: ο συγκερασµός του αισθητικού και 
του ιστορικού κριτηρίου αναπτύσσει την κριτική ικανότητα των µαθητών. 

� Η θεώρηση της εξελικτικής νοηµατοδότησης και ερµηνείας αξιοποιείται διδακτικά 
µε την ανάπτυξη εικονικού διαλόγου ανάµεσα στο σηµασιολογικό φορτίο δύο 
αποκκλινουσών ερµηνευτικών εκδοχών του ίδιου φαινοµένου, όπως αυτές 
προσδιορίζονται από το ιδιαίτερο κοινωνικο-πολιτισµικό πλαίσιο δύο 
διαφορετικών ιστορικών περιόδων. 

� Η ‘µετα-µυθοπλασιακή θεώρηση και ερµηνεία’, προσδιορισµένη µε ιστορικούς και 
κοινωνικούς όρους δύο διαφορετικών εποχών, σύµφωνα µε την οποία ο διδάσκων 
κάνει µία σηµαντική προσπάθεια εναλλακτικής νοηµατοδότησης των αναλυόµενων 
εννοιών.  

� Η διδακτική αξιοποίηση πολυτροπικών πόρων, όπως οι εικονογραφήσεις του 
σχολικού Ανθολογίου, δηµιουργεί ένα συγκριτικό ερµηνευτικό πλαίσιο λεκτικής 
(λογοτεχνικός λόγος) και εικαστικής διακειµενικότητας και ενεργοποιεί τη φαντασία 
των µαθητών 

� Ο διδακτικός λόγος του ∆ιδάσκοντος Α΄ φανερώνει την ικανότητά του να συνθέτει 
το υφολογικό, το εννοιολογικό και το ρυθµικό επίπεδο ερµηνείας. Επιπλέον, 
σηµαντική είναι η µετάδοση στους µαθητές του τρόπου σκέψης του ως προς τη 
συνθετική ερµηνευτική ανάλυση του κειµένου και η δηµιουργική εµβάθυνση των 
νοηµατοδοτικών χειρισµών τους.  

� Η συνδυαστική χρήση της διαλογικής µεθόδου και των διαφοροποιηµένων µορφών 
εννοιολογικής σκαλωσιάς: η ανάδειξη  του ρόλου που διαδραµατίζει το 
συγκειµενικό πλαίσιο στην ερµηνεία των κειµενικών νοηµάτων συνδυάζεται µε τη 
µετάθεση της εννοιολογικής και µετασχηµατιστικής αποτύπωσης του κειµένου στους 
σηµειωτικούς µηχανισµούς των πινάκων. 

� Η εφαρµογή του συγχωνευτικού µηχανισµού αναλυτικής και συνθετικής 
εννοιολογικής επεξεργασίας του ∆ιδάσκοντος Α΄ ενσωµατώνεται στις πολυ-
σηµειωτικές καταχωρήσεις του πίνακα εννοιολογικής σκαλωσιάς. 

� Η εφαρµογή της εννοιολογικής εξίσωσης δύο όρων που συνδέονται µε το σύµβολο 
‘= ’ και εντάσσονται στον πίνακα της εννοιολογικής σκαλωσιάς µαζί µε άλλες 
πολυ/σηµειωτικές απεικονίσεις.  

� Η τεχνική επιβράβευσης της συµβολής αδύναµων µαθητών. 

 

5.5. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ – 
∆Ι∆ΑΣΚΟΥΣΑ Β΄ (2Ο ΣΧΟΛΕΙΟ) 

  

Προπαρασκευαστικό στάδιο της έρευνας δράσης. Οι δύο δικές µου παρεµβάσεις 
έγιναν στην αίθουσα υπολογιστών στις 13/11/08 και στις 20/11/08, αποσκοπώντας στην 
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παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισµικού και, αφετέρου, στη διαµόρφωση κατάλληλου 
κλίµατος για την εφαρµογή οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, ώστε να έρθουν οι µαθητές 
σε επαφή µε αυτόν τον τρόπο εργασίας και να διαπιστώσω εάν έχουν ωριµάσει οι 
συνθήκες εφαρµογής του συγκεκριµένου µοντέλου εφεξής. 

Γνωριµία µαθητών µε το εκπαιδευτικό λογισµικό - Προβλήµατα υλικοτεχνικής 
υποδοµής. Ευνόητο είναι ότι η διδάσκουσα µου ζήτησε να κάνω εγώ την παρουσίαση του 
λογισµικού My First Ex. Το εισαγωγικό στάδιο µύησης των µαθητών στη χρήση του έλαβε 
χώρα στο µάθηµα της 13/11/08 (Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι), οπότε και τους ενηµέρωσα µε 
την ιδιότητα του ερευνητή για τον τρόπο λειτουργίας του. Ο ρόλος του µαθήµατος αυτού 
ήταν περισσότερο εισαγωγικός και διερευνητικός και κατά ευτυχή συγκυρία το επίπεδο 
του ψηφιακού γραµµατισµού των µαθητών βρισκόταν σε αρκετά υψηλό επίπεδο, 
δεδοµένου ότι η πλειοψηφία είχε γνώσεις πλοήγησης στο διαδίκτυο και χειρισµού του ΗΥ. 
Το βασικότερο πρόβληµα, ωστόσο, ήταν πως λόγω έλλειψης υπολογιστών οι οµάδες 
αποτελούνταν από περισσότερα από τρία µέλη και έτσι δεν είχε τη δυνατότητα κάθε µέλος 
της οµάδας να χειριστεί λειτουργικά το λογισµικό: δεδοµένου ότι λειτουργούσε µόνο 
περιορισµένος αριθµός τερµατικών, η διαδραστική σχέση µαθητή – υπολογιστή 
αναπτύχθηκε µόνο από ένα µέλος κάθε οµάδας – συνήθως το συντονιστή – που εκτελούσε 
τις οδηγίες µου για λογαριασµό και των  άλλων µελών της οµάδας, καταχωρώντας και τα 
δικά τους δεδοµένα. ∆εν είναι τυχαίο ότι ορισµένοι µαθητές δεν κατανόησαν στο τέλος 
του µαθήµατος πώς ακριβώς θα χρησιµοποιούσαν το λογισµικό και µου απηύθυναν 
διάφορες ερωτήσεις. Πολλοί δεν πρόλαβαν να αποθηκεύσουν παρά µία παράγραφο από 
µία µόνο ιστοσελίδα!  

Προβλήµατα οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Επικρατούσε ιδιαίτερος θόρυβος και 
διατηρούσα ενδοιασµούς ως προς την κατανόηση και την αποδοχή εκ µέρους των 
µαθητών των όρων ενός γόνιµου διαλόγου. Η στάση τους παραλληλίζεται µε εκείνην που 
υιοθετούσαν απέναντι στη διδάσκουσα, αλλά µε τη χρήση τεχνικών διαχείρισης και 
ελέγχου  της τάξης αντέστρεψα την κατάσταση. Γρήγορα αντιλήφθηκα, ωστόσο, ότι οι 
µαθητές δεν ήταν εξοικειωµένοι µε την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και δεν είχαν τη 
δυνατότητα  ή τη διάθεση να συνδιαλεχθούν γόνιµα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων: µε 
ρωτούσαν συνέχεια τι είδους σηµειώσεις να κρατήσουν για την πορεία της συζήτησης.  
Επιπλέον, οι συντονιστές των οµάδων ήταν εντελώς άπειροι και δεν µπορούσαν να 
διευθύνουν σωστά τη συζήτηση, µολονότι είχα διευκρινίσει πόσο σηµαντικό θα ήταν να 
διαφυλάξουν όρους ισότιµης συµµετοχής στο διάλογο και να διατηρήσουν δηµοκρατικό 
πνεύµα σε κάθε συλλογική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επισηµαίνω πως η ∆ιδάσκουσα 
Β΄ ήταν εκείνη που συγκροτούσε τις οµάδες, κρατούσε τη λίστα των µαθητών και 
ανακοίνωνε τα µέλη κάθε οµάδας, προκαλώντας ενίοτε και δυσαρέσκειες. Για παράδειγµα, 
ενώ ανακοινώσαµε ότι ο συντονιστής κάθε οµάδας θα εκλέγεται από την ίδια την οµάδα, η 
∆ιδάσκουσα Β΄ παρενέβη σε µία οµάδα που είχε εκλέξει ως συντονιστή το µαθητή 
Αριστείδη και επέβαλε έναν άλλον µαθητή στη θέση του. Σε διαµαρτυρία, µάλιστα, του 
ανωτέρω µαθητή – ο οποίος, σηµειωτέον, ανήκει στην οµάδα των ‘ταραξιών’ – εκείνη του 
απάντησε ‘∆ε σου έχω εµπιστοσύνη’, απόφαση που ο µαθητής αντιµετώπισε µε χιούµορ, 
ενώ εγώ του είπα ότι την άλλη φορά θα ήταν εκείνος συντονιστής. ∆υσαρέσκεια για τη 
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συγκρότηση των οµάδων εξέφρασαν και άλλοι, και ιδιαίτερα παράπονα διατυπώθηκαν 
από το µαθητή Θεµιστοκλή – τον κύριο εκπρόσωπο της οµάδας των ‘ταραξιών’ – ο 
οποίος, µάλιστα, δεν ήθελε µε κανέναν τρόπο να γίνει συντονιστής. Επιπλέον, η 
∆ιδάσκουσα Β΄ διατύπωσε τη σκέψη µήπως έπρεπε να επιλέξουµε εµείς αντί για τους 
µαθητές ορισµένες λέξεις – κλειδιά για την  αναζήτηση στο διαδίκτυο: θεώρησα ότι ίσως 
προς στιγµήν να επηρεάστηκε από τη συµβατική µέθοδο παράδοσης, τασσόµενη υπέρ της 
παροχής κατευθυνόµενων γνώσεων. Σε γενικές γραµµές, εντόπισα τριών ειδών 
προβλήµατα: προβλήµατα συγκέντρωσης της προσοχής των µαθητών, συγχρονισµού όλων 
των οµάδων (διότι αντιπροσώπευαν διάφορα επίπεδα εξοικείωσης µε τις νέες τεχνολογίες) 
και διάφορα τεχνικά προβλήµατα, εντελώς απρόσµενα, τα οποία επέλυσα επιτόπου. 

Εµβάθυνση στον τρόπο χρήσης και αξιοποίησης του εκπαιδευτικού λογισµικού. Στο 
µάθηµα της 20/11/08 (Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι) επεδίωξα να φέρω τους µαθητές σε 
επαφή µε ειδικότερα ζητήµατα χρήσης του λογισµικού και το µάθηµα έγινε στην αίθουσα 
των υπολογιστών. Εκεί είχα την ευκαιρία να µιλήσω πέραν της πρακτικής εφαρµογής για 
τον τρόπο επιλογής των λέξεων – κλειδιών και τις νοηµατοδοτήσεις µε τις οποίες δοµούµε 
εννοιολογικές συνδέσεις µεταξύ των πεδίων της πραγµατικότητας, της λογοτεχνίας και του 
µύθου. Το θεώρησα αναγκαίο, διότι στο προηγούµενο µάθηµα διαπίστωσα ότι υπήρχαν 
πολλές απορίες µαθητών σχετικά µε τη σύνδεση των τριών πεδίων. Πιο συγκεκριµένα, 
δράττοντας την ευκαιρία της µνείας του ονόµατος του Σεβάχ του Θαλασσινού από τον 
Καζαντζάκη, ρώτησα µε παραστατικό τρόπο ποιον αρχαίο θαλασσοπόρο µας θυµίζει, 
επικαλούµενος τις πολλές περιπέτειες και τα ταξίδια του, και µου απάντησαν αµέσως ότι η 
πρώτη µορφή που σκέφτηκαν ήταν ο Οδυσσέας. Τότε επεσήµανα αµέσως ότι υπάρχει µία 
νοητή γραµµή από τον Οδυσσέα στο Σεβάχ το Θαλασσινό και στη συνέχεια στο Ζορµπά, 
και αυτό είναι που αναζητάµε µε τη λέξη – κλειδί στο πεδίο του ΜΥΘΟΥ. Νοµίζω ότι το 
εµπέδωσαν, διότι επανειληµµένα κατά τη διάρκεια του µαθήµατος διευκρίνισα ότι 
προσεγγίζουµε κάθε λογοτεχνικό έργο ως περιγραφή ενός πραγµατικού γεγονότος που ο 
λογοτέχνης του προσδίδει µυθικές διαστάσεις. Στη συνέχεια, επεσήµανα ότι και ο ίδιος ο 
συγγραφέας ταξίδεψε στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στην Ισπανία και αποτύπωσε τις 
αναµνήσεις του στο βιβλίο Ταξιδεύοντας. Απάντησα σε όλες τις απορίες των µαθητών 
σχετικά µε τη χρήση του λογισµικού και τους έδωσα πρακτικές συµβουλές για την 
εποικοδοµητική συνδροµή του στην παραγωγή γραπτού λόγου. Επίσης, διένειµα µία 
έντυπη εκτύπωση ενός εύχρηστου εγχειριδίου χρήσεως του λογισµικού µε ‘εύκολα 
βήµατα’ λειτουργίας του και ακριβείς εικόνες που αναπαριστούν κάθε βήµα ξεχωριστά, 
ώστε να λειτουργήσει ως ‘οδηγός’ στο σπίτι, σε περίπτωση που ξεχάσουν ένα βήµα ή 
µπερδευτούν και βρεθούν σε αδιέξοδο. Τους είπα να φέρουν, τέλος, την επόµενη φορά, 
φορητή µονάδα αποθήκευσης ψηφιακών δεδοµένων για να αποθηκεύσουν το λογισµικό 
και υπογράµµισα, ακόµη, ότι είναι απαραίτητο να σώζουν κάθε φορά τα αρχεία που 
δηµιουργούνται στο τέλος της πλοήγησής τους στο διαδίκτυο, ώστε να έχω πρόσβαση σε 
αυτά ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, προκειµένου να προβώ στην τελική ανάλυσή τους 
και να εξαγάγω τα συµπεράσµατά µου.  
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Έπειτα από το παραπάνω µάθηµα ακολούθησαν οι πέντε προαναφερθείσες ενδεικτικές 
εφαρµογές της διδακτικής µου πρότασης από τη ∆ιδάσκουσα Β΄ κατά τη διάρκεια της 
έρευνας δράσης (βλ. τέλος κεφαλαίου 4.9). 

 

5.5.1. Ενδεικτική διδακτική εφαρµογή/15.12.08 (∆ιονύσιος Σολωµός, Ελεύθεροι 
Πολιορκηµένοι) 

 

Τάξη:   Γ1    Μάθηµα:  Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 

Ηµεροµηνία: 15.12.08                        Ώρα: 10:00 – 11:00 

∆ιδακτική ενότητα:  Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι, ∆ιονύσιος Σολωµός 

Ανθολόγιο Κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: ∆ύο αποσπάσµατα της ποιητικής 
σύνθεσης Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι του ∆ιονυσίου Σολωµού, σελ. 61 – 62.  

 

Μικρή εισαγωγή στην υπόθεση των δύο αποσπασµάτων των Ελεύθερων 
Πολιορκηµένων 

Τα δύο ανθολογούµενα αποσπάσµατα των Ελεύθερων Πολιορκηµένων περιγράφουν 
την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι κάτοικοι και οι υπερασπιστές του 
Μεσολογγίου µετά την ενιαύσια πολιορκία τους από τον Κιουταχή και έπειτα τον Ιµπραήµ 
(Απρίλιος 1825 – Απρίλιος 1826). Ο Σολωµός αρχίζει την επεξεργασία της ποιητικής του 
σύνθεσης τον Απρίλιο του 1826 και η εξελικτική πορεία της καλύπτει όλη τη διάρκεια της 
ζωής του (µετά από τρία Σχεδιάσµατα ποιητικού λόγου και Στοχασµούς πεζού λόγου, ο 
Σολωµός πεθαίνει, αφήνοντας τη σύνθεση ηµιτελή). Το πρώτο ανθολογούµενο 
απόσπασµα εντάσσεται στο Β’ Σχεδίασµα και περιγράφει αριστοτεχνικά την εξαθλίωση 
στην οποία έχει οδηγήσει η πείνα τους πολιορκηµένους, χρησιµοποιώντας ως συµβολικά 
πρόσωπα τη Μεσολογγίτισσα µάνα και το Σουλιώτη πολεµιστή. Το δεύτερο απόσπασµα 
παρουσιάζει µε γλαφυρό τρόπο την αντίθεση ανάµεσα στην οµορφιά της αναγεννηµένης 
φύσης την άνοιξη από τη µια, και το χρέος των Μεσολογγιτών να θυσιασθούν στο βωµό 
της ελευθερίας, αρνούµενοι τον πειρασµό των υλικών απολαύσεων, από την άλλη. 

Προς πληρέστερη ενηµέρωση του αναγνώστη παρατίθενται ακολούθως τα δύο 
αποσπάσµατα: 

Ι 

Άκρα του τάφου σιωπή στον κάµπο βασιλεύει· λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κι η µάνα το 
ζηλεύει./Τα µάτια η πείνα εµαύρισε· στα µάτια η µάνα µνέει·/στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράµερα 
και κλαίει:/‘Έρµο τουφέκι σκοτεινό, τι σ’ έχω εγώ στο χέρι;/οπού συ µου ’γινες βαρύ κι ο Αγαρηνός 

το ξέρει’. 

ΙΙ 
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Ο Απρίλης µε τον Έρωτα χορεύουν και γελούνε,/κι όσ’ άνθια βγαίνουν και καρποί τόσ’ άρµατα 
σε κλειούνε./………………/Λευκό βουνάκι πρόβατα κινούµενο βελάζει,/και µες στη θάλασσα βαθιά 
ξαναπετιέται πάλι,/π’ ολονυχτίς εσύσµιξε µε τ’ ουρανού τα κάλλη./Και µες στης λίµνης τα νερά, όπ’ 
έφθασε µ’ ασπούδα,/έπαιξε µε τον ίσκιο της γαλάζια πεταλούδα,/που ευώδιασε τον ύπνο της µέσα 
στον άγριο κρίνο·/το σκουληκάκι βρίσκεται σ’ ώρα γλυκιά κι εκείνο./Μάγεµα η φύσις κι όνειρο στην 
οµορφιά και χάρη·/η µαύρη πέτρα ολόχρυση και το ξερό χορτάρι./Με χίλιες βρύσες χύνεται, µε χίλιες 

γλώσσες κρένει:/‘Όποιος πεθάνει σήµερα χίλιες φορές πεθαίνει’. 

 

Σχεδιασµός διδασκαλίας των δύο Σολωµικών αποσπασµάτων 

Μετά τις συνοµιλίες µας και την ανταλλαγή γόνιµων απόψεων, η ∆ιδάσκουσα Β΄ 
ενέταξε στο διδακτικό σχεδιασµό της το µηχανισµό της εννοιολογικής σκαλωσιάς, την 
ανάλυση των κειµενικών εννοιών µέσω της εικονοπλασίας, τις αλυσιδωτές απαντήσεις 
των µαθητών, τον παραλληλισµό συµβόλων και εννοιών του αναλυόµενου κειµένου µε 
άλλα ρεαλιστικά και µυθολογικά δεδοµένα και επιχείρησε να αναβαθµίσει το ρόλο των 
µαθητών στη διδακτική διαδικασία. Μεγάλη σηµασία απέδωσε στην αξιοποίηση των 
πολυ/δια-σηµειωτικών καταγραφών στον πίνακα σε συνδυασµό µε το µηχανισµό της 
εννοιολογικής σκαλωσιάς, στο πλαίσιο της εικονοπλασιακής/αναπαραστατικής απόδοσης 
των αναλυόµενων εννοιών. Τονίζεται, ακόµη, ότι η διδάσκουσα διένειµε το ενδεικτικό 
υπόδειγµα παραγωγής λόγου µε τη συνδροµή του λογισµικού που είχα συνθέσει εγώ, το 
οποίο και αναγνώστηκε στην τάξη, καθώς και ότι το µάθηµα αυτό αποτελεί τη δεύτερη 
διδακτική ώρα στους Ελεύθερους Πολιορκηµένους µετά από αρκετό καιρό (µάθηµα της 
27/11/08), λόγω διαφόρων συγκυριών (εκδροµές, δραστηριότητες µε άλλους καθηγητές, 
συνελεύσεις κ.λ.π.).  

 

Αποµαγνητοφώνηση της παραπάνω διδασκαλίας 

[Η ∆ιδάσκουσα Β΄ εισέρχεται στην αίθουσα, ενώ επικρατεί γενικότερος θόρυβος.] 

∆ιδ.Β΄: Καληµέρα παιδιά. Κάντε λίγο ησυχία. Είχαµε δει πριν από αρκετό καιρό τους 
Ελεύθερους Πολιορκηµένους του Σολωµού. Για να τους ξαναθυµηθούµε, λίγο. 
Ποιος θέλει να διαβάσει; Έλα. [∆είχνει έναν µαθητή.] 

Μαθ.: [αναγιγνώσκει] ‘Άκρα του τάφου σιωπή στον κάµπο βασιλεύει· λαλεί πουλί, παίρνει 
σπυρί, κι η µάνα το ζηλεύει. Τα µάτια η πείνα εµαύρισε· στα µάτια η µάνα µνέει·’… 
..[Γίνεται µία αναταραχή, την οποία αντιλαµβάνεται η ∆ιδάσκουσα Β΄.] 

∆ιδ.Β΄: ‘Στα µάτια η µάνα µνέει·’…. 

Μαθ.: [Συνεχίζει την ανάγνωση του πρώτου αποσπάσµατος και µετά του δευτέρου.] […] 
‘Και µες της λίµνης τα νερά, όπ’ έφθασε µ’ ασπούδα, έπαιξε µε τον ίσκιο της γαλάζια 
πεταλούδα,’ ….. [Η ∆ιδάσκουσα Β΄ αντιλαµβάνεται µία αναστάτωση.] 

∆ιδ.Β΄: ‘Έπαιξε µε τον ίσκιο της γαλάζια πεταλούδα,’…. 
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Μαθ.: [Ο µαθητής συνεχίζει και ολοκληρώνει την ανάγνωση του δεύτερου 
αποσπάσµατος.] 

∆ιδ.Β΄: Όσα έχουµε πει παιδιά την προηγούµενη φορά, τα θυµάστε; Θα τα κάνω λίγο εδώ. 
[Πηγαίνει προς τον πίνακα.] Τι προέκυψε παιδιά; 

Μαθ.: Τα ’χουµε γράψει.  

∆ιδ.Β΄: Λίγο, για να µπορέσουµε να καταλάβουµε το µήνυµα που µας δίνει ο ∆ιονύσιος 
Σολωµός.  «Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι». [Γράφει στον πίνακα ως γενικό τίτλο 
‘∆ιονύσιος  Σολωµός’ και από κάτω ‘Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι’.] Για να µου πει 
κάποιος πώς κάνουµε τη σύνδεση µε τις λέξεις κλειδιά; Να θυµηθούµε λίγο τι 
κάναµε, λέγε Κλεονίκη. 

Μαθ.: Κάναµε τρεις στήλες µε τίτλους ‘Λογοτεχνία’, ‘Πραγµατικότητα’ και ‘Μύθος’. 

∆ιδ.Β΄: [Η ∆ιδάσκουσα Β΄ καταρτίζει πίνακα µε τρεις στήλες και τίτλους ‘Λογοτεχνία, 
Πραγµατικότητα, Μύθος’ .] ‘Λογοτεχνία’, ως συνήθως, και µετά πήραµε κάποιες 
λέξεις και προσπαθήσαµε να συνδυάσουµε αυτές τις λέξεις µε το κείµενο. Ποιες 
λέξεις βάλαµε στη ‘Λογοτεχνία’, Κλεονίκη, για πες µας. 

Μαθ.: ‘Σολωµός’.  

∆ιδ.Β΄: Έχουµε το όνοµα του συγγραφέα ή κάποιους στίχους, ναι; 

Μαθ.: Τον τίτλο έργου. 

∆ιδ.Β΄: Μπορούµε να βάλουµε τον τίτλο του έργου, αν προσπαθήσουµε θα τον 
θυµηθούµε, ‘Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι’, έτσι; 

Μαθ.: Κυρία, και τον τόπο που έζησε, τη Ζάκυνθο. 

∆ιδ.Β΄: Μάλιστα, [Κάτω από τον τίτλο ‘Λογοτεχνία’  καταγράφει τις λέξεις – κλειδιά 
‘Σολωµός, Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι, Ζάκυνθος’ .] Γενικά, αν χτυπήσουµε αυτές τις 
λέξεις κλειδιά στο διαδίκτυο, θα µας βγάλει στοιχεία για το Σολωµό. Το 
πρόγραµµα δεν το ξέρετε ακόµη καλά, αλλά θα το πάρετε όλοι όσοι έχετε 
διαδίκτυο στο σπίτι για να το δουλέψετε …… Άγνωστη λέξη εδώ; 

Μαθ.: Όχι. 

∆ιδ.Β΄: Όχι. Πάµε στην ‘Πραγµατικότητα’, µετά. Καλλιρρόη; 

Μαθ.: ‘Τουρκοκρατία’. 

∆ιδ.Β΄: Πώς; 

Μαθ.: ‘Τουρκοκρατία’. 

∆ιδ.Β΄: Ναι; [Απευθυνόµενη σε έναν µαθητή που σηκώνει χέρι.] 
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Μαθ.: ‘Πείνα’. 

∆ιδ.Β΄: Όσοι δεν τα έχετε, γράψτε τα αυτά, ναι;  

Μαθ.: ‘Σιωπή’, ‘ θάνατος’, ‘Μεσολόγγι’ και ‘πολιορκία’. 

∆ιδ.Β΄: Ωραία … ναι, Λυσίµαχε; 

Μαθ.: ‘Πολιορκία’. 

∆ιδ.Β΄: Α! ‘Πολιορκία’, θα το γράψω µετά, στο τέλος. [Η ∆ιδάσκουσα Β΄ σηµειώνει κάτω 
από τον τίτλο ‘Πραγµατικότητα’ τις λέξεις – κλειδιά ‘Τουρκοκρατία, πείνα, σιωπή, 
θάνατος, Μεσολόγγι, πολιορκία’.] Να δούµε ποια άλλη λέξη έχουµε εκεί. Στη 
συνέχεια τι κάναµε; Για να µας πει κάποιος, πώς δουλέψαµε το πρώτο απόσπασµα; 
Πως δουλέψαµε το πρώτο απόσπασµα. Είχαµε πει ότι αυτά τα αποσπάσµατα είναι 
από ποιο Σχεδίασµα; 

Μαθ.: Το πρώτο. 

∆ιδ.Β΄: Όχι, από το πρώτο, απ’ το δεύτερο. Πόσα Σχεδιάσµατα συνδυάζονται συνολικά; 

Μαθ.: Τρία. 

∆ιδ.Β΄: Τρία συνδυάζονται. Για να µας πει κάποιος για το πρώτο απόσπασµα, το οποίο το 
ολοκληρώσαµε, τι είπαµε; Τι είπαµε Ήρα; 

Μαθ.: Είχαµε πει ότι στον δεύτερο στίχο έχουµε παρήχηση του λάµδα. 

∆ιδ.Β΄: Ναι, πριν πάµε στις παρηχήσεις και σ’ αυτά τα εκφραστικά, να το δούµε λίγο 
ερµηνευτικά και νοηµατικά, έτσι; Ποιες λέξεις γραφτήκανε του πρώτου 
αποσπάσµατος; Απ’ τις λέξεις – κλειδιά; Τις λέξεις – κλειδιά που έχουµε ποιες 
λέξεις µας απασχόλησαν στο πρώτο απόσπασµα; Ποιες κυκλώσαµε, Αθηναγόρα; 

Μαθ.: ‘Σιωπή’. [Κυκλώνει τη λέξη – κλειδί ‘σιωπή’ στον πίνακα.] 

∆ιδ.Β΄: ‘Σιωπή’.  

Μαθ.: ‘Πείνα’. [Κυκλώνει τη λέξη – κλειδί ‘πείνα’ στον πίνακα.] 

∆ιδ.Β΄: Έτσι, αρχικά κυκλώσαµε αυτές τις δύο για να δουλέψουµε το πρώτο απόσπασµα. 
Οπότε τι κυριαρχεί στο πρώτο απόσπασµα; Για λέγε, Αριστείδη; 

Μαθ.: Στο πρώτο απόσπασµα κυριαρχεί η παρήχηση.  

∆ιδ.Β΄: Αφήστε τα λίγο, αφήστε το εκφραστικό µέρος, εντάξει; Να το δούµε εννοιολογικά, 
εκπαιδευτικά να το δούµε, έτσι; Αφού κυκλώσαµε τους µπλε πίνακες στο πρώτο 
απόσπασµα, ξεκινήσαµε από ποια λέξη να βλέπουµε τι γίνεται; Από τη λέξη; 

Μαθ.: Πείνα. 

∆ιδ.Β΄: Πείνα. Τι θυµάστε από το πρώτο απόσπασµα; 
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Μαθ.: Μας λέει για την µάνα που ζηλεύει το πουλί.  

∆ιδ.Β΄: Κυριαρχεί η πείνα στους πολιορκηµένους, χαρακτηριστικό παράδειγµα η µάνα η 
οποία ζηλεύει το πουλί που παίρνει το σπυρί. ‘Τα µάτια η πείνα εµαύρισε’, έτσι; Η 
πείνα, λοιπόν, είναι το πρώτο θέµα. Και ποιο άλλο θέµα έχουµε στο πρώτο 
απόσπασµα; Το ένα έχει σχέση µε την πείνα, µε τη µάνα, µε τη σιωπή, αλλά και το 
θάνατο. [Κυκλώνει τη λέξη – κλειδί ‘θάνατος’ στον πίνακα.] Λέει ‘άκρα του τάφου 
σιωπή στον κάµπο βασιλεύει· λαλεί πουλί παίρνει σπυρί κι η µάνα το ζηλεύει’. Τα 
µάτια, η πείνα, σιωπή, πείνα. Και το άλλο θέµα µας ποιο είναι; 

Μαθ.: Με το Σουλιώτη. 

∆ιδ.Β΄: Το Σουλιώτη. Ο Σουλιώτης τι εκπροσωπεί, ποιος είναι ο Σουλιώτης; Τι είναι ο 
Σουλιώτης, ποια είναι η ιδιότητά του; 

Μαθ.: Εκπροσωπεί τους Μεσολογγίτες. 

∆ιδ.Β΄: Όχι, ποια είναι η ιδιότητά του; Έχουµε την µάνα και το Σουλιώτη. Εδώ, δηλαδή, 
στην ‘Πραγµατικότητα’ µια άλλη λέξη που θα µπορούσαµε να βάλουµε είναι ποια; 
‘Μάχη’, έτσι; ‘Μάχη’, ‘ πολεµιστής’. [Συµπληρώνει στη στήλη της 
‘Πραγµατικότητας’ τις λέξεις – κλειδιά ‘µάνα’ , ‘πολεµιστής’.] Αυτές είναι λέξεις 
της πραγµατικότητας και λέξεις που µας τις δίνει ο ίδιος ο ποιητής και µας βοηθάει 
να δουλέψουµε το ποίηµά µας. Υπάρχει, λοιπόν, µια ζοφερή κατάσταση η πείνα, η 
εξαθλίωση και ο Σουλιώτης εκπροσωπεί τον……; 

Μαθ.: Πολεµιστή. 

∆ιδ.Β΄: Πολεµιστή. Ο οποίος πολεµιστής σε τι κατάσταση βρίσκεται; 

Μαθ.: Σε αδυναµία. 

∆ιδ.Β΄: Είναι αδύναµος και είναι σε ποια κατάσταση; Όταν ένας πολεµιστής µιλάει στο 
τουφέκι του και του λέει ‘έρµο τουφέκι, δεν µπορείς να κάνεις για µένα τίποτα’, 
βρίσκεται; 

Μαθ.: Σε απελπισία. 

∆ιδ.Β΄: Απελπισία. 

Μαθ.: Απόγνωση. 

∆ιδ.Β΄: Βεβαίως, αγανάκτηση, απόγνωση. 

Μαθ.: Απαισιοδοξία. 

∆ιδ.Β΄: Απογοήτευση έχει. ∆ηλαδή δεν µπορεί να εκπληρώσει το ρόλο για τον οποίο είναι 
σταλµένος. Σε παθητική, λοιπόν, στάση είναι η µάνα η οποία δεν µπορεί και αυτή 
να εκπληρώσει το ρόλο της, για τον οποίο είναι σταλµένη: να µεγαλώσει και να 
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αναθρέψει τα παιδιά της. Σε παθητική κατάσταση είναι και ο πολεµιστής, ο οποίος 
έχει αδυναµία να ……; 

Μαθ.: Πολεµήσει. [Κυκλώνει τη λέξη – κλειδί ‘πολεµιστής’.] 

∆ιδ.Β΄: Πολεµήσει. Όλο παιδιά το πρώτο απόσπασµα κινείται σε τέτοια ατµόσφαιρα. Ποια 
ατµόσφαιρα µας δίνουν η µάνα και ο πολεµιστής, Ησίοδε; Σε ποιο χώρο και τι 
ατµόσφαιρα µας δίνουν; Που γίνονται όλα αυτά; Σε ποιο µέρος, σε ποιο χώρο; 

Μαθ.: Στο Μεσολόγγι.  

∆ιδ.Β΄: Στο Μεσολόγγι. Στην πραγµατικότητα, αυτά γίνονται εκείνη την στιγµή στο 
Μεσο……; [Κυκλώνει τη λέξη – κλειδί ‘Μεσολόγγι’.] 

Μαθ.: Μεσολόγγι. 

∆ιδ.Β΄: Στο Μεσολόγγι, το οποίο βρίσκεται σε τι κατάσταση; 

Μαθ.: Πολιορκίας.             

∆ιδ.Β΄: [Κυκλώνει τη λέξη – κλειδί ‘πολιορκία’.] Σε κατάσταση πολιορκίας. Βλέπετε, 
παιδιά, πως αν αποµονώσουµε µερικές λέξεις…. [Επισηµαίνει τις κυκλωµένες 
λέξεις - κλειδιά στον πίνακα.] 

Μαθ.: Κάνουµε προτάσεις. 

∆ιδ.Β΄: Έτσι, αν αποµονώσουµε µερικές λέξεις, µία στις πέντε, για παράδειγµα, µπορούµε 
εύκολα µετά να δουλέψουµε επιλεκτικά το κείµενο. [∆ιαγράφει τις λέξεις – κλειδιά 
‘Τουρκοκρατία’ , ‘σιωπή’ , ‘Μεσολόγγι’ , ‘πολιορκία’ .] ∆ηλαδή σιγά – σιγά θα µείνει 
αυτό: η ‘πείνα’ , ο ‘θάνατος’ , η ‘µάνα’ , ο ‘πολεµιστής’ . [Συνδέει τις λέξεις – κλειδιά 
‘πείνα – µάνα’  και ‘θάνατος – πολεµιστής’  µε βέλη διπλής κατεύθυνσης.] 

Μαθ.: Κυρία, δηλαδή, σαν να µας δίνει µια εικόνα για το κείµενο; 

∆ιδ.Β΄: Ακριβώς, µας δίνει εικόνα για το κείµενο. Είναι ένας ‘οδηγός’. Αν βάλουµε λέξεις 
– κλειδιά, µπορούµε σιγά – σιγά να δουλέψουµε το κείµενο. Είναι µία πυξίδα που 
µας οδηγεί κατά κάποιον τρόπο. Τούτη είναι η εικόνα του πρώτου αποσπάσµατος, 
η εικόνα πολιορκίας. Εντάξει; Τώρα λοιπόν θα το γράψουµε αυτό, ‘πρώτο 
απόσπασµα’ και είναι η εικόνα πολιορκίας, η αρχική, έτσι; [∆ηµιουργεί στον 
πίνακα µία νέα στήλη µε τον τίτλο ‘Εικόνες’ και από κάτω καταγράφει τις φράσεις 
‘εικόνα πολιορκίας (πείνα – θάνατος)’ και δίπλα ‘1ο απόσπασµα’.] Και να 
περάσουµε στο δεύτερο απόσπασµα όπου τα πράγµατα έρχονται και αλλάζουν: ‘Ο 
Απρίλης µε τον Έρωτα χορεύουν και γελούνε, κι όσ’ άνθια βγαίνουν και καρποί τόσ’ 
άρµατα σε κλειούνε’. Τώρα, στο δεύτερο απόσπασµα προχωρήσατε έτσι, είδατε 
λίγο τη δοµή του. Νοµίζω ότι γράψατε για τη δοµή του δεύτερου αποσπάσµατος. 
Για να µας την πει κάποιος. Πώς προχωρήσατε, πώς χωρίσατε αυτούς τους στίχους; 
…… 

Μαθ.: Από το ‘λευκό βουνάκι’ µέχρι εκείνο που λέει ‘ξερό χορτάρι’. 
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∆ιδ.Β΄: Ναι, ένα είναι το πρώτο µέρος οι στίχοι αυτοί που διάβασες µέσα απ’ το βιβλίο, 
µετά το άλλο πάει µέχρι το στίχο; Είπαµε, ‘ξερό χορτάρι’. 

Μαθ.: Και µετά το υπόλοιπο. 

∆ιδ.Β΄: Και το τελευταίο; 

Μαθ.: Μέχρι το τέλος. 

∆ιδ.Β΄: Ωραία. Είδαµε λίγο τη δοµή. Είπαµε ότι το στίχο ‘ο Απρίλης µε τον Έρωτα…’ τον 
θεωρούµε πρώτο στίχο. Εντάξει παιδιά; Εποµένως πρώτος και δεύτερος πάνε σε 
µία ενότητα [γράφει στον πίνακα ‘στ. 1-2, 1η ενότητα’], µετά δύο µε έντεκα [γράφει 
στον πίνακα ‘στ. 3-11, 2η ενότητα’] το ’χουµε γράψει εδώ πέρα, γράφω λίγο ‘δοµή’ 
[γράφει στον πίνακα ‘∆οµή’ ως τίτλο] ,  και τρίτη ενότητα δώδεκα ως δεκατρία 
[γράφει στον πίνακα ‘στ. 12-13, 3η ενότητα’]. 

Μαθ.: Σε κάθε ένα θα δώσουµε πλαγιότιτλους; 

∆ιδ.Β΄: ∆ε θα δώσουµε πλαγιότιτλους, θα δούµε λιγάκι. Τρίτη εικόνα απ’ την εικόνα την 
ζοφερή του πρώτου αποσπάσµατος, που αυξάνεται εντυπωσιακά. Τι βλέπουµε 
αµέσως, αµέσως µε το ξεκίνηµα του δεύτερου αποσπάσµατος; Για πείτε µου; 
[∆είχνει κάποιον µαθητή.] 

Μαθ.: Εγώ; 

∆ιδ.Β΄: Ναι, ναι, εσύ. Βλέπουµε ένα άλλο σκηνικό. Πού µας εισάγει ο ποιητής µε το 
δεύτερο απόσπασµα; Βλέπουµε τι; 

Μαθ.: Την άνοιξη; 

∆ιδ.Β΄: Την άνοιξη. Ο Απρίλης, έτσι; Ο καλύτερος µήνας της άνοιξης. Η χαρά της ζωής, 
λοιπόν, ο Απρίλης, ο έρωτας, οι οποίοι τι κάνουν; ‘Χορεύουν και γελούνε’. Τι 
σχήµα λόγου είναι αυτό, Αριστείδη; 

Μαθ.: Το ‘χορεύουν και γελούνε’; 

∆ιδ.Β΄: ‘Ο Απρίλης µε τον έρωτα χορεύουν και γελούνε.’. Τι σχήµα λόγου έχουµε εδώ; 
Ξεκινάει δηλαδή το δεύτερο απόσπασµα µε µια……..; 

Μαθ.: Μεταφορά, όχι προσωποποίηση. 

∆ιδ.Β΄: Προσωποποίηση, µε µια προσωποποίηση. Και δείχνει ταυτόχρονα τι πράγµα; Σε 
σχέση µε την εικόνα του πρώτου αποσπάσµατος: η µάνα η οποία ζηλεύει, ο 
Σουλιώτης ο οποίος κλαίει, θρηνεί· η παθητικότητα του πρώτου αποσπάσµατος 
δίνει τη θέση της στο δεύτερο απόσπασµα σε…..; 

Μαθ.: Παίρνει τη θέση χαράς. 

Μαθ.: Κίνησης.  
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∆ιδ.Β΄: Μπράβο, έτσι. ∆ίνει τη θέση στην κίνηση. Ξεκινάει δηλαδή το δεύτερο 
απόσπασµα µε κίνηση: ‘χορεύουν και γελούνε’. Και ταυτόχρονα έχουµε αυτό που 
είπατε, είναι η αντίθεση. Λοιπόν, γράψτε στο δεύτερο απόσπασµα πρώτα αντίθεση, 
µετά κίνηση. [Κάτω από τις υπόλοιπες καταχωρήσεις της στήλης µε τίτλο 
‘Εικόνες’ καταγράφει τη φράση ‘χαρά της φύσης’ και από κάτω τη φράση 
‘αντίθεση, κίνηση’, ενώ δίπλα σηµειώνει ‘2ο απόσπασµα’].  Εδώ µπορούµε τώρα να 
του δώσουµε και άλλες λέξεις – κλειδιά. Για να πούµε λέξεις – κλειδιά για το 
δεύτερο απόσπασµα, το οποίο θα δουλέψουµε, όπως καταλαβαίνετε, αυτοτελώς. 

Μαθ.: Τι σηµαίνει αυτό, κυρία; 

∆ιδ.Β΄: Αφενός σηµαίνει ότι θα δουλέψουµε ξεχωριστά το απόσπασµα, αλλά πάντοτε σε 
σχέση και συνάρτηση µε το πρώτο. Για να δώσουµε µερικές λέξεις κλειδιά που θα 
µας βοηθήσουν να δουλέψουµε το δεύτερο απόσπασµα. Πείτε µου. 

Μαθ.: ‘Απρίλης’. [Η ∆ιδάσκουσα Β΄ δηµιουργεί µία στήλη µε τίτλο ‘Πραγµατικότητα’, 
όπου καταχωρεί τη λέξη - κλειδί ‘Απρίλης’.] ,     

∆ιδ.Β΄: Άλλος; 

Μαθ.: ‘Βουνό’;  

∆ιδ.Β΄: Το ‘βουνό’. Το λέει ‘βουνάκι’, θα σας πω µετά τι σηµαίνει αυτό. Ναι; [Η 
∆ιδάσκουσα Β΄ καταχωρεί τη λέξη – κλειδί ‘βουνάκι’.] 

Μαθ.: ‘Άρµατα’.  

∆ιδ.Β΄: ‘Άρµατα’. Άλλος; [Η ∆ιδάσκουσα Β΄ καταχωρεί τη λέξη – κλειδί ‘άρµατα’ .] 

Μαθ.: ‘Πεταλούδα’. 

∆ιδ.Β΄: Μάλιστα. [Η ∆ιδάσκουσα Β΄ καταχωρεί τη λέξη – κλειδί ‘πεταλούδα’ .] 

Μαθ.: ‘Φύση’. 

∆ιδ.Β΄: ‘Φύση’. [Η ∆ιδάσκουσα Β΄ καταχωρεί τη λέξη – κλειδί ‘φύση’ .] 

Μαθ.: ‘Λίµνη’. 

∆ιδ.Β΄: Εντάξει, ‘λίµνη’, ‘ θάλασσα’. [Η ∆ιδάσκουσα Β΄ καταχωρεί τη λέξη – κλειδί 
‘θάλασσα’ .] 

Μαθ.: ‘Οµορφιά’. 

∆ιδ.Β΄: ‘Οµορφιά’. [Η ∆ιδάσκουσα Β΄ καταχωρεί τη λέξη – κλειδί ‘οµορφιά’ .] 

Μαθ.: ‘Ουρανός’. 

Μαθ.: ‘Χάρη’. 

Μαθ.: Κυρία, εκείνο που λέει εδώ, ‘άγριο κρίνο’. 
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∆ιδ.Β΄: ‘Κρίνος’, εδώ, όργανο της φύσης, ναι;  

Μαθ.: ‘Χάρη’. 

∆ιδ.Β΄: ‘Χάρη’. [Η ∆ιδάσκουσα Β΄ καταχωρεί τη λέξη – κλειδί ‘χάρη’.] 

Μαθ.: Είναι αρκετές λέξεις, κυρία; 

∆ιδ.Β΄: Ωραία, εποµένως ξεκινώντας από αυτές τις λέξεις µπορούµε πάλι να σταθούµε 
εδώ. Οι δύο πρώτες λέξεις – κλειδιά που δώσατε, παιδιά, τι µας δίνουν; Ο 
‘Απρίλης’ και τα ‘άρµατα’ τι δίνουν; Αµέσως – αµέσως, αυτές οι δύο λέξεις τι 
δίνουν;  

Μαθ.: Την ατµόσφαιρα. 

∆ιδ.Β΄: ∆ηλαδή; Ο Απρίλης που εκπροσωπεί την άνοιξη είπαµε ότι είναι ο ωραιότερος 
µήνας της άνοιξης, έτσι; Και τα άρµατα δίνουν αυτό που σας είπα πρίν. Το είπα, το 
έγραψα. 

Μαθ.: Κυρία. 

∆ιδ.Β΄: Τι δίνουν, παιδιά, τι δίνουν, Ναυσικά; 

Μαθ.: [Η µαθήτρια µιλά πολύ σιγά και δεν ακούγεται.] 

∆ιδ.Β΄: ∆υνατά. 

Μαθ.: Πότε το είπαµε, κυρία; 

∆ιδ.Β΄: Μα, ήδη το ’χω πει. Ήδη το ’χω πει. Την αντίθεση δίνουν, την αντίθεση. Αυτό εδώ 
που είπα τώρα για την αντίθεση, µας το δίνουν και οι λέξεις – κλειδιά αµέσως, 
αµέσως αυτό που δώσατε και εσείς. Επίσης, όχι µόνο στον πρώτο στίχο, αλλά και 
στο δεύτερο στίχο. Για να δούµε τι λέει, Αριστείδη, στο δεύτερο στίχο; ∆ιάβασέ το 
λίγο. 

Μαθ.: ‘κι όσ’ άνθια βγαίνουν και καρποί τόσ’ άρµατα σε κλειούνε.’. 

∆ιδ.Β΄: Ναι, πού είναι η αντίθεση εδώ που υπάρχει στο δεύτερο στίχο; Για πες µας λίγο, 
Αριστείδη. 

Μαθ.: Στην κίνηση. 

∆ιδ.Β΄: Έτσι. ∆ηλαδή, έξω από το Μεσολόγγι τι υπάρχει παιδιά; Έξω από το Μεσολόγγι; 

Μαθ.: Είναι η άνοιξη. 

∆ιδ.Β΄: Οτιδήποτε συµβαίνει, έξω από το Μεσολόγγι παρουσιάζεται διαφορετικά. Το 
Μεσολόγγι βρίσκεται σε µια κατάσταση; 

Μαθ.: Μάχης. 
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∆ιδ.Β΄: Μάχης, πολιορκίας. Μάχη που συνδέεται µε τι; [Σχεδιάζει στον πίνακα ένα 
τετράπλευρο.] Το Μεσολόγγι είναι η κλειστή γροθιά. Αυτό το κλειστό πράγµα 
είναι το Μεσολόγγι [γράφει µέσα στο τετράπλευρο ‘Μεσολόγγι’] και πέρα απ’ το 
Μεσολόγγι τι είναι; 

Μαθ.: Είχαµε πει ότι έξω από το Μεσολόγγι είναι τα ‘άνθια’, η ‘χαρά’. 

∆ιδ.Β΄: Είναι η χαρά. Είναι η ζωή. [Γράφει έξω από το τετράπλευρο ‘ζωή’.]  Και µέσα; 

Μαθ.: Ο θάνατος. [Γράφει µέσα στο τετράπλευρο ‘θάνατος’.] 

∆ιδ.Β΄: Είναι ο θάνατος. Αυτή είναι η αντίθεση. Το Μεσολόγγι είναι κοινωνία κλειστή. 
[∆είχνει το τετράπλευρο στον πίνακα.] Κοινωνία κλειστή είναι το Μεσολόγγι. Τα 
‘άρµατα’, η ‘πείνα’, ο ‘πόλεµος’, ο ‘θάνατος’ είναι εκεί µέσα κλειστά. [Τονίζει µε 
έντονη υπογράµµιση τις λέξεις – κλειδιά ‘πείνα, θάνατος’ της πρώτης σκαλωσιάς 
και τη λέξη – κλειδί ‘άρµατα’ της νέας σκαλωσιάς και καταγράφει κυκλωµένη την 
καθεµιά µέσα στο τετράπλευρο µαζί µε τη λέξη ‘πόλεµος’.] Ο κόσµος, όµως, δεν 
είναι αυτός. Ο κόσµος δεν είναι το Μεσολόγγι που είναι σε κατάσταση πολιορκίας. 
Ο κόσµος είναι πού; 

Μαθ.: Έξω. 

∆ιδ.Β΄: Είναι στο σύµπαν όλο. Είναι στη φύση, είναι στη χαρά της ζωής. [Η ∆ιδάσκουσα 
Β΄ προσθέτει στη νέα στήλη της ‘Πραγµατικότητας’ τη λέξη – κλειδί ‘φύση’ δίπλα 
από τη λέξη ‘Απρίλης’.] Και αυτό µας το κάνει σαφές αµέσως µετά. Αν περάσουµε, 
παιδιά, αµέσως παρακάτω στους στίχους τρία µε έντεκα, για λίγο δείτε το µόνοι 
σας. ∆ηλαδή, ο Σολωµός προχωράει στη χαρά της ζωής, ξεκινώντας από τα πιο 
µεγάλα και φτάνοντας στα πιο µικρά, στα πιο ασήµαντα. Μπορείτε να µου δώσετε 
αυτές τις εικόνες ξεκινώντας από τα πιο µεγάλα και φτάνοντας στα πιο µικρά; Που 
σηµαίνει ότι όλος ο κόσµος αυτός που ζούµε βρισκόταν σε µια κατάσταση χαράς, 
κίνησης, γλεντιού της φύσης. Για να το δούµε, ποιος θα µου πει; Από τι ξεκινάνε οι 
εικόνες από τον στίχο τρία µέχρι τον στίχο έντεκα. Αυτές τις εικόνες θα δούµε 
τώρα. Εδώ που λέει ‘λευκό βουνάκι πρόβατα’, τι εννοεί; Το είπαµε, αυτό ειδικά το 
είπαµε. Τι θέλει να πει; 

Μαθ.: Ένα λευκό βουνό µε πρόβατα; 

∆ιδ.Β΄: Όταν λέει ‘λευκό βουνάκι πρόβατα’, τι εννοεί; Ένα βουνό άσπρο, που είναι πάνω 
τα πρόβατα; Τι εννοεί; 

Μαθ.: Κυρία. [Σηκώνει χέρι.] 

∆ιδ.Β΄: Τι είπαµε ότι εννοεί; Αντιγόνη; 

Μαθ.: Αναφέρεται  στο κοπάδι, εννοεί αυτό το άσπρο κοπάδι.  

∆ιδ.Β΄: Άσπρο το κοπάδι, η µεταφορά είναι στο βουνάκι. Ένα κοπάδι από; 

Μαθ.: Πρόβατα. 
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∆ιδ.Β΄: Από λευκά, από άσπρα…; 

Μαθ.: Πρόβατα. 

∆ιδ.Β΄: Πρόβατα. [Η ∆ιδάσκουσα Β΄ γράφει ως λέξη – κλειδί το ‘κοπάδι’  δίπλα στο 
‘βουνάκι’  στη νέα στήλη της ‘Πραγµατικότητας’.] Αυτή είναι η πρώτη µας εικόνα. 
Και είπα ότι το ‘λευκό’ πάει στα ‘πρόβατα’, έπρεπε να πει, δηλαδή, ‘κοπάδι από 
λευκά πρόβατα’. Είναι ένα δύσκολο σχήµα. Πρώτη ,λοιπόν, εικόνα ποια είναι; 
Είναι η εικόνα του κοπαδιού, έτσι; Κοπάδι µε πρόβατα. [ Στη στήλη µε τίτλο 
‘Εικόνες’  σηµειώνει  τη φράση ‘1) κοπάδι µε πρόβατα’.] Το ‘βουνάκι’, λοιπόν, εδώ 
πέρα που λέει, παιδιά, είναι το κοπάδι. Είναι το κοπάδι. Παιδιά, θα µπορούσε να 
είναι έτσι, είναι όντως µεγαλειώδες ένα µεγάλο κοπάδι. Πάµε σε άλλη εικόνα; Το 
ένα είναι τα πρόβατα, το δεύτερο ζωντανό ποιο είναι; 

Μαθ.: Η πεταλούδα που παίζει µε τη σκιά της. 

∆ιδ.Β΄: Πάµε στην πεταλούδα, και άλλα που µου δώσατε εσείς, έτσι; [Η ∆ιδάσκουσα Β΄ 
προσθέτει στη στήλη µε τίτλο ‘Εικόνες’ την καταγραφή ‘2) πεταλούδα’.] Και µετά 
πάµε σε πιο ασήµαντα πράγµατα, είπαµε από τα πιο µεγάλα στα πιο ασήµαντα. Τα 
πρόβατα, η πεταλούδα και τελευταίο ποιο είναι Αριστείδη; 

Μαθ.: Το ‘σκουληκάκι’. 

∆ιδ.Β΄: Το ‘σκουληκάκι’. [Η ∆ιδάσκουσα Β΄ προσθέτει στη στήλη µε τίτλο ‘Εικόνες’ την 
καταγραφή ‘3) σκουληκάκι’.] Τι πιο ασήµαντο στην αλυσίδα της φύσης; Όµως, 
προσέξτε εδώ πέρα τι γίνεται στο Σολωµό. Το έργο του Σολωµού το περνάµε 
επιφανειακά θα ’λεγα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ασχολήθηκαν …. 

Μαθ.: Είναι σηµαντικός ο Σολωµός, κυρία ….. [Ο µαθητής τη διακόπτει, αλλά εκείνη 
συνεχίζει.] 

∆ιδ.Β΄: ……όλη τους τη ζωή ασχολούνται µε τους ‘Ελεύθερους Πολιορκηµένους’. Είδαµε, 
λοιπόν, αυτά τα τρία στοιχεία που µας δίνει η ζωή, µας τα δίνει ο Σολωµός µε 
εικόνες από τη φύση. Εκεί που θέλω να σταθούµε λίγο είναι στην πρώτη εικόνα µε 
τα πρόβατα· λέει: ‘και µες τη θάλασσα βαθιά ξαναπετιέται πάλι, π’ ολονυχτίς 
εσύσµιξε µε τ’ ουρανού τα κάλλη. Και µες στης λίµνης τα νερά, όπ’ έφθασε µ’ 
ασπούδα, έπαιξε µε τον ίσκιο της γαλάζια πεταλούδα.» Όταν θα πάτε στο Λύκειο 
που θα κάνετε Σολωµό, θα δείτε εκεί πέρα, θα σας µιλήσουν, θα µιλήσετε γι’ αυτό 
το τέχνασµα που χρησιµοποιεί ο Σολωµός. …… 

Μαθ.: Άλλο κείµενο είναι αυτό; 

∆ιδ.Β΄: Το ίδιο είναι, το ίδιο, Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι. Φαίνεται ότι στο Σολωµό άρεσε 
αυτή η εικόνα γενικά ……, ο καθρεφτισµός…… Οι εικόνες γενικά που µας δίνει 
εδώ ο Σολωµός είναι εικόνες στις οποίες παρασύρονται όλες οι αισθήσεις µας. 
[Σηκώνει χέρι µια µαθήτρια] Έτσι, Ναυσικά, για πες, Ναυσικά, τι εικόνες είναι; 

Μαθ.: Οι εικόνες είναι οπτικές, ακουστικές και …… 
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∆ιδ.Β΄: Έτσι, οπτικοακουστικές, έτσι; ∆ηλαδή, διαβάζοντας αυτό το απόσπασµα του 
Σολωµού, φαίνεται και η όραση και η ακοή και η όσφρηση και γιατί ……[κάποιος 
µαθητής σηκώνει χέρι.]…. γιατί, Θεµιστοκλή;  

Μαθ.: Σαν µια σύνθεση….. 

∆ιδ.Β΄: Σύνθεση, η οποία, παιδιά, … είναι τι; Αυτό που προσλαµβάνουµε όταν διαβάζουµε 
τους στίχους του Σολωµού συγκεντρώνεται προς τι; Για να δω χέρια. Σε ποιους 
στίχους του Σολωµού και σε ποια λέξη συγκεντρώνεται όλη αυτή η χαρά της ζωής; 
Η κίνηση, ο έρωτας. Τις εικόνες σας αφήνω έτσι λίγο χρόνο να τις δείτε µόνοι σας. 
[Παύση] Το άρωµα του κρίνου, όλα αυτά συνοψίζονται έτσι σε ποιον στίχο; Τι λες, 
Ασπασία; 

Μαθ.: Εκεί που λέει ‘Μάγεµα η φύσις’. 

∆ιδ.Β΄: Μπράβο, έτσι. ‘Μάγεµα η φύσις κι όνειρο στην οµορφιά και χάρη’. ‘ Οµορφιά και 
χάρη’: [∆είχνει την καταχώρηση ‘άρµατα’ στη στήλη µε τίτλο ‘Πραγµατικότητα’.] 
Εδώ δε θα ’βαζα τις λέξεις ‘οµορφιά’ και ‘χάρη’, θα ’βαζα τη λέξη….. 

Μαθ.: ‘Μάγεµα’. 

∆ιδ.Β΄: ‘Μάγεµα’. [Η ∆ιδάσκουσα Β΄ προσθέτει µε έντονη υπογράµµιση τη λέξη ‘µάγεµα’ 
δίπλα στη λέξη – κλειδί ‘άρµατα’  στη νέα στήλη µε τίτλο ‘Πραγµατικότητα’.]  Τι 
σηµαίνει, παιδιά, αυτή η λέξη, η λέξη ‘µάγεµα’; Και τι εκτίµηση ….. [Τη διακόπτει 
ένας µαθητής.]  

Μαθ.: Το διαφορετικό….. 

∆ιδ.Β΄: [Συνεχίζοντας τη φράση της] … τι εκτίµηση έχει στους πολιορκηµένους; Τι 
σηµαίνει ‘µάγεµα’; Για λέγε, Αριστείδη. 

Μαθ.: Μήπως ότι είναι µαγική; 

∆ιδ.Β΄: Όχι, όχι, σκέψου το λιγάκι. Σκέψου το. Όταν λέει ‘Μάγεµα η φύσις’, δηλαδή η 
φύση τι κάνει; Όλη την οµορφιά …. Αριστείδη, τι λες; 

Μαθ.: Είναι όµορφη. 

∆ιδ.Β΄: Μαγεύει.  

Μαθ.: Περιγράφει ωραίες εικόνες της φύσης. 

∆ιδ.Β΄: Μαγεύει λέει,  Αριστείδη, η φύση. Γοητεύει. Έχει γοητεία, µαγεία. Γήτεµα, 
µαγεία. Ναυσικά; 

Μαθ.: Είναι τόσο όµορφη που κάποιος που είναι µέσα στον πόλεµο έχει την ανάγκη να 
βγει έξω. 

∆ιδ.Β΄: Έτσι, µπράβο. Λέγε, Ναυσικά. 
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Μαθ.: Είναι ένας πειρασµός η φύση. 

∆ιδ.Β΄: Α, µπράβο. Να γράψουµε και τη λέξη, λοιπόν, ‘πειρασµός’. [Η ∆ιδάσκουσα Β΄ 
καταγράφει στη στήλη των ‘Εικόνων’  τη λέξη ‘πειρασµός’.] Ένας πειρασµός…. 

Μαθ.: Επηρεάζει. 

∆ιδ.Β΄: Ένας πειρασµός, µε την έννοια ότι επηρεάζει τη σκέψη τους. Και εκείνο που λέµε 
µε τη λέξη ‘πειρασµός’ βγαίνει από τα ίδια πράγµατα. Ο πειρασµός ποιανού 
πράγµατος στους πολιορκηµένους; Ο πειρασµός της …..;  

Μαθ.: Το να παλέψουν εκεί ή να ….. 

∆ιδ.Β΄: Όχι, όχι, όχι. Πάµε αλλού.  

Μαθ.: Να πω; 

∆ιδ.Β΄: Βρίσκονται πολιορκηµένοι και για να αντιµετωπίσουν την πολιορκία τους πρέπει 
να κάνουν, τι να κάνουν; Για ποιον λόγο η φύση είναι πειρασµός; Τους καλεί να 
…; 

Μαθ.: Να παραµείνουν εκεί. 

∆ιδ.Β΄: Να παραµείνουν σε ποιο πράγµα;  

Μαθ.: Στο χρέος, στο καθήκον. 

∆ιδ.Β΄: Καθήκον, έτσι; Στο χρέος, στο καθήκον να παραµείνουν. Και απ’ έξω έρχεται η 
ζωή που τους κάνει τι; Τους φέρνει σε έναν πειρασµό. [Καταγράφει έξω από το 
τετράπλευρο τη λέξη ‘πειρασµός’.] Η ζωή τους φέρνει σε πειρασµό. Και τι θέλουν 
να κάνουν; 

Μαθ.: Να φύγουν. 

Μαθ.: Να ελευθερωθούν. 

Μαθ.: Να ξεφύγουν. 

∆ιδ.Β΄: Να ελευθερωθούν, να φύγουν. Και αυτός ο πειρασµός, δηλαδή οι πολιορκηµένοι 
έχουν να παλέψουν µε ποια στοιχεία; Έχουνε πείνα; [Υπογραµµίζει έντονα την 
αντίστοιχη λέξη – κλειδί µέσα στο τετράπλευρο.] Σαφώς έχουνε πείνα. Είναι µόνοι 
τους, είναι ανήµποροι, δεν µπορούν να πολεµήσουν; Σαφώς. Τους περικλείουν 
τόσα άρµατα; [Υπογραµµίζει έντονα την αντίστοιχη λέξη – κλειδί µέσα στο 
τετράπλευρο.] Ναι; Αλλά και µε τι άλλο ακόµα έχουν να παλέψουν; Με την πείνα, 
µε την ανηµποριά, µε τα άρµατα, µε τον εχθρό, µε την πολιορκία, αλλά και µε τι 
άλλο έχουν να παλέψουν; 

Μαθ.: Με τη φύση. 
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∆ιδ.Β΄: Με τη φύση, µε τη ζωή, µε τη χαρά. Και είναι ανά πάσα στιγµή ο πολιορκηµένος 
έτοιµος να τα βροντήξει όλα κάτω και να πει: ‘όχι, θα παραδοθώ και θέλω να 
ζήσω’. Αυτό θεωρεί ο Σολωµός ότι ήταν ο µεγαλύτερος πειρασµός. Το 
καταλάβαµε; Γι’ αυτό λέει ‘Μάγεµα η φύσις κι όνειρο στην οµορφιά και χάρη·’. ‘ Η 
µαύρη πέτρα ολόχρυση’, δηλαδή, ακόµα και τη µαύρη πέτρα τι την βλέπουν; 

Μαθ.: Χρυσό. 

∆ιδ.Β΄: Χρυσό τη βλέπουν στα χωράφια τους. ‘Και το ξερό χορτάρι’, λήγει, λοιπόν, η 
ενότητα αυτή. Πάµε στους δύο τελευταίους στίχους: ‘Με χίλιες βρύσες χύνεται, µε 
χίλιες γλώσσες κρένει:’. Ποια; Ποια ‘κρένει µε χίλιες γλώσσες’;  

Μαθ.: Η φύση. 

∆ιδ.Β΄: Η φύση. Η φύση, εποµένως, προκαλεί. Η φύση τους πειράζει. Εντός εισαγωγικών 
η λέξη ‘πειράζει’. Τους προκαλεί, τους πειράζει, είναι ο πειρασµός. Και καταλήγει 
στον καταπληκτικό στίχο «‘Όποιος πεθάνει σήµερα χίλιες φορές πεθαίνει’». Εδώ, 
βέβαια, υπάρχει µια δραµατική εσωτερική σύγκρουση των πολιορκηµένων. Οι 
λέξεις που πρέπει να τονίσετε εδώ είναι ‘χρέος’, το χρέος προς την πατρίδα, και 
‘πειρασµός’. [Η ∆ιδάσκουσα Β΄ προσθέτει στη νέα στήλη της ‘Πραγµατικότητας’  
τις λέξεις – κλειδιά ‘χρέος’ , ‘πειρασµός’.] Γράψτε τις, παιδιά, και σεις. 

Μαθ.: Αυτή είναι η σύγκρουση, κυρία; 

∆ιδ.Β΄: Το χρέος που έχουν να πολεµήσουν και ο πειρασµός που µπαίνουν. Εντάξει; 
Όποιος πεθάνει σήµερα, σήµερα που η φύση βρίσκεται στο αποκορύφωµά 
της……. Η φύση, δηλαδή, αυξάνει τον πόθο για ζωή, αυξάνει τον πόθο της ζωής 
και γι’ αυτό «‘όποιος πεθάνει σήµερα χίλιες φορές πεθαίνει’». Μήπως θυµάστε εδώ 
ένα άλλο δηµοτικό, ένα άλλο τραγούδι µε έναν ήρωα της Επανάστασης που 
πεθαίνει την άνοιξη; 

Μαθ.: Ο Αθανάσιος ∆ιάκος. 

∆ιδ.Β΄: [Απευθυνόµενη σε άλλον µαθητή που σηκώνει χέρι] Πες το. 

Μαθ.: Ο Αθανάσιος ∆ιάκος. 

∆ιδ.Β΄: Ο Αθανάσιος ∆ιάκος. Μήπως θυµάστε τα λόγια; Ναι, Αριστείδη; 

Μαθ.: Κυρία, κυρία. ‘Για δες καιρό που διάλεξε ο χάρος να µε πάρει, τώρα που ανθίζει η γη 
και ……’. 

∆ιδ.Β΄: ‘Τώρα που ανθίζουν….; Τα κλαδιά…..’. 

Μαθ.: ‘Και βγάζει η γη χορτάρι’. 

∆ιδ.Β΄: Έτσι µπράβο, έτσι µπράβο. Υπάρχει ο πειρασµός εδώ, έτσι; ‘Κοίτα καιρό που 
διάλεξε ο χάρος να µε πάρει, τώρα π’ ανθίζουν τα κλαδιά και βγάζει η γη χορτάρι.’. 
Πολύ χαρακτηριστικό δηµοτικό τραγούδι, θα σας το φέρω την άλλη φορά 
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φωτοτυπηµένο. Πώς δηλαδή ο θάνατος ……. και εδώ θα µπορούσαµε να βάλουµε 
και το θάνατο του Χριστού. Και ο θάνατος του Ιησού στην καλύτερη στιγµή της 
άνοιξης. ‘Ω, γλυκύ µου έαρ’ λέει ο ύµνος. ‘Ω γλυκύ µου έαρ, γλυκύτατό µου τέκνον’ 
λέει η Παναγία στο γιο της. Τι θα πει ‘γλυκύ µου έαρ’; Ποιο είναι το ‘έαρ’; 

Μαθ.: Η άνοιξη.  

∆ιδ.Β΄: Η άνοιξη. Το ‘έαρ’ είναι η άνοιξη. 

Μαθ.: Σε ποια γλώσσα; 

∆ιδ.Β΄: Στα αρχαία ελληνικά: ‘Ω γλυκύ µου έαρ, γλυκύτατό µου τέκνο’. Και αν ψάξουµε, 
παιδιά, µέσα στους ύµνους τους θρησκευτικούς, βρίσκουµε µαργαριτάρια. Θα σας 
πρότεινα να διαβάσετε τους Ύµνους και να προσπαθήσετε να τους ακούσετε τη 
Μεγάλη Εβδοµάδα, τη Μεγάλη Παρασκευή στα Εγκώµια: ‘Ω γλυκύ µου έαρ…’. 

Μαθ.: Και στο ποίηµα είναι άνοιξη, κυρία. 

∆ιδ.Β΄: Λοιπόν, πείνα, φόβος πολεµιστών, φύση, άνοιξη, έρωτας, χαρά της ζωής και 
πειρασµός και εσωτερικές συγκρούσεις των πολιορκηµένων, είναι τα θεµατικά 
κέντρα αυτού του ποιήµατος. Ελάτε να µοιράσουµε λίγο αυτήν τη φωτοτυπία, 
παιδιά, θα κάνετε λίγο υποµονή να τη διαβάσουµε, να την τελειώσουµε. [Η 
∆ιδάσκουσα Β΄ διανέµει το ενδεικτικό υπόδειγµα παραγωγής λόγου µε το 
λογισµικό που αναφέρεται στους Ελεύθερους Πολιορκηµένους.] 

Μαθ.: Όλη; Κυρία δεν έχουµε χρόνο κυρία. 

∆ιδ.Β΄: Κάντε λίγο υποµονή και θα προλάβουµε. 

Μαθ.: [Ο µαθητής αναγιγνώσκει ένα απόσπασµα του υποδείγµατος.] 

∆ιδ.Β΄: Έτσι. 

Μαθ.: ‘Αυτό το παράδοξο γεγονός συµβαίνει διότι οι πολιορκηµένοι δεν µπορούν να ζήσουν 
ελεύθεροι και, εποµένως, είναι ζωντανοί νεκροί, δηλαδή ελεύθεροι πολιορκηµένοι’. 

∆ιδ.Β΄: Το οξύµωρο σχήµα το βλέπετε; Ελεύθεροι πολιορκηµένοι. 

Μαθ.: [Ο µαθητής συνεχίζει την ανάγνωση του υποδείγµατος.] ‘Το τέλος του β’ 
αποσπάσµατος κορυφώνεται µε την αριστοτεχνική περιγραφή του διλήµµατος που 
βιώνουν οι έγκλειστοι …..’. 

∆ιδ.Β΄: Το δίληµµα, το δίληµµα έτσι; Ζωή ή θάνατος; 

Μαθ.: [Ο µαθητής συνεχίζει την ανάγνωση του υποδείγµατος.] ‘Ποιον µύθο µας θυµίζει, 
λοιπόν, όλο αυτό το σκηνικό όπου η ζωή και ο θάνατος αλληλοσυµπληρώνονται και 
ο κόσµος των σκιών παίζει σηµαντικό ρόλο; Από τους διάφορους που µου έρχονται 
στο µυαλό, επιλέγω το µύθο του Ορφέα, ο οποίος…’. 

∆ιδ.Β΄: Ο Ορφέας ήταν αυτός στο µύθο. 
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Μαθ.: [Ο µαθητής συνεχίζει και ολοκληρώνει την ανάγνωση του υποδείγµατος.]  

∆ιδ.Β΄: Αυτό είναι ένα παράδειγµα για την περίπτωση που επιλέξουµε ως καταλληλότερο 
το µύθο του Ορφέα. Όλα αυτά ισχύουν, δηλαδή, αν χρησιµοποιήσουµε ως λέξη – 
κλειδί για το µύθο τη λέξη ‘Ορφέας’. [Η ∆ιδάσκουσα Β΄ καταγράφει τη λέξη - 
κλειδί ‘Ορφέας’ στον πίνακα της εννοιολογικής σκαλωσιάς στη στήλη µε τίτλο 
‘Μύθος’.] Θα βγάλουµε το κείµενο αυτό από τον παραλληλισµό της λέξης που 
δώσαµε εκεί.  

Μαθ.: Γιατί, κυρία, είναι γραµµένο µε διαφορετικό τρόπο και τα γράµµατα αλλάζουν; 

∆ιδ.Β΄: Για να γίνει πιο σαφές πού είναι ο µύθος και πού η πραγµατικότητα είναι 
γραµµένο µε διαφορετικά γράµµατα. Έτσι; Στο σπίτι θέλω να κάνετε και εσείς 
ανάλογη δουλειά, χρησιµοποιώντας το λογισµικό που πήρατε και να απαντήσετε 
στις ερωτήσεις 5 και 6 του βιβλίου. 

[Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι.] Τέλος του µαθήµατος 

 
 
Συζήτηση της παραπάνω διδασκαλίας 

Θα αξιολογηθούν οι διδακτικοί χειρισµοί της ∆ιδάσκουσας Β΄ κατά τη διάρκεια της 
ερµηνευτικής ανάλυσης του κειµένου και η ικανότητά της να διαχειρίζεται 
εποικοδοµητικά τους διαθέσιµους νοηµατοδοτικούς πόρους για να αναπτύξει την κριτική 
ικανότητα των µαθητών, ώστε να διακριβωθεί εάν επιτυγχάνει την αποτελεσµατική 
συγκειµενική πλαισίωση των αναλυόµενων εννοιών και αποδίδει µε διαύγεια την 
εξελικτική πορεία των εννοιολογικών της συσχετίσεων, αναπτύσσοντας την ατοµική και 
συλλογική Ζώνη Επικείµενης Ανάπτυξης των µαθητών. 

  

Κειµενική και ερµηνευτική εφαρµογή 

Οι διαδοχικές µορφές των πινάκων εννοιολογικής σκαλωσιάς και των βοηθητικών 
πινάκων. Η ∆ιδάσκουσα Β΄ αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην αξιοποίηση του µηχανισµού 
της εννοιολογικής σκαλωσιάς και, µάλιστα, συγκροτώντας τρεις ανάλογους πίνακες:  

• ο πρώτος περιλαµβάνει τρεις στήλες µε τίτλους ‘Λογοτεχνία’, ‘Πραγµατικότητα’ 
και ‘Μύθο’ και αναφέρεται στο πρώτο Σολωµικό απόσπασµα.  

• Ο δεύτερος περιλαµβάνει µόνο µία στήλη µε τίτλο ‘Πραγµατικότητα’ και 
αναφέρεται στο δεύτερο απόσπασµα.  

• Τρίτος είναι ο πίνακας εικονοπλασιακής εννοιολογικής σκαλωσιάς. 

Επιπλέον, η ∆ιδάσκουσα Β΄ διαχειρίζεται τους διαθέσιµους νοηµατοδοτικούς πόρους 
µε τη συνδροµή: 
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• του πίνακα εικόνων των δύο αποσπασµάτων και 

• του πίνακα δοµής του δεύτερου Σολωµικού αποσπάσµατος. 

Ο αριθµός των πινάκων που εντάσσει η ∆ιδάσκουσα Β΄ στη διδακτική διαδικασία είναι 
εντυπωσιακός, αν µάλιστα λάβουµε υπόψη πως δεν έχει µεγάλη εµπειρία ως προς την 
εφαρµογή τους. Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονισθεί η δυνατότητα που έδωσε στους 
µαθητές η χρήση της εννοιολογικής σκαλωσιάς να συνδιαλεχθούν γόνιµα µε τη 
διδάσκουσα ως προς τη λειτουργικότητα του µηχανισµού της. 

• Η εµπειρική ανακάλυψη εναλλακτικών χρήσεων της εννοιολογικής σκαλωσιάς. 
Οι µαθητές κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας ανακαλύπτουν µε 
εµπειρικό τρόπο και διατυπώνουν µε απλά λόγια τη σύνθετη ερµηνευτική µετα-
λειτουργία του µηχανισµού της εννοιολογικής σκαλωσιάς: 

o όταν η ∆ιδάσκουσα Β΄ σηµειώνει το διακριτό σύµβολο ‘Χ’  επάνω σε 
ορισµένες λέξεις – κλειδιά, οι µαθητές αντιλαµβάνονται, καταρχάς, πως οι 
λέξεις – κλειδιά µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως όροι που συνθέτουν µία 
ευρεία γκάµα ‘προτάσεων’, ανακαλύπτουν, δηλαδή, το ‘συντακτικό δέσιµο’ 
των ‘προτάσεων’ αυτών µε τη διαµεσολάβηση σηµειωτικών µηχανισµών, 
(‘Βλέπετε, παιδιά, πως αν αποµονώσουµε µερικές λέξεις….’ και ολοκληρώνουν 
οι µαθητές, λέγοντας ‘κάνουµε προτάσεις.’). Οι µαθητές κατανοούν πως οι 
έννοιες χρειάζονται ένα ‘συντακτικό’ , να µπουν, δηλαδή, στη σωστή σειρά, 
ώστε να δηµιουργηθούν λογικά νοήµατα: οι νοηµατοδοτήσεις εξαρτώνται από 
την ερµηνευτική και κριτική µας ικανότητα, ώστε να αναδείξουµε τους 
εξελικτικούς συσχετισµούς τους. 

o Επιπλέον, όταν η ∆ιδάσκουσα Β΄ συνδέει τις λέξεις – κλειδιά ‘πείνα – µάνα’  
και ‘θάνατος – πολεµιστής’  µε βέλη διπλής κατεύθυνσης, οι µαθητές κατανοούν 
την εννοιολογική σκαλωσιά ως ‘εικόνα’ του κειµένου (‘Κυρία, δηλαδή, σαν να 
µας δίνει µία εικόνα για το κείµενο;’): η ‘σκαλωσιά’ δεν είναι µόνο σύνταξη 
νοηµατοδοτικών σχέσεων, αλλά και διαµόρφωση εικονοπλασίας. Η ‘εικόνα’ 
αυτή δεν αναφέρεται στην αναπαραστατική λειτουργία των σηµειωτικών 
µηχανισµών, αλλά στη δυνατότητα εικονοπλασιακής απόδοσης των 
αναλυόµενων εννοιών, ένα είδος σκηνοθεσίας, δηλαδή, και διασκευής του 
κειµένου. Προσεγγίζοντας τις λέξεις ως εικόνες, µπορούµε να έχουµε µία 
πολυπρισµατική θεώρηση των εννοιών, ανατρέποντας τη γραµµική ακολουθία 
του κειµένου. Ο µαθητής αντιµετωπίζει κάθε λέξη ως κοµµάτι ενός ευρύτερου 
παζλ – το οποίο στην προκειµένη περίπτωση είναι τα δύο Σολωµικά 
αποσπάσµατα – και ανασυνθέτει τον κειµενικό ιστό µε το δικό του τρόπο. 

Ως προς την αξιοποίηση των διαφόρων πινάκων (εννοιολογικής σκαλωσιάς και 
βοηθητικών) στη διδακτική διαδικασία, παρατηρούνται τα εξής: 

• Στην περίπτωση του πρώτου πίνακα εννοιολογικής σκαλωσιάς, η επιδίωξη εκ 
µέρους της ∆ιδάσκουσας Β΄ της καταγραφής των λέξεων – κλειδιών που 
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επισηµάνθηκαν στο προηγούµενο µάθηµα συναρτά τη διδακτική χρησιµότητά του 
µε διακειµενικούς συσχετισµούς. Η επιλογή της ∆ιδάσκουσας Β΄ να διαγράψει τις 
λέξεις – κλειδιά ‘Τουρκοκρατία’ , ‘σιωπή’ , ‘Μεσολόγγι’  και ‘πολιορκία’ αποκτά 
ιδιαίτερη σηµασία: η κίνηση αυτή γίνεται αφορµή για να συνειδητοποιήσουν οι 
µαθητές τη χρησιµότητα της ‘σκαλωσιάς’ αφενός ως συνδετικού µηχανισµού 
εννοιών και, αφετέρου, ως δυνητικής επεξεργασίας των εννοιών του κειµένου υπό 
µορφή εικόνων. Τονίζεται, ακόµη, ότι µε την καταχώρηση των λέξεων – κλειδιών 
στα πεδία του µύθου, της λογοτεχνίας και της πραγµατικότητας επιτυγχάνεται η 
κατάταξη εννοιών στις τρεις αντίστοιχες κατηγορίες και η συγκριτική εξέτασή 
τους στην εξελικτική διαδικασία µετασχηµατισµού της εννοιολογικής σκαλωσιάς. 
Η καταγραφή, τέλος, της λέξης - κλειδιού ‘Ορφέας’ στη στήλη µε τίτλο ‘Μύθος’ 
του πίνακα εννοιολογικής σκαλωσιάς ως επισφράγιση της ανάγνωσης του 
ενδεικτικού υποδείγµατος µε τη συνδροµή του λογισµικού ολοκληρώνει τη 
συµπλήρωση των τριών στηλών (τονίζεται εδώ µε την ευκαιρία αυτή ότι η 
ερώτηση του µαθητή σχετικά µε τη σκοπιµότητα των διαφορετικών τυπογραφικών 
χαρακτήρων αποδεικνύει πως η πολυτροπική αποτύπωση του κειµένου λειτουργεί 
στην πράξη, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των µαθητών). 

 

 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ 
Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι 

Πίνακας της πρώτης εννοιολογικής σκαλωσιάς 

 
 

Λογοτεχνία Πραγµατικότητα Μύθος 
Σολωµός Τουρκοκρατία  

Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι Πείνα  
Ζάκυνθος Σιωπή  

 Θάνατος  
 Μεσολόγγι  
 Πολιορκία  
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∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ 
Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι 

 
Πίνακας της δεύτερης εννοιολογικής σκαλωσιάς 

 
 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ 
Ελεύθεροι πολιορκηµένοι 

Πίνακας της τελικής εννοιολογικής σκαλωσιάς 
 
 

• Η δηµιουργία του πίνακα εικόνων αµέσως µετά σηµατοδοτεί την επιλογή της 
∆ιδάσκουσας Β΄ να επεξεργαστεί τις κειµενικές έννοιες υπό µορφή εικόνων, 

Λογοτεχνία Πραγµατικότητα Μύθος 
Σολωµός Τουρκοκρατία  

Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι Πείνα 
 

 

Ζάκυνθος   
   
  

 
 
 

 

  
 

 

 Μάνα  

  
 
 

 

Λογοτεχνία Πραγµατικότητα Μύθος 

Σολωµός Τουρκοκρατία 

 

Ορφέας 

Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι Πείνα 
 

 

Ζάκυνθος Σιωπή 
 

 

   
  

 
 
 

 

  
 

 

 Μάνα  
  

 
 

Σιωπή 

Πείνα 

Θάνατος 

Πολεµιστής 

Μεσολόγγι 

Πολιορκία 

Σιωπή 

Πείνα 

Θάνατος 

Πολεµιστής 

Μεσολόγγι 

Πολιορκία 
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συνθήκη που ενδυναµώνει την ανάγκη πολυ/δια-σηµειωτικών καταγραφών στον 
πίνακα. Ουσιαστικά, ο πίνακας εικόνων αντιστοιχεί σε µία εξειδικευµένη µορφή 
της στήλης µε τίτλο ‘Λογοτεχνία’ του πίνακα εννοιολογικής σκαλωσιάς. 

 

Εικόνες 

εικόνα πολιορκίας (πείνα – θάνατος)                 1ο απόσπασµα 

Χαρά της φύσης                                  2ο απόσπασµα 

Αντίθεση, κίνηση 

1) κοπάδι µε πρόβατα 

2) πεταλούδα 

3) σκουληκάκι 

Πειρασµός 

Πίνακας εικόνων των δύο αποσπασµάτων 

• Η συγκρότηση του πίνακα δοµής του δεύτερου αποσπάσµατος έχει καθαρά 
πληροφοριακό χαρακτήρα, αλλά βοηθά τους µαθητές δευτερογενώς στη θεµατική 
‘ταξινόµηση’ των εικόνων ανά ενότητα. 

∆οµή 
στ. 1-2, 1η ενότητα’  
στ. 3-11, 2η ενότητα’  

στ. 12-13, 3η ενότητα 

Πίνακας δοµής δεύτερου αποσπάσµατος 

• Η δηµιουργία του πίνακα της νέας εννοιολογικής σκαλωσιάς µε τη στήλη της 
‘Πραγµατικότητας’ βοηθά στην ερµηνευτική ανάλυση του δεύτερου 
αποσπάσµατος σε συνδυασµό µε τον πίνακα εικόνων. Η λανθάνουσα διαλεκτική 
σχέση που αναπτύσσεται ανάµεσα στους δύο αυτούς πίνακες µέσω των κοινών 
λέξεών τους µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές να κατανοήσουν τη διαφορά 
ανάµεσα στη λέξη ως υλική αναπαράσταση και τη λέξη – εικόνα: στον πίνακα 
της νέας εννοιολογικής σκαλωσιάς καταγράφονται οι λέξεις – κλειδιά που βοηθούν 
τους µαθητές να αντιληφθούν ρεαλιστικές εκφάνσεις της πολιορκίας του 
Μεσολογγίου ως ιστορικού γεγονότος, ενώ στον πίνακα εικόνων καταχωρούνται οι 
λέξεις που βοηθούν τους µαθητές να αναλύσουν τους εννοιολογικούς 
συσχετισµούς που εµπεριέχουν οι κειµενικές εικόνες. Η διαφοροποίηση των δύο 
ειδών νοηµατοδότησης καθίσταται πιο φανερή όταν η ∆ιδάσκουσα Β΄ προσθέτει 
µε έντονη υπογράµµιση τη λέξη ‘µάγεµα’ ως εννοιολογική συµπύκνωση των 
ποιητικών εικόνων δίπλα στη λέξη – κλειδί ‘άρµατα’  στη στήλη της νέας 
σκαλωσιάς µε τίτλο ‘Πραγµατικότητα’: ενώ ως τότε η λέξη ‘άρµατα’ εντασσόταν 
στις αναπαραστατικές δοµές της πολιορκίας ως ιστορικού γεγονότος, µε την 
προσθήκη της λέξης ‘µάγεµα’ δηµιουργεί συνθετικά νοήµατα (τόσο τα άρµατα όσο 
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και η µαγεία της φύσης είναι εχθροί των Μεσολογγιτών). Η διδάσκουσα αξιοποιεί 
διδακτικά αυτήν τη σηµειοδοτική συσχέτιση, δεδοµένου ότι λίγο αργότερα η 
µαθήτρια Ναυσικά διαπιστώνει πως η φύση είναι πειρασµός για τους 
πολιορκούµενους. Η αντίστροφη ακριβώς διαδικασία εντοπίζεται παρακάτω: η 
∆ιδάσκουσα Β΄ εντοπίζει πρώτα τα κειµενικά νοήµατα του χρέους απέναντι στην 
πατρίδα και του πειρασµού της φύσης και ακολούθως καταγράφει στη στήλη της 
‘Πραγµατικότητας’ ως λέξεις – κλειδιά τους όρους ‘χρέος’ και ‘πειρασµός’ . 

 

Πραγµατικότητα  

Απρίλης   -    Φύση 

Βουνάκι  -  Κοπάδι  

Άρµατα  -  Μάγεµα 

Πεταλούδα 

Φύση 

Θάλασσα  

Οµορφιά  

Χάρη  

Χρέος 

Πειρασµός 

Πίνακας νέας εννοιολογικής σκαλωσιάς 

 

• Η δηµιουργία του πίνακα της εικονοπλασιακής εννοιολογικής σκαλωσιάς αποτελεί 
πρωτότυπη σύλληψη της ∆ιδάσκουσας Β΄, σχεδιάζοντας ένα τετράπλευρο και 
αναδεικνύοντας νέα συνθετικά νοήµατα [«Το Μεσολόγγι είναι η κλειστή γροθιά. 
Αυτό το κλειστό πράγµα είναι το Μεσολόγγι (Η ∆ιδάσκουσα Β΄ γράφει µέσα στο 
τετράπλευρο ‘Μεσολόγγι’)»].  Η λειτουργικότητα του σηµειωτικού µηχανισµού που 
ενσωµατώνεται στο σχήµα αυτό [‘Το Μεσολόγγι είναι κοινωνία κλειστή. (Η 
∆ιδάσκουσα Β΄ δείχνει το τετράπλευρο στον πίνακα.)]’ έγκειται στο 
διαµεσολαβητικό του ρόλο ανάµεσα στους δύο πίνακες εννοιολογικής σκαλωσιάς 
και τα Σολωµικά αποσπάσµατα. [«Η ∆ιδάσκουσα Β΄ τονίζει µε έντονη υπογράµµιση 
τις λέξεις – κλειδιά ‘πείνα, θάνατος’ της πρώτης σκαλωσιάς και τη λέξη – κλειδί 
‘άρµατα’ της νέας σκαλωσιάς και καταγράφει κυκλωµένη την καθεµιά µέσα στο 
τετράπλευρο µαζί µε τη λέξη ‘πόλεµος’.»] Η καταγραφή των λέξεων ‘ζωή’  και 
‘πειρασµός’  έξω από το τετράπλευρο, καθώς και η έντονη υπογράµµιση των 
λέξεων – κλειδιών ‘πείνα’  και ‘άρµατα’  εντός του προσδίδουν βάθος στους 
ερµηνευτικούς χειρισµούς της ∆ιδάσκουσας Β΄. 
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Ζωή                         Πειρασµός 

 

      Ζωή                                                          

 

 

Πίνακας εικονοπλασιακής εννοιολογικής σκαλωσιάς 

 

• Ανάλυση κειµενικών εννοιών µέσω της εικονοπλασίας. Σηµαντικό ρόλο στη 
διδακτική διαδικασία διαδραµατίζει η εξέταση της εικονοπλασίας του Σολωµού, 
καθώς η ∆ιδάσκουσα Β΄ τη χρησιµοποιεί ως βασικό άξονα των ερµηνευτικών 
χειρισµών της (‘Μπορείτε να µου δώσετε αυτές τις εικόνες ξεκινώντας από τα πιο 
µεγάλα και φτάνοντας στα πιο µικρά; […] Από τι ξεκινάνε οι εικόνες από τον στίχο 
τρία µέχρι τον στίχο έντεκα; Αυτές τις εικόνες θα δούµε τώρα.’). Ως διδακτικά 
εργαλεία στην ανάλυση της εικονοπλασίας του Σολωµού, η διδάσκουσα 
χρησιµοποιεί σε συνδυασµό µε τους πίνακες εννοιολογικής σκαλωσιάς 

o τον πίνακα εικόνων, ο οποίος εγκαθιδρύει µία διαλεκτική σχέση ανάµεσα 
στις λέξεις – κλειδιά της εννοιολογικής σκαλωσιάς και τις εικόνες, διότι 
αρκετές λέξεις είναι κοινές και 

o τον πίνακα δοµής του δεύτερου αποσπάσµατος, ο οποίος είχε οριοθετήσει 
νωρίτερα τις θεµατικές ενότητες. 

• Η διδακτική αξιοποίηση των συνθετικών νοηµάτων (συµπλήρωση των διαφόρων 
πινάκων της εννοιολογικής σκαλωσιάς στον πίνακα της αίθουσας µε πολυ/δια-
σηµειωτικές καταγραφές και εξελικτική σύνθεση νέων νοηµάτων) έγκειται κυρίως 
στο γεγονός ότι η ∆ιδάσκουσα Β΄ συνδέει την αναπαραστατική µε την 
εικονοπλασιακή λειτουργία των σηµειωτικών µηχανισµών που ενσωµατώνει 
στους πίνακες εννοιολογικής σκαλωσιάς. Η προσωπική συµβολή της ως προς την 
αξιοποίηση των σηµειωτικών µηχανισµών στη διδακτική διαδικασία έγκειται στο 
γεγονός ότι το συνθετικό νόηµα της κύκλωσης των λέξεων µέσα στο τετράπλευρο 
που έχει σχηµατίσει η ίδια στον πίνακα αναπαριστώντας το Μεσολόγγι 
διαφοροποιείται άµεσα από το συνθετικό νόηµα της κύκλωσης των λέξεων – 
κλειδιών της εννοιολογικής σκαλωσιάς: οι πρώτες είναι αποµονωµένες και 
στερούνται συγκειµενικής πλαισίωσης, δηλαδή είναι έννοιες ουσιαστικά ‘νεκρές’, 
κατ’ αναλογία των ‘ζωντανών – νεκρών’ Μεσολογγιτών, παρά την υλική 
αποτύπωσή τους στον πίνακα (‘Κοινωνία κλειστή είναι το Μεσολόγγι. Τα ‘άρµατα’, 
η ‘πείνα’, ο ‘πόλεµος’, ο ‘θάνατος’ είναι εκεί µέσα κλειστά.’), ενώ οι αντίστοιχες 
λέξεις της εννοιολογικής σκαλωσιάς είναι ελεύθερες να ‘εµπλακούν’ σε 
νοηµατοδοτικούς συσχετισµούς (‘Ο κόσµος, όµως, δεν είναι αυτός. […]Είναι στο 

Μεσολόγγι 

Πόλεµος 

Θάνατος 

Πείνα 
Άρµατα 
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σύµπαν όλο. Είναι στη φύση, είναι στη χαρά της ζωής.’). Πρόκειται για µία 
εικονοπλασιακή µορφή εσωτερικά διαλογικοποιηµένων νοηµάτων, διότι 
απεικονίζει τους λεκτικούς πόρους σε ένα δευτερογενές σηµειωτικό σύστηµα: οι 
κυκλωµένες λέξεις – σηµεία ‘θάνατος’, ‘ πόλεµος’, ‘ άρµατα και ‘πείνα’ επενδύονται 
µε µετα-γλωσσική λειτουργία διά των κύκλων που τους περιβάλλουν, διότι οι 
κύκλοι αυτοί επιβάλλουν, ουσιαστικά, τη δική τους υπερ-σηµειοδότηση στο 
λεκτικό κώδικα. Σε τελική ανάλυση, ωστόσο, αυτή η πολυ/σηµειωτική απεικόνιση 
της ∆ιδάσκουσας Β΄ εµπεριέχει και ένα άλλο συνθετικό νόηµα, που δεν 
επεξηγείται λεκτικά στην τάξη. Είναι το τετράπλευρο εκείνο που επικαθορίζει το 
ρόλο των κύκλων: περιχαρακώνοντας τα νοήµατα από το συγκειµενικό πλαίσιο, τα 
αποµονώνει και µεταξύ τους. 

Η ∆ιδάσκουσα Β΄ επιδιώκει την εικονοπλασιακή αναπαράσταση της 
έννοιας – στόχου   (εγκλεισµός των πολιορκούµενων vs ελευθερία φύσης) µε την 
πολυ/σηµειωτική απεικόνιση των αναλυόµενων εννοιών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
αισθητοποιούνται και καθίστανται πιο κατανοητοί οι επιχειρούµενοι εννοιολογικοί 
συσχετισµοί: οι έννοιες – στόχοι µετατρέπονται σε υβριδικές (πολυ/σηµειωτικές) 
εικόνες, αποκτώντας ενάργεια και παραστατικότητα.  

• Ως προς τις αλυσιδωτές απαντήσεις των µαθητών, σηµειώνεται ότι προάγουν την 
πολυπρισµατικότητα των απαντήσεων, επιτυγχάνεται η σύγκριση και καλλιεργείται 
η κριτική σκέψη των µαθητών, καθώς η συνεχής ροή ερµηνευτικών εκδοχών 
ενδυναµώνει το συνδιαµορφωτικό ρόλο τους. Έτσι, στην παρατήρηση της 
διδάσκουσας ότι ο Σουλιώτης εκπροσωπεί τον πολεµιστή που είναι αδύναµος και 
µε το κλάµα του εκφράζει έντονα αισθήµατα, διάφοροι µαθητές συµπληρώνουν µε 
συνεχή ροή λόγου ότι ο Σουλιώτης εκφράζει ‘απελπισία’ , ‘απόγνωση’, 
‘απαισιοδοξία’. Παρακάτω, δύο µαθητές συµπληρώνουν διαδοχικά την ηµιτελή 
ερώτηση της ∆ιδάσκουσας Β΄ (‘η παθητικότητα του πρώτου αποσπάσµατος δίνει τη 
θέση της στο δεύτερο απόσπασµα σε…..;’) εντοπίζοντας τη ‘χαρά’ και την ‘κίνηση’. 
Τέλος, όταν η ∆ιδάσκουσα Β΄ ρωτά ποια αντίδραση προκαλεί στους 
πολιορκηµένους η θέα της φύσης, οι αλυσιδωτές απαντήσεις τριών µαθητών («Να 
φύγουν.», «Να ελευθερωθούν.», «Να ξεφύγουν.») υποδηλώνουν το ενδιαφέρον τους 
για την ερµηνευτική προσπέλαση του κειµένου.  

• Η διδακτική µέθοδος της δραµατοποίησης προσδίδει ενάργεια και ζωντάνια στα 
λόγια της ∆ιδάσκουσας Β΄, καθώς η τελευταία ‘ενσαρκώνει’ τον ήρωα του 
αναλυόµενου λογοτεχνικού έργου, µιλώντας σε α` πρόσωπο («Και είναι ανά πάσα 
στιγµή ο πολιορκηµένος έτοιµος να τα βροντήξει όλα κάτω και να πει: ‘όχι, θα 
παραδοθώ και θέλω να ζήσω’.»). 

• Η ∆ιδάσκουσα Β΄ χρησιµοποιεί την ανακεφαλαίωση των δεδοµένων προκειµένου 
να επιτύχει έναν νέο διδακτικό στόχο. Για παράδειγµα, προκειµένου να καταστήσει 
εµφανέστερη στους µαθητές την αλλαγή ύφους στο δεύτερο απόσπασµα, προχωρεί 
σε σύντοµη ανακεφαλαίωση των εικόνων του πρώτου αποσπάσµατος (‘Σε σχέση µε 
την εικόνα του πρώτου αποσπάσµατος: η µάνα η οποία ζηλεύει, ο Σουλιώτης ο 
οποίος κλαίει, θρηνεί· η παθητικότητα του πρώτου αποσπάσµατος δίνει τη θέση της 
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στο δεύτερο απόσπασµα σε…..;’). Η χρήση της φέρνει, µάλιστα, το επιθυµητό 
αποτέλεσµα καθώς οι µαθητές επιτυγχάνουν το διδακτικό στόχο αµέσως µετά (ο 
πρώτος µαθητής επισηµαίνει τη χαρά και ο δεύτερος την κίνηση). Η διδάσκουσα 
εφαρµόζει την ίδια τεχνική αµέσως πριν αναγνωστεί το ενδεικτικό υπόδειγµα για 
την παραγωγή λόγου µε τη συνδροµή του λογισµικού, ώστε να θυµηθούν οι 
µαθητές τα βασικότερα σηµεία της ερµηνευτικής ανάλυσης (‘Λοιπόν, πείνα, φόβος 
πολεµιστών, φύση, άνοιξη, έρωτας, χαρά της ζωής και πειρασµός και εσωτερικές 
συγκρούσεις των πολιορκηµένων, είναι τα θεµατικά κέντρα αυτού του ποιήµατος. 
Ελάτε να µοιράσουµε λίγο αυτήν τη φωτοτυπία. […]’).  

• Η διδάσκουσα υποβάλλει ερωτήσεις ανάκλησης της γνώσης, για παράδειγµα ως 
προς τον τρόπο επεξεργασίας του µηχανισµού της εννοιολογικής σκαλωσιάς (‘Στη 
συνέχεια τι κάναµε; Για να µας πει κάποιος, πώς δουλέψαµε το πρώτο απόσπασµα; 
Πως δουλέψαµε το πρώτο απόσπασµα.’). 

• Επιπλέον, η χρήση ηµιτελών ερωτήσεων, αποσκοπεί στην αναζήτηση 
συγκεκριµένων λέξεων: για παράδειγµα, αφού έχει πει η ίδια λίγο νωρίτερα ότι ο 
Σουλιώτης έχει την ιδιότητα του πολεµιστή, διατυπώνει την ηµιτελή ερώτηση 
(‘Υπάρχει, λοιπόν, µια ζοφερή κατάσταση η πείνα, η εξαθλίωση και ο Σουλιώτης 
εκπροσωπεί τον……;’) και κάποιος µαθητής απαντά αυτονόητα ότι εκπροσωπεί τον 
πολεµιστή. Στις ηµιτελείς ερωτήσεις δεν ανήκουν ανοικτές κριτικές ερωτήσεις (‘Σε 
παθητική κατάσταση είναι και ο πολεµιστής, ο οποίος έχει αδυναµία να ……;’, ‘ η 
παθητικότητα του πρώτου αποσπάσµατος δίνει τη θέση της στο δεύτερο απόσπασµα 
σε…..;’, ‘ Άσπρο το κοπάδι, η µεταφορά είναι στο βουνάκι. Ένα κοπάδι από…;’, 
‘Από λευκά, από άσπρα…;’, ‘ Στην πραγµατικότητα, αυτά γίνονται εκείνη την στιγµή 
στο Μεσο……;’). 

• Παρατηρείται, επίσης, η χρήση ασαφών ερωτήσεων: για παράδειγµα, θέλοντας να 
επισηµάνει την εννοιολογική αντίθεση – την οποία είχε ήδη καταγράψει στον 
πίνακα των εικόνων – ανάµεσα στους συµβολισµούς του ‘Απρίλη’  και των 
‘αρµάτων’ , η διδάσκουσα διατυπώνει µία ασαφή ερώτηση (‘Οι δύο πρώτες λέξεις – 
κλειδιά που δώσατε, παιδιά, τι µας δίνουν; Ο ‘Απρίλης’ και τα ‘άρµατα’ τι δίνουν; 
Αµέσως – αµέσως, αυτές οι δύο λέξεις τι δίνουν;’), οι µαθητές δεν την κατανοούν, η 
∆ιδάσκουσα Β΄ επιµένει (‘Το είπα, το έγραψα.’) και, τελικά, δίνει την απάντηση η 
ίδια (‘Την αντίθεση δίνουν, την αντίθεση.’).  

 

∆ιδακτικές αρχές και µέθοδοι 
Οι διδακτικές αρχές και µέθοδοι σύµφωνα µε τις οποίες η ∆ιδάσκουσα Β΄ 

οργανώνει το µάθηµά της είναι: 
� Ο προσανατολισµός της ερµηνευτικής ανάλυσης είναι κειµενοκεντρικός. 
� Παρατηρείται η εξελικτική πορεία της εννοιολογικής σκαλωσιάς µε τη συνδροµή 

βοηθητικών πινάκων. 
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� Η ∆ιδάσκουσα Β΄ χρησιµοποιεί τους βοηθητικούς πίνακες (εικόνων και δοµής του 
δεύτερου αποσπάσµατος) 

� ως λειτουργικά διδακτικά εργαλεία για να συλλάβουν οι µαθητές την 
οµαδοποίηση των εικόνων ανά απόσπασµα και ανά ενότητα και 

� ως διαµεσολαβητικά σηµειωτικά εργαλεία (δηµιουργείται διαλεκτική σχέση 
ανάµεσα στον πίνακα εικόνων και τον πίνακα της νέας εννοιολογικής 
σκαλωσιάς). 

� Η αξιοποίηση των συνθετικών νοηµάτων (συµπλήρωση των διαφόρων πινάκων της 
εννοιολογικής σκαλωσιάς στον πίνακα της αίθουσας µε πολυ/δια-σηµειωτικές 
καταγραφές και εξελικτική σύνθεση νέων νοηµάτων) έγκειται κυρίως στο γεγονός 
ότι η ∆ιδάσκουσα Β΄ συνδέει την αναπαραστατική µε την εικονοπλασιακή λειτουργία 
των σηµειωτικών µηχανισµών που ενσωµατώνει στους πίνακες εννοιολογικής 
σκαλωσιάς. 

� Ανάδειξη του διακειµενικού χαρακτήρα των όρων που αναλύει η ∆ιδάσκουσα Β΄ σε 
συνεργασία µε τους µαθητές µέσα από την ενσωµάτωσή τους σε πολλούς πίνακες 
(βοηθητικούς και εννοιολογικής σκαλωσιάς). 

� Η ανάλυση κειµενικών εννοιών µέσω της εικονοπλασίας (ανάλυση των εννοιών 
µέσω της επεξεργασίας των εικόνων). 

� Η ανακεφαλαίωση των δεδοµένων, προκειµένου να επιτευχθεί ένας νέος διδακτικός 
στόχος. 

� Ο παραλληλισµός συµβόλων και εννοιών του αναλυόµενου κειµένου µε άλλα 
ρεαλιστικά και µυθολογικά δεδοµένα. 

� Η διδακτική µέθοδος της δραµατοποίησης προσδίδει ενάργεια και ζωντάνια στα 
λόγια της ∆ιδάσκουσας Β΄. 

� Οι αλυσιδωτές απαντήσεις των µαθητών. 

 

Συµπεράσµατα  

Ο ερµηνευτικός προσανατολισµός της ∆ιδάσκουσας Β΄ είναι κειµενοκεντρικός και 
στηρίζεται στην εξελικτική δόµηση των νοηµάτων µε βάση τις διαδοχικές µορφές των 
πινάκων εννοιολογικής σκαλωσιάς. Η ανάπτυξη της αναλυτικής σκέψης των µαθητών 
συναρτάται µε  

� την ικανότητα της ∆ιδάσκουσας Β΄ να δηµιουργεί συνθήκες γόνιµου διαλόγου και 

� τη λειτουργικότητα των σηµειωτικών µηχανισµών των πινάκων εννοιολογικής 
σκαλωσιάς και των βοηθητικών πινάκων. 
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Ως προς το πρώτο σκέλος, η διδάσκουσα σέβεται τους µαθητές, τους δίνει το λόγο και 
προσπαθεί να ακούσει τις απόψεις τους. Παρατηρείται, επίσης, µερική αναβάθµιση του 
ρόλου της οµάδας των ‘ταραξιών’ µαθητών και καθίσταται πλέον φανερή η συµβολή τους 
στη διδακτική πορεία του µαθήµατος, µε κύριο εκφραστή το µαθητή Αριστείδη. Το 
ποιοτικό αυτό άλµα της ∆ιδάσκουσας Β΄ της επιτρέπει να αναδεικνύει τις ικανότητές της 
ως προς το χειρισµό των εννοιολογικών πρώτων υλών.  

Ως προς το δεύτερο σκέλος, η διδάσκουσα έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στη 
δόµηση πινάκων εννοιολογικής σκαλωσιάς και βοηθητικών πινάκων, µε βάση τους 
οποίους προχωρά στην ερµηνεία των δύο Σολωµικών αποσπασµάτων. Οι µηχανισµοί 
αυτοί αποτελούν το βασικότερο διδακτικό εργαλείο µε το οποίο η ∆ιδάσκουσα Β΄ 
επιχειρεί να διαµορφώσει σύνθετες εννοιολογικές διασυνδέσεις: ενσωµατώνοντας στη 
διδασκαλία της τις δυνατότητες των σηµειωτικών µηχανισµών, επιτυγχάνει να 
προσελκύσει το ενδιαφέρον των µαθητών, αλλά όχι και να αναπτύξει τον κριτικό 
στοχασµό τους.  

Στους δύο παραπάνω παράγοντες οφείλεται πρωτίστως το γεγονός ότι µειώνεται 
δραστικά ο θόρυβος που προκαλούσαν παλαιότερα οι µαθητές κατά τη διάρκεια του 
µαθήµατος. Κατά διαστήµατα παρατηρείται, βέβαια, ανησυχία, αλλά αυτό δεν αναιρεί τη 
µεγάλη βελτίωση του διδακτικού κλίµατος.  

 

Αιφνίδια διακοπή της έρευνας στο 2ο σχολείο 

Η παραπάνω διδασκαλία ήταν ενδεικτική των αλλαγών που επιχειρήσαµε από 
κοινού µε τη ∆ιδάσκουσα Β΄ κατά τη διάρκεια της έρευνας δράσης, ενώ στις υπόλοιπες 
τέσσερεις επαναλαµβάνονται σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό οι ίδιες διδακτικές αρχές 
και µέθοδοι και εξάγονται παρόµοια συµπεράσµατα. Τη ∆ευτέρα 12/1/09 µε κάλεσε η 
διευθύντρια στο γραφείο της ενώπιον της ∆ιδάσκουσας Β΄ και µου ανακοίνωσε ότι δε θα 
µπορούσα να συνεχίσω την έρευνά µου, επειδή ήδη βρισκόµουν για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα στην τάξη. Η απόφαση δεν ανατράπηκε ούτε και µετά από τηλεφωνική 
επικοινωνία µου µε τη διδάσκουσα. Ενδεχοµένως, θα µπορούσε κανείς να σχηµατίσει την 
άποψη ότι ο εκπαιδευτικός θεωρεί δύσκολο έργο την ανάµειξή του στη διαδικασία 
διδακτικής παρέµβασης: το γεγονός ότι η ∆ιδάσκουσα Β΄ δε µε υπερασπίστηκε δείχνει 
αυτήν ακριβώς τη δυσκολία ανάµειξης του εκπαιδευτικού στη διαδικασία αλλαγής των 
πρακτικών του.  

  
 
 
 

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

6. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MY FIRST 
EX & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 
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6.1. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  

  
Εισαγωγικά 

Από τη χρήση του λογισµικού προκύπτουν δεδοµένα και µετα-δεδοµένα από τα οποία 
είµαστε σε θέση τόσο να καταρτίσουµε το νοητικό διάγραµµα κάθε µαθητή (δηλαδή όλη την 
πορεία της πλοήγησής του στο διαδίκτυο για την ανάσυρση πληροφοριών µε βάση τη λέξη – 
κλειδί κάθε πεδίου), όσο και να εξαγάγουµε χρήσιµα συµπεράσµατα για την επίδραση 
πολυτροπικών συντελεστών στη διαµόρφωση της σκέψης του, χρησιµοποιώντας στατιστικώς 
µετρήσιµες παραµέτρους127. Οι δύο αυτοί µηχανισµοί είναι ιδιαίτερα χρήσιµοι για την 
ανάλυση της ψηφιακής Ζώνης Επικείµενης Ανάπτυξης κάθε µαθητή, αλλά στην παρούσα 
εργασία παραλείπεται µία ειδικότερη ανάλυση τέτοιας µορφής, δεδοµένου ότι δεν αποτελεί 
ουσιαστικό στόχο της ερευνητικής δράσης µου. Περιορίζοµαι, λοιπόν, στη συνοπτική 
παρουσίαση των γενικών συµπερασµάτων, που εξάγονται από τη διαδικασία αναζήτησης 
ψηφιακών πληροφοριών εκ µέρους των µαθητών µε τη συνδροµή του My First Ex. 

 
Παράδειγµα νοητικού διαγράµµατος µαθητή 

Στο παρακάτω παράδειγµα µπορούµε να δούµε την ενδεικτική απεικόνιση ενός 
νοητικού διαγράµµατος (mind diagram), της πορείας, δηλαδή, που ακολούθησε ο 
συγκεκριµένος µαθητής κατά τη διάρκεια της πειραµατικής παρουσίασης του My First Ex 
στην αίθουσα ΗΥ του σχολικού συγκροτήµατος, προκειµένου να συλλέξει πληροφορίες 
χρήσιµες για τη µετέπειτα παραγωγή γραπτού λόγου. Άφησα πλήρη ελευθερία στους 
µαθητές να καταχωρήσουν οποιαδήποτε λέξη – κλειδί ήθελαν σε κάθε πεδίο για να 
κεντρίσω περισσότερο την περιέργεια και να εξάψω τη φαντασία τους. Οι επιλογές του 
µαθητή Οδυσσέα προκάλεσαν το ενδιαφέρον όλων των µαθητών: η αναγωγή του 
λογοτεχνικού ήρωα Καπετάνιου Νέµο από το λογοτεχνικό έργο Είκοσι χιλιάδες λεύγες 
κάτω από τη θάλασσα του Ιουλίου Βερν στο µυθικό αρχέτυπο του Ιάσονα στα πλαίσια της 
Αργοναυτικής εκστρατείας συνδέθηκε µε την πραγµατικότητα µέσω της κατάκτησης του 
πανευρωπαϊκού κυπέλου από την Ελλάδα! 

                                                           
127 Πρβλ. Somekh, ό.π., ως προς ‘τη χαρτογράφηση εννοιών ως µέσο κατανόησης του τρόπου που 
συλλαµβάνουν οι µαθητές τις Νέες Τεχνολογίες στον κόσµο τους’ (σ. 167): “The method draws directly on 
Vygotsky’s conception of ‘instrumental’ psychology, by which ‘higher functions incorporate auxiliary 
stimuli, which are typically produced by the person himself (sic)’. In other words, our efforts to achieve any 
outcome are supported by cognitive tools which are an integral part of our skilled use of actual artifacts”. 
Αναφέρω ενδεικτικά µία ανάλογη περίπτωση, όπου ‘η αξιολόγηση της µεθόδου χαρτογράφησης εννοιών 
ελέγχθηκε µε ποσοτική ανάλυση’ και, όπως αναφέρει η Somekh, έγινε επί συνόλου δύο χιλιάδων περίπου 
µαθητών (σ. 169). 
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Παράδειγµα: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λογοτεχνία 

Μύθος 

Ιάσονας  

 
 

 

Captain Nemo 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Capt

http://vincereardon.wordpress.com 

http://www.sikyon.com/mykinai/argonautes_gr.h

tml 

http://el.wikipedia.org/wiki/ 

Αργοναυτική 

εκστρατεία 

http://www.cnn.com/2006/TECH/science/10/18/o

cean.explorer/index.html 

http://www.archive.org/stream/ess

aysaddresses04ridduoft/ 

Ναυτίλος 

http://www.livepedia.gr/index.php/ 
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Μύθος : Ιάσονας ( Αργοναυτική εκστρατεία ) 

Λογοτεχνία: Καπετάνιος Νέµο  (20000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα) 

Πραγµατικότητα: Κατάκτηση του πανευρωπαϊκού κυπέλου 

Από το παραπάνω ενδεικτικό παράδειγµα καθίσταται προφανής η γνωσιακή 
ανατροφοδότηση του µαθητή κατά τη διάρκεια της συλλογής και επεξεργασίας των 
διαδικτυακών πληροφοριών, συνθήκη που τον βοηθά να κατασκευάσει τη νέα γνώση µε 
όρους δυναµικής προσπέλασης των ψηφιακών δεδοµένων  

• τόσο σε επίπεδο εννοιολογικών επιµειξιών,  

• όσο και σε επίπεδο νοηµατοδοτικών χειρισµών. 

Εύκολα διακρίνεται ο δυναµικός χαρακτήρας της πλοήγησης του µαθητή σε 
διαδικτυακούς ιστοτόπους, διαδικασία που του παρέχει το απαραίτητο υπόβαθρο για να 
προχωρήσει στη συνθετική κατασκευή των νοηµατικών του συσχετίσεων. Έχοντας στη 
διάθεσή του ο ερευνητής ή/και ο διδάσκων ένα παρόµοιο νοητικό διάγραµµα για κάθε 
µαθητή, είναι σε θέση να διαπιστώσει µεταξύ άλλων 

� την ακριβή πορεία της ψηφιακής διαδροµής του σύµφωνα µε τη σειρά των 
ιστοσελίδων που έχει επισκεφθεί, 

� την εξελικτική πορεία της σκέψης του κατά τη διάρκεια της αναζήτησης ψηφιακών 
πηγών πληροφόρησης και 

� το βαθµό πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει τους συλλογισµούς του. 

Μία τέτοιου τύπου διαγραµµατική αποτύπωση του τρόπου µε τον οποίο ο µαθητής 
συνδέει τα πεδία του µύθου, της λογοτεχνίας και της πραγµατικότητας µπορεί να 
λειτουργήσει ως βοηθητικό διδακτικό εργαλείο, προκειµένου να διαπιστώσει ο ερευνητής 
ή/και ο διδάσκων την ποιότητα των γνωσιακών κατασκευών του µαθητή και να 
αξιολογήσει συνολικά τη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου, διαµορφώνοντας 
σαφέστερη γνώµη για το στάδιο της συλλογής και επεξεργασίας των ψηφιακών 
δεδοµένων. Παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον η συγκέντρωση 
πληροφοριών για τη νοηµατοδοτική πορεία κάθε µαθητή, στην παρούσα έρευνα δεν 
αποδόθηκε ιδιαίτερη σηµασία στην αξιολόγηση των νοητικών διαγραµµάτων και 
ασχοληθήκαµε µόνο περιστασιακά µε την ανάλυσή τους, δεδοµένου ότι αυτή η 
ενασχόληση απαιτεί µία πολύ χρονοβόρα διαδικασία. 

 
Συνολικά ποσοτικά δεδοµένα πολυτροπικών παραγόντων 

Παρατίθενται παρακάτω επιλεκτικά – δεδοµένης της µεγάλης έκτασης που θα 
καταλάµβανε µια πλήρη παρουσίαση – τα συνολικά δεδοµένα καταµέτρησης 
πολυτροπικών παραγόντων και χαρακτηριστικών που αφορούν στην τεχνική, αισθητική 
και επικοινωνιακή ‘ταυτότητα’ των ιστοσελίδων τις οποίες επισκέφθηκαν οι µαθητές κατά 
τη διάρκεια όλης της ερευνητικής περιόδου. Σκοπός µας είναι να διερευνήσουµε τη 
συχνότητα εµφάνισης τέτοιων πολυτροπικών παραγόντων και να εξαγάγουµε 
συµπεράσµατα για το ρόλο τους στους νοηµατοδοτικούς χειρισµούς των µαθητών. 
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Εξετάζοντας τους πολυτροπικούς παράγοντες ως κριτήρια ελκυστικότητας των 
ιστοσελίδων για τους µαθητές, κρίνεται απαραίτητο να καταγραφεί ο διαβαθµισµένος 
ρόλος τους  αναφορικά µε την επίδραση που ασκούν µε ποσοτικά κριτήρια: τα 
στατιστικώς µετρήσιµα αποτελέσµατα παρέχουν αφενός τη δυνατότητα διερεύνησης 

� των κριτηρίων και 
� των συνθηκών επιλογής δεδοµένων 

κατά τη διάρκεια της γνωσιακής κατασκευής και, αφετέρου, την ενασχόληση µε 
ειδικότερα θέµατα ψηφιακού γραµµατισµού. Στο θεωρητικό µέρος της ερευνητικής µου 
πρότασης έχω ταξινοµήσει τους πολυτροπικούς παράγοντες στις παρακάτω τρεις 
κατηγορίες, αξιολογώντας το ρόλο και τη λειτουργία τους στα ψηφιακά κείµενα µε βάση 
τα κριτήρια των υβριδικών οµοιοτήτων (Αναπαραστατικές ∆οµές), του υβριδικού διαλόγου 
(∆ιαδραστικοί Πόροι) και της υβριδικής µετα-µυθοπλασίας (Συνθετικά Νοήµατα), όπως 
περιγράφονται στη θεωρία των Υβριδικών Σηµείων: 

 

Κατηγοριοποίηση πολυτροπικών παραγόντων σε ψηφιακά κείµενα 

Χρόνος µαθητή ανά ιστοσελίδα ως προς τις υβριδικές οµοιότητες, τον υβριδικό διάλογο και 
την υβριδική µετα-µυθοπλασία υπό κατασκευή 

Πολυτροπικοί παράγοντες 
Αναπαραστατικών ∆οµών 

Υπερ-σύνδεσµοι 

Πολυτροπικοί παράγοντες  
∆ιαδραστικών Πόρων 

Εικόνες, αρχεία/σύνδεσµοι βίντεο, 
αρχεία/σύνδεσµοι ήχου 

Πολυτροπικοί παράγοντες  
Συνθετικών Νοηµάτων 

Παράγραφοι, γραµµατοσειρές, χρώµατα 
φόντου, χρώµατα γραµµών, στυλ 

γραµµατοσειρών 
 

Τα συνολικά ποσοτικά δεδοµένα που προκύπτουν, λοιπόν, κατά τη διάρκεια της 
ερευνητικής περιόδου είναι τα εξής: 

� Συνολικές ιστοσελίδες:  522  
� Μέσος όρος υπερ-συνδέσµων (ανά σελίδα): 111.53 υπερ-σύνδεσµοι 
� Μέσος όρος εικόνων (ανά σελίδα): 12 εικόνες 
� Μέσος όρος ηχητικών αρχείων/συνδέσµων (ανά σελίδα):  0.01 (ή 1% των 

σελίδων περιέχει ηχητικά αρχεία) 
� Μέσος όρος αρχείων/συνδέσµων βίντεο (ανά σελίδα):  0.03 (ή 3% των σελίδων 

περιέχει αρχεία βίντεο) 
� Μέσος όρος χρόνου που αφιερώνει ο µαθητής (ανά σελίδα): 75 δευτερόλεπτα 
� Μέσος όρος χρωµάτων φόντου: 2.6 (ανά σελίδα) 
� Μέσος όρος χρωµάτων των γραµµάτων: 2.1 (ανά σελίδα) 
� Μέσος όρος παραγράφων: 8.3 (ανά σελίδα) 
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� Μέσος όρος των γραµµατοσειρών που χρησιµοποιήθηκαν: 4.5 διαφορετικές 
γραµµατοσειρές  [δεν προσµετρήθηκαν τα έντονα/πλάγια/επικεφαλίδες) ή το µέγεθος 
της γραµµατοσειράς] 

� Μέσος όρος των στυλ γραµµατοσειράς: 9.3 συµπεριλαµβανοµένων διαφορετικών 
µεγεθών γραµµατοσειράς  

Ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από τα παραπάνω δεδοµένα είναι ο εξαιρετικά 
µικρός αριθµός αρχείων/συνδέσµων βίντεο και ήχου ανά σελίδα, γεγονός που υποδηλώνει 
πως οι κατασκευαστές ελληνικών ιστοσελίδων επιλέγουν κατά κόρον να επικοινωνήσουν 
‘διαλογικά’ µε τους χρήστες τους µέσω εικόνων. 
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 Βασικά διαγράµµατα 

Παρατηρήσεις 

Ο χρόνος που αφιερώνει ο µαθητής σε κάθε σελίδα ποικίλει από λίγα δευτερόλεπτα 
µέχρι και πάνω από τρία λεπτά. Το τελικό συµπέρασµα  είναι ότι κατά µέσον όρο οι 
µαθητές δε φαίνεται να αισθάνονται υποχρεωµένοι να διαβάσουν όλη τη σελίδα, αντιθέτως 
το ενδιαφέρον τους διαρκεί γύρω στα δύο λεπτά το µέγιστο. Σε αυτό το χρονικό διάστηµα 
εστιάζουν την προσοχή τους σε επιλεγµένα σηµεία, ανάλογα µε την ελκυστικότητα των 
πολυτροπικών παραγόντων που ενσωµατώνονται στην ιστοσελίδα. Η συνθήκη αυτή 
συνεπάγεται πως ο µαθητής/χρήστης αποδέχεται συνήθως τις πολυτροπικές ‘προτάσεις’ 
του κατασκευαστή της ιστοσελίδας, ο οποίος την έχει διαµορφώσει σύµφωνα µε τις δικές 
του επιδιώξεις. Η βραχύχρονη πλοήγηση του µαθητή σε κάθε ιστοσελίδα παρουσιάζει, 
λοιπόν, αυξηµένες πιθανότητες συλλογής των δεδοµένων που ο κατασκευαστής της 
επιθυµεί να προβάλει. 
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Πολυτροπικοί παράγοντες Αναπαραστατικών ∆οµών (υβριδικές οµοιότητες) 

           

 

Παρατηρήσεις 

Ο αριθµός των συνδέσµων ανά σελίδα σπανίως πέφτει κάτω από δέκα και στις 
περισσότερες σελίδες είναι πάνω από εκατό. Σε ορισµένες δε περιπτώσεις, µπορεί να 
υπερβεί και τους διακόσιους. Η ενσωµάτωση µεγάλου αριθµού συνδέσµων στη δοµή της 
ιστοσελίδας αναιρεί τη στατική έννοια του πολιτισµού και τη µονοτροπική  προσπέλαση 
των πόρων που παράγουν σηµασία µέσω του γραπτού λόγου. Τα συλλεγόµενα δεδοµένα 
φανερώνουν πως η κατασκευαστική φιλοσοφία των ιστοσελίδων που επισκέφθηκαν οι 
µαθητές εναποθέτει ένα µεγάλο µέρος των προσδοκιών της στην απευθείας σύνδεση των 
χρηστών µε άλλες ψηφιακές πηγές, απηχώντας µία δυναµική σύλληψη του πολιτισµού, η 
οποία πριµοδοτεί εναλλακτικές θεωρήσεις και πολυτροπικές κατασκευές της υλικής 
πραγµατικότητας. 
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Πολυτροπικοί παράγοντες ∆ιαδραστικών Πόρων (υβριδικός διάλογος) 

 Παρατηρήσεις 

 Οι µετρήσεις αφορούν µόνο στατικές εικόνες, ActiveX και διαφηµίσεις µε 
κυλιόµενη εικόνα. Επιπλέον, το σύστηµα προσµετρά µόνο διεθνώς αναγνωρισµένους και 
ισχύοντες αρχειακούς τύπους εικόνων. Οι διαστάσεις των εικόνων έχουν καταγραφεί, 
παρά το γεγονός ότι εδώ δεν τις παρουσιάζω. Το µέγεθός τους ποικίλει από πολύ µικρές 
µέχρι σχετικά µεγάλες (640x480 στοιχεία οθόνης), αλλά οι µεγάλες εικόνες ήταν πολύ 
σπάνιες. Ένας προφανής λόγος είναι ότι οι µεγάλες εικόνες αποφεύγονται επειδή 
καθυστερεί το κατέβασµα της ιστοσελίδας. 

 Το γεγονός πως κατά µέσον όρο κάθε ιστοσελίδα ενσωµατώνει δώδεκα περίπου 
εικόνες δείχνει πως οι µαθητές προτιµούν τους κατασκευαστές οι οποίοι επιδιώκουν την 
ανάπτυξη υβριδικού διαλόγου µε το χρήστη. Η αλληλεπιδραστική σχέση ανάµεσα στους 
δύο είναι διαπροσωπική και διαµεσολαβηµένη από τα διαφορετικά Σχέδια (Designs) που 
αντιπροσωπεύει καθένας τους: το κριτήριο της ∆ιπλής Οπτικής των ∆ιαπροσωπικών 
Πόρων µπορεί να βρει εδώ εφαρµογή, δεδοµένου ότι ο κατασκευαστής προτρέπει το 
χρήστη στην εναλλαγή των σηµειωτικών τρόπων, έχοντας προνοήσει να του προσφέρει 
εναλλακτικούς τρόπους διαλόγου µε το ψηφιακό υλικό του. Οι µαθητές αναζήτησαν, 
λοιπόν, τους εικονικούς συνοµιλητές τους πίσω από τις εικόνες, και επειδή οι επιλογές 
τους αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, αποδεικνύεται πως οι µαθητές ήταν ανοιχτοί στο 
διάλογο, επιλέγοντας κυρίως ιστοσελίδες µε πολύπλευρη παρουσίαση και ιδεολογία, 
συνήθως υπό µορφή πολυτροπικών λεκτικών και οπτικών πόρων. 
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Πολυτροπικοί παράγοντες Συνθετικών Νοηµάτων (υβριδική µετα-µυθοπλασία) 

 

 

Παρατηρήσεις 

 Εδώ µετρώ τη διαφορετική απόχρωση φόντου της σελίδας. Σηµειώνω ότι ακόµη 
και η ελάχιστη χρωµατική διαφοροποίηση στη σελίδα (π.χ. ένα στοιχείο οθόνης), δύναται 
να προσµετρηθεί από το σύστηµα ως διαφορετικό χρώµα. Ορισµένες σελίδες είχαν ως 
φόντο εικόνες, ωστόσο αυτές δεν καταγράφηκαν ως διαφορετικά χρώµατα φόντου, αλλά 
ως εικόνες. 

 Η διαµόρφωση της σηµειωτικής πραγµατικότητας ως ανταλλαγής πληροφοριακού 
υλικού µεταξύ λεκτικών και οπτικών κυρίως συνθέσεων στις ιστοσελίδες που 
επισκέφθηκαν οι µαθητές συναρτάται µε την εναλλαγή στα χρώµατα φόντου και αποτελεί 
πολυτροπικό κριτήριο συσχέτισης κρυµµένων αναλογιών σε διάφορα στοιχεία των 
νοηµατοδοτικών πόρων: επιλέγοντας τη χρωµατική επιµειξία ως φόντο των 
νοηµατοδοτικών πόρων, οι µαθητές επιλέγουν την επαναδιαπραγµάτευση των δυνατοτήτων 
τους (affordances). Τα διαφορετικά χρώµατα φόντου επιτελούν πολυτροπικές µεταφορές, 
συµπυκνώνοντας διάφορα πολιτισµικά και αισθητικά συµφραζόµενα µέσω της πλαισίωσης 
(framing): η συνδηλωτική παρεµβολή ανάλογων στυλιστικών ή χρωµατικών επιλογών 
παραπέµπει σε διαφορετικό πολιτισµικό ή αισθητικό πρότυπο, ελκύοντας το 
µαθητή/χρήστη. 
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Πολυτροπικοί παράγοντες Συνθετικών Νοηµάτων (υβριδική µετα-µυθοπλασία) 

            

Παρατηρήσεις 

 Ως παράγραφος θεωρείται οποιαδήποτε εµφάνιση του ειδικού σηµαδιού 
παραγράφου στη σελίδα, που αποτελεί ένδειξη αρχής παραγράφου. Αυτό το κριτήριο 
ενδεχοµένως ορισµένες φορές να οδηγεί σε λάθος µέτρηση, αλλά αυτές οι περιπτώσεις 
είναι σχετικά σπάνιες. 

 Η διάρθρωση των λεκτικών πόρων σε οχτώ µε εννιά παραγράφους ανά ιστοσελίδα 
φανερώνει πως οι µαθητές προτιµούν τον αφηγητή που ‘σπάει’ την αφηγηµατική ροή του 
κειµένου του για να ‘συνοµιλήσει’ µαζί τους. Αυτή η θραύση του αφηγηµατικού/µυθικού 
ιστού δροµολογείται, παράλληλα, µε τη συνδροµή των διαφορετικών χρωµάτων φόντου 
και των εικόνων. Η παραπάνω διαδικασία εναλλαγής των σηµειωτικών τρόπων, η οποία 
διαµορφώνει το εύρος και τις δυνατότητες επανερµηνείας εκ µέρους των µαθητών της 
σηµειωτικής πραγµατικότητας κάθε ιστοσελίδας, συνδυάζεται µε την οµολογική 
λειτουργία της εναλλαγής των παραγράφων στους αφηγηµατικούς πόρους ως πιθανών 
‘ρωγµών του συνθετικού µύθου’ που αφήνει σκόπιµα ο κατασκευαστής για να συνοµιλήσει 
µε το µαθητή/χρήστη ή που ο δεύτερος ανακαλύπτει για να παρεµβάλει τη δική του 
ερµηνεία της σηµειωτικής πραγµατικότητας (το τέλος κάθε παραγράφου σηµατοδοτεί τη 
δυνητική ολοκλήρωση των πραγµατευόµενων νοηµάτων και δίνει την αίσθηση στο 
µαθητή/χρήστη πως τον αποδεσµεύει προσωρινά). 
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Αποτελέσµατα συσχετίσεων ως προς τους πολυτροπικούς παράγοντες των 
∆ιαδραστικών Πόρων 

∆ιαγράµµατα χρόνου που αφιερώθηκε ανά ιστοσελίδα σε σχέση µε τον 
αριθµό των εικόνων της 

 
• Καµία εικόνα ανά ιστοσελίδα 

 
Μέσος όρος χρόνου που αφιερώθηκε: 26.4 δευτερόλεπτα 
 

• Από 1 – 3 εικόνες 

 
Μέσος όρος χρόνου που αφιερώθηκε: 75.4 δευτερόλεπτα 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
40

50

60

70

80

90

100

110

Χρόνος 

Σελίδες 

Χρόνος ανά Σελίδα όταν υπάρχουν 1 – 3 εικόνες 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Σελίδες 

Χρόνος 

Χρόνος ανά σελίδα όταν δεν υπάρχει καµία εικόνα 



 566

• Από 4 – 8 εικόνες 
 

 
Μέσος όρος χρόνου που αφιερώθηκε: 137.2 δευτερόλεπτα 
 

• Περισσότερες από 8 εικόνες 

 
Μέσος όρος χρόνου που αφιερώθηκε: 56.04 δευτερόλεπτα 
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Σύνοψη αποτελεσµάτων 

 

 Παρατηρήσεις 

 Αναφορικά µε τα µετα-δεδοµένα των διαδικτυακών αναζητήσεων στην αίθουσα 
των ΗΥ του σχολείου, αυτό το αποτέλεσµα επιδέχεται µίας πιθανής ερµηνευτικής 
εκδοχής: εξαιτίας της αργής ταχύτητας σύνδεσης του σχολικού δικτύου στο διαδίκτυο, η 
φόρτωση εικόνων – ειδικά µεγάλων – είναι χρονοβόρα διαδικασία. ∆εδοµένων των 
περιορισµών στους οποίους υπόκειται συνήθως το ενδιαφέρον του µαθητή, και γενικά του 
χρήστη του διαδικτύου, το συγκεκριµένο αποτέλεσµα δεν πρέπει να το δούµε αποκοµµένο 
από το γενικότερο πλαίσιο όπου εντάσσεται. Αντιθέτως, θα πρέπει να ενσωµατωθεί στο 
πλαίσιο ερµηνείας και η ταχύτητα δικτύου. Γι’ αυτό είναι λογικό να  υποθέσουµε ότι όσο 
πιο γρήγορη είναι η ταχύτητα του διαδικτύου, τόσο πιο µεγάλος θα είναι ο αριθµός των 
εικόνων που µπορεί να κατεβάσει ο µαθητής, πριν χάσει την υποµονή του.      

 Τα περισσότερα, ωστόσο, µετα-δεδοµένα των διαδικτυακών αναζητήσεων 
αποθηκεύθηκαν στους υπολογιστές που είχαν οι µαθητές στο σπίτι τους και µεταφέρθηκαν 
µε φορητή µονάδα αποθήκευσης, οπότε η παραπάνω εξήγηση έχει µερική µόνο ισχύ. Η 
ερµηνεία της προτίµησης των µαθητών σε ιστοσελίδες µε 4 – 8 εικόνες εξηγείται µε βάση 
το γεγονός πως ο εικονικός διάλογος που αναπτύσσεται ανάµεσα στα δύο υποκείµενα 
(κατασκευαστή και µαθητή) βρίσκει καλύτερο δίαυλο επικοινωνίας µε έναν µέσο αριθµό 
εικόνων: όταν είναι λιγότερες, η διαπροσωπική αλληλεπίδραση δεν είναι επαρκώς 
διαµεσολαβηµένη, ενώ όταν είναι πάρα πολλές, η διαδραστική σχέση των δύο 
εµπλεκόµενων σε αυτήν τη µετα-λειτουργία υποκειµένων καθίσταται δυσχερής εξαιτίας 
του πλήθους των παρεµβαλλόµενων εικόνων – σηµείων που δρουν αποπροσανατολιστικά.  
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Αποτελέσµατα συσχετίσεων ως προς τους πολυτροπικούς παράγοντες των Συνθετικών 
Νοηµάτων 

 

1. Αποτελέσµατα συσχετίσεων Χρόνου και  Χρωµάτων Φόντου 

 

Α. Ένα χρώµα φόντου 

 
Μέσος όρος χρόνου που αφιερώθηκε: = 93.5 δευτερόλεπτα 
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Β.  ∆ύο χρώµατα φόντου   

 
Μέσος όρος χρόνου που αφιερώθηκε: = 64.1 δευτερόλεπτα 
 

Γ. Τρία χρώµατα φόντου  

 
Μέσος  όρος χρόνου που αφιερώθηκε: = 77.5 δευτερόλεπτα 
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∆. Τέσσερα χρώµατα φόντου 

 
Μέσος όρος χρόνου που αφιερώθηκε: = 85.3 δευτερόλεπτα 

Ε.  Πέντε χρώµατα φόντου 

 
Μέσος όρος χρόνου που αφιερώθηκε: = 74 δευτερόλεπτα 
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Αποτελέσµατα συσχετίσεων 

 

 
Παρατηρήσεις 

 Το παραπάνω διάγραµµα καταδεικνύει ότι το χρώµα φόντου δεν είναι άµεσα 
εµπλεκόµενο στον καθορισµό του µέσου όρου χρόνου που αφιερώνει ο µαθητής. 
Αντιθέτως, το µόνο σαφές στοιχείο είναι ότι οι µαθητές αφιέρωσαν περισσότερο χρόνο σε 
ιστοσελίδες που είχαν µόνο ένα χρώµα φόντου. Στην προκειµένη περίπτωση, η σχετική 
επιλογή έγκειται στο ότι οι µαθητές δεν απέδωσαν τόση σηµασία στο χρώµα φόντου, παρά 
στην αναζήτηση των πληροφοριών, επικεντρώνοντας την προσοχή τους σε πολυτροπικούς 
συντελεστές, όπως οι σύνδεσµοι και οι εικόνες. Ενώ, δηλαδή, επισκέπτονται ιστοσελίδες 
µε διαφορετικά χρώµατα φόντου και ο συγκεκριµένος πολυτροπικός παράγοντας αποτελεί 
πόλο έλξης, τελικά δε διατηρεί για µεγάλο διάστηµα την ισχύ του, εφόσον πολύ γρήγορα 
οι µαθητές επικεντρώνονται στους λεκτικούς πόρους. 
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Αποτελέσµατα συσχετίσεων µέσου όρου Χρόνου & Χρωµάτων φόντου &   Παραγράφων 
ανά σελίδα 

  

 Παρατηρήσεις 

 Εδώ επιχειρώ να συσχετίσω τις παραγράφους και τα χρώµατα φόντου ανά σελίδα 
µε το µέσο όρο χρόνου του µαθητή/χρήστη. Μπορούµε να δούµε καθαρά ότι ο τελευταίος 
προτιµά απλά χρώµατα φόντου, προκειµένου να µελετήσει ένα κείµενο. Επιπλέον, ο 
αριθµός των παραγράφων δεν επηρεάζει ουσιαστικά σε µεγάλο βαθµό το χρόνο του 
µαθητή, µολονότι – όπως βλέπουµε – ο τελευταίος προτιµά ως επί το πλείστον µία – δύο 
παραγράφους: αυτή η συσχέτιση συναρτάται, φυσικά, και µε το µέγεθος των παραγράφων. 

 Σε γενικές γραµµές, στην περίπτωση του αριθµού των παραγράφων ισχύει ό,τι και 
στην προηγούµενη περίπτωση για τα χρώµατα φόντου των ιστοσελίδων: ενώ οι µαθητές 
ελκύονται από κείµενα µε αρκετές εναλλαγές παραγράφων – όπως συµβαίνει και µε τα 
διαφορετικά χρώµατα φόντου – στην ουσία, αυτοί οι πολυτροπικοί παράγοντες δε 
διαδραµατίζουν κοµβικό ρόλο και δεν κρατούν το ενδιαφέρον τους ζωηρό για µεγάλο 
διάστηµα, καθώς οι µαθητές αναζητούν σε τελική ανάλυση την απλότητα και την ευκρίνεια 
στο φόντο, αλλά και κείµενα µικρής έκτασης, µίας – δύο παραγράφων, που θα τους δώσουν 
γρήγορες λύσεις. 
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6.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MY FIRST EX ΑΠΟ ΤΟ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑ Α΄, 
ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ 

 
Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισµικού αναφορικά µε τη σηµασία της 

διδακτικής µου παρέµβασης χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης. Το λογισµικό αποτελεί διδακτικό 
εργαλείο και µέσο πολυτροπικής προσπέλασης του κοινωνικο-πολιτισµικού πλαισίου 
εντός του οποίου εφαρµόζεται128. Το διαδίκτυο παρέχει ευκαιρίες για πολυτροπική 
αξιοποίηση ενός τεράστιου όγκου ψηφιακών δεδοµένων, ενώ το λογισµικό νοείται ως 
µέσο συλλογής, ταξινόµησης,  αποθήκευσης και επεξεργασίας τους. Η συγκρότηση των 
ερωτηµατολογίων αξιολόγησης είναι αποτέλεσµα κοπιαστικής ανάλυσης ειδικών 
παραµέτρων, σχετικών µε τους βασικούς άξονες σχεδιασµού, υλοποίησης και χρήσης του 
προγράµµατος. Σηµαντική είναι η συµβολή ερευνητικών αναλύσεων σε θέµατα 
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού λογισµικού και η ανάδειξη της σχέσης των διαφόρων 
µαθησιακών θεωριών µε τις εκπαιδευτικές εφαρµογές τους (Παναγιωτακόπουλος, 
Πιερρακέας & Πιντέλας:2003): οι θεωρίες µάθησης αποτυπώνουν διαφορετικές 
προσεγγίσεις ως προς τους ερµηνευτικούς και νοηµατοδοτικούς χειρισµούς του µαθητή 
και η γνώση των διακριτών χαρακτηριστικών τους αντικατοπτρίζει τις µεθόδους 
καλύτερης ένταξης του εκπαιδευτικού λογισµικού στις εκάστοτε διδακτικές ανάγκες 
(Πρέζας, 2003). Ιδιαίτερη προσοχή, επίσης, πρέπει να αποδοθεί στη συνδυαστική θεώρηση 
της παιδαγωγικής και της τεχνολογικής κατασκευής και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
ΕΛ (Μικρόπουλος, 2000). Στην περίπτωσή µας, το κοινωνικό υπόβαθρο του 
εποικοδοµισµού ως πλαίσιο αξιολόγησης του λογισµικού επικεντρώνει την προσοχή µας 
σε ειδικότερα θέµατα της εκπαιδευτικής πράξης (Μακράκης, 2000). Για το λόγο αυτόν, 
έχω διαµορφώσει έναν βασικό κορµό ερωτήσεων που αφορά καίρια ζητήµατα λειτουργίας 
του My First Ex και παραµετροποιεί σηµαντικές πτυχές της ευχρηστίας και της 
αποτελεσµατικότητάς του. Επιζητώντας την πολύπλευρη αποτίµηση της αξίας του, 
συνθέτω τρεις οπτικές γωνίες αξιολόγησης: εκείνην των µαθητών, εκείνην του 
διδάσκοντος και εκείνην του τεχνικού αναλυτή. Σηµαντική διαδικασία είναι η προσαρµογή 
ακόµη και της ίδιας ερώτησης στις ιδιαίτερες ανάγκες και το πεδίο κριτικής που ασκεί 
καθένας από τους παραπάνω αξιολογητές. Για παράδειγµα, το ερωτηµατολόγιο που θα 
συµπληρώσουν οι µαθητές πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο κατανοητό, γεγονός που 
σηµαίνει ότι η διατύπωση κάθε ερώτησης διαφοροποιείται, εφόσον πρέπει να είναι 
εύληπτη και όσο γίνεται πιο κατατοπιστική. Από την άλλη, το τεχνικό πεδίο περιλαµβάνει 
κυρίως ερωτήσεις σχετικές µε την ανάλυση και αξιολόγηση προγραµµατιστικών 
παραµέτρων. Έτσι, στο βασικό κορµό συγκεκριµένων ερωτήσεων και για τα τρία πεδία 
αξιολόγησης θα προστεθούν άλλες ειδικότερες ερωτήσεις για κάθε πεδίο, ώστε να 
καλύψουν τα θέµατα που αναφέρονται στη σχέση κάθε αξιολογητή µε το εκπαιδευτικό 
λογισµικό. Ο µαθητής, ο διδάσκων και ο τεχνικός το προσεγγίζουν ο καθένας από 
διαφορετική οπτική γωνία και οι κρίσεις τους αλληλοσυµπληρώνουν τη γενικότερη και 
                                                           
128 Πρβλ. Σαράντος Ψυχάρης, ‘Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην 
εκπαίδευση. Αξιοπιστία, εγκυρότητα και προδιαγραφές’, στο Ευγ. Αυγερινός, Γ, Κόκκινος, Γ. 
Παπαντωνάκης & Αλ. Σοφός (επιµ.) Νέες Τεχνολογίες και Επιστήµες της Αγωγής, Αθήνα, Μεταίχµιο, 2007, 
σχετικά µε τις κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισµικού και τις προδιαγραφές του στα πλαίσια της διδακτικής 
µεθοδολογίας (σ. 221 – 224) και την αξιοπιστία ως προς την αξιολόγηση των λογισµικών (σ. 224 – 225). 
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σύνθετη εικόνα του, αναλύοντας επιµέρους ζητήµατα, µη ανιχνεύσιµα και αναγνωρίσιµα 
εξίσου σε όλους τους αξιολογητές. Από την άλλη, το εποικοδοµιστικό µοντέλο σχεδίασης 
του λογισµικού δηµιουργεί µία ιδιαίτερη φιλοσοφία αξιολόγησής του, εδραζόµενη στην 
αλληλεπίδραση των τριών βασικών συντελεστών της δυναµικής του (σχεδιαστή, 
διδάσκοντος και µαθητή). Γι’ αυτόν το λόγο, έχω συµπληρώσει κάθε ερωτηµατολόγιο 
αξιολόγησης µε σχετικά πεδία, όπου διερευνώ τις δυνατότητες ανάπτυξης δραστηριοτήτων 
και δεξιοτήτων, η αποτίµηση των οποίων µε βάση συµβατικά κριτήρια δεν είναι 
λειτουργική, διότι οι τυπικές ερωτήσεις δεν µπορούν να προσδιορίσουν ζητήµατα 
µαθησιακής προόδου µε τη συµπεριφοριστική έννοια της διαδικασίας και της εξέλιξης, 
παρά µόνο µε την εποικοδοµιστική σύλληψη του µαθησιακού αποτελέσµατος. Με την 
έννοια αυτήν, θεώρησα απαραίτητη την προσθήκη των συγκεκριµένων πεδίων στα 
ερωτηµατολόγια αξιολόγησης, όπου διερευνάται ο αλληλεπιδραστικός παράγοντας  δύο 
αξιολογητών του εκπαιδευτικού λογισµικού. Σηµειώνεται ότι το ερωτηµατολόγιο 
αξιολόγησης µοιράστηκε στο τέλος της έρευνας δράσης και οι αξιολογητές επέλεξαν σε 
κάθε ερώτηση µία από τις ήδη διαµορφωµένες απαντήσεις. Υπογραµµίζω,επίσης, ότι ένας 
µεγάλος αριθµός µαθητών δεν συµπλήρωσε το σχετικό ερωτηµατολόγιο ή το συµπλήρωσε 
ελλιπώς, παρά τις επίµονες προσπάθειές µου και τις πιέσεις που άσκησε ο ∆ιδάσκων Α΄, 
τηλεφωνώντας ακόµη στο σπίτι. Το γεγονός αυτό σε συνάρτηση µε το ότι δεν υπήρχαν επί 
της ουσίας µεγάλες αποκλίσεις στις επιλογές των αξιολογητών ήταν ο λόγος που 
προτίµησα την ποιοτική επεξεργασία των δεδοµένων, δεδοµένου ότι δεν είχε νόηµα να 
προχωρήσω σε ποσοτική επεξεργασία τους. Ακολουθεί, λοιπόν, η συνοπτική παρουσίαση 
των απαντήσεων για κάθε ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης (τα ερωτηµατολόγια 
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα).  

 

Ο διδάσκων Α΄αξιολογεί το λογισµικό My First Ex 
o Το My First Ex παρέχει τη δυνατότητα αποκοπής πληροφορίας, συνθετικής 

επικόλλησης πληροφοριών, ιστορικό πλοήγησης και δυνατότητα σηµειωµατάριου 
για το µαθητή. 

o ∆ιευκολύνει τη συσχέτιση γνώσεων από διαφορετικές επιστηµονικές περιοχές. 
o Παρέχεται δυνατότητα ενηµέρωσης µέσω του διαδικτύου. 
o Υποστηρίζει σε µεγάλο βαθµό τη χρήση εναλλακτικών αλλά και ταυτόχρονων 

µορφών αναπαράστασης της γνώσης.  
o Υλοποιεί την εποικοδοµιστική παιδαγωγική αντίληψη για τη µάθηση και την 

επίτευξη των µαθησιακών στόχων. 
o Γίνεται σύνδεση της βιωµατικής και της επιστηµονικής γνώσης. 
o ∆ίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευόµενο να συµµετέχει ενεργά και να µαθαίνει 

µέσα από τις εµπειρίες του.  
o Το My First Ex προκαλεί και ενθαρρύνει τη συνεργατική, τη διερευνητική και τη 

δηµιουργική προσέγγιση της γνώσης.  
o Η πληροφορία εισάγεται και παρουσιάζεται µε µια ποικιλία τρόπων και µορφών 

(οπτικά, ακουστικά). 
o Το My First Ex παρέχει στο µαθητή εναλλακτικές διαδροµές πλοήγησης, ανάλογα 

µε τις προσωπικές του ανάγκες.  
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o Επιτρέπει την ύπαρξη πολλών διαφορετικών διαδροµών µε ισοδύναµα 
αποτελέσµατα.  

o Καλλιεργεί την ικανότητα των µαθητών για αυτόνοµη απόκτηση γνώσεων και 
ερµηνεία γεγονότων.  

o ∆ηµιουργεί νέες δυνατότητες στο πλαίσιο του υπάρχοντος αναλυτικού 
προγράµµατος. 

o Ο τρόπος που προσεγγίζεται το µαθησιακό περιεχόµενο επιτρέπει στο διδάσκοντα 
να πειραµατιστεί σε νέες διδακτικές µεθόδους και µε διαφορετικές διδακτικές 
παρεµβάσεις.  

o Ο τρόπος προσέγγισης του περιεχοµένου καλλιεργεί τη δηµιουργικότητα των 
µαθητών και αξιοποιεί τη φαντασία τους.  

o Το My First Ex ενθαρρύνει τους µαθητές να σκέφτονται για να αποδεχθούν, να 
απορρίψουν, να κρίνουν, να ερµηνεύσουν και να αξιολογήσουν όσα τους 
παρέχονται και τους προβάλλονται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. 

o Περιορίζεται στο ελάχιστο η απαίτηση για αποµνηµόνευση πληροφοριών.  
o Η διαδικασία εισαγωγής δεδοµένων δεν απαιτεί χρονοβόρες πληκτρολογήσεις ή 

πολύπλοκους χειρισµούς. 
o Ο µαθητής µπορεί να προχωρεί στην εκµάθηση του περιεχοµένου µε ευκολία.  
o Ο τρόπος της αλληλεπίδρασης ενθαρρύνει και διευκολύνει την ενεργό συµµετοχή 

του µαθητή.  
o Η χρήση των εικονιδίων, των κουµπιών ενεργειών (buttons) και των συνόλων 

επιλογών (menu) είναι προφανής. 
o Ο µαθητής έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τη ροή της πληροφορίας.  
o Η µετάβαση µπρος – πίσω είναι εύκολη, όπως και η πλοήγηση και η µετάβαση σε 

διαφορετικά µέρη της εφαρµογής.  
o Ο τρόπος εξέλιξης του My First Ex ελέγχεται από το µαθητή. 
o Το My First Ex επιτρέπει αναιρέσεις ενεργειών ή επιλογών του χρήστη. 
o Τα εικονίδια και τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται είναι οικεία στους µαθητές και 

αποδεκτά από την κοινωνική τους οµάδα.  
o Είναι οµοιόµορφη η χρήση συµβόλων, εικονιδίων, πινάκων και σχεδίων σε όλα τα 

τµήµατα του My First Ex.  
o Η θέση και το µέγεθος των στοιχείων στην οθόνη είναι τέτοια ώστε να µην 

παραποιούνται κατά τη χρήση του My First Ex. 
o Τα µηνύµατα που εµφανίζονται στο χρήστη είναι απλά και κατανοητά. 
o Οι επιλογές που υπάρχουν είναι οµαδοποιηµένες ανάλογα µε το περιεχόµενό τους 

και τις ενέργειες που αφορούν.  
o Είναι εύκολο να καταλάβει ο µαθητής σε ποια ενέργεια ή διαδικασία οδηγεί η κάθε 

επιλογή. 
o Παρέχεται δυνατότητα βοήθειας του µαθητή. 
o Μέσω του My First Ex δηµιουργείται ένας εσωτερικός διάλογος ερωτήσεων – 

απαντήσεων του µαθητή, ο οποίος τον καθοδηγεί στην αναζήτηση και επιλογή 
χρήσιµων πληροφοριών. Αυτή η διαδικασία είναι προτιµότερη για το µάθηµα της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας από µία στατική διαδοχή συγκεκριµένων ερωτήσεων 
που απαιτούν συγκεκριµένες απαντήσεις. 
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o Υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης των δραστηριοτήτων που εκπονεί ο µαθητής. 
o Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης σχολίων και προσωπικών σηµειώσεων από το 

µαθητή, δυνατότητα εκτύπωσης των αποθηκευµένων πληροφοριών του, της 
πορείας που ακολουθεί η πλοήγησή του στο διαδίκτυο, καθώς και των στατιστικών 
δεδοµένων που σχετίζονται µε τις διαδικτυακές επιλογές του. 

o Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι δραστηριότητες και οι 
εργασίες ζητούν από το µαθητή να εφαρµόσει στην πράξη αυτά που έµαθε, 
αναπτύσσοντας κριτικούς συλλογισµούς. Οι δραστηριότητες και οι εργασίες 
αναφέρονται σε εφαρµογή των γνώσεων σε πραγµατικές καταστάσεις, ενώ 
υπάρχουν δραστηριότητες που βοηθούν το διδάσκοντα να αξιολογήσει την 
απόδοση των µαθητών του και να καταλάβει «τι έµαθαν» οι µαθητές του. 

o ∆εν απαιτείται επιπλέον λογισµικό για την εγκατάσταση του  My First Ex (έγινε 
εγκατάσταση του flash – player).  

o Το My First Ex µπορεί να ανταποκριθεί σε αυξανόµενο αριθµό χρηστών µέχρι τρία 
άτοµα.  

o ∆ε χρειάζεται να γίνουν επιπλέον ειδικές ρυθµίσεις αρχικοποίησης από το 
διδάσκοντα.  

o ∆εν παρουσιάστηκαν προβλήµατα κατά την αρχική εγκατάσταση του My First Ex.  
o Κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης, δεν υπάρχει απαίτηση για συχνή 

παρέµβαση του χρήστη. 
o Το My First Ex ανταποκρίνεται στις δυνατότητες των µαθητών που το 

χρησιµοποιούν, είναι συµβατό µε το ηλικιακό εύρος των µαθητών που θα το 
χρησιµοποιήσουν (ή το χρησιµοποιούν) και, τελικά, εξυπηρετεί τους στόχους που 
έχουν τεθεί στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή δραστηριότητας όπου 
αυτό εντάσσεται. 

o Οι περιπτώσεις αποτυχίας ολοκλήρωσης µίας διαδικασίας λόγω σφάλµατος του 
ίδιου του λογισµικού είναι ανύπαρκτες.  

o Σε περιπτώσεις σφάλµατος σε µία διαδικασία, το My First Ex είναι σε θέση να 
διατηρεί ορισµένο βαθµό απόδοσης. 

o Οι χρόνοι απόκρισης στις βασικές λειτουργίες του My First Ex κυµαίνονται σε 
λογικά πλαίσια.  

o Οι χρόνοι απόκρισης του My First Ex στις εντολές του χρήστη κυµαίνονται σε 
λογικά πλαίσια. 

o Είναι εύκολο για τους µαθητές να χρησιµοποιήσουν τις βασικές λειτουργίες του 
My First Ex.  

o ∆εν απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια ή αρκετός χρόνος για την εκµάθηση του 
τρόπου λειτουργίας του My First Ex.  

o Η προετοιµασία και η εισαγωγή των δεδοµένων, η εκτέλεση επιλογών και η 
επεξεργασία των αποτελεσµάτων δεν είναι διαδικασίες χρονοβόρες και είναι 
διαδικασίες εύκολες στην κατανόηση.  

o Παρέχεται προστασία από χρήστες που δεν έχουν άδεια πρόσβασης σε δεδοµένα 
του My First Ex. 

o Το My First Ex ενσωµατώνει δυνατότητα πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο. 
o Παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου του ρυθµού εξέλιξης του My First Ex.  
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o Το My First Ex διατηρεί αρχείο των δραστηριοτήτων των µαθητών. 
o Υπάρχει η δυνατότητα οµαδοποίησης των µαθητών σε «τάξεις» ή «οµάδες», ώστε 

να τους χειρίζεται ο διδάσκων οµαδικά.  
o Παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συλλογής και µεταφοράς (download) 

µαθησιακού υλικού, η οποία είναι εύκολη στη χρήση και χρήσιµη στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

o Το πρόγραµµα δίνει στο διδάσκοντα τη δυνατότητα να επιλέξει τον τρόπο χρήσης 
του My First Ex (απευθείας διδασκαλία, συµπληρωµατικό εργαλείο) στην τάξη.  

o Ο χρόνος προετοιµασίας που απαιτείται από το διδάσκοντα πριν να 
χρησιµοποιήσει το My First Ex στην τάξη µπορεί να είναι  ακόµη και ελάχιστος. 

o Τα εργαλεία συνεργατικής µάθησης βοηθούν τους µαθητές να συνεργάζονται µε 
τους συµµαθητές τους. 

o Υπάρχει δυνατότητα δηµιουργίας και διαχείρισης τετραδίου εργασιών για τους 
µαθητές, η οποία είναι εύκολη στη χρήση.  

o Υπάρχει δυνατότητα εύκολης επεξεργασίας των στοιχείων που µεταφέρθηκαν στο 
τετράδιο εργασιών των µαθητών.  

o Μπορεί να γίνει αποθήκευση σε φορητή ψηφιακή µονάδα/δισκέτα ή εκτύπωση των 
περιεχοµένων του τετραδίου εργασιών των µαθητών. 

o Η χρήση του τετραδίου διευκολύνει πρακτικά το µαθητή. 
o Το My First Ex απαιτεί µικρή σχετικά προσπάθεια για τη διάγνωση των αιτιών των 

σφαλµάτων και βλαβών. 
o  Το My First Ex συνοδεύεται από εγχειρίδιο µε αναπαραστάσεις εικόνων που 

επεξηγούν τα σταδιακά βήµατα λειτουργίας του.  
o Υπάρχει συνοπτική περιγραφή του προτεινόµενου τρόπου χρήσης και αξιοποίησης 

του My First Ex από το διδάσκοντα. 
o Το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης είναι εύχρηστο και λειτουργικό, ενώ το 

αισθητικό του αποτέλεσµα είναι ικανοποιητικό. 
o Το εγχειρίδιο υποστήριξης παρουσιάζει συγκεκριµένες προτάσεις διδακτικής 

αξιοποίησης του My First Ex, δίνοντας παραδείγµατα για δεκατρία εναλλακτικά 
σενάρια, κατάλληλα για το επίπεδο και τη βαθµίδα εκπαίδευσης των µαθητών 
στους οποίους απευθύνονται, ενώ προτείνονται µαθησιακές δραστηριότητες 
ποικίλων µορφών. Οι µαθησιακές δραστηριότητες είναι κατάλληλες για το επίπεδο 
των µαθητών και τη βαθµίδα εκπαίδευσης. Οι προτάσεις για τη διδακτική 
αξιοποίηση, τα διδακτικά σενάρια και τις µαθησιακές δραστηριότητες 
περιγράφονται αρκετά αναλυτικά, ώστε να µπορεί ο διδάσκων να τις υλοποιήσει 
σχετικά εύκολα. 

o Οι τρόποι µε τους οποίους µπορεί να συνδυαστεί το My First Ex µε διάφορες άλλες 
µαθησιακές δραστηριότητες πριν, µετά και κατά τη διάρκεια της χρήσης του 
υπολογιστή από τους µαθητές είναι πολλοί και ικανοποιητικοί. 

o Το My First Ex παρέχει ευκαιρίες για οµαδική εργασία. Βοηθά στην αναζήτηση 
διαδικτυακών πληροφοριών και τη συλλογική επεξεργασία τους.  

o Τα επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα συναρτώνται µε τους διδακτικούς 
στόχους κάθε µαθήµατος και στηρίζονται στον κριτικό στοχασµό του µαθητή.  
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o Υπάρχουν παραλλαγές στη µεθοδολογία, ώστε η χρήση του My First Ex να 
προσαρµόζεται στις εκάστοτε περιστάσεις. 

o Οι µαθητές µαθαίνουν να εµπιστεύονται τη σκέψη τους χάρη στο My First Ex. 
o Αναφορικά µε την κύρια ευθύνη της µάθησης κατά τη χρήση του My First Ex, ο 

διδάσκων θεωρεί ότι είναι τόσο εκείνος όσο και ο µαθητής έχουν ισοβαρή λόγο, 
γιατί ο ρόλος τους στην κατασκευή της νέας γνώσης είναι συνδιαµορφωτικός. 

o Ο ρόλος του διδάσκοντος αλλάζει µε τη χρήση του My First Ex, ώστε από 
µεταδότης γνώσεων να γίνεται συντονιστής, οργανωτής και υποστηρικτής της 
µάθησης. Ο ρόλος του διδάσκοντος στο πρόγραµµα είναι συµβουλευτικός. 

o Στο My First Ex υιοθετείται η εποκοδοµιστική θεωρία µάθησης. Ο σχεδιασµός του 
προγράµµατος είναι συνεπής προς τη θεωρία που ακολουθεί. 

 

Οι µαθητές αξιολογούν το λογισµικό My First Ex 
Ισχύουν τα παραπάνω και επιπλέον µπορούν να σηµειωθούν τα εξής: 

o Το διδακτικό περιεχόµενο παρουσιάζεται µε εναλλακτικές µορφές. Υπάρχει 
συνέπεια στους όρους και τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται σε όλη την 
έκτασή του. 

o Το περιεχόµενο του My First Ex συνδέεται µε υλικό παραποµπών. 

o Το My First Ex συνδέει προϋπάρχουσες γνώσεις των µαθητών µε το διδακτικό 
περιεχόµενό του.  

o ∆ίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να συµµετέχουν ενεργά και να µαθαίνουν 
µέσα από τις εµπειρίες που αποκοµίζουν. Το My First Ex δηµιουργεί κίνητρα 
ενασχόλησης µαζί του. Η πληροφορία εισάγεται και παρουσιάζεται µε ποικιλία 
τρόπων και µορφών (οπτικά, ακουστικά). 

o Το My First Ex παρέχει στους µαθητές εναλλακτικές διαδροµές πλοήγησης 
όταν το επιθυµούν και τους επιτρέπει να χρησιµοποιήσουν πολλές διαφορετικές 
διαδροµές µε ισοδύναµα αποτελέσµατα. 

o Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι σχετικές µε την τρέχουσα 
δραστηριότητα κάθε φορά, καθώς «τουλάχιστον οι πρώτες ιστοσελίδες σε σειρά 
εµφάνισης στο Google είναι σχετικές, γενικότερα, όµως, χρειάζεται έλεγχος του 
περιεχοµένου των ιστοσελίδων». 

o Μέσω του My First Ex δηµιουργείται ένας εσωτερικός διάλογος ερωτήσεων – 
απαντήσεων του µαθητή, ο οποίος τον καθοδηγεί στην αναζήτηση και επιλογή 
χρήσιµων πληροφοριών.  

o Η περιγραφή των οδηγιών χρήσης και του ενδεικτικού παραδείγµατος είναι 
παραστατική, χρησιµοποιώντας εικόνες και οθόνες του προγράµµατος. Η 
εκµάθηση των βασικών λειτουργιών από το εγχειρίδιο χρήσης είναι εύκολη. Ο 
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χρόνος που απαιτείται για να µάθει κάποιος να χρησιµοποιεί το My First Ex 
µελετώντας το εγχειρίδιο χρήσης θεωρείται ικανοποιητικός. 

o Η κυρίαρχη άποψη είναι πως την ευθύνη της µάθησης κατά τη χρήση του My 
First Ex έχουν τόσο ο διδάσκων όσο και ο µαθητής, ενώ αρκετοί τάσσονται 
υπέρ της προτεραιότητας του ρόλου του µαθητή. 

o Η µαθησιακή διαδικασία µε τη χρήση του My First Ex περιλαµβάνει 
µαθησιακές προκλήσεις για τους µαθητές, όπως την παραγωγή κειµένου, οι 
οποίες δεν έχουν µεγάλο βαθµό πολυπλοκότητας κατά την εξερευνητική 
διαδικασία. Με κριτήρια τόσο την ποιότητα αλληλεπίδρασης ανάµεσα στους 
µαθητές και τον υπολογιστή (το είδος του «δασκάλου», δηλαδή, που γίνεται ο 
υπολογιστής), όσο και την ελευθερία και αυτονοµία που τους παρέχει το My 
First Ex κατά τη διαδικασία της µάθησης, κυριαρχεί η άποψη πως παρέχει 
ελευθερία στη συσχέτιση του κειµένου µε τις λέξεις – κλειδιά και το 
περιβάλλον προγραµµατισµού, είναι φιλικό, παρόλα αυτά ο ηλεκτρονικός 
υπολογιστής δεν µπορεί να υποκαταστήσει το διδάσκοντα. Η παρέµβαση των 
διαδικτυακών πηγών στην εξερευνητική διαδικασία συνδυάζεται αρµονικά µε 
την αυτονοµία που προσφέρει στους µαθητές το My First Ex, διότι οι µαθητές 
επιλέγουν αυτόνοµα το υλικό τους µέσα από διαδικτυακές πηγές και, έτσι, 
ανατρέχουν σε ιστοσελίδες οι οποίες είναι της επιλογής τους. 

 

Ο τεχνικός αξιολογεί το λογισµικό My First Ex 
Ονοµατεπώνυµο τεχνικού: Ηλιάδης Βασίλειος (Dipl. – Eng. M. Sc.) 

o Το My First Ex παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ανασκόπηση των 
προηγούµενων αναζητήσεων ανά πάσα στιγµή.  

o ∆εν παρέχει τη δυνατότητα εναλλακτικών παρουσιάσεων και ερµηνειών του ίδου 
θέµατος. 

o Υπάρχουν κατάλληλα βοηθήµατα για το µαθητή, ενταγµένα στο My First Ex, όπως 
δυνατότητα αποκοπής πληροφορίας, συνθετικής επικόλλησης πληροφοριών, 
ιστορικό πλοήγησης και δυνατότητα σηµειωµατάριου. 

o Παρέχονται µερικώς εναλλακτικοί τρόποι για την εκτέλεση ενεργειών και εντολών. 
∆εν παρέχονται εναλλακτικές διαδικασίες για την εισαγωγή δεδοµένων. 

o Υπάρχει συνοχή της διεπιφάνειας χρήστη σε όλες τις ενότητες. 
o ∆ίνεται η δυνατότητα στο χρήστη (µαθητή – διδάσκοντα) να ελέγχει τη ροή της 

πληροφορίας.  
o Υπάρχουν σύνολα επιλογών (menu) και υπάρχει παντού η επιλογή της επιστροφής 

στο κεντρικό σύνολο επιλογών (menu).  
o Υπάρχει δυνατότητα εξόδου από το πρόγραµµα από οποιοδήποτε σηµείο. 
o Παρέχεται η δυνατότητα εναλλακτικών διαδροµών στο My First Ex.  
o Ο τρόπος εξέλιξης του My First Ex ελέγχεται από το µαθητή.  
o Το λογισµικό επιτρέπει αναιρέσεις ενεργειών ή επιλογών του χρήστη (µαθητή – 

διδάσκοντος). 
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o Το µέγεθος της γραµµατοσειράς, τα σύµβολα και τα εικονίδια είναι τέτοια ώστε να 
είναι ευανάγνωστα κατά την προβολή µε µηχανή προβολής.  

o Η χρήση συµβόλων, εικονιδίων, πινάκων και σχεδίων είναι οµοιόµορφη σε όλα τα 
τµήµατα του My First Ex.  

o Η θέση και το µέγεθος των στοιχείων στην οθόνη είναι τέτοια ώστε να µην 
παραποιούνται κατά την εξέλιξη του My First Ex. 

o Το µέγεθος και η µορφή των µηνυµάτων βρίσκονται σε αρµονία µε το σύνολο της 
οθόνης. 

o Οι επιλογές που υπάρχουν είναι οµαδοποιηµένες ανάλογα µε το περιεχόµενό τους 
και τις ενέργειες που αφορούν, παρουσιάζονται µε απλές, σύντοµες λέξεις και 
οδηγούν σε τµήµατα σχετικά µε αυτό που περιγράφουν στο περιεχόµενό τους. 

o Υπάρχει παροχή βοηθητικών σχολίων για το χρήστη.  
o Υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης των δραστηριοτήτων που εκπονεί ο µαθητής.  
o ∆ε δίνεται στο διδάσκοντα η δυνατότητα να εµπλουτίσει τη διαδικασία µάθησης 

προσθέτοντας νέες ερωτήσεις και δικά του σενάρια. ∆ίνονται, όµως, ανάλογες 
δυνατότητες παρέµβασης στο µαθητή.  

o Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης σχολίων και προσωπικών σηµειώσεων από το 
µαθητή.  

o Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης των αποθηκευµένων πληροφοριών του µαθητή, 
καθώς και της πορείας που ακολουθεί η πλοήγησή του στο διαδίκτυο από 
εξωτερικό εργαλείο (Σηµειωµατάριο).  

o Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης στατιστικών δεδοµένων που σχετίζονται µε τις 
διαδικτυακές επιλογές του. 

o Το My First Ex δε δίνει στο µαθητή δυνατότητα αυτοαξιολόγησης µε την 
ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

o Απαιτείται εγκατάσταση του FLASH – PLAYER στον ΙΕ (παρέχεται δωρεάν).  
o Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης δεν υπάρχει απαίτηση για συχνή παρέµβαση 

του χρήστη.  
o Το My First Ex χρησιµοποιεί web browser (φυλλοµετρητή του Παγκόσµιου Ιστού).  
o Το My First Ex δεν είναι ουδέτερο σε σχέση µε το λειτουργικό σύστηµα που 

χρησιµοποιείται, διότι απαιτείται ΛΣ WINDOW 95 και πάνω.  
o Το My First Ex είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε µέγιστο αριθµό τριών χρηστών 

ανά χρήση.  
o ∆ε χρειάζεται να γίνουν επιπλέον ειδικές ρυθµίσεις αρχικοποίησης από το 

διδάσκοντα.  
o Χρησιµοποιήθηκαν σύγχρονες τεχνολογικές προσεγγίσεις κατά το σχεδιασµό και 

την ανάπτυξη του My First Ex, όπως αντικειµενοστρεφής σχεδίαση (object 
oriented design), επαναχρησιµοποίηση ψηφίδων λογισµικού (component 
reusability), και συγκεκριµένα DOC – VIEW ARCHITECTURE (MFC). 

o Σε περίπτωση σφάλµατος σε µία διαδικασία, το My First Ex µπορεί να διατηρεί 
ορισµένο βαθµό απόδοσης. 

o Οι χρόνοι απόκρισης στις βασικές λειτουργίες του My First Ex κυµαίνονται σε 
λογικά πλαίσια, όπως και οι χρόνοι απόκρισης του My First Ex στις εντολές του 
χρήστη.  
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o Η προετοιµασία και η εισαγωγή των δεδοµένων, η εκτέλεση επιλογών και η 
επεξεργασία των αποτελεσµάτων δεν είναι διαδικασίες χρονοβόρες.  

o Παρέχεται σχετική προστασία από χρήστες που δεν έχουν άδεια πρόσβασης σε 
ορισµένα δεδοµένα του My First Ex. 

o Το My First Ex έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί µε τέτοιον τρόπο ώστε να µπορεί να 
εγκατασταθεί σε εργαστηριακά περιβάλλοντα µε διαφορετικές προδιαγραφές ως 
προς την υποδοµή.  

o Το My First Ex µπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σε εργαστήρια µε 
περιορισµένη υποδοµή, αλλά απαιτείται PC (WINDOWS) και INTERNET. 

o Το My First Ex µπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σε σταθµούς εργασίας 
µε λιγότερες δυνατότητες (π.χ. συστήµατα χωρίς µονάδα CD-ROM, κάρτα ήχου ή 
άλλη συσκευή πολυµέσων). 

o Το  My First Ex δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί ως τµήµα άλλης εφαρµογής, 
σχετικής µε τις λειτουργίες και τους σκοπούς αυτού.  

o Τµήµατα του My First Ex είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν ως τµήµατα άλλης 
εφαρµογής, σχετικής µε τις λειτουργίες και τους σκοπούς αυτού, σχετικά µε την 
επεξεργασία των δεδοµένων.  

o Το My First Ex δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιεί άλλη εφαρµογή εκπαιδευτικού 
λογισµικού σχετική µε τις λειτουργίες και τους σκοπούς αυτού, ούτε και τµήµατα 
άλλης εφαρµογής εκπαιδευτικού λογισµικού σχετικής µε τις λειτουργίες και τους 
σκοπούς αυτού. 

o Το My First Ex ενσωµατώνει δυνατότητα πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο, βρίσκεται σε 
συνέργεια µε ευρείας χρήσης δικτυακές εφαρµογές, όπως δηµοφιλείς web 
browsers, καθώς και µε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες µέσω του WEB BROWSER. 

o Παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου του ρυθµού εξέλιξης του My First Ex από το 
διδάσκοντα.  

o Το My First Ex διατηρεί αρχείο των δραστηριοτήτων των µαθητών.  
o Υπάρχει η δυνατότητα οµαδοποίησης των µαθητών σε «τάξεις» ή «οµάδες», ώστε 

να τους χειρίζεται ο διδάσκων οµαδικά.  
o Υπάρχει δυνατότητα προσδιορισµού από το διδάσκοντα των πεδίων που τηρούνται 

στα αρχεία δραστηριοτήτων των µαθητών.  
o Παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης των αρχείων δραστηριοτήτων των µαθητών.  
o Παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης (αναζήτηση στοιχείων, επεξεργασία) των 

αρχείων δραστηριοτήτων των µαθητών.  
o Το σύστηµα τήρησης αρχείων (δραστηριοτήτων, εγγράφων κ.λ.π.) του My First Ex 

είναι σχετικά ασφαλές. 
o Παρέχεται η δυνατότητα συλλογής και µεταφοράς µέσω αποθηκευτικών µονάδων 

– αλλά όχι µέσω διαδικτύου – µαθησιακού υλικού. 
o Το πρόγραµµα δίνει στο διδάσκοντα τη δυνατότητα να επιλέξει τον τρόπο χρήσης 

του My First Ex (απευθείας διδασκαλία, συµπληρωµατικό εργαλείο) στην τάξη. 
o Υπάρχει δυνατότητα δηµιουργίας και διαχείρισης τετραδίου εργασιών για τους 

µαθητές.  
o Υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας των στοιχείων που µεταφέρθηκαν στο τετράδιο 

εργασιών των µαθητών.  
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o Μπορεί να γίνει αποθήκευση σε αποθηκευτικούς χώρους (USB memory stick, CD-
ROM) ή εκτύπωση των περιεχοµένων του τετραδίου εργασιών των µαθητών.  

o Το τετράδιο εργασιών παρέχει µερική δυνατότητα αµφίδροµης επικοινωνίας µε 
άλλες γενικής χρήσης εφαρµογές (µόνο κειµενογράφο) µε τρόπο απλό και 
εύχρηστο.  

o Οι δυνατότητες που προσφέρονται µέσα από το τετράδιο εργασιών των µαθητών 
είναι χρήσιµες στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

o Η χρήση του τετραδίου διευκολύνει πρακτικά το µαθητή. 
o Το My First Ex απαιτεί µικρή σχετικά προσπάθεια για τη διάγνωση των αιτιών των 

σφαλµάτων και βλαβών. Απαιτεί, όµως, µεγάλη σχετικά προσπάθεια για την 
αποκατάστασή τους. 

o Το My First Ex δεν ενδείκνυται για εκπαίδευση από απόσταση, ούτε και είναι σε 
θέση να ενεργεί ως «διδάσκων σε ετοιµότητα», καλύπτοντας την απόσταση 
ανάµεσα στο διδάσκοντα και το διδασκόµενο. 
 

Γενικά συµπεράσµατα 
Αρκετά από τα συµπεράσµατα είναι κοινά και στους τρεις αξιολογητές, των 

οποίων η κριτική αποτίµηση παρουσιάζει έντονες συγκλίσεις. Ο απλός σχεδιασµός και η 
ευχρηστία των λειτουργιών του λογισµικού το καθιστούν ευέλικτο εργαλείο στην 
υπηρεσία των µαθητών, αποδίδοντας µεγαλύτερη σηµασία στο διαµεσολαβητικό του ρόλο 
ως προς την ανάδειξη των δεξιοτήτων που έχει αναπτύξει καθένας τους.  

� Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι µαθητές θεωρούν πως το εκπαιδευτικό 
λογισµικό µπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση του διδακτικού κλίµατος (αυτή η 
διαπίστωση, βέβαια, έγινε µε βάση την περιορισµένη χρήση του στην αίθουσα ΗΥ 
και αποκτά θεωρητική διάσταση περισσότερο) και συµβάλλει θετικά στη 
διαµόρφωση της σκέψης τους και τη συγκρότηση σύνθετων νοηµατοδοτικών 
συσχετισµών.  

� Ο διδάσκων είναι πολύ ικανοποιηµένος από τη λειτουργία του εκπαιδευτικού 
λογισµικού µολονότι η αργή σύνδεση µε το διαδίκτυο µαταίωσε πρακτικά τη 
χρήση του στην τάξη, θεωρεί ότι βοήθησε στην ενασχόληση των µαθητών µε τις 
κατ’ οίκον εργασίες τους και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και – όπως µου 
εξοµολογήθηκε – προτίθεται να το εφαρµόσει και την επόµενη χρονιά στους 
µαθητές του.  

� Η γνώµη του τεχνικού, τέλος, είναι ότι πρόκειται για ένα αξιοπρεπές λογισµικό µε 
πολλές δυνατότητες, απλό στη χρήση και πολύ αξιόπιστο, ενώ οι οποιεσδήποτε 
αδυναµίες του δεν επηρεάζουν τη συγκεκριµένη µαθησιακή χρήση του. 
 

 

6.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 
ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 
 

Γενικά 
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Στο τέλος της έρευνας δράσης έκρινα σκόπιµο να προχωρήσω σε συνεντεύξεις µε 
τους µαθητές. Στόχος της διενέργειας συνεντεύξεων ήταν να διασαφηνιστούν, καταρχάς, 
περαιτέρω οι απόψεις που είχαν διατυπώσει οι µαθητές στα ερωτηµατολόγια αξιολόγησης 
αναφορικά µε ορισµένα θέµατα προς διερεύνηση του ΕΛ, ώστε να σχηµατίσω προσωπική 
άποψη σχετικά µε τη γνώµη τους και τη σχετική κριτική που ασκούσαν. Αυτό που µε 
ενδιέφερε κυρίως, όµως, ήταν να κατανοήσω τις απόψεις τους για έναν ευρύτερο κύκλο 
θεµάτων, προκειµένου να αξιολογήσω την επιτυχία της διδακτικής µου πρότασης και των 
εφαρµογών στην έρευνα δράσης: το ζητούµενο ήταν αν οι ίδιοι οι µαθητές πίστευαν πως 
µε τη διδακτική µου πρόταση είχε βελτιωθεί το διδακτικό κλίµα και  το µαθησιακό 
αποτέλεσµα ήταν καλύτερο. Οι συνεντεύξεις τους έδωσαν την ευκαιρία να µιλήσουν για 
ό,τι έκριναν εκείνοι πως επιδεχόταν βελτίωσης ή θεωρούσαν ότι είχε παραµείνει στο 
περιθώριο. Φυσικά, ο χρόνος των συνεντεύξεων ήταν ιδιαίτερα περιορισµένος (γύρω στα 
δέκα λεπτά για κάθε οµάδα), δεδοµένου ότι διενεργούνταν κατά τη διάρκεια δύο 
διδακτικών ωρών που έκανε µάθηµα ο διδάσκων και οι µαθητές δεν µπορούσαν να 
απουσιάσουν πολλή ώρα από την τάξη. Οι συνεντεύξεις αυτές ήταν ιδιαίτερα 
εποικοδοµητικές, δεδοµένου ότι είχα την ευκαιρία να βρεθώ µόνος µου µαζί τους και να 
µιλήσουµε ανοιχτά για τα προς διερεύνηση ερωτήµατα. Από τη µια, οι  µαθητές 
αισθάνονταν πιο άνετα να εκφράσουν τη γνώµη τους και, από την άλλη, εγώ είχα τη 
δυνατότητα να εκµαιεύσω πληροφορίες που θα ήταν αδύνατον να αντλήσω µε άλλον 
τρόπο. Ιδιαίτερα σηµαντικές, εξάλλου, ήταν για µένα οι σχετικές αντιδράσεις τους σε κάθε 
ερώτηση που τους υπέβαλα, αφού η ‘γλώσσα του σώµατος’ µου πρόσφερε εύγλωττες 
απαντήσεις και ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Τα κριτήρια της ανάλυσης των 
συνεντεύξεων είναι ποιοτικά: δεν προτίµησα να επεξεργαστώ στατιστικά δεδοµένα, µε το 
σκεπτικό ότι τα διερευνώµενα ερωτήµατα σχετίζονται κατά βάση µε τη διδακτική 
εφαρµογή ενός εποικοδοµιστικού µοντέλου νοηµατοδότησης και παραγωγής λόγου, και 
όχι µε ποσοτικώς µετρήσιµα µεγέθη. 

 

Οι ερωτήσεις 
Οι υποβληθείσες ερωτήσεις σε κάθε οµάδα ήταν οι εξής: 

1. Τι σας άρεσε περισσότερο στη διδασκαλία του µαθήµατος πριν την έρευνα; 
2. Τι θα θέλατε να αλλάξει στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας του 

µαθήµατος; 
3. Ποιες αλλαγές είδατε στη διδασκαλία λόγω της έρευνας; 
4. Η χρήση του ΕΛ σας προσφέρει ευκαιρίες για έκφραση των προσωπικών σας 

απόψεων; 
5. Η καταγραφή των λέξεων – κλειδιών στον πίνακα σας βοηθά, και πού; 
6. Βρίσκετε χρήσιµο το να συγκρίνουµε τα πεδία του ΜΥΘΟΥ, της 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ και της ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ; Πού σας βοηθά αυτό; 
7. Προτιµάτε τη χρήση κατευθυνόµενων ερωτήσεων ή ερωτήσεων ανοιχτού   

τύπου κατά την ανάλυση του κειµένου; 
8. Ποια είναι η γνώµη σας για την εργασία σε οµάδες στην τάξη; 
9. Θεωρείτε ότι η χρήση του ΕΛ στο σπίτι ή το σχολείο: 

 



 584

Α. σας κάνει να επικοινωνείτε καλύτερα; 
Β. εµπλουτίζει τις γνώσεις σας; 
Γ. βελτιώνει την κριτική σας ικανότητα; 
∆. καλλιεργεί τη φαντασία σας; 
Ε. σας βοηθά να κατανοείτε βαθύτερα την πραγµατικότητα; 
  

Παρουσίαση του περιεχοµένου των συνεντεύξεων  
Κάθε οµάδα – τριµελής συνήθως – καθόταν σε ένα θρανίο µπροστά µου, ενώ η 

συνέντευξη διεξήχθη σε µία µικρή αίθουσα λίγο πιο  πέρα από εκείνη όπου έκανε µάθηµα 
ο διδάσκων. Καταγράφω παρακάτω, µε βάση τις δοθείσες απαντήσεις, τις απόψεις όλων 
των οµάδων ανά ερώτηση, επιλέγοντας µία συνοπτική παρουσίαση των επιχειρηµάτων 
τους: µε αυτόν τον τρόπο, είναι εύκολο να διαπιστώσει κάποιος τις απόψεις της ίδιας 
οµάδας σε όλα τα ερωτήµατα (αυτός είναι ο λόγος που πολλές φορές επαναλαµβάνεται η 
ίδια απάντηση). Όταν υπάρχει οµοφωνία της οµάδας καταγράφω την ουσία της κοινώς 
αποδεκτής απάντησης, ενώ όταν υπάρχει απόκλιση ή διαφοροποίηση περιλαµβάνω όλες 
τις σχετικές απαντήσεις. Μολονότι επιλέγω µόνο µία – δύο προτάσεις που 
αντιπροσωπεύουν κάθε µαθητή ή οµάδα, για λόγους αντικειµενικότητας παραθέτω 
αυτούσια τη φρασεολογία τους. Σηµειώνεται ότι στο Παράρτηµα περιλαµβάνονται 
ενδεικτικά αποσπάσµατα από τις αποµαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις.  

 
1. Τι σας άρεσε περισσότερο στη διδασκαλία του µαθήµατος πριν την 

έρευνα; 
Οι απαντήσεις στο ερώτηµα αυτό περιστρέφονται γύρω από τους εξής άξονες: 

• «Η συζήτηση επάνω στο κείµενο και το ότι εκφράζαµε τις απόψεις µας.» 

• «Η παροχή θεωρητικών γνώσεων σχετικά µε τα λογοτεχνικά ρεύµατα και το 
γενικότερο ιστορικό περιβάλλον» 

• «Τα διανεµόµενα φυλλάδια και οι εργασίες» 

• «Η συζήτηση που περιστρέφεται γύρω από το κείµενο και η σύνδεσή του µε 
τη ζωή» 

• Άρνηση οµάδας να απαντήσει 
• «Πριν έρθετε δε µου άρεσε το µάθηµα. Ο καθηγητής δεν έδινε φυλλάδια για 

ενότητες, να µας εξηγεί ή τα φυλλάδιά του ήταν πολύ ‘επιστηµονικά’». 

• «Έδινε το λόγο µόνο σε όποιον σήκωνε χέρι.», «Μας σεβόταν.» 
• «Ο καθηγητής ρωτούσε αρκετά παιδιά, ώστε να τα παρακινήσει να 

συµµετέχουν και έτσι συµµετείχαν αρκετά άτοµα.» 

• «Το φυλλάδιο µε τις επιγραµµατικές του πληροφορίες, τη σύνδεση µε την 
αντίστοιχη ιστορική εποχή και το νόηµα του κειµένου.» 

 
Σχετικό συµπέρασµα 
Κάθε µαθητής εκφράζει την προτίµησή του σε διαφορετικά στοιχεία της 

διδασκαλίας του ∆ιδάσκοντος Α΄. 
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2) Τι θα θέλατε να αλλάξει στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας του 
µαθήµατος; 

Οι απαντήσεις στο ερώτηµα αυτό περιστρέφονται γύρω από τους εξής άξονες: 

• «∆ε συµµετείχαν πολλά παιδιά.» 
• «∆ε γράφαµε κάτι δικό µας και δε συζητούσαµε δικά µας θέµατα.» 
• «Ο µονόλογος του καθηγητή και το ότι µιλούσαµε σπάνια.» 

• «Η ανάθεση τόσο πολλών ασκήσεων, ενώ η καθηγήτρια που δίδασκε το 
µάθηµα πέρυσι έκανε το µάθηµα ενδιαφέρον και είχε κάτι το ‘µαγικό’.» 

• «Όλα» 

• «Να γίνει πιο ευχάριστο το µάθηµα και να υπάρχει οµαδική λειτουργία.» 
• «Ο καθηγητής ήταν µονότονος και παραδοσιακός, συµµετείχαν λίγοι µαθητές 

και έκανε διάλογο µόνο µε δυο – τρεις.» 
• «∆εν υπήρχαν πολλές πηγές µάθησης.» 
• «Να γίνει το µάθηµα πιο ελκυστικό.», «Να δοθεί κάτι παραπάνω, ένα 

παράλληλο κείµενο, να συνδυαστεί µε εικόνες και µουσική.» 
 

Σχετικό συµπέρασµα 
Οι µαθητές προτιµούν έναν πιο ελκυστικό τρόπο ερµηνευτικής ανάλυσης, θέλουν 

να γίνεται διάλογος στην τάξη και επιζητούν πολυτροπικές πηγές µάθησης. 
 

3) Ποιες αλλαγές είδατε στη διδασκαλία λόγω της έρευνας;  
Οι απαντήσεις στο ερώτηµα αυτό περιστρέφονται γύρω από τους εξής άξονες: 

• «Κωδικοποιήσαµε κάποια πράγµατα, ανταλλάξαµε ιδέες. Συµµετείχαµε όλοι, 
ενώ πριν µόνο όσοι σήκωναν χέρι. Το µάθηµα έγινε πιο διασκεδαστικό και 
πιο ενδιαφέρον.» 

• «Κυρίως ως προς τις λέξεις - κλειδιά.» 

• «Γράφαµε πιο πολλές εργασίες, το µάθηµα ήταν πιο πολύπλοκο και όχι τόσο 
βαρετό.» 

• «Ήταν  πιο εύκολο να καταλάβεις το κείµενο», «Έγινε πιο ενδιαφέρον το 
µάθηµα µε τη συνδροµή της τεχνολογίας», «∆ε µε βοήθησε πουθενά.» 

• «Παρείχε ποικιλία γνώσεων, το µάθηµα έγινε πιο ενδιαφέρον, αλλά 
απαιτούσε πιο πολλές ώρες ενασχόλησης» 

• «Μας  βοήθησε σε πολλούς τοµείς.» 

• «Μας βοήθησε η χρήση του ΗΥ, η οµαδική εργασία, υπήρχε καλύτερη 
κατανόηση των νοηµάτων, δε βαριόµασταν, το µάθηµα έγινε πιο 
ενδιαφέρον.», «Στο σπίτι διάβαζα κείµενα, ενώ πριν όχι.» 

• «Μας βοήθησε κυρίως στις εργασίες µε το  ΕΛ, που έκανε πιο εύκολη την όλη 
διαδικασία.» 

• «Ήταν καλύτερα από τον παραδοσιακό τρόπο, ήταν πιο διαφορετικό.», «∆εν 
ξέραµε πριν για τις δυνατότητες αυτές.» 

 
Σχετικό συµπέρασµα 
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Οι µαθητές εκτιµούν τη συµµετοχική διαδικασία στην παράδοση του µαθήµατος, 
την κωδικοποίηση εννοιών µε τη χρήση της εννοιολογικής σκαλωσιάς, την ανάθεση 
δηµιουργικών εργασιών µε το ΕΛ και προτιµούν τις πολυτροπικές πηγές µάθησης. 
Ορισµένοι βρίσκουν ευχάριστη την ενασχόληση µε το µάθηµα και στο σπίτι. 
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4) Η χρήση του ΕΛ σας προσφέρει ευκαιρίες για έκφραση των προσωπικών 
σας απόψεων; 

Οι απαντήσεις στο ερώτηµα αυτό περιστρέφονται γύρω από τους εξής άξονες: 

• «Ναι, µε αφετηρία τις λέξεις – κλειδιά, παράγουµε τις δικές µας σκέψεις», 
«Ναι, οι λέξεις – κλειδιά  µας βοήθησαν να καλλιεργήσουµε τη φαντασία 
µας.» 

• «Ναι, το µάθηµα έγινε πιο ενδιαφέρον και διαφορετικό.» 

• «Ναι, αναµφισβήτητα.» 

• «Ναι, το ΕΛ είναι χρήσιµο.» 

• «Ναι, µε πολλούς τρόπους.» 

• «Ναι, κάνει πιο εύκολη την κατανόηση του κειµένου και µας επιτρέπει να 
εκφράσουµε και άλλες απόψεις.» 

• «Ναι, κυρίως όταν εισάγουµε εµείς τα δεδοµένα µε βάση τις αρχικές απόψεις 
µας.», «Ναι, µάθαµε να ψάχνουµε και κάναµε µε ευχαρίστηση την εργασία.» 

• «Ναι, και µας βοήθησε όταν δουλέψαµε σε οµάδες.» 

• «Ναι, διότι προσεγγίζουµε πλέον το κείµενο και από µία άλλη όψη.» 
 
Σχετικό συµπέρασµα 
Το  ΕΛ συνεισφέρει στην πολύπλευρη προσέγγιση του θέµατος, την πρωτότυπη 

ανάλυση του κειµένου, την ευκολότερη ερµηνεία του, την ενεργοποίηση του 
ενδιαφέροντος των µαθητών, την αυτενέργειά τους, το συνδυασµό της χρήσιµης και της 
ευχάριστης γνώσης, τη δοκιµή εναλλακτικών ερµηνευτικών εκδοχών. 
 

5) Η καταγραφή των λέξεων – κλειδιών  στον πίνακα σας βοηθά, και πού; 
Οι απαντήσεις στο ερώτηµα αυτό περιστρέφονται γύρω από τους εξής άξονες: 

• «Ναι, µας βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του κειµένου», «Ναι, µας βοηθά 
κυρίως στην πρώτη προσέγγιση», «Ναι, διότι αναλύουµε το κείµενο µε 
αφετηρία αυτές.» 

• «Ναι, γιατί µε τις λέξεις – κλειδιά κατανοούµε καλύτερα το κείµενο», «Ναι, 
διότι έτσι καθρεφτίζουµε το κείµενο στον εσωτερικό µας κόσµο.», «Ναι, έτσι 
εκφράζουµε καλύτερα και τα συναισθήµατά µας.» 

• «Ναι, θεωρώ ότι είναι χρήσιµες.», «Ναι, διότι µας κατατοπίζουν ως προς το 
θέµα.», «Όχι, δε µε βοηθά η χρήση τους.» 

• «Όχι, δε µας βοηθούν οι λέξεις – κλειδιά. Μπορούσαµε να κάνουµε κάτι 
καλύτερο.» 

• «Όχι, δεν είναι σωστή η χρήση των λέξεων – κλειδιών.» 

• «Ναι, µας βοήθησαν οι λέξεις – κλειδιά, κυρίως από τότε που το έκανε ο 
καθηγητής, αρχίσαµε όλοι µας να τις χρησιµοποιούµε.» 

• «Ναι, µας βοήθησαν και έτσι πετύχαµε την άµεση σύνδεση µε το κείµενο.» 

• «Ναι, έγινε πιο εύκολη η αναζήτηση και η κατανόηση των νοηµάτων.» 

• «Ναι, τώρα πλέον κατανοούµε καλύτερα το κείµενο.», «Ναι, διότι µε αυτόν 
τον τρόπο εντοπίζουµε πρόσθετο υλικό.» 
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Σχετικό συµπέρασµα 
Η εννοιολογική σκαλωσιά βοηθά στη διευκόλυνση των νοηµατοδοτήσεων κάθε 

µαθητή, τη διασύνδεση των υπό πραγµάτευση εννοιών στο λογοτεχνικό κείµενο και την 
ανάδειξη των σχέσεών τους µε το στοχασµό κάθε µαθητή. Ορισµένες ενστάσεις για τη 
συµβολή της δε δικαιολογήθηκαν εκ µέρους των µαθητών µε κάποιο επιχείρηµα. 

 
6) Βρίσκετε χρήσιµο το να συγκρίνουµε τα πεδία του ΜΥΘΟΥ, της 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ και της ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ; Πού σας βοηθά αυτό; 

Οι απαντήσεις στο ερώτηµα αυτό περιστρέφονται γύρω από τους εξής άξονες: 
• «Ναι, γιατί προσεγγίζουµε το κείµενο από διαφορετικές οπτικές και έτσι 

πετυχαίνουµε την καλύτερη κατανόησή του», «Ναι, γιατί έτσι επιχειρούµε τη 
σύγκρισή του µε άλλα κείµενα.», «Ναι, και µάλιστα τώρα έχουµε βρει έναν 
πρωτότυπο τρόπο να συνδυάζουµε διάφορα θέµατα µε τη Μυθολογία.» 

• «Ναι, τώρα δουλεύουµε σε διαφορετικά επίπεδα.», «Ναι, το µάθηµα γίνεται 
έτσι πιο ενδιαφέρον.», «Ναι, βρίσκεις όλες τις πληροφορίες µόνος σου και 
είναι όλα σωστά.» 

• «Ναι, γιατί έτσι µάθαµε να κάνουµε διαχωρισµούς και καταλαβαίναµε τις 
διαφορές.» 

• «Ήταν δύσκολο, δε µας βοήθησε.» 

• «Ναι, µας βοηθά να συνδέσουµε  πολλά πράγµατα που φαίνονται άσχετα 
µεταξύ τους.» 

• «Ναι, βρίσκουµε οµοιότητες και κατανοούµε καλύτερα τα νοήµατα.», «Ναι, 
υπάρχει πολύπλευρη οπτική.», «Ναι, κατανοούµε καλύτερα το κείµενο.» 

• «Ίσως µπερδεύει. Όταν είναι εύκολο, λειτουργεί καλύτερα.», «∆εν είναι 
εύκολο να βρεις λέξεις – κλειδιά.» 

• «Ναι, µας βοηθά στο να γράψουµε ένα πιο ολοκληρωµένο κείµενο.», «Ναι, 
χρησιµοποιεί πολλούς παράγοντες, απαιτεί, όµως, χρόνο.» 

• «Ναι, βρίσκουµε µε τη σύγκριση πολλές οµοιότητες και διαφορές.» 
 
Σχετικό συµπέρασµα 
Τα τρία πεδία του ΕΛ συνθέτουν διαφορετικές κειµενικές προοπτικές, προάγουν τη 

διακειµενική σύνθεση, καλλιεργούν τη δηµιουργικότητα του µαθητή, αναιρούν τη 
δεσµευτική συνάρτηση της ορθότητας της γνώσης µε την έννοια του ‘σωστού ή λάθους’, 
βελτιώνουν την αναλυτική και συνθετική ικανότητα κάθε µαθητή. Η επιτυχηµένη επιλογή 
των λέξεων – κλειδιών χρειάζεται προσοχή και η ολοκλήρωση της παραγόµενης κατ’ 
οίκον εργασίας απαιτεί χρόνο. 

 
7) Προτιµάτε τη χρήση κατευθυνόµενων ερωτήσεων ή ερωτήσεων ανοιχτού 
τύπου κατά την ανάλυση του κειµένου; 

Οι απαντήσεις στο ερώτηµα αυτό περιστρέφονται γύρω από τους εξής άξονες: 
• «Προτιµώ έναν συνδυασµό και των δύο, και κατευθυνόµενες και ανοιχτού 

τύπου,», «Προτιµούµε τις ανοιχτού τύπου, ώστε να αναλύουµε κυρίως εµείς 
το κείµενο.» 
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• «Προτιµούµε και τα δύο, αλλά κυρίως τις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις.» 

• «Προτιµούµε τις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις.» 

• «Προτιµούµε τις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις.» 

• «Προτιµούµε τις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις.» 

• «Προτιµούµε τις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις.» 

• «Προτιµούµε τις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις.» 

• «Προτιµούµε τις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις.», «Προτιµώ τις κατευθυνόµενες 
ερωτήσεις.» 

• «Προτιµούµε και τα δύο, αλλά κυρίως τις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις.» 
 

Σχετικό συµπέρασµα 
Οι ανοιχτές ερωτήσεις ενεργοποιούν τα ερµηνευτικά κίνητρα των µαθητών και 

αποτελούν γόνιµο διδακτικό µέσο. 
 

8) Ποια είναι η γνώµη σας για την εργασία σε οµάδες στην τάξη; 
Οι απαντήσεις στο ερώτηµα αυτό περιστρέφονται γύρω από τους εξής άξονες: 

• «Μου αρέσει, γιατί είναι εύκολο, διασκεδαστικό και συνεργαζόµαστε.», 
«Είναι χρήσιµο, γιατί η συνεργασία αποτελεί κοινωνική ανάγκη.», «Έχουµε 
συνηθίσει να δουλεύουµε οµαδικά και γόνιµα, ακούγοντας τις απόψεις των 
άλλων.» 

• «Είναι προτιµότερο, διότι είναι πιο ενδιαφέρον και ευχάριστο, υπάρχει 
διάλογος, ακούµε τις ιδέες των άλλων και όχι µόνον τον καθηγητή.» 

• «Είναι πολύ καλή, γιατί έτσι ακούγονται πιο πολλές γνώµες και αποκτούµε 
περισσότερες γνώσεις.» 

• «Σίγουρα είναι καλύτερα έτσι, αλλά, δυστυχώς,  κανείς δε µας βάζει να 
δουλεύουµε σε οµάδες.» 

• «Συµφωνούµε, αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται µόνο περιστασιακά.». «Είναι 
καλύτερη η συνεργασία, αλλά δεν έχουµε µάθει να συνεργαζόµαστε.», «∆ε 
µας δίνεται συχνά η ευκαιρία για οµαδική εργασία και νοµίζω ότι  δεν την 
παίρνουν στα σοβαρά.» 

• «Πριν τη διδακτική παρέµβαση µε το προτεινόµενο λογισµικό, όταν την 
εφάρµοζε ο καθηγητής, δε µας άρεσε. Με το πρόγραµµα, όµως, µας άρεσε. 
Παλαιότερα, µία φορά µόνο είχαµε ξανακάνει, αλλά όχι κάτι σπουδαίο.», 
«Είναι χρήσιµη, αφού ψάχνουµε διαφορετικές εκδοχές µε µύθους και τις 
συγκρίνουµε.» 

• «Η απόδοση της οµαδικής εργασίας είναι καλύτερη από την ατοµική 
δουλειά.» 

• «Με τη συνεργασία γνωρίζω καλύτερα τους συµµαθητές µου και το µάθηµα 
γίνεται πιο ευχάριστο.», «Μου αρέσει η οµαδική συνεργασία, γιατί γίνεται 
συζήτηση, βρίσκουµε κοινές λύσεις, ακούγονται άλλες απόψεις και γίνεται 
διάλογος.», «Με την εργασία σε οµάδες γίνεται πιο εύκολη η ανάλυση του 
κειµένου.» 
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• «Η συνεργασία µε τους συµµαθητές µας είναι προτιµότερη, αλλά πρέπει να 
διδαχθούµε πώς να συνεργαζόµαστε σωστά.», «Η οµαδική δουλειά είναι 
καλύτερη, γιατί υπάρχει πλουραλισµός.» 

 
Σχετικό συµπέρασµα 
Η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία καλύπτει µία βασική κοινωνική ανάγκη, κάνει τη 

µάθηση πιο εύκολη, ευέλικτη και διασκεδαστική, είναι πολυσυλλεκτική και διαχέει τη 
γνώση, διαµορφώνοντας κοινές λύσεις σε κοινά προβλήµατα. Οι σωστές βάσεις της 
τίθενται µε τη συστηµατική εφαρµογή της, την καλλιέργεια και την εµπέδωση γόνιµου 
συνεργατικού κλίµατος. 
 

9) Θεωρείτε ότι η χρήση του ΕΛ στο σπίτι ή το σχολείο: 
 Α. σας κάνει να επικοινωνείτε καλύτερα; 
 Β. εµπλουτίζει τις γνώσεις σας; 
 Γ. βελτιώνει την κριτική σας ικανότητα; 
 ∆. καλλιεργεί τη φαντασία σας; 
 Ε. σας βοηθά να κατανοείτε  βαθύτερα  την πραγµατικότητα; 

Οι απαντήσεις στα σχετικά ερωτήµατα είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
καταφατικές: 

• ΝΑΙ σε όλα 

• ΝΑΙ σε όλα 

• Α. «Όχι συνέχεια, εξαρτάται από τα µέλη.» 
Β. ΝΑΙ 
Γ. «Συχνά.» 
∆ – Ε. ΝΑΙ 

• ΝΑΙ σε όλα 
• ΝΑΙ σε όλα 
• ΝΑΙ σε όλα 

• Α – ∆. ΝΑΙ 
Ε. «Μερικές φορές ναι, όχι πάντα. Εξαρτάται από τις λέξεις – κλειδιά.» 

• ΝΑΙ σε όλα 

• ΝΑΙ σε όλα 
 

Σχετικό συµπέρασµα 
Η χρήση του ΕΛ στο σπίτι ή το σχολείο βελτιώνει την επικοινωνιακή ικανότητα 

των µαθητών, εµπλουτίζει τις γνώσεις τους, οξύνει την κριτική τους ικανότητα, καλλιεργεί 
τη φαντασία τους και τους βοηθά να κατανοούν πληρέστερα την πραγµατικότητα.  

 

Γενικό συµπέρασµα 
Συµπερασµατικά, η συνολική εικόνα των µαθητών είναι διαφωτιστική ως προς τη 

χρησιµότητα των διδακτικών εφαρµογών και την αξιολόγηση του προτεινόµενου 
λογισµικού, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία διάκειται ευνοϊκά υπέρ τους. Αποδίδω 
µεγάλη σηµασία στην επιβεβαίωση της βελτίωσης του διδακτικού κλίµατος από τα χείλη 
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των µαθητών, δεδοµένου ότι οι διατυπωθείσες απόψεις τους αποτελούν έκφραση της 
ελεύθερης σκέψης και κρίσης τους. Οι απαντήσεις των µαθητών εκφράζουν τη βούλησή 
τους για κριτική επεξεργασία του λογοτεχνικού υλικού, θεωρώντας ότι το προτεινόµενο 
λογισµικό, η εννοιολογική σκαλωσιά και οι υπόλοιπες τεχνικές έχουν βοηθήσει στη 
βελτίωση του διδακτικού κλίµατος. Σε γενικές γραµµές, δε διατυπώνουν ενστάσεις για τις 
επιλογές του διδάσκοντος και φαίνονται ιδιαίτερα ευχαριστηµένοι – ορισµένοι είναι 
συµβιβασµένοι, αλλά όχι ενθουσιασµένοι – µε τη διδασκαλία του. Ελάχιστες 
αµφισβητήσεις εκφράζονται ως προς τη συνδροµή του προτεινόµενου λογισµικού, καθώς 
και τη χρήση της εννοιολογικής σκαλωσιάς στην τάξη.  

 
Μετά τα παραπάνω, προκύπτει σαφώς ότι οι µαθητές προτιµούν: 

� την εφαρµογή του προτεινόµενου λογισµικού, 
� τη συνδροµή της εννοιολογικής σκαλωσιάς, 
� τη δοκιµή εναλλακτικών ερµηνευτικών εκδοχών, 
� τη διαλογική µορφή του µαθήµατος, 
� τις ανοιχτές ερωτήσεις κατά την ανάλυση του κειµένου, 
� την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, 
� τον απεγκλωβισµό από την έννοια του ‘σωστού ή λάθους’, 
� την αξιοποίηση των καινοτοµιών της πληροφορικής, 
� τις πολυτροπικές πηγές µάθησης. 

ΕΒ∆ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
Κάθε ερευνητική δραστηριότητα ξεκινά µε σχεδιασµό και προσδοκίες, καθώς ο 

ανοιχτός ορίζοντας των δεδοµένων προς συλλογή και επεξεργασία είναι πολλά 
υποσχόµενος και οπλίζει τον ερευνητή/διδάσκοντα µε επιµονή και υποµονή ως προς την 
τήρηση των µεθοδολογικών κανόνων και της δεοντολογίας που διέπει τις επιλογές του. Η 
έρευνα, ωστόσο, συναντά άλλοτε µικρότερα προσκόµµατα και άλλοτε σχεδόν 
ανυπέρβλητα εµπόδια, µε αποτέλεσµα τη διαπραγµάτευση και ίσως τον αναγκαστικό 
συµβιβασµό της µε το πραγµατιστικό πλαίσιο των προβληµάτων που ανακύπτουν. 
Παράλληλα, καθώς προχωρά η έρευνα, γίνονται αντιληπτά σε όλο και µεγαλύτερο βαθµό 
τα όρια που περιχαρακώνουν την ανάληψη πρωτοβουλιών και αποκαλύπτουν τις 
ρεαλιστικές διαστάσεις των θεωρητικών παραδοχών. Στις δύο φάσεις της περιγραφείσης 
ποιοτικής έρευνας – εθνογραφικό κοµµάτι και έρευνα δράσης – αρκετές φορές χρειάστηκε 
επίπονη και αδιάκοπη προετοιµασία και προσπάθεια εκτός αιθούσης για να 
υπερκερασθούν οι αντιξοότητες και να διευκολυνθεί το έργο του ερευνητή και των δύο 
διδασκόντων. Οι συζητήσεις που έλαβαν χώρα µεταξύ τους αποσκοπούσαν  

� στην όσο το δυνατόν βαθύτερη και αποδοτικότερη συνεργασία του ερευνητή και 
του/της διδάσκοντος/διδασκούσης και 
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� στο πνεύµα της αµοιβαίας κατανόησης των ιδιαιτεροτήτων που διέπει το σχετικό 
εγχείρηµα και της σηµασίας που αποκτά η συνεισφορά τους στη βελτίωση των 
όρων, σύµφωνα µε τους οποίους λαµβάνει χώρα η µαθησιακή διαδικασία στις δύο 
τάξεις. 

 

7.2. ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Αναφορικά µε τις ενστάσεις για την επιστηµονική τεκµηρίωση της έρευνας δράσης, τις 

δυσχέρειες εφαρµογής της, αλλά και τα όρια της σχετικής µεθόδου, αξίζει να σηµειωθούν 
τα παρακάτω: 

� Υποκειµενισµός και µερική εφαρµογή των αποτελεσµάτων. Θεµελιωµένη στο 
µεθοδολογικό πειραµατισµό του κοινωνικού ψυχολόγου Kurt Lewin και µε 
βασικούς σύγχρονους εκφραστές της τους John Elliot και Stephen Kemmis, η 
έρευνα δράσης έχει δεχτεί κατά καιρούς αυστηρή κριτική εξαιτίας της αδυναµίας 
ανταπόκρισής της στις προδιαγραφές µίας τεκµηριωµένης επιστηµονικής µεθόδου, 
δεδοµένου ότι εφαρµόζεται σε µία συγκεκριµένη µικρο-κοινωνία και τα ποιοτικά 
ερευνητικά της αποτελέσµατά της δε διεκδικούν εγκυρότητα καθολικής ισχύος και 
γενικευτικής εφαρµογής τους. Στην ουσία, οι επικριτές της ποιοτικής αυτής 
µεθόδου επανεκτιµούν το ρόλο του ερευνητή ως υποκειµένου που επηρεάζει και 
εκείνος τις µεταβολές που υφίσταται η κοινωνική οµάδα στην οποία αναπτύσσει 
δράση, και µε την αλληλεπιδραστική αυτή σχέση συνδιαµορφώνεται η 
αναθεωρηµένη εκδοχή της πραγµατικότητας. Ως ένα σηµείο, η παραπάνω άποψη 
ισχύει, δεδοµένου ότι η συνεργασία µου µε τους δύο εκπαιδευτικούς είχε εντελώς 
διαφορετική τύχη και είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω πόσο ευµετάβλητες είναι οι 
συνθήκες εφαρµογής ενός θεωρητικού σχεδιασµού στην πράξη: ο ρόλος µου µέσα 
στις δύο διαφορετικές κοινωνικές οµάδες δηµιούργησε διαφορετικές συνθήκες 
αποδοχής και εφαρµογής των νέων διδακτικών προτάσεων, αλλά, παράλληλα, 
επηρέασε και τις δικές µου αντιλήψεις για την εφαρµογή των θεωρητικών 
διδακτικών εργαλείων στην πράξη. Ωστόσο, πρέπει να υπογραµµισθεί ότι το 
γεγονός της παρείσφρησης του υποκειµενικού παράγοντα σηµειώνεται ακόµα και 
στα πειράµατα των θετικών επιστηµών µε τις πιο αυστηρές προδιαγραφές, αφού ο 
ερευνητής αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της όλης πειραµατικής διαδικασίας. 
Σαφώς η διεξαχθείσα έρευνα δράσης επηρεάστηκε από διαπροσωπικές σχέσεις µε 
τους δύο διδάσκοντες και τους µαθητές. Το γεγονός αυτό διαµόρφωσε ένα 
γενικότερο πλαίσιο ‘συµπαθειών’, το οποίο κατέβαλα προσπάθειες να µην 
επιδράσει στην υπόλοιπη ερευνητική δραστηριότητα και την ερµηνευτική 
διαδικασία.  

� Οι αντικρουόµενοι ρόλοι της έρευνας και της δράσης. Για να εκτιµήσουµε 
πολύπλευρα τη χρησιµότητα της έρευνας δράσης στην εξαγωγή γόνιµων 
συµπερασµάτων πρέπει να εξετάσουµε, κατά τη γνώµη µου, τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της. Οι δύο λέξεις – συστατικά της σύνθετης έννοιας που κρύβει 
ως ερευνητική µέθοδος η έρευνα δράσης αποδεικνύουν το συγκερασµό δύο εκ 
προοιµίου αντιθετικών διαδικασιών: από τη µία, έχουµε το θεωρητικό 
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προσανατολισµό και σχεδιασµό που συνεπάγεται η ερευνητική πορεία του όλου 
εγχειρήµατος, ενώ, από την άλλη, ο επαναπροσδιορισµός των θεωρητικών 
κατευθύνσεων καθορίζεται από την πρακτική εφαρµογή και τα αποτελέσµατα των 
δραστηριοτήτων στη συγκεκριµένη τάξη, δηλαδή από το πόσο επιτυχηµένα 
αποδεικνύονται τα αναθεωρηµένα πλάνα διδασκαλίας του που δοκιµάζονται στην 
πράξη. Η συνύπαρξη αυτή είναι αρκετά δύσκολο να επιτευχθεί, καθώς η θεωρία 
και η πράξη είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγµατα. Η όλη διαδικασία 
καθίσταται πολύ πιο σύνθετη µέσα από τη συνεργασία και τη συλλογική διάσταση 
του εγχειρήµατος: ο ερευνητής και ο διδάσκων βρίσκουν κοινό πεδίο δράσης µε 
βάση τις συγκλίνουσες εκτιµήσεις τους για την υφιστάµενη κατάσταση µέσα στην 
τάξη. Η συνεργασία µου µε τους δύο διδάσκοντες – κυρίως εκείνον του πρώτου 
σχολείου – ήταν αρκετά καλή, καθώς συζητούσαµε µε κύριο στόχο τη διαµόρφωση 
µίας κοινά αποδεκτής διδακτικής στρατηγικής, βασισµένης στην αποδοχή και 
ενσωµάτωση σε αυτήν του κριτικού στοχασµού αµφοτέρων. Αντιµετώπιζα τους 
δύο εκπαιδευτικούς ως συνερευνητές και διδάσκοντες ταυτοχρόνως, και στόχος 
µας ήταν να αξιοποιήσουµε τη διαδικασία παρατήρησης δεδοµένων που πριν 
παρέµεναν απαρατήρητα ή – αν παρατηρούνταν – δεν ενσωµατώνονταν σε µία 
οργανωµένη εκπαιδευτική θεωρία: θα προσπαθούσαµε να ενοποιήσουµε όλα τα 
στοιχεία που παρατηρούσαµε και να τα ενσωµατώσουµε σε ένα σύνολο 
θεωρητικών δεδοµένων, που πηγάζει από την εκπαιδευτική πράξη. Σε συνοµιλίες 
µου µε τους δύο διδάσκοντες ως προς το ρόλο τους, είχαµε διευκρινίσει ότι δεν 
αποτελούν φερέφωνα κανενός ειδικού ερευνητή ή ανώτερου φορέα, αφού 
δοκιµάζουν µόνοι τους την αποτελεσµατικότητα των λύσεων που οι ίδιοι 
επιλέγουν. Η ανάπτυξη, εξάλλου, της κριτικής σκέψης των δύο διδασκόντων 
έγκειται στην εµπέδωση ενός διαφορετικού τρόπου αντιµετώπισης της 
εκπαιδευτικής πραγµατικότητας: αποφασίζουν να µη χειρίζονται όλες τις 
καταστάσεις µε τον ίδιο τρόπο, διότι τα  ερµηνευτικά όρια κάθε περίστασης είναι 
ρευστά. Πέρα από οποιαδήποτε, τυπική ή άτυπη, παρωχηµένη ή πρόσφατη, 
στερεοτυπική ή µη, θεώρηση όλων µας, συµφωνούσαµε ότι η δυναµική σύλληψη 
της πραγµατικότητας δεν είναι συµβατή µε έτοιµες λύσεις για κάθε περίπτωση. 
Χωρίς να αποδεχόµαστε άκριτα και παθητικά θεωρητικές λύσεις που δεν 
ανταποκρίνονται στις επιταγές της πραγµατικότητας, έπρεπε να αξιοποιήσουµε τις 
εκπαιδευτικές µας εµπειρίες και να θεµελιώσουµε επάνω σε εκείνες το πραξιακό 
υπόβαθρο του υπό διαρκή ανακατασκευή θεωρητικού οικοδοµήµατος. Στόχος µας 
ήταν οι δύο διδάσκοντες όχι µόνο να υπερβούν τα εσκαµµένα µε το να αναπτύξουν 
καινοτόµες δραστηριότητες και να γίνουν βασικοί ή κύριοι συντελεστές 
πρωτοποριακών προτάσεων. Αυτό θα ήταν απόρροια του γεγονότος ότι οι ίδιοι 
ήταν επιφορτισµένοι µε την αρµοδιότητα να επιφέρουν τις αναγκαίες αλλαγές στο 
υπό εφαρµογή σχέδιο, ούτως ώστε να επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 
Στην ιδανικότερη περίπτωση, το χάσµα ανάµεσα σε µένα ως ερευνητή και τους δύο 
διδάσκοντες θα έπρεπε να γεφυρωθεί µε τη συγχώνευση ενός υποκειµενοποιηµένου 
και ενός αντικειµενοποιηµένου συνεργατικού πλαισίου σε ένα πραξιακά 
αναστοχαστικό υποκείµενο. Στην πράξη, ωστόσο, αποδείχτηκε ότι µε το 
διδάσκοντα του πρώτου σχολείου η έρευνα προχώρησε οµαλά, ενώ µε τη 
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διδάσκουσα του δεύτερου σχολείου η έρευνα σταµάτησε µετά τα πέντε πρώτα 
µαθήµατα. ∆εδοµένου ότι οι διδακτικές µου προτάσεις διαµορφώνουν ένα κοινό 
θεωρητικό υπόβαθρο εποικοδοµιστικής φιλοσοφίας που ενσωµατώνεται στη χρήση 
του λογισµικού My First Ex, στο ‘φύλλο εργασίας’ της οµάδας και τις διάφορες 
µορφές εννοιολογικής σκαλωσιάς, παρέχονταν πολλές δυνατότητες στους δύο 
διδάσκοντες να επιλέξουν όποια εφαρµογή θεωρούσαν ότι ταίριαζε καλύτερα στις 
ειδικές ανάγκες του διδασκόµενου κειµένου. ∆εν αξιοποιήθηκε, ωστόσο, σχεδόν 
καθόλου το κοµµάτι που είναι σχετικό µε τη Θεωρία της Λογοτεχνίας, παρά το 
γεγονός πως πρώτιστο µέληµά µου ήταν η συγκρότηση ενός σύνθετου πλέγµατος 
ερµηνευτικών προσπελάσεων, χωρίς περιχαράκωση σε τεχνοκρατικούς 
περιορισµούς, ώστε να είναι ο διδάσκων ελεύθερος να επιλέξει κάθε φορά από 
όλες τις τεχνικές, τις µεθόδους και τα διαθέσιµα διδακτικά εργαλεία αυτό που του 
εµπνέει µεγαλύτερη εµπιστοσύνη και ανανεώνει τις διδακτικές του προσεγγίσεις. Η 
ιδιότητά µου ως ερευνητή δε µου επέτρεπε να παρέµβω και να ορίσω στρατηγική 
και όλα γίνονταν µε κοινό σχεδιασµό και συναίνεση. Στο σηµείο αυτό ήµουν όσο 
γίνεται πιο διακριτικός και στο πλαίσιο της συνεργασίας µας παρείχα στους δύο 
διδάσκοντες κάθε ευκολία και βοήθεια, ώστε να θέσουν σε εφαρµογή και δοκιµή 
δικές τους λύσεις, που οι ίδιοι πίστευαν ότι θα µετέβαλαν την κατάσταση και θα 
βελτίωναν τη µαθησιακή διαδικασία. Το τελικό αποτέλεσµα δείχνει ότι τα όρια της 
έρευνας και της δράσης είναι τόσο ρευστά, ώστε µπορούν να συνδυασθούν µε 
µεγάλη δυσκολία στην πράξη. 

� Η λεπτή ισορροπία στις σχέσεις ερευνητή και µαθητών. Οι σχέσεις µου µε τους 
µαθητές των δύο τάξεων ήταν µία πρωτόγνωρη εµπειρία, δίνοντάς µου την 
ευκαιρία να διαπιστώσω πως χρειάζεται µεγάλη διακριτικότητα και λεπτοί 
χειρισµοί, ώστε να διατηρηθεί η αναγκαία διαφοροποίηση του ρόλου ερευνητή και 
διδάσκοντος και να µην αντιµετωπιστεί ο ερευνητής ως ένα είδος ‘επιθεωρητή’. 
Παράλληλα, επιδίωξα να αξιοποιήσω τη συνεργασία των µαθητών ως 
συνερευνητών, επιχειρώντας να καταγράψω τις απόψεις τους τόσο µε τη 
συµπλήρωση του πρώτου ερωτηµατολογίου κατά τη διάρκεια της εθνογραφικής 
µου έρευνας, όσο και µε τη διαρκή επαφή µου µαζί τους. Είχα την ευκαιρία να 
αποκοµίσω αρκετές πληροφορίες – χρήσιµες για µία πιθανή ανανέωση του 
σχετικού Αναλυτικού Προγράµµατος – ως προς τον τρόπο µε τον οποίο επιθυµούν 
να διδάσκεται το µάθηµα, αλλά και να επιχειρήσω την αξιοποίηση των εµπειριών 
και της κριτικής σκέψης τους στην παραγωγή νέας γνώσης. 

Οι εύθραυστες διαπροσωπικές σχέσεις ερευνητή και διδασκόντων. Στην επιχειρούµενη 
έρευνα δράσης είχα την ευκαιρία να συνειδητοποιήσω τους πολύ λεπτούς χειρισµούς 
που είναι αναγκασµένος να κάνει ο ερευνητής για να διατηρήσει τις σχετικές 
ισορροπίες στις σχέσεις του πρωτίστως µε τους διδάσκοντες και δευτερευόντως µε 
τους µαθητές. Πολύ συχνά είχα την αίσθηση ότι και οι δύο διδάσκοντες αισθάνονταν 
εκτεθειµένοι απέναντί µου όταν δεν υπήρχαν τα αναµενόµενα διδακτικά 
αποτελέσµατα, ή σε περιπτώσεις που οι µαθητές δεν υπάκουαν στις παραινέσεις και τις 
προτροπές τους. Σε περιπτώσεις έλλειψης συµµετοχής στη διδακτική διαδικασία ή 
πρόκλησης θορύβου στην τάξη, οι εκπαιδευτικοί γίνονταν πιο διστακτικοί απέναντί 
µου και οι σχέσεις µας κάπως πιο τυπικές – ιδιαίτερα στην περίπτωση της 
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∆ιδάσκουσας Β΄. Επίσης, σε ζητήµατα των οποίων η επίλυση απαιτούσε τη λήψη 
άµεσων αποφάσεων, όπως το ζήτηµα της διαθεσιµότητας της αίθουσας των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη χρήση του λογισµικού, παρατήρησα µία 
χαρακτηριστική αναβλητικότητα εκ µέρους της ∆ιδάσκουσας Β΄, γεγονός που είχε ως 
αποτέλεσµα την αναστολή – και ενίοτε τη µαταίωση – σηµαντικών διδακτικών 
αλλαγών. Τέλος, η επιφυλακτικότητα της διδάσκουσας Β΄ ως προς τις αναγκαίες 
αναστοχαστικές διαδικασίες προξένησε καθοριστικά προβλήµατα στη διεξαγωγή της 
έρευνας δράσης, δηµιουργώντας ‘στεγανά’ όπου δε δύναται να εισχωρήσει ο 
ερευνητής, ενώ η απρόβλεπτη διακοπή της έρευνας δράσης εκ µέρους της διέκοψε και 
κάθε δυνατότητα περαιτέρω επικοινωνίας.  

 

7.3 Ο ∆Ι∆ΑΣΚΩΝ Α΄ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ∆ΡΑΣΗΣ 
 

� Στην εθνογραφική έρευνα διαπιστώθηκε ότι η διδασκαλία του διδάσκοντος Α΄ και 
η οικειοποίηση της νέας γνώσης για τους µαθητές βασίζεται στη διδακτική 
πρακτική παροχής υποστηρικτικού πληροφοριακού υλικού εκ µέρους του µε 
κατάλληλο τρόπο, ώστε να επιτευχθεί η οµαλή µετάβαση από τη νοηµατοδοτική 
αφετηρία στην απόδοση νέων νοηµάτων, τα οποία δοµούν το περιεχόµενο των 
διδακτικών στόχων προς υλοποίηση: ο ∆ιδάσκων Α΄ γεφυρώνει την παλιά µε τη 
νέα γνώση, οικοδοµώντας τη δεύτερη στα σηµασιολογικά θεµέλια της πρώτης µε 
την επανάληψη ορισµένων φράσεων ή νοηµάτων, διατυπωµένων από τους µαθητές, 
για να δροµολογήσει τη δόµηση νέων εννοιολογικών συσχετισµών. Μία άλλη 
πρακτική µετάβασης από τη νοηµατοδοτική αφετηρία στην απόδοση του νέου 
νοήµατος εφαρµόζεται µε τη λεκτική αναδιατύπωση του νέου νοήµατος, 
εµπλουτισµένη και επεξηγηµένη από το ∆ιδάσκοντα Α΄, ενώ, σπανιότερα, ο 
τελευταίος εγκιβωτίζει σε κάποια φράση του µε συγκαλυµµένο τρόπο έναν 
βοηθητικό µηχανισµό ανάλυσης του κειµένου, που στην ουσία αποτελεί ένα είδος 
άτυπης ‘εννοιολογικής σκαλωσιάς’  για τη µετάβαση στο νέο νόηµα (όπως είδαµε 
στις µεθόδους και στρατηγικές της ενδεικτικής διδασκαλίας/15.10.08).  

Στο επίπεδο αυτό εντοπίζεται ποιοτική διαφορά σε σχέση µε την έρευνα 
δράσης, διότι οι πίνακες εννοιολογικής σκαλωσιάς πριµοδοτούν το 
συνδιαµορφωτικό ρόλο των µαθητών στη νέα γνώση και παρέχουν στο 
∆ιδάσκοντα Α΄ τη δυνατότητα πολύ πιο σύνθετων νοηµατοδοτικών χειρισµών. Ο 
τελευταίος χρησιµοποιεί, µάλιστα, τη διδακτική τεχνική της ερµηνευτικής 
αφετηρίας, σύµφωνα µε την οποία  προχωρά στην ενσωµάτωση της άποψης ενός 
µαθητή σε ένα σύνολο προτεινόµενων ερµηνευτικών εκδοχών, αφήνοντας ανοιχτή 
την τελική επιλογή (βλ. 8η διδακτική εφαρµογή/05.05.09). Τονίζεται η αξιοποίηση 
της επανάληψης καίριων λέξεων/φράσεων του κειµένου ως θεµελίου της δοµικής 
ερµηνευτικής προσέγγισής του, ενώ η ερµηνευτική διαδικασία διαρθρώνεται 
επιλεκτικά σε πέντε επίπεδα (υφολογικό, εννοιολογικό, ρυθµικό, σηµειωτικό, 
αναπαραστατικό) (βλ 8η διδακτική εφαρµογή/05.05.09). Η αξιοποίηση του 
περιεχοµένου της εννοιολογικής σκαλωσιάς ως νοηµατοδοτικού εφαλτηρίου, 
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οδηγεί στη θεώρησή του ως µετα-κειµένου (σύγκλιση λογοτεχνικής και 
ερµηνευτικής προοπτικής) (βλ. 9η διδακτική εφαρµογή/06.05.09). Ο διδάσκων  

o στηρίζει τη διαδικασία της ερµηνευτικής ανάλυσης στην εξελικτική πορεία 
της εννοιολογικής σκαλωσιάς (βλ. 1η – 9η διδακτική εφαρµογή).  

o Συνδυάζει τη διαλεκτική διάδραση µε τους µαθητές µε την αξιοποίηση των 
σηµειωτικών µηχανισµών  που εντάσσονται στους πίνακες εννοιολογικής 
σκαλωσιάς (βλ. 1η – 9η διδακτική εφαρµογή).  

o Επιλέγει λέξεις βαρύνουσας διδακτικής σηµασίας, τις οποίες συνήθως 
καταγράφει στον πίνακα (βλ. 1η – 9η διδακτική εφαρµογή). 

o Συνδυάζει τις λεκτικές επισηµάνσεις του µε πολυ-σηµειωτικές – και όχι 
µόνο κειµενικές δια-σηµειωτικές – καταγραφές βελών, τόξων και άλλων 
διακριτικών σηµείων (πολυ-σηµειωτική διάδραση) (βλ. 2η – 9η διδακτική 
εφαρµογή). 

o Αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην ανάδειξη της εξελικτικής πορείας των 
αναλυόµενων εννοιών και τη συνάρτησή τους µε το γενικότερο ιστορικό και 
πολιτισµικό πλαίσιο όπου αυτές εντάσσονται (βλ. 3η διδακτική 
εφαρµογή/09.03.09 & 5η διδακτική εφαρµογή/04.02.09). 

o Αναλύει τα κειµενικά νοήµατα πολυπρισµατικά, συναρτώντας το 
συγκείµενο όπου αυτά εντάσσονται µε ιστορικά κριτήρια: ο συγκερασµός 
του αισθητικού και του ιστορικού κριτηρίου βοηθά στην ανάπτυξη της 
κριτικής ικανότητας των µαθητών (βλ. 5η διδακτική εφαρµογή/4.02.09). 

� Με βάση τα συγκεντρωτικά εθνογραφικά δεδοµένα του ∆ιδάσκοντος Α΄, 
εντοπίστηκαν τρεις αναλυτικοί τύποι µαιευτικής διάδρασής του µε τους µαθητές, 
ανάλογα µε τη δοµή των λεκτικών τύπων που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας των ερωταποκρίσεων (βλ. το διδακτικό προφίλ του διδάσκοντος 
Α΄):  

o ο 1ος τύπος µαιευτικής διάδρασης δοµεί τη νοηµατοδοτική αφετηρία µε 
υλικό που αντλείται από µία πηγή γραπτού λόγου (συνήθως ένα κείµενο 
του Ανθολογίου ή του διανεµόµενου φυλλαδίου), το οποίο χρησιµοποιεί ο 
διδάσκων ως εφαλτήριο για να προωθήσει την κριτική σκέψη των µαθητών.  

o Το χαρακτηριστικό του 2ου τύπου µαιευτικής διάδρασης είναι η σύνθεση 
νέων νοηµάτων µε την κατασκευή µίας διαλεκτικής σύνθεσης απόψεων, η 
οποία δοµείται από τη γόνιµη διαλεκτική ζύµωση των απόψεων του 
διδάσκοντος και των µαθητών.  

o Ο 3ος τύπος µαιευτικής διάδρασης εκκινεί είτε από µία τελευταία σε µία 
σειρά άλλων απάντηση των µαθητών που καθορίζει την άκαρπη απόπειρα 
ανεύρεσης της επιθυµητής απάντησης από το διδάσκοντα, είτε από την 
απουσία έστω και µίας απάντησης εκ µέρους των µαθητών, οπότε και στις 
δύο περιπτώσεις αναλαµβάνει ο ίδιος να παράσχει τις πληροφορίες που 
θεωρεί σηµαντικές.  

o Ορισµένες φορές, µάλιστα, παρατηρείται ένας συνδυασµός του 1ου και του 
3ου τύπου: ο διδάσκων αναθέτει σε κάποιον µαθητή να διαβάσει ένα 
απόσπασµα, ρωτάει κάτι πάνω σε αυτό και δεν παίρνει καµία απάντηση, 
οπότε αναλαµβάνει ο ίδιος να κάνει την ανάλυση.  
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Στην έρευνα δράσης, από την άλλη, η µαιευτική µέθοδος που ακολουθεί συχνά 
ο ∆ιδάσκων Α΄ στηρίζεται στην εκκίνηση από δεδοµένα γνωστά στους µαθητές. 
∆ιακρίνουµε τις εξής µορφές µαιευτικής διάδρασης: 

o ∆ιαλεκτική δόµηση των εννοιών ανάλυσης. Είναι η βασική µορφή 
µαιευτικής διάδρασης του διδάσκοντος µε τους µαθητές, µε βάση την 
οποία επιτυγχάνεται η σύνθεση των νέων νοηµάτων µέσω της δηµιουργικής 
διαλεκτικής των απόψεών τους.  

o Μονολογική δόµηση των εννοιών ανάλυσης. Η επιλογή αυτή είναι 
αναγκαστική για το διδάσκοντα όταν οι µαθητές δε γνωρίζουν καν την 
απάντηση ή δεν καταφέρνουν να δώσουν εύστοχες απαντήσεις. Έτσι, 
εισάγει µε το διδακτικό µονόλογο τους µαθητές στη θεώρηση της 
διαφοροποιηµένης νοηµατοδότησης των αναλυόµενων εννοιών µε βάση 
αισθητικά ή/και ιστορικά κριτήρια, τακτική που προσαρµόζει σε 
µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό στην κειµενοκεντρική ερµηνευτική 
ανάλυση του (βλ. 5η διδακτική εφαρµογή/04.02.09)   

� Τόσο στην εθνογραφική έρευνα όσο και στην έρευνα δράσης, σηµαντική διδακτική 
πρακτική του ∆ιδάσκοντος Α΄ είναι η χρήση ανοικτών και κριτικών ερωτήσεων. 
Υπάρχει, όµως, µία ουσιώδης διαφορά: ενώ στην εθνογραφική έρευνα οι 
ερωτήσεις αυτού του τύπου στοχεύουν µέσω της ατοµικής έκφρασης γνώµης των 
µαθητών στη διαµόρφωση κυρίως ηθικής και αξιακής στάσης (βλ. διδακτικές 
µέθοδοι και στρατηγικές της ενδεικτικής διδασκαλίας/15.10.08), στην έρευνα 
δράσης αναφέρονται σε πιο σύνθετους προβληµατισµούς, που σχετίζονται µε την 
αναδόµηση νοηµάτων µε βάση την εννοιολογική σκαλωσιά σε συνδυασµό µε 
παράλληλο κείµενο ή το βοηθητικό υλικό διδακτικού φυλλαδίου (βλ. 2η/14.01.09, 
3η/09.03.09, 5η/04.02.09 & 6η/10.02.09 διδακτική εφαρµογή).  

� Ειδικότερα, ο χαρακτήρας των καλών ανοικτών κριτικών ερωτήσεων του 
∆ιδάσκοντος Α΄ στην εθνογραφική έρευνα εντοπίζεται στην επίτευξη του 
επιδιωκόµενου διδακτικού στόχου µε τη χρήση µαιευτικών ερωτήσεων, οι οποίες 
αναφέρονται ως επί το πλείστον στην ανάλυση κειµενικών νοηµάτων (βλ. το 
διδακτικό προφίλ του διδάσκοντος Α΄των συγκεντρωτικών εθνογραφικών 
δεδοµένων).  

Στη διάρκεια της έρευνας δράσης, ο ∆ιδάσκων Α΄ εξακολουθεί να οδηγεί 
διαδοχικά µε πολύ κατάλληλες µαιευτικές ερωτήσεις τη σκέψη των µαθητών προς 
τη σωστή κατεύθυνση, αποδίδοντας βάρος στην ανάπτυξη εσωτερικά 
διαλογικοποιηµένων νοηµάτων, νοηµάτων, δηλαδή που δοµούνται µε δυναµικό 
τρόπο εντός του συγκειµενικού πλαισίου όπου ανήκουν. Η χρήση των µαιευτικών 
ερωτήσεων συναρτάται µε την εξελικτική πορεία της εννοιολογικής σκαλωσιάς 
µέσω βοηθητικών πινάκων και του υλικού διδακτικών φυλλαδίων (βλ. 1η – 9η 
διδακτική εφαρµογή). 

� Στην εθνογραφική έρευνα ο διδάσκων επιστρατεύει τη χρήση βοηθητικών 
ερωτήσεων προκειµένου να επιτύχει µέσω µίας κριτικής ερώτησης την επίτευξη 
ενός δύσκολου διδακτικού στόχου: ορισµένες φορές, µάλιστα, υπογραµµίζει και ο 
ίδιος τη χρησιµότητα αναδιατύπωσης µίας ερώτησης που δεν έχει οδηγήσει στον 
επιθυµητό στόχο. Το αποτέλεσµα είναι ότι η εναλλακτική ερµηνευτική προσέγγιση 
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µε φορέα τη βοηθητική ερώτηση πριµοδοτεί την ανάπτυξη ενός συµπληρωµατικού 
ειρµού συλλογισµών (βλ. διδακτικές µέθοδοι και στρατηγικές της ενδεικτικής 
διδασκαλίας/15.10.08 & διδακτικό προφίλ του διδάσκοντος Α΄ των 
συγκεντρωτικών εθνογραφικών δεδοµένων).  

Στη διάρκεια της έρευνας δράσης, η διαδικασία αναδιατύπωσης της 
ερώτησης, όταν οι µαθητές δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν, αποκτά άλλη 
δυναµική: ο ∆ιδάσκων Α΄ προχωρά είτε σε αναδιατύπωση της υποβληθείσης 
ερωτήσεως και προσαρµογή της σε µία συγκεκριµένη εικόνα του λογοτεχνικού 
κειµένου (βλ. 3η διδακτική εφαρµογή/09.03.09), είτε στην τεχνική των πολλαπλών 
διευκρινιστικών ερωτήσεων µε κειµενική αφετηρία (οι βοηθητικές του ερωτήσεις 
αποκτούν, δηλαδή, πιο κειµενοκεντρικό προσανατολισµό) (βλ. 4η διδακτική 
εφαρµογή/27.01.09). Σηµειωτέον ότι η επιµονή του ∆ιδάσκοντος Α΄ στην 
αναδιατύπωση ερωτήσεων οι οποίες δεν ενεργοποιούν τους µαθητές φανερώνει τη 
µεγάλη διδακτική σηµασία των λέξεων που επιλέγει ο διδάσκων στο διάλογό του µε 
τους µαθητές (βλ. 5η διδακτική εφαρµογή/04.02.09). 

� Η χρήση ρητορικών ερωτήσεων στην εθνογραφική έρευνα επιλέγεται συχνά από 
το ∆ιδάσκοντα Α΄ για να ισχυροποιήσει την κριτική αποδοχή των νέων νοηµάτων, 
εκµαιεύοντας σιωπηρά τη συλλογική αποδοχή τους από την τάξη (βλ. διδακτικές 
µέθοδοι και στρατηγικές την ενδεικτικής διδασκαλίας/15.10.08). 

Στην έρευνα δράσης ο διδάσκων αποφεύγει τη διατύπωση ρητορικών 
ερωτήσεων και προτιµά να διατυπώνει εύληπτες ερωτήσεις για την υφολογική και 
ερµηνευτική ανάλυση (βλ., για παράδειγµα, την 8η διδακτική εφαρµογή/05.05.09). 

� Η χρήση επιβεβαιωτικών ερωτήσεων αποτελεί πολύ συνηθισµένη επιλογή του 
∆ιδάσκοντος Α΄ στην εθνογραφική έρευνα, ενώ η εκφορά τους είναι συχνά 
µονολεκτική (‘έτσι;’) και λειτουργεί ως ένα είδος εικονικού διαλόγου µε τους 
µαθητές, εκ µέρους των οποίων ενεργεί ο πρώτος, επισφραγίζοντας την τυπική 
συγκατάθεσή τους (βλ. διδακτικές µέθοδοι και στρατηγικές την ενδεικτικής 
διδασκαλίας/15.10.08).  

Κατά τη διάρκεια της έρευνας δράσης παρατηρείται αντικατάσταση της 
παραπάνω πρακτικής µε την εκπλήρωση του διδακτικού στόχου του εικονικού 
διαλόγου στην ερµηνευτική του εφαρµογή (βλ. 2η – 9η διδακτική εφαρµογή). 

� Στην εθνογραφική έρευνα εντοπίστηκε η περιστασιακή διδακτική πρακτική του 
∆ιδάσκοντος Α΄ να ρωτά και να απαντά ο ίδιος, η οποία προσλαµβάνει έναν 
ιδιαίτερο ρόλο στο διδακτικό σχεδιασµό του ως παροχή ώθησης σε πιο κριτική 
προσέγγιση εκ µέρους των µαθητών (βλ. το διδακτικό προφίλ του διδάσκοντος Α' 
των συγκεντρωτικών εθνογραφικών δεδοµένων).  

Η πρακτική αυτή µετασχηµατίζεται κατά τη διάρκεια της έρευνας δράσης 
σε υποβολή ερώτησης του ∆ιδάσκοντος Α΄ και απάντηση/συµπλήρωσή του µε 
πολυ/δια-σηµειωτική καταγραφή στον πίνακα. Πρόκειται για µία διαλεκτική 
ανάµεσα στους δύο σηµειωτικούς κώδικες, η οποία παρέχει συχνά συνθετικά 
νοήµατα που δεν αποδίδονται µε τις λεκτικές πρώτες ύλες (βλ. την 5η/04.02.09 και, 
κυρίως, την 6η/10.02.09 διδακτική εφαρµογή). 

� Ο ∆ιδάσκων Α΄ χρησιµοποιεί στην εθνογραφική έρευνα σε µεγάλο βαθµό 
αποτελεσµατικά την πρακτική παροχής βοηθητικού σχολίου για την παραγωγή της 
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νέας γνώσης, δηλαδή, ενώ ερωτά, δίνει ακολούθως πρόσθετα σχόλια, έτσι ώστε να 
τονώσει το ενδιαφέρον των µαθητών (βλ. το διδακτικό προφίλ του διδάσκοντος Α΄ 
των συγκεντρωτικών εθνογραφικών δεδοµένων). 

Στην έρευνα δράσης διατηρείται η αποτελεσµατική χρήση σύντοµης 
βοηθητικής ‘εισήγησης’ , όταν οι µαθητές βρίσκονται σε αµηχανία απάντησης, 
συνήθως υπό µορφή διευκρινιστικού σχολίου και σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση 
των σηµειωτικών µηχανισµών του πίνακα της εννοιολογικής σκαλωσιάς (βλ. την 
2η/14.01.09, την 3η/09.03.09, την 8η/05.05.09 και, κυρίως, την 4η/27.01.09 
διδακτική εφαρµογή). 

� Χαρακτηριστική πρακτική του διδάσκοντος στην εθνογραφική έρευνα είναι η 
σιωπηρή ανάγνωση του κειµένου από τους µαθητές ως µέθοδος της ατοµικής 
µελέτης που συνδυάζεται µε τη µέθοδο των ερωταποκρίσεων: η πρακτική αυτή δεν 
αποφέρει καρπούς σε συνδυασµό µε τις ειδικές συνθήκες κάθε µαθήµατος (βλ. το 
διδακτικό προφίλ του διδάσκοντος Α΄των συγκεντρωτικών εθνογραφικών 
δεδοµένων).  

Στην έρευνα δράσης εφαρµόζεται η σιωπηρή συµπλήρωση πινάκων που 
εµπεριέχονται στο διδακτικό φυλλάδιο από κάθε µαθητή ξεχωριστά, στοχεύοντας 
στην εννοιολογική κατηγοριοποίηση πριν τη συλλογική επεξεργασία των 
δεδοµένων στην τάξη (βλ. την 3η διδακτική εφαρµογή/09.03.09).  

� Αποτελεσµατική διδακτική πρακτική του ∆ιδάσκοντος Α΄ στην εθνογραφική 
έρευνα φαίνεται να αποτελεί η επανάληψη και λεκτική αναδιατύπωση για τη 
συγκρότηση της νοηµατοδοτικής αφετηρίας των προς ανάλυση δεδοµένων (βλ. 
διδακτικές µέθοδοι και στρατηγικές της ενδεικτικής διδασκαλίας/15.10.08).  

Στην έρευνα δράσης ο ∆ιδάσκων Α΄ επικεντρώνει το ενδιαφέρον του 
κυρίως στην αποτελεσµατική χρήση της ανακεφαλαίωσης των κύριων στοιχείων 
της ανάλυσης, ώστε να τα συνδέσουν οι µαθητές µε το νέο διδακτικό στόχο (βλ. 
την 8η διδακτική εφαρµογή/05.05.09 & την 9η διδακτική εφαρµογή/06.05.09). 

� Προκειµένου να οδηγηθεί στην επίτευξη της διδακτικής αρχής της πρόσληψης 
εννοιών, ο διδάσκων χρησιµοποιεί στην εθνογραφική έρευνα την αναγωγή της 
αναλυόµενης έννοιας σε ευρύτερο νοηµατικό πλαίσιο. Ιδιαίτερη αξία αποκτά το 
γεγονός ότι ο ∆ιδάσκων Α΄ αξιοποιεί τις σχετικές απόψεις των µαθητών, 
σηµειώνοντας συγχρόνως στον πίνακα κάποιες σηµαντικές φράσεις που 
επισηµαίνει στα λόγια τους: αυτές οι περιορισµένης κλίµακας σχολιασµένες δια-
σηµειωτικές καταγραφές λειτουργούν ως ερµηνευτική αφετηρία της αναλυόµενης 
έννοιας στη συζήτηση που θα ακολουθήσει και αναγωγής της σε ευρύτερο 
νοηµατικό πλαίσιο (βλ. διδακτικές µέθοδοι και στρατηγικές της ενδεικτικής 
διδασκαλίας/15.10.08).   

Από τη µετεξέλιξη αυτής της τεχνικής του ∆ιδάσκοντος Α΄ στην έρευνα 
δράσης προκύπτει όλο το πλαίσιο των πολυ/διασηµειωτικών καταγραφών στον 
πίνακα σε συνδυασµό µε τις διάφορες µορφές εννοιολογικής σκαλωσιάς. Το 
βάρος πέφτει στη διαδικασία κατηγοριοποίησης των βασικών εννοιών – συχνά υπό 
µορφή πεδίων – µέσω της εννοιολογικής σκαλωσιάς και κατάταξής τους σε έννοιες 
‘γένους και είδους’  µε ταυτόχρονη επισήµανση των νοηµατοδοτικών αποκλίσεών 
τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ‘κατάταξη εννοιών’ προβάλλεται ως βασική 
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διανοητική διαδικασία για την ανάπτυξη της αναλυτικής σκέψης των µαθητών (βλ. 
τη 2η διδακτική εφαρµογή/14.01.09 & την 3η διδακτική εφαρµογή/09.03.09). 

� Άλλη τεχνική του διδάσκοντος στην εθνογραφική έρευνα είναι η σποραδική 
χρήση του πίνακα, όπου καταγράφονται µε τη µορφή σηµειώσεων τα 
σηµαντικότερα, κατά τη γνώµη του, σηµεία του µαθήµατος (βλ. διδακτικές µέθοδοι 
και στρατηγικές της ενδεικτικής διδασκαλίας/15.10.08). Η χρήση του πίνακα ως 
εποπτικού µέσου υλοποιεί τη διδακτική αρχή της εποπτείας και είναι η µοναδική 
τεχνική του διδάσκοντος στην εθνογραφική έρευνα που παρέχει σύνθετες 
διαστάσεις στη διδασκαλία του: οι σηµειώσεις στον πίνακα 

o δεν αποτελούν βασική τεχνική της µεθόδου του διδάσκοντος, 
o λειτουργούν επικουρικά ως προς την ανάπτυξη κριτικής ικανότητας των 

µαθητών και 
o αποτελούν σχεδόν τη µοναδική πολυ/δια-σηµειωτική πηγή της µαθησιακής 

διαδικασίας.  
Επιπλέον, δεν τίθεται ζήτηµα αξιοποίησης πολυτροπικών πηγών µάθησης στην 
εθνογραφική έρευνα, αφού παρατηρείται σηµαντική έλλειψη σε θέµατα χρήσης 
οπτικο-ακουστικών πηγών µάθησης και διδασκαλίας. Η χρήση του πίνακα ως 
εποπτικού µέσου είναι περιστασιακή και οι καταγραφόµενες σηµειώσεις  είναι 
λιγοστές  ή και ανύπαρκτες ενίοτε, και παραπέµπουν κυρίως σε πληροφορίες που 
αποτυπώνονται στον πίνακα σε κάθετη διαστρωµάτωση (βλ. διδακτικό προφίλ του 
διδάσκοντος Α΄ των συγκεντρωτικών εθνογραφικών δεδοµένων).  

Στην έρευνα δράσης, αντιθέτως, παρατηρείται ποιοτικό άλµα, καθώς ο 
∆ιδάσκων Α΄ δηµιουργεί διαφοροποιηµένες µορφές εννοιολογικής σκαλωσιάς, 
όπου πρωτεύοντα ρόλο διαδραµατίζουν τα συνθετικά νοήµατα των πολυ-
σηµειωτικών απεικονίσεων (γεωµετρικά σχήµατα, βέλη, αγκύλες και άλλα 
διακριτά σύµβολα), αξιοποιώντας τη χρήση του πίνακα ως εποπτικού µέσου και 
πεδίου ανάπτυξης της σηµειωτικής διάδρασης µε τους µαθητές (βλ. 2η – 9η 
διδακτική εφαρµογή). 

� Αξιοσηµείωτη στην εθνογραφική έρευνα είναι η ανακλαστική λειτουργία  των 
λόγων των µαθητών µέσω της επανάληψής τους από το διδάσκοντα, µία 
διαδικασία που αποσκοπεί στο να ακούσει ο µαθητής αυτό που λέει, να το 
συνειδητοποιήσει περισσότερο και να σκεφτεί βαθύτερα πάνω σε αυτό. Η 
ανακλαστική λειτουργία υλοποιείται µε το µηχανισµό είτε της νοηµατικής 
επανάληψης, είτε της λεκτικής επανάληψης (βλ. διδακτικές µέθοδοι και 
στρατηγικές της ενδεικτικής διδασκαλίας/15.10.08).  

Στη διάρκεια της έρευνας δράσης η παραπάνω τεχνική ενσωµατώνεται στο 
αναπαραστατικό επίπεδο ερµηνείας του ∆ιδάσκοντος Α΄ ως απόπειρα 
απεικόνισης συνθετικών νοηµάτων µε κειµενική αφετηρία µέσω πολυ-
σηµειωτικών καταγραφών που ‘αναπαράγουν’ τη δοµική, υφολογική και 
ρυθµική διάρθρωση του αναλυόµενου κειµένου. Σηµειώνεται ότι αυτό το επίπεδο 
ερµηνείας αποτελεί προσωπική συµβολή του ∆ιδάσκοντος Α΄ στην έρευνα δράσης, 
διότι δεν έχει προβλεφθεί από µένα. Η µεταβολή της ανακλαστικής λειτουργίας των 
λόγων των µαθητών σε αναπαραστατική των κειµενικών νοηµάτων είναι από τα 
σηµαντικότερα ευρήµατα της έρευνας, καθώς οδηγεί σε λανθάνουσες προσλεκτικές 
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εκφάνσεις της επιτελεστικής γλώσσας του ∆ιδάσκοντος Α΄ (βλ. την 8η διδακτική 
εφαρµογή/05.05.09). 

� Η αποκοπή του υποκειµένου από την ερώτηση στην εθνογραφική έρευνα είναι 
ένας ακόµη τρόπος να υπογραµµιστεί ο διακριτός ρόλος του ‘ποιος’  ενεργεί και 
µεταβάλλει µία κατάσταση: η συµβολή της τεχνικής της αποκοπής του 
υποκειµένου από την ερώτηση και η ενσωµάτωσή του σε εκείνη στη συνέχεια 
λειτουργεί ως προειδοποιητικό λεκτικό σήµα, που επικεντρώνει την προσοχή του 
µαθητή στο συγκεκριµένο υποκείµενο, προετοιµάζοντάς τον για την επεξεργασία 
των νοηµάτων που παράγει το υποκείµενο αυτό (βλ. διδακτικές µέθοδοι και 
στρατηγικές της ενδεικτικής διδασκαλίας/15.10.08). 

Στη διάρκεια της έρευνας δράσης εφαρµόζεται, αντίστοιχα, η τεχνική της 
εννοιολογικά ανολοκλήρωτης ερώτησης (ο µαθητής συµπληρώνει την τελευταία 
ανολοκλήρωτη φράση της ερώτησης που διατυπώνει ο διδάσκων). Στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, το βάρος µετατίθεται από το δρων υποκείµενο στο 
εννοιολογικό συµπλήρωµα του εκφωνήµατος και παραπέµπει σε βαθύτερο επίπεδο 
νοηµατοδοτικών χειρισµών (βλ. την 5η διδακτική εφαρµογή/04.02.09). 

� Ο διδάσκων υιοθετεί στην εθνογραφική έρευνα την τεχνική της επανάληψης ενός 
– δοξαστικού, συνήθως – ρήµατος µε τη διαµεσολάβηση προσωρινής παύσης του 
λόγου ανάµεσα στην πρώτη και τη δεύτερη εκφορά του, µία λειτουργία που 
επικεντρώνει το ενδιαφέρον στο ‘πώς’ , την κριτική, δηλαδή, εκτίµηση µίας πράξης 
ή ενέργειας. Ο ρόλος αυτής της τεχνικής αναδεικνύεται σαφέστερα από την 
περίπτωση όπου ανάµεσα στις διαδοχικές επαναλήψεις του δοξαστικού ρήµατος 
παρεµβάλλεται µία φράση προτρεπτική για άσκηση της κριτικής ικανότητας των 
µαθητών: η προτρεπτική φράση είναι ένας µηχανισµός ενεργοποίησης του 
στοχασµού των µαθητών, που είναι απαραίτητος για την ενδυνάµωση της κριτικής 
τους ικανότητας, στην οποία παραπέµπει η επανάληψη του δοξαστικού ρήµατος 
(βλ. διδακτικές µέθοδοι και στρατηγικές της ενδεικτικής διδασκαλίας/15.10.08).  

Στη διάρκεια της έρευνας δράσης η λειτουργία της παραπάνω τεχνικής 
εντάσσεται στο µετασχηµατιστικό πλαίσιο των πινάκων εννοιολογικής σκαλωσιάς 
σε πίνακες ερµηνευτικής αναδόµησης του εννοιολογικού ιστού που συνέχει το 
αναλυόµενο κείµενο (βλ. την 9η διδακτική εφαρµογή/06.05.09). 

� Το περιεχόµενο του διδακτικού φυλλαδίου που επιµελείται ο διδάσκων στην 
εθνογραφική έρευνα πριµοδοτεί την εύληπτη παρουσίαση της νέας γνώσης τόσο σε 
επίπεδο µορφικής διάταξης του κειµένου, όσο και λειτουργικής συµβολής των 
αξιοποιήσιµων γνωσιακών πόρων στον εµπλουτισµό των γνώσεων των µαθητών. 
Το βοηθητικό φυλλάδιο της διδασκαλίας αποτελεί ένα διδακτικό εργαλείο που 
χρησιµοποιεί ο διδάσκων αρκετά συχνά ως µέσο εµπλουτισµού των γνώσεων των 
µαθητών και παροχής των σηµαντικότερων, κατά τη γνώµη του, πληροφοριών 
σχετικά µε το αναλυόµενο κείµενο. Επιπλέον, ως προς την ‘πολυτροπική’ 
αξιοποίηση του υλικού των φυλλαδίων στην εθνογραφική έρευνα, απουσιάζουν – 
εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων – από αυτά εικόνες ή σχεδιαγράµµατα (βλ. το 
διδακτικό προφίλ του διδάσκοντος Α΄των συγκεντρωτικών εθνογραφικών 
δεδοµένων).  
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Στην έρευνα δράσης το διδακτικό φυλλάδιο αποκτά λειτουργικό ρόλο στη 
µαθησιακή διαδικασία και αναδεικνύεται ο εποικοδοµιστικός σχεδιασµός του 
υλικού του µε τη µετατροπή του σε ‘φύλλο εργασίας’  σε ατοµικό και συλλογικό 
επίπεδο (βλ. την 3η διδακτική εφαρµογή/09.03.09 & την 7η διδακτική 
εφαρµογή/16.03.09) και τη συνδυαστική χρήση του µε διάφορους πίνακες 
εννοιολογικής σκαλωσιάς (βλ. τη 2η διδακτική εφαρµογή/14.01.09 & την 6η 
διδακτική εφαρµογή/10.02.09). 

�  Κατά τη διάρκεια της εθνογραφικής έρευνας, η τεχνική της προσέλκυσης του 
ενδιαφέροντος των µαθητών ως εφαρµογή του ∆ιδάσκοντος Α΄ της διδακτικής 
αρχής της σύνδεσης σχολικής και καθηµερινής ζωής δεν αξιοποιεί ουσιαστικά την 
υπάρχουσα ή τη βιωµατική γνώση των µαθητών, αλλά λειτουργεί µόνο 
περιστασιακά: η τεχνική αυτή εφαρµόζεται µε βάση τις αναφορές του διδάσκοντος 
είτε σε θέµατα της τρέχουσας/πρόσφατης επικαιρότητας είτε σε πληροφορίες 
µεταδιδόµενες από τα ΜΜΕ, και – ενσωµατώµενη συχνά στην αφόρµηση της 
διδασκαλίας – στοχεύει στην αλλαγή του διδακτικού κλίµατος και την προσέλκυση 
του ενδιαφέροντος των µαθητών (βλ. το διδακτικό προφίλ του διδάσκοντος  Α΄ των 
συγκεντρωτικών εθνογραφικών δεδοµένων). 

Η περιστασιακή χρήση της ανωτέρω τεχνικής ισχύει και για την περίοδο 
της έρευνα δράσης (βλ. την 1η διδακτική εφαρµογή/16.12.08 για την πρόσφατη 
επικαιρότητα και την 8η διδακτική εφαρµογή/05.05.09 για τα ΜΜΕ). 

� Ως προς τις τεχνικές διαχείρισης και ελέγχου της σχολικής τάξης, δεν 
παρατηρούνται ουσιαστικές αλλαγές ανάµεσα στην εθνογραφική έρευνα και την 
έρευνα δράσης, δεδοµένου ότι ο διδάσκων διαχειρίζεται µε µεγάλη άνεση τις λίγες 
περιπτώσεις πρόκλησης γενικότερης φασαρίας στην τάξη και κατορθώνει να 
διατηρεί στην τάξη του ήρεµο διδακτικό κλίµα. 

 

Σύγκριση των κατ’ οίκον εργασιών των µαθητών  

Αναφορικά µε την εκπόνηση των κατ’ οίκον εργασιών που ανατίθενται στους µαθητές 
κατά τη διάρκεια της εθνογραφική έρευνα, ο ∆ιδάσκων Α΄ επιβεβαιώνει ότι η πλειοψηφία 
των µαθητών δεν ασχολείται ενεργά και συστηµατικά µε αυτές (βλ. την ενδεικτική 
διδασκαλία/15.10.08). Η ανάθεσή τους αποσκοπεί κυρίως στην καλλιέργεια της κριτικής 
σκέψης και την οικειοποίηση εκ µέρους των µαθητών σηµαντικών εννοιών, που έχουν 
συζητηθεί στην τάξη κατά τη διάρκεια της ερµηνευτικής ανάλυσης του κειµένου (βλ. ‘Οι 
µαθητές και οι κατ’ οίκον εργασίες τους’).  

Κατά τη διάρκεια της έρευνας δράσης, η συνδροµή του My First Ex στην εκπόνηση 
των κατ’ οίκον εργασιών προσδίδει βάθος και εύρος στους ερµηνευτικούς χειρισµούς των 
µαθητών, καλλιεργεί, όπως έδειξε η σχετική ενότητα της περιγραφής τους (βλ. ‘Κριτική 
εφαρµογή της Θεωρίας των Υβριδικών Σηµείων – Παραγωγή γραπτού λόγου των µαθητών 
µε εφαρµογή του λογισµικού My First Ex’ στην έρευνα δράσης) πολύ ικανοποιητικά την 
αναλυτική και συνθετική τους ικανότητα µε βάση τον κριτικό τους στοχασµό και ενίοτε 
προάγει τη συνεργασία µεταξύ τους (οµάδες δύο ή τριών ατόµων). 
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7.4 Η ∆Ι∆ΑΣΚΟΥΣΑ Β΄ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ∆ΡΑΣΗΣ 
 

Παρά το γεγονός ότι η συνεργασία µου µε τη ∆ιδάσκουσα Β΄ ήταν βραχύβια, από 
τα ερευνητικά δεδοµένα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των πέντε διδακτικών 
εφαρµογών της µπορούν να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα, τα οποία λειτουργούν 
συµπληρωµατικά ως προς τα προαναφερθέντα γενικά συµπεράσµατα, διασταυρώνοντας 
ενίοτε την εµβέλεια των ελέγξιµων προοπτικών τους.  

  

Το διδακτικό προφίλ της διδάσκουσας Β΄ 

� Ως προς τον τρόπο που αντιµετωπίζει η ∆ιδάσκουσα Β΄ τους µαθητές στην περίοδο 
της εθνογραφικής έρευνας, επισηµαίνεται ότι επιδιώκει να τους δώσει τη 
δυνατότητα να αρθρώσουν κριτικό λόγο στα ερµηνευτικά θεµέλια της διασάφησης 
των υπό επεξεργασία νοηµάτων και το σχολιασµό του κειµένου (βλ. διδακτικές 
µέθοδοι και στρατηγικές της διδάσκουσας Β΄ της 2ης ενδεικτικής διδασκαλίας).  

Κατά τη διάρκεια της έρευνας δράσης, παρόλο που δε διατυπώνει κριτικές 
ανοικτές ερωτήσεις, η διδάσκουσα σέβεται σε µεγάλο βαθµό τους µαθητές, τους 
δίνει το λόγο και προσπαθεί να ακούσει τις απόψεις τους, µε αποτέλεσµα να 
ενδυναµώνεται ο συνδιαµορφωτικός ρόλος τους. 

� Στην έρευνα δράσης παρατηρήθηκε µερική αναβάθµιση του ρόλου της οµάδας των 
άτακτων µαθητών και κατέστη πλέον φανερή η συµβολή τους στη διδακτική 
πορεία του µαθήµατος. 

� Στην έρευνα δράσης η διδακτική ροή έχει συνεχή ρυθµό: µειώνεται δραστικά ο 
θόρυβος που προκαλούσαν κατά τη διάρκεια της εθνογραφικής έρευνας οι µαθητές 
και βελτιώνεται το διδακτικό κλίµα. 

� Όπως και στην εθνογραφική έρευνα (βλ. ∆ιδακτικές µέθοδοι και στρατηγικές της 
2ης ενδεικτικής διδασκαλίας), ο ερµηνευτικός προσανατολισµός της ∆ιδάσκουσας 
Β΄ στην έρευνα δράσης είναι κειµενοκεντρικός: στη δεύτερη περίπτωση 
στηρίχθηκε στην εξελικτική δόµηση των νοηµάτων µε βάση τις διαδοχικές µορφές 
των πινάκων εννοιολογικής σκαλωσιάς. 

� Ενσωµατώνοντας στη διδασκαλία της τις δυνατότητες των σηµειωτικών 
µηχανισµών, η ∆ιδάσκουσα Β΄ πέτυχε κατά την έρευνα δράσης να προσελκύσει το 
ενδιαφέρον των µαθητών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν τον κριτικό 
στοχασµό τους.  

� Κατά τη διάρκεια της έρευνας δράσης, παρά τη βραχεία διάρκειά της,  σηµειώθηκε 
ποιοτικό άλµα ως προς την ενσωµάτωση σηµειωτικών µηχανισµών στην 
ερµηνευτική διαδικασία των κειµενικών νοηµάτων. Πιο συγκεκριµένα, η 
δηµιουργία του πίνακα της εικονοπλασιακής εννοιολογικής σκαλωσιάς αποτέλεσε 
πρωτότυπη σύλληψη της ∆ιδάσκουσας Β΄. 

o Οι σηµειωτικοί µηχανισµοί του πίνακα εννοιολογικής σκαλωσιάς παρείχαν 
µε την αποτύπωση  βελών και συµβόλων νοηµατοδοτήσεις που 
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συµπλήρωναν το λεκτικό περιεχόµενο των εκφωνηµάτων της διδάσκουσας 
και βοήθησαν στη σύλληψη της εννοιολογικής σκαλωσιάς ως ‘συντακτικού 
και εικονοπλασιακού εργαλείου’   των αναλυόµενων εννοιών του κειµένου 
(‘συντακτικό δέσιµο’ νοηµάτων µε τη διαµεσολάβηση σηµειωτικών 
µηχανισµών και δυνατότητα εικονοπλασιακής απόδοσης των αναλυόµενων 
εννοιών). 

o Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στην τεχνική της ανάλυσης κειµενικών 
εννοιών µέσω της εικονοπλασίας: η δηµιουργία πίνακα εικόνων βοήθησε τη 
∆ιδάσκουσα Β΄ να επεξεργαστεί τις κειµενικές έννοιες υπό µορφή εικόνων, 
συνθήκη που ενδυνάµωσε την ανάγκη πολυ/δια-σηµειωτικών καταγραφών 
στον πίνακα. 

o Η ∆ιδάσκουσα Β΄ χρησιµοποίησε τους βοηθητικούς πίνακες ως λειτουργικά 
διδακτικά εργαλεία και ως διαµεσολαβητικά σηµειωτικά εργαλεία. 

� Στην έρευνα δράσης, η διδακτική αξιοποίηση των συνθετικών νοηµάτων 
(συµπλήρωση των διαφόρων πινάκων της εννοιολογικής σκαλωσιάς στον πίνακα 
της αίθουσας µε πολυ/δια-σηµειωτικές καταγραφές και εξελικτική σύνθεση νέων 
νοηµάτων) έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι η ∆ιδάσκουσα Β΄ συνέδεσε την 
αναπαραστατική µε την εικονοπλασιακή λειτουργία των σηµειωτικών 
µηχανισµών που ενσωµάτωσε στους πίνακες εννοιολογικής σκαλωσιάς. Η 
προσωπική συµβολή της ως προς την αξιοποίηση των σηµειωτικών µηχανισµών 
στη διδακτική διαδικασία εντοπίζεται στο γεγονός ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
αισθητοποιούνται και καθίστανται πιο κατανοητοί οι επιχειρούµενοι εννοιολογικοί 
συσχετισµοί: οι έννοιες – στόχοι µετατρέπονται σε υβριδικές (πολυ/σηµειωτικές) 
εικόνες, αποκτώντας ενάργεια και παραστατικότητα.  

� Στην έρευνα δράσης, µε την καταχώρηση λέξεων – κλειδιών στα πεδία του ‘µύθου, 
της  ‘λογοτεχνίας’ και της ‘πραγµατικότητας’ επετεύχθη η κατάταξη εννοιών στις 
τρεις αντίστοιχες κατηγορίες και δροµολογήθηκε, ακολούθως, η συγκριτική 
εξέτασή τους στην εξελικτική διαδικασία µετασχηµατισµού της εννοιολογικής 
σκαλωσιάς. 

� Στην έρευνα δράσης, η λανθάνουσα διαλεκτική σχέση που αναπτύχθηκε ανάµεσα 
στα πεδία της ‘πραγµατικότητας’ και της ‘Λογοτεχνίας’ µέσω των κοινών λέξεών 
τους µπόρεσε να βοηθήσει τους µαθητές να κατανοήσουν τη διαφορά ανάµεσα 
στη λέξη ως υλική αναπαράσταση και τη λέξη – εικόνα. 

� Στην έρευνα δράσης, η ∆ιδάσκουσα Β΄ κατόρθωσε να αναδείξει το διακειµενικό 
χαρακτήρα των όρων που ανέλυε σε συνεργασία µε τους µαθητές µέσα από την 
ενσωµάτωσή τους σε πολλούς πίνακες (βοηθητικούς και εννοιολογικής 
σκαλωσιάς). 

� Στην έρευνα δράσης, παρατηρήθηκε αποδοτική εφαρµογή της ανακεφαλαίωσης 
των δεδοµένων προς επίτευξη νέου διδακτικού στόχου.  

� Στην εθνογραφική έρευνα, η διατύπωση αλυσιδωτών ερωτήσεων της 
διδάσκουσας λειτούργησε ως δυνατότητα πολυπρισµατικής προσέγγισης του νέου 
διδακτικού στόχου και διευκολυντικός µηχανισµός για την οµαλή διεξαγωγή του 
διαλόγου (βλ. ∆ιδακτικές µέθοδοι και στρατηγικές της 2ης ενδεικτικής 
διδασκαλίας).  
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Από την άλλη, η συνδροµή των αλυσιδωτών απαντήσεων των µαθητών 
στην έρευνα δράσης ανέδειξε περισσότερο το συνδιαµορφωτικό ρόλο τους στη 
µαθησιακή διαδικασία. 

� Η διδακτική µέθοδος της δραµατοποίησης στην έρευνα δράσης προσέδωσε 
ενάργεια και ζωντάνια στα λόγια της ∆ιδάσκουσας Β΄. 

 

7.5. ΚΟΙΝΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
∆ΡΑΣΗΣ (∆Ι∆ΑΣΚΩΝ Α΄ & ∆Ι∆ΑΣΚΟΥΣΑ Β΄) 
 

Τόσο ο ∆ιδάσκων Α΄ όσο και η ∆ιδάσκουσα Β΄ βελτίωσαν το διδακτικό κλίµα και 
ανέδειξαν το συµµετοχικό ρόλο των µαθητών, βασίζοντας την ερµηνευτική τους ανάλυση 
στην εξελικτική δόµηση των νοηµάτων µε φορείς τις διαδοχικές µορφές των πινάκων 
εννοιολογικής σκαλωσιάς και τη διαµεσολάβηση βοηθητικών πινάκων: ο 
κειµενοκεντρικός χαρακτήρας της διδασκαλίας τους προσέλαβε πιο σύνθετες διαστάσεις 
και προσέλκυσε το ενδιαφέρον των µαθητών µε τη χρήση των σηµειωτικών µηχανισµών 
που ενσωµάτωσαν στους πίνακες εννοιολογικής σκαλωσιάς και την αξιοποίηση των 
πολυ/δια-σηµειωτικών καταγραφών τους στον πίνακα της αίθουσας. Η χρήση, τέλος, του 
My First Ex ήταν ιδιαίτερα ελκυστική για τους µαθητές και των δύο τάξεων και παρά τις 
τεχνικές δυσκολίες (∆ιδάσκων Α΄ & ∆ιδάσκουσα Β΄) και τις απρόβλεπτες δυσχέρειες 
(∆ιδάσκουσα Β΄) της έρευνας, το συλλεχθέν ψηφιακό υλικό (∆ιδάσκων Α΄) τεκµηρίωσε 
απολύτως την ποιοτική διαφορά ως προς τον κριτικό στοχασµό των µαθητών και την 
παραγωγή γραπτού λόγου σε σχέση µε τις εργασίες συµβατικού τύπου.  

 

7.6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
 
Η Θεωρία των Υβριδικών Σηµείων αποτελεί το λειτουργικό πλαίσιο µε βάση το οποίο 

έχουν σχεδιαστεί το My First Ex, το ‘φύλλο εργασίας’ οµάδας και τα διδακτικά εργαλεία 
της εννοιολογικής σκαλωσιάς και της εννοιολογικής γέφυρας. Η ερµηνευτική εφαρµογή της 
Θεωρίας των Υβριδικών Σηµείων προκύπτει από την εφαρµογή ως διδακτικών στόχων των 
τριών κριτηρίων εσωτερικής διαλογικοποίησης των αναλυόµενων νοηµάτων: 
επισηµαίνεται, ειδικότερα, ο ρόλος που διαδραµάτισαν σε όλη τη διάρκεια της έρευνας 
δράσης  

• οι κρυµµένες οµοιότητες (ανάδειξη εννοιολογικών επιµειξιών), 
• ο εικονικός διάλογος (διασταύρωση φωνών διδάσκοντος/µαθητή µε τις 

αφηγηµατικές φωνές προσώπων του αναλυόµενου κειµένου ή άλλες φωνές 
µελετητών/ειδικών µε βάση το βοηθητικό υλικό του διδακτικού φυλλαδίου ή τις 
διαδικτυακές πηγές) και 

• τα συνθετικά νοήµατα (συµπλήρωση των διαφόρων πινάκων της εννοιολογικής 
σκαλωσιάς στον πίνακα της αίθουσας µε δια-σηµειωτικές καταγραφές και 
εξελικτική σύνθεση νέων νοηµάτων). 
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Ο σχεδιασµός των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που εφαρµόστηκε η έρευνα δράσης 
ανταποκρίνεται σε τέσσερεις σηµαντικές Νεο-Βιγκοτσκιανές αρχές κατασκευής 
µαθησιακών περιβαλλόντων (Brown, Metz & Campione, ibid) (βλ. την 1η – 9η διδακτική 
εφαρµογή): 

� Πολλές Ζώνες Επικείµενης Ανάπτυξης. Επετεύχθησαν κυρίως µε τις πολλές µορφές 
πινάκων εννοιολογικής σκαλωσιάς, οι µηχανισµοί των οποίων επέτρεψαν στους 
µαθητές να δοµήσουν διαφοροποιηµένες νοηµατικές διεργασίες, χρησιµοποιώντας 
εννοιολογικό υλικό από τις στήλες της σκαλωσιάς και συνδέοντάς το µε όρους που 
προέκυπταν από την ερµηνευτική διαδικασία. Το γεγονός αυτό πιστοποιείται από 
την ανάλυση των διδασκαλιών του ∆ιδάσκοντος Α΄, τεκµηριώνοντας ότι έλαβαν 
χώρα εσωτερικές διεργασίες µετάπλασης των νοηµατοδοτικών πόρων, µε 
αποτέλεσµα να µετασχηµατιστούν οι πρότερες απόψεις των µαθητών και αυτοί να 
διαµορφώσουν πιο σφαιρική άποψη, κατακτώντας ένα επόµενο στάδιο στην 
ανάπτυξη της ΖΕΑ τους. 

� Η σηµασία τέθηκε υπό διαπραγµάτευση. Όλοι οι διδακτικοί χειρισµοί του 
∆ιδάσκοντος Α΄ περιστράφηκαν γύρω από τη χάραξη εναλλακτικών 
νοηµατοδοτικών ‘διαδροµών’ από τις έννοιες – αφετηρίες στις έννοιες – 
προορισµούς, χρησιµοποιώντας εσωτερικά διαλογικοποιηµένα νοήµατα και 
πολυ/δια-σηµειωτικές καταγραφές στον πίνακα. 

� Αµοιβαία οικειοποίηση ιδεών, δεδοµένου ότι ο διδάσκων Α΄, οι συντάκτες 
διαδικτυακών κειµένων και οι µαθητές παρείχαν ιδέες, µερικές από τις οποίες 
αναπτύχθηκαν σταδιακά. Η σταδιακή ανάπτυξη ιδεών στηρίχθηκε στο σταδιακό 
φιλτράρισµα που υπέστησαν οι αναλυόµενες έννοιες µε βάση τους µηχανισµούς 
των διαφόρων µορφών εννοιολογικής σκαλωσιάς, του ‘φύλλου εργασίας’ οµάδας, 
του διδακτικού φυλλαδίου και του εκπαιδευτικού λογισµικού: η διαλεκτική 
σύνθεση νοηµάτων του  ∆ιδάσκοντος Α΄ µε τους µαθητές οδήγησε στην αµοιβαία 
οικειοποίηση ιδεών, ενώ οι τελευταίοι διεύρυναν τους νοηµατοδοτικούς τους 
ορίζοντες, αναζητώντας τη γνώµη ειδικών µε βάση τις διαδικτυακές πηγές. 

� Η κοινή γνώση και η διανεµόµενη τεχνογνωσία ήταν εξίσου σηµαντικές.  Η ‘κοινή 
γνώση’ αντιστοιχεί στην ερµηνευτική εφαρµογή της Θεωρίας των Υβριδικών 
Σηµείων (βλ. παραπάνω κρυµµένες οµοιότητες, εικονικός διάλογος και συνθετικά 
νοήµατα), όπου ο διδάσκων ή/και ο µαθητής ‘συνδιαλέγονταν’ εντός ενός 
διαλογικού πεδίου που δοµούνταν µε βάση τις απόψεις άλλων προσώπων (για 
παράδειγµα, µελετητών και κριτικών), όπως αυτές εκφέρονταν σε διάφορες 
βοηθητικές πηγές, π.χ. το υλικό του διδακτικού φυλλαδίου και αποτυπώνονταν υπό 
µορφή πολυ/δια-σηµειωτικών καταγραφών στον πίνακα. Η ‘διανεµόµενη 
τεχνογνωσία’ αντιστοιχεί στην κριτική εφαρµογή της Θεωρίας των Υβριδικών 
Σηµείων, όπου οι µαθητές ανέπτυξαν ‘ψηφιακό διάλογο’ µε τις διαδικτυακές πηγές 
τους µε τη συνδροµή του My First Ex. 

Εκπληρώνοντας ο διδάσκων Α΄ τους διδακτικούς στόχους των κρυµµένων οµοιοτήτων, 
του εικονικού διαλόγου και των συνθετικών νοηµάτων, πέτυχε να ενδυναµώσει την κριτική 
ικανότητα των µαθητών µέσα από 

• τη συγκριτική ερµηνευτική προσπέλαση αναλυόµενων και παράλληλων κειµένων,  
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• την ανάδειξη της διακειµενικότητας (της ανακάλυψης παρεµφερών και 
αλληλοσυµπληρούµενων νοηµάτων σε διάφορα κείµενα) και διαλογικότητας (της 
ανάπτυξης εικονικού διαλόγου µεταξύ των ‘φωνών’ διαφορετικών κειµένων, που 
‘συνδιαλέγονται’ µεταξύ τους) και  

• τον εντοπισµό των νοηµατοδοτικών συγκλίσεων ή/και αποκλίσεών τους. 
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Βιγκοτσκιανό θεωρητικό υπόβαθρο 
Πίνακας εννοιολογικής σκαλωσιάς  & λοιποί πίνακες 

Πρόκειται για τον πιο σηµαντικό µηχανισµό εννοιολογικής ανάλυσης του ∆ιδάσκοντος 
Α΄, στην εξελικτική πορεία του οποίου θεµελιώθηκε όλος ο διδακτικός σχεδιασµός του και 
η δηµιουργία ανάλογου µαθησιακού περιβάλλοντος. Η εξέλιξή του δεν έγκειται µόνο σε 
δοµικές και λειτουργικές µετατροπές από µάθηµα σε µάθηµα, δεδοµένου ότι και στη 
διάρκεια κάθε µαθήµατος διαµορφώθηκαν τουλάχιστον δύο πίνακες εννοιολογικής 
σκαλωσιάς: το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι όχι µόνο ο πρώτος πίνακας κάθε µαθήµατος 
εξελισσόταν, αλλά και ότι δηµιουργούνταν παράλληλα πολλοί πίνακες εννοιολογικής 
σκαλωσιάς. Αυτή η αναδόµηση του µηχανισµού της εννοιολογικής σκαλωσιάς 
αποσκοπούσε στην εκ νέου διαµόρφωση ενός πλαισίου νοηµατοδοτικών συσχετισµών που 
αναπτύσσονταν σε διαλεκτική βάση και προϋπέθετε την ενεργοποίηση του βιωµατικού και 
µεταφορικού γνωσιακού αποθέµατος των µαθητών (Θεωρία των Υβριδικών Σηµείων). Ο 
∆ιδάσκων Α΄ κατόρθωσε να αναπτύξει γόνιµη δυναµική µεταξύ του πίνακα εννοιολογικής 
σκαλωσιάς και των λοιπών πινάκων που δοµούσε ανάλογα µε τους στόχους κάθε 
µαθήµατος, έτσι ώστε να δηµιουργείται εννοιολογική διαλεκτική µεταξύ του περιεχοµένου 
διαφόρων πινάκων: το καθεστώς διαρκούς εξέλιξης που διέπει τις καταχωρηµένες έννοιες 
στο ανατροφοδοτούµενο συγκειµενικό πλαίσιο του µηχανισµού της εννοιολογικής σκαλωσιάς 
προσδίδει στη διαλεκτική των µηχανισµών των πινάκων τη διάσταση ενός υβριδικού Λόγου 
(Discourse) (βλ. την 1η – 9η διδακτική εφαρµογή). 

� Με την εφαρµογή της εννοιολογικής σκαλωσιάς ο διδάσκων: 

o προχώρησε στη πολυ/δια-σηµειωτική καταγραφή κειµενικών και 
πρόσθετων λέξεων – συµβόλων, δροµολογώντας την ενεργητική συµµετοχή 
των µαθητών στη διδακτική διαδικασία, 

o έδωσε το δικαίωµα στους µαθητές να συνεισφέρουν εννοιολογικές πρώτες 
ύλες, χρήσιµες για τους µετέπειτα νοηµατοδοτικούς µετασχηµατισµούς, 

o ταξινόµησε σε στήλες τους αφετηριακούς πόρους νοηµατοδότησης των 
µετέπειτα εναλλακτικών ερµηνειών, 

o συνέλεξε και λέξεις που αποτύπωναν βιωµατικές εµπειρίες των µαθητών 
κατ’ αναλογία των εκφραστικών µέσων του αναλυόµενου κειµένου, 
ωθώντας τους να ‘βιώσουν’ µεταφορικά – και, κατά συνέπεια, να 
διευρύνουν – το εκφωνηµατικό περιεχόµενο των αναλυόµενων όρων,  

o παρείχε τη δυνατότητα συνειδητοποίησης εκ µέρους των µαθητών του 
ρόλου της συλλογικής πραγµάτευσης στη διαµόρφωση του εκφωνηµατικού 
περιεχόµενου των αναλυόµενων όρων, προσδιορίζοντας τα όρια των 
επεκτάσιµων εννοιολογικών ιστών τους και αποδεικνύοντας την 
ελαστικότητα των σηµασιολογικών τους φορτίσεων, 
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o κατέστησε τους µαθητές ικανούς να αντιληφθούν το κοινωνικό περιεχόµενο 
των εννοιολογήσεων κάθε προτεινόµενης λέξης – σηµείου, υποδηλώνοντας 
τη σηµασία του για τη συγκρότηση των γνωσιακών δοµών, 

o καλλιέργησε την κριτική σκέψη των µαθητών µε τη διαλεκτική 
πραγµάτευση των οµαδοποιήσιµων σε στήλες νοηµατοδοτικών πόρων, 

o ανέπτυξε νοηµατοδοτικούς συσχετισµούς µεταξύ των λέξεων – σηµείων 
της ίδιας στήλης, 

o δηµιούργησε τις προϋποθέσεις µίας λανθάνουσας γνωσιακής σύγκρουσης 
ανάµεσα στο εκφωνηµατικό περιεχόµενο λέξεων – σηµείων διαφορετικών 
στηλών. 

� Οι ποικίλες µορφές εννοιολογικής σκαλωσιάς ήταν απαραίτητες για την εξέλιξη της 
σκέψης πάνω σε έννοιες του διδακτικού κειµένου, διότι µε βάση αυτές δοµήθηκε η 
ανάλυση των πραγµατευόµενων εννοιών (βλ. την 1η – 9η διδακτική εφαρµογή). 

� Η ανάδειξη της διακειµενικότητας και διαλογικότητας χαρακτήρισε τη διαδικασία 
αλληλοσυµπλήρωσης των νοηµάτων που αποτελούσαν αντικείµενο σύγκρισης σε 
διαφορετικά κείµενα και συσχέτισης µε κριτικό τρόπο των ‘φωνών’ που 
διατύπωναν διαφορετικές απόψεις, αντιστοίχως (βλ. την 1η – 9η διδακτική 
εφαρµογή). 

� Κατά τη διερεύνηση των δυνατοτήτων της εννοιολογικής σκαλωσιάς αποδόθηκε 
ιδιαίτερη σηµασία  

o στη σύλληψη των βοηθητικών πινάκων αφενός ως λειτουργικών διδακτικών 
εργαλείων για την κατάταξη των εννοιών σε κατηγορίες ‘αιτίων’ και 
‘αποτελέσµατος’  και αφετέρου, ως διαµεσολαβητικών σηµειωτικών 
εργαλείων για τις διαφορετικές µορφές της εννοιολογικής σκαλωσιάς (βλ. 
την 3η διδακτική εφαρµογή/09.03.09), 

o στην αξιοποίηση της λειτουργίας και της µετα-λειτουργίας σηµείων – 
δεικτών του κειµένου για την εννοιολογική κατηγοριοποίηση και το 
µετασχηµατισµό της πληροφορίας (βλ. την 3η διδακτική 
εφαρµογή/09.03.09), 

o  στη σύγκριση των εννοιών  του πίνακα της εννοιολογικής σκαλωσιάς, 
κατάταξή τους σε έννοιες ‘γένους και είδους’  και επισήµανση των 
νοηµατοδοτικών αποκλίσεών τους (βλ. την 1η – 9η διδακτική εφαρµογή), 

o στο ρόλο της εσωτερικής διαλογικοποίησης στην κατασκευή των νοηµάτων 
και το µετασχηµατισµό της πληροφορίας (βλ. την 1η – 9η διδακτική 
εφαρµογή), 

o στην επισήµανση των νοηµατοδοτικών συγκλίσεων ή/και αποκλίσεών τους: 
σύγκριση εννοιών αναλυόµενου και παράλληλου κειµένου ή/και διδακτικού 
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φυλλαδίου (εντοπισµός διαφορών, συγκρούσεων, οµοιοτήτων κατά τη 
διαµόρφωση της εξέλιξης της εννοιολογικής σκαλωσιάς), η οποία 
αποσκοπεί στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των µαθητών (βλ. την 1η – 
9η διδακτική εφαρµογή).  

� Επαληθεύτηκε η δραστικότητα της εννοιολογικής σκαλωσιάς και ο δυναµικός 
ρόλος που της προσέδιδε η εξελικτική της πορεία, εφαρµόζοντας τη συγκριτική 
ανάλυση µε παράλληλο κείµενο και συνδυάζοντας τη διδασκαλία µε πολυ/δια-
σηµειωτικές σηµειώσεις στον πίνακα (βλ. τη 2η διδακτική εφαρµογή/14.01.09): 

o η εφαρµογή της εννοιολογικής σκαλωσιάς συναρτήθηκε µε τη σύλληψη της 
λειτουργίας της ως µηχανισµού συγκριτικής προσπέλασης διαφορετικών 
κειµένων.  

o Χρησιµοποιήθηκε η ‘σύγκριση εννοιών’ ως βασική διανοητική διαδικασία 
για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των µαθητών. 

o Αξιοποιήθηκε η διανοητική διαδικασία κατηγοριοποίησης εννοιών σε 
έννοιες ‘γένους’ και ‘είδους’. 

o Εφαρµόστηκε η διαδικασία της εσωτερικής διαλογικοποίησης, µε στόχο το 
µετασχηµατισµό της πληροφορίας που επιδίωξε ο διδάσκων. 

� Ο ∆ιδάσκων Α΄ συνδύασε γόνιµα τις τεχνικές της εννοιολογικής σκαλωσιάς και της 
εννοιολογικής γέφυρας, αλλά την πραγµατική ώθηση στο µηχανισµό της 
εννοιολογικής σκαλωσιάς έδωσε η δοκιµή στην πράξη και η αξιοποίηση της 
εξελικτικής πορείας των σηµειωτικών διδακτικών εργαλείων, βασισµένων στη 
διαλεκτική χρήση αφενός του πίνακα ως εποπτικού µέσου και, αφετέρου, του 
αναλυόµενου κειµένου και του διδακτικού φυλλαδίου ως φύλλου εργασίας (βλ. την 
1η – 9η διδακτική εφαρµογή). 

� Η διδακτική αξιοποίηση των βοηθητικών πινάκων σε συνάρτηση µε τον πίνακα 
εννοιολογικής σκαλωσιάς έλαβε χώρα κατά κύριο λόγο 

o πρώτα σε επίπεδο ατοµικό µέσω του διδακτικού φυλλαδίου – συχνά ως 
φύλλου εργασίας – και 

o έπειτα σε επίπεδο συλλογικό µε τη διαδικασία της συλλογικής 
πραγµάτευσης των εννοιολογικών πρώτων υλών του κειµένου και της 
σταδιακής εξέλιξης της σκέψης αναφορικά µε έννοιες του διδακτικού 
κειµένου µέσω των δια-σηµειωτικών καταγραφών στον πίνακα της 
αίθουσας (βλ. την 3η διδακτική εφαρµογή/09.03.09). 

� Ο πίνακας δοµικής διάρθρωσης του αναλυόµενου κειµένου κατέστη συνδετικός 
κρίκος ανάµεσα στο κείµενο και τον πίνακα της εννοιολογικής σκαλωσιάς, 
αποτελώντας πεδίο σύντηξης των ‘υβριδικών’ νοηµάτων µε τη συνδροµή των 
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µαθητών: ο ρόλος του σε συνάρτηση µε τον πίνακα της εννοιολογικής σκαλωσιάς 
ενεργοποίησε την κριτική ικανότητα των µαθητών, οι οποίοι 

o ανέλυσαν το διδασκόµενο κείµενο, 

o κατανόησαν τη δοµική του διάρθρωση, 

o αξιοποίησαν το διαλεκτικό εννοιολογικό πλέγµα που αναπτύχθηκε ανάµεσα 
στο αναλυόµενο κείµενο και τον πίνακα της εννοιολογικής σκαλωσιάς και 

o κατανόησαν – και, ενίοτε, ανέδειξαν οι ίδιοι – τη διαδικασία της εσωτερικής 
διαλογικοποίησης των αναλυόµενων εννοιών (βλ. την 3η διδακτική 
εφαρµογή/09.03.09). 

� Ο ∆ιδάσκων Α΄ διεύρυνε τις ερµηνευτικές προοπτικές των µαθητών και ανέδειξε 
το σύνθετο ρόλο του λογοτεχνικού κειµένου ως διαµεσολαβητικού πεδίου ανάµεσα 
στο πεδίο του ‘µύθου’ και της ‘πραγµατικότητας’ µε τη συγκρότηση πίνακα 
εννοιολογικής σκαλωσιάς υπό µορφή στηλών. Έτσι,ο πίνακας της εννοιολογικής 
σκαλωσιάς κατέστη λειτουργικό διδακτικό εργαλείο, διότι βοήθησε στην κατάταξη 
των εννοιών σε κατηγορίες αφηγηµατικής προοπτικής. Η αναλυτική ικανότητα των 
µαθητών µε βάση τη δόµηση του εννοιολογικού πίνακα εντάσσεται στο γενικότερο 
πλαίσιο της εποικοδοµιστικής µάθησης που ενσωµατώνεται στο My First Ex και τη 
χρήση του ‘φύλου εργασίας’ της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, καθιστώντας 
τους µαθητές ικανούς να αναλύσουν σε πρώτη φάση – και να συνθέσουν, στη 
συνέχεια – τις εννοιολογικές συσχετίσεις των πεδίων της πραγµατικότητας, της 
λογοτεχνίας και του µύθου (βλ. την 4η διδακτική εφαρµογή/27.01.09). 

� Σηµαντικά αποτελέσµατα είχε η θεώρηση της εννοιολογικής σκαλωσιάς ως 
διαλεκτικής του ιστορικού και του αισθητικού πεδίου αναφοράς: ο ∆ιδάσκων Α΄ 
προσέγγισε µε σύνθετο τρόπο το ρόλο του συγκειµενικού πλαισίου στη διαµόρφωση 
των κειµενικών νοηµάτων, εφαρµόζοντας ένα νέο µοντέλο εννοιολογικής 
σκαλωσιάς, στο οποίο ενσωµάτωσε διαµεσολαβηµένες ιστορικές πραγµατικότητες 
µε φορείς τις αφηγηµατικές οπτικές γωνίες των προσώπων που αναδύονται από το 
λογοτεχνικό έργο, δηµιουργώντας έναν συγκριτικό πίνακα εννοιολογικών διπόλων. 
Αυτή η σύζευξη ιστορικής και αισθητικής διάστασης άνοιξε νέους ερµηνευτικούς 
ορίζοντες, δεδοµένου ότι επεξήγησε την πολυπρισµατική εστίαση της 
αφηγηµατικής τεχνικής σε διάφορα χρονικά επίπεδα (βλ. την 5η διδακτική 
εφαρµογή/04.02.09).  

� Σηµαντικό βήµα στη µετεξέλιξη του µηχανισµού είναι η δηµιουργία ενός τύπου 
εννοιολογικής σκαλωσιάς όπου πρωτεύοντα ρόλο διαδραµατίζουν τα συνθετικά 
νοήµατα των πολυ-σηµειωτικών απεικονίσεων (γεωµετρικά σχήµατα και βέλη), 
αξιοποιώντας τη χρήση του πίνακα ως εποπτικού µέσου και πεδίου ανάπτυξης της 
σηµειωτικής διάδρασης µε τους µαθητές (βλ. την 1η – 9η διδακτική εφαρµογή). 

� Ο διδάσκων δόµησε µε τη συνδροµή της εννοιολογικής σκαλωσιάς τη θεώρηση της 
εξελικτικής νοηµατοδότησης και ερµηνείας ιστορικών γεγονότων, αναδεικνύοντας 
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τη δυναµική εξωκειµενικών παραγόντων, όπως η χρονική ή η ιστορική παράµετρος: 
οι µαθητές κατανόησαν πως το αναλυόµενο κείµενο εµπεριέχει τη δυνατότητα 
επανερµηνείας του, εφόσον η πρόσληψή του επηρεάζεται από τις ευµετάβλητες 
ιστορικές και πολιτισµικές συνιστώσες. Σηµαντικό αποτέλεσµα ήταν και η 
εφαρµογή ‘µετα-µυθοπλασιακής θεώρησης’, προσδιορισµένης µε ιστορικούς και 
κοινωνικούς όρους διαφορετικών εποχών, διαδικασία η οποία βοήθησε στην 
ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των µαθητών µέσω της διαδικασίας 
µετασχηµατισµού της πληροφορίας και εξελικτικής δόµησης των εννοιών (βλ. την 6η 
διδακτική εφαρµογή/10.02.09). 

� Καθοριστικό βήµα στην εξέλιξη του µηχανισµού της σκαλωσιάς εννοιών ήταν ο 
συνδυασµός της θεµατικής κατάταξης των εννοιών στο παράλληλο κείµενο µε το 
µηχανισµό της συγκριτικής εννοιολογικής σκαλωσιάς των δοµών του αναλυόµενου 
και του παράλληλου κειµένου. Η ανάλυση στηρίχθηκε στη διαλεκτική σύνθεση των 
νοηµάτων και την αξιοποίηση των σηµειωτικών µηχανισµών που ενεργοποιούσε µε 
τους δύο πίνακες εννοιολογικής σκαλωσιάς. Η οργανική ενσωµάτωση της 
τριµερούς δοµής της πρώτης εννοιολογικής σκαλωσιάς στη δεύτερη επέβαλε τη 
µεταβολή του λειτουργικού της ρόλου: η κατάταξη των εννοιών σε θεµατικές 
κατηγορίες αξιοποιήθηκε διδακτικά ως προς την επισήµανση των νοηµατοδοτικών 
συγκλίσεων ή/και αποκλίσεών τους ανάµεσα στα δύο κείµενα. Αυτή η συνθετική 
διαδικασία παραγωγής νοηµάτων παραπέµπει σε µία πολύ σηµαντική διδακτική 
αρχή του ∆ιδάσκοντος Α΄, τη σύλληψη των διαφόρων µορφών εννοιολογικής 
σκαλωσιάς ως 

o λειτουργικών διδακτικών εργαλείων για την εννοιολογική κατάταξη σε 
θεµατικές κατηγορίες ή/και τον εντοπισµό των νοηµατοδοτικών 
συγκλίσεων ή/και αποκλίσεών τους, 

o πολυχρηστικών σηµειωτικών εργαλείων για το µετασχηµατισµό της 
πληροφορίας, 

o µετασχηµατιστικών σηµειωτικών εργαλείων για την ένταξη ενός 
σηµειωτικού µηχανισµού σε άλλο λειτουργικό πλαίσιο ερµηνευτικής 
ανάλυσης (από την εννοιολογική κατάταξη περνάµε στην εννοιολογική 
σύγκριση) (βλ. την 7η διδακτική εφαρµογή/16.03.09). 

� Ο παραπάνω συνδυασµός του µηχανισµού της εννοιολογικής σκαλωσιάς σε 
συνδυασµό µε τη χρήση του διδακτικού φυλλαδίου  

o δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την καταγραφή των λέξεων – κλειδιών 
σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο και τη µετέπειτα επεξεργασία τους κατά 
τη διάρκεια της ανάλυσης του κειµένου. 

o Πρόσφερε τη δυνατότητα κατηγοριοποίησης των βασικών εννοιών κάθε 
πεδίου µέσω της εννοιολογικής σκαλωσιάς: οι µαθητές ήταν σε θέση να 
ταξινοµήσουν το εννοιολογικό περιεχόµενο του παράλληλου κειµένου 
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o και στη συνέχεια να το συγκρίνουν µε τα αντίστοιχα ευρήµατα που 
αφορούν στο αναλυόµενο κείµενο, ώστε να αναπτύξουν πιο σύνθετους 
νοηµατοδοτικούς χειρισµούς και να κατανοήσουν τις διαφορές που 
προκύπτουν ανά πεδίο.  

Υπογραµµίζεται, ακόµη, πως ο σχεδιασµός της τριµερούς διαστρωµάτωσης στους 
δύο πίνακες εννοιολογικής σκαλωσιάς παρουσιάζει αναλογίες µε το σχεδιασµό της 
αντίστοιχης τριµερούς διαστρωµάτωσης του My First Ex. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο 
∆ιδάσκων Α΄ ενσωµάτωσε στην ερµηνευτική ανάλυση εντός τάξεως µία 
τροποποιηµένη εφαρµογή του διδακτικού µηχανισµού του My First Ex (βλ. την 7η 
διδακτική εφαρµογή/16.03.09). 

� Ο ∆ιδάσκων Α΄ προχώρησε στη διαλεκτική δόµηση νοηµάτων µε τη συνδροµή των 
σηµειωτικών µηχανισµών που ενέταξε σε δύο µορφές εννοιολογικής σκαλωσιάς: 
κύριος στόχος του ήταν η σύγκριση των εννοιών του πίνακα της πρώτης 
εννοιολογικής σκαλωσιάς και, ακολούθως, η κατάταξή τους σε δύο λανθάνουσες 
εννοιολογικές κατηγορίες εντός του δεύτερου πίνακα. Η διαδικασία της υφολογικής 
κατηγοριοποίησης στην οποία υπέβαλε τις λέξεις – κλειδιά µε τη συνδροµή των 
µαθητών πέτυχε την ανάδειξη των υφολογικών συγκλίσεων και αποκλίσεών τους, 
διανοητική διαδικασία η οποία προηγήθηκε από την αντίστοιχη της επισήµανσης 
των νοηµατοδοτικών τους συσχετίσεων (βλ. την 8η διδακτική εφαρµογή/05.05.09). 

� Η συµβολή του ∆ιδάσκοντος Α΄ στην αλληλεπίδραση πολλαπλών µορφών 
εννοιολογικής σκαλωσιάς στη διδακτική διαδικασία ήταν σηµαντική. Ο θεµελιώδης 
ρόλος της εννοιολογικής σκαλωσιάς στην πραγµάτευση των κειµενικών νοηµάτων 
δηµιουργήθηκε µε βάση την αξιοποίηση του περιεχοµένου της ως νοηµατοδοτικού 
εφαλτηρίου. Η θεώρηση του πίνακα εννοιολογικής σκαλωσιάς ως πεδίου 
εννοιολογικής συγχώνευσης τόσο αυτούσιων λέξεων – κλειδιών του αναλυόµενου 
λογοτεχνικού κειµένου, όσο και άλλων ερµηνευτικών επιλογών του  ∆ιδάσκοντος 
Α΄ ή των µαθητών, δηµιούργησε τη σύλληψη ενός µετα-κειµένου, όπου η 
λογοτεχνική και η ερµηνευτική προοπτική παρουσιάζουν αξιοσηµείωτη σύγκλιση 
(αναγωγή των λέξεων του κειµένου σε γενικότερες εννοιολογικές κατηγορίες και 
παράλληλη αποτύπωση λέξεων/φράσεών του). Η διαδικασία αυτή µετασχηµάτισε 
τη λειτουργία τόσο των λογοτεχνικών όσο και των ερµηνευτικών όρων, 
µετατρέποντας τους πίνακες εννοιολογικής σκαλωσιάς σε  

o πίνακες ανασύνθεσης της γλώσσας του αναλυόµενου κειµένου και, 
ταυτοχρόνως, 

o πίνακες ερµηνευτικής αναδόµησης του εννοιολογικού ιστού που συνέχει το 
αναλυόµενο κείµενο (βλ. την 9η διδακτική εφαρµογή/06.05.09).  
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Το διδακτικό µοντέλο της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας 
Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής πορείας κατέστη εξαιρετικά δύσκολη η 

διενέργεια οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, διότι διαπιστώσαµε από κοινού µε το 
∆ιδάσκοντα Α΄ – µετά από σχετικές απόπειρες στην Αίθουσα Υπολογιστών – ότι οι 
µαθητές δεν ήταν προετοιµασµένοι για οµαδική εργασία και δεν είχε διαµορφωθεί η 
αίσθηση ότι ανήκαν σε ένα οργανικό σύνολο. Παρόλα αυτά επιµείναµε και, τελικά, 
επιτύχαµε να εφαρµόσουµε το συγκεκριµένο διδακτικό µοντέλο. Ως προς τη 10η διδακτική 
εφαρµογή/06.05.09, λοιπόν, επισηµαίνονται τα εξής: 

� Ο σχεδιασµός του ‘φύλλου εργασίας’ της οµάδας έχει βασιστεί στην 
εποικοδοµιστική φιλοσοφία του My First Ex και λειτουργεί ως συµπληρωµατικό 
διδακτικό εργαλείο, αποτελώντας ένα είδος συνδετικού κρίκου ανάµεσα στην 
εφαρµογή της εννοιολογικής σκαλωσιάς και τη χρήση του λογισµικού. 

o Ατοµική µορφή εργασίας. Οι ενέργειες κάθε µαθητή στο 1ο επίπεδο της 
οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας (επιλογή της έννοιας, διατύπωση του 
σηµασιολογικού της υποστρώµατος, δηµιουργία εννοιολογικής γέφυρας και  
διατύπωση επεξηγηµατικών σχολίων) δηµιούργησαν ένα είδος 
εννοιολογικής ανατροφοδότησης ανάµεσα σε δύο υβριδικές εννοιολογικές 
σκαλωσιές: αυτήν του µυθικού υποστρώµατος και την αντίστοιχη της 
ρεαλιστικής εφαρµογής. 

o Οµαδική µορφή εργασίας. Οι συλλογικές ενέργειες των µαθητών στο 2ο 
επίπεδο (τα στάδια είναι ανάλογα µε εκείνα του 1ου επιπέδου) 
προσανατολίστηκαν προς την πιστοποίηση της νοηµατοδοτικής 
επεκτασιµότητας ενός κοινώς αποδεκτού εκφωνηµατικού υποστρώµατος. 

Οι µαθητές διαπίστωσαν µε τον τρόπο αυτόν πως κάθε δυαδική δοµή µυθικής και 
ρεαλιστικής νοηµατοδότησης απορρέει από την εννοιολογική διαλεκτική ανάµεσα 
στη µυθική και τη ρεαλιστική νοηµατοδότηση µε τη διαµεσολάβηση του πεδίου της 
Λογοτεχνίας. 

 

Ως προς τη διαδικασία κατασκευής της γνώσης, εντοπίζονται τα εξής: 

� Κάθε µαθητής δόµησε την αιτιολόγησή του, αντλώντας υποστηρικτικό υλικό από 
τους κοινούς πόρους νοηµατοδότησης (εννοιολογική σκαλωσιά ή/και ερµηνεία του 
διδάσκοντος) για να διαµορφώσει µία υποκειµενική ερµηνευτική εκδοχή. 

� Συνδιαλεγόµενος µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας του, οδηγήθηκε στην 
αποδόµηση των αιτιολογήσεών του, διαµορφώνοντας µία διυποκειµενική 
ερµηνευτική θεώρηση. 

� Εντασσόµενος λειτουργικά στην οµάδα του, συνέβαλε περαιτέρω στην προοπτική 
συγκρότησης της συλλογικής ερµηνευτικής θεώρησης, καθώς αναδοµήθηκαν οι 
αιτιολογήσεις που είχε προτείνει προηγουµένως. 

� Οι αιτιολογήσεις κάθε µαθητή δόµησαν την υποκειµενική  εκδοχή της 
πραγµατικότητας, ενώ η αναδόµησή τους, τη συλλογική. 
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� Κατά συνέπεια, ο µαθητής αντιλαµβανόταν πληρέστερα το νόηµα των εµπειριών 
του µέσα από την πολυπρισµατική εστίαση και τον ανοιχτό ορίζοντα των 
ερµηνειών που αυτές επιδέχονταν µέσω της ένταξης στην ειδικότερη οµάδα 
εργασίας του. 

Ως προς την καλλιέργεια της δηµοκρατικής και διαπολιτισµικής συνείδησης των 
µαθητών και την ανάδειξη κοινών στοιχείων που τους εντάσσουν οργανικά στη µαθητική 
κοινότητα, υπογραµµίζω τα ακόλουθα: 

• Οι µαθητές ανακάλυψαν πέρα από τις προφανείς διαφορές τους και τις βαθύτερες 
οµοιότητες που συνείχαν τις πραγµατευόµενες έννοιες. 

• ∆ηµιουργήθηκαν συνεκτικοί ιστοί µεταξύ των µελών κάθε οµάδας µέσω της 
συνεισφοράς του στον κοινό σκοπό: καλλιεργήθηκε η αίσθηση του ανήκειν σε µία 
οµάδα, µε αποτέλεσµα να γίνει ένα πρώτο σηµαντικό βήµα για τη διαµόρφωση της 
συλλογικής ταυτότητας όλων των µελών της. 

• Οικοδοµήθηκε ένας υβριδικός εννοιολογικός ιστός, εντός του οποίου οι µαθητές 
κάθε οµάδας έθεσαν τα θεµέλια για την κατασκευή της συλλογικής τους 
ταυτότητας µέσα από τα ακόλουθα στάδια: 

� κάθε µέλος της οµάδας αρχικά υποστήριζε τη διαφορετικότητα των 
απόψεών του. 

� Σταδιακά, τα µέλη ανακάλυπταν τις κοινές εµπειρίες τους. 

� Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους εντόπιζαν τους κοινούς στόχους 
τους. 

� Χρησιµοποιούσαν το ‘φύλλο εργασίας’ ως κοινό µέσο για τη γόνιµη 
αλληλεπίδραση των απόψεών τους. 

� ∆ηµιουργήθηκε – έστω και υποτυπωδώς – ένας κοινός εννοιολογικός και 
ιδεολογικός ιστός που πρόσδενε τα µέλη της οµάδας στους κόλπους της, ένα 
κοινό εννοιολογικό υπόστρωµα από όπου είναι δυνατόν να εκπορευθούν 
κατά την παραγωγή γραπτού λόγου οι ειδικότερες νοηµατοδοτήσεις κάθε 
µέλους της: οι κοινοί στόχοι και εµπειρίες των µελών της οµάδας και η 
χρήση του ‘φύλλου εργασίας’ ως κοινού µέσου αλληλεπίδρασης των 
απόψεών τους, οδήγησαν τους µαθητές στην ανακάλυψη λανθανόντων 
οµοιοτήτων, στοιχείο απαραίτητο για την επιδίωξη υιοθέτησης της 
συλλογικής ταυτότητάς τους. 

Ως προς τις κοινωνικο-πολιτισµικές πτυχές της συνεργατικής µάθησης, µπορούν 
να διαπιστωθούν τα παρακάτω: 

� δηµιουργήθηκε γόνιµο κλίµα συνεργασίας και ανοιχτής προσέγγισης των θεµάτων. 
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� Οι µαθητές αντιλήφθηκαν την επίδραση που ασκούν πάνω τους τόσο πολιτισµικά 
εργαλεία ευρείας κλίµακας, όπως η γλώσσα, όσο και διάφοροι κοινωνικοί 
παράγοντες µε φορείς τους συνεργάτες τους εντός οµάδας: η Βιγκοτσκιανή 
θεώρηση της σηµασίας της λέξης ως συµβόλου µίας έννοιας, αλλά και ως Λόγου 
(Discourse) µε την παραγωγή νέων κοινωνικών σηµασιών ενδυνάµωσε τη 
διαδικασία επιλογής και αιτιολόγησης των λέξεων – κλειδιών στο πλαίσιο της 
οµαδικής εργασίας, την υποβολή τους σε κριτικό έλεγχο µέσω της συγκριτικής 
εξέτασής τους µε άλλες εναλλακτικές εκδοχές και την ικανότητα προφορικής 
διατύπωσης των απόψεων κάθε µέλους µε πειστικό τρόπο, ώστε να βελτιώσει τη 
δραστικότητα των επικοινωνιακών δοµών της γνώσης. 

� Οι ερµηνευτικοί ορίζοντες ήταν πολλοί ως απόρροια του ότι η εξελικτική 
διαδικασία της ανταλλαγής νοηµατοδοτικών προτάσεων µεταξύ των µελών της 
οµάδας βασίστηκε στη χρήση ατοµικών και συλλογικών εργαλειακών µηχανισµών 
πραγµάτευσης της γνώσης. 

� Ο µεταβαλλόµενος ρόλος κάθε µαθητή εντός της οµάδας διεύρυνε τους γνωσιακούς 
του ορίζοντες και πολλαπλασίασε τις ευθύνες και τις αρµοδιότητές του.  

� Οι µαθητές αντάλλαξαν νοηµατοδοτικές προτάσεις και αναθεώρησαν προσωπικές 
παραδοχές, επιδιώκοντας την αναδόµηση της ερµηνευτικής ανάλυσης του κειµένου 
ως συλλογική διαδικασία.  

� Το ‘φύλλο εργασίας’ λειτούργησε ως εργαλειακός µηχανισµός πραγµάτευσης της 
γνώσης, βοηθώντας στις διαδικασίες της εξωτερίκευσης και εξωτερίκευσής της. 

� Η διαλεκτική σηµασιολογική δυναµική της οµάδας κατοχύρωσε την ερµηνευτική 
αξιοπιστία της ατοµικής διατύπωσης απόψεων. 

� Η συλλογική νοηµατοδοτική φόρτιση εσωτερικεύθηκε από κάθε µέλος της οµάδας 
ξεχωριστά. 

� Μέσω της πορείας της εννοιολογικής σύγκλισης σε τρεις κοινώς αποδεκτές λέξεις 
– κλειδιά, τα µέλη της οµάδας εισήλθαν σε ένα πεδίο πολλαπλών Ζωνών 
Επικείµενης Ανάπτυξης, µε αποτέλεσµα να διαµορφωθεί ένας κοινός γνωστικός 
πυρήνας στο κέντρο τους και να επεκταθούν οι γνωσιακές δοµές των µαθητών. 

� Ο διαµεσολαβητικός ρόλος του διδάσκοντος για την επίτευξη της µετάβασης κάθε 
µαθητή στο ευρύτερο γνωστικό πλαίσιο της δικής του Ζώνης Επικείµενης 
Ανάπτυξης απορροφήθηκε σχεδόν εξολοκλήρου από το διαµεσολαβητικό ρόλο των 
ίδιων των µαθητών. 

� Η επιλογή κοινά αποδεκτών λέξεων – κλειδιών από τα µέλη κάθε οµάδας 
αντανακλά τη συνισταµένη της γνωσιακής σύγκρουσης που έλαβε χώρα µεταξύ 
διαφορετικών κοινωνικών αντιλήψεων και πολιτισµικών πρακτικών: παρόλο που 
οι µαθητές ξεκίνησαν από διαφορετικές αφετηρίες, κατέληξαν στην αποδοχή 
κοινών θέσεων. 
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� Το ‘φύλλο εργασίας’  ανέδειξε και µετασχηµάτισε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
αναλυόµενου λογοτεχνικού κειµένου, αναπροσαρµόζοντας το γλωσσικό του κώδικα 
και λειτουργώντας ως αποτελεσµατικό µέσο επεξεργασίας της νέας γνώσης και 
σηµασιολογικής επένδυσής της µε κοινωνικο-πολιτισµικές προεκτάσεις, των οποίων 
φορείς ήταν τα τρία µέλη κάθε οµάδας. 

 

Μπαχτινικό θεωρητικό υπόβαθρο 
    Εννοιολογική γέφυρα και ‘εσωτερικά διαλογικοποιηµένα’ νοήµατα 

� Η ανάπτυξη εσωτερικά διαλογικοποιηµένων νοηµάτων αφορά σε νοήµατα που 
δοµούνται µε δυναµικό τρόπο εντός του συγκειµενικού πλαισίου όπου ανήκουν, 
πολλαπλασιάζοντας το σηµασιολογικό τους εύρος και βοηθώντας στη διαµόρφωση 
εύπλαστων νοηµατοδοτικών χειρισµών. Η εννοιολογική γέφυρα προκύπτει από τη 
διαδικασία ανακάλυψης κρυµµένων οµοιοτήτων ανάµεσα σε δύο εννοιολογικές 
‘δεξαµενές’, καθώς ο µετασχηµατισµός της πληροφορίας δίνει τη δυνατότητα της 
ολοκλήρωσης της νοηµατοδοτικής ‘διαδροµής’ από τις έννοιες – αφετηρίες στις 
έννοιες – προορισµούς. Ο ∆ιδάσκων Α΄ χρησιµοποίησε επιτυχώς και την 
εννοιολογική γέφυρα και την ανάπτυξη εσωτερικά διαλογικοποιηµένων νοηµάτων, 
ενδυναµώνοντας τον κριτικό στοχασµό των µαθητών (βλ. την 1η – 9η διδακτική 
εφαρµογή). Σηµειωτέον πως ο ∆ιδάσκων Α΄ προτιµά να συνδυάζει το µηχανισµό 
της εννοιολογικής γέφυρας (βλ. την 1η – 9η διδακτική εφαρµογή)  
• µε πίνακες εννοιολογικής σκαλωσιάς, αποδίδοντας έµφαση στην ανακάλυψη 

κρυµµένων νοηµάτων ως κριτήριο διαλεκτικής υβριδικότητας, 

• µε τη χρήση διδακτικών φυλλαδίων και παράλληλων κειµένων, ώστε να 
αντιµετωπίζουν οι µαθητές κριτικά το βοηθητικό υλικό των πηγών τους. 

Και στις δύο περιπτώσεις η ‘σύγκριση εννοιών’ χρησιµοποιήθηκε ως βασική 
διανοητική διαδικασία για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των µαθητών, καθώς 
ο διδακτικός σχεδιασµός εντασσόταν συνήθως στο συγκριτικό εννοιολογικό 
πλαίσιο της ανάλυσης του ∆ιδάσκοντος Α΄ σε δύο επίπεδα: 

• το αναλυόµενο κάθε φορά εννοιολογικό δίπολο (‘Α vs Β’) στο κειµενικό 
επίπεδο και 

• τους εννοιολογικούς ιστούς του διδασκόµενου και του βοηθητικού/παράλληλου 
κειµένου στο συγκειµενικό επίπεδο. 

� Ο µηχανισµός της εννοιολογικής γέφυρας υλοποιήθηκε µε τις πολυ/δια-
σηµειωτικές καταγραφές του ∆ιδάσκοντος Α΄ στον πίνακα, συνήθως µε τη µορφή 
βελών ποικίλης µορφής, και µάλιστα, συχνά, δίχως να έχει αναλυθεί σε λεκτικό 
επίπεδο η διασαφήνιση του επιχειρούµενου εννοιολογικού συγκερασµού: η 
παραγωγή συνθετικών νοηµάτων µέσω της επιλεγόµενης κάθε φορά γραφικής 
αναπαράστασης της µετασχηµατιστέας έννοιας ( για παράδειγµα, ενός συνδετικού 
υπέρτιτλου και των συνοδευτικών βελών), εντάσσεται συχνά στη διανοητική 
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διαδικασία κατηγοριοποίησης εννοιών σε έννοιες ‘γένους’ και ‘είδους’ (βλ. τη 2η 
διδακτική εφαρµογή/14.01.09). 

� Ο ∆ιδάσκων Α΄ χρησιµοποίησε τους νοηµατοδοτικούς πόρους µε κατάλληλο 
τρόπο, ώστε να κατανοήσουν οι µαθητές τη διαδικασία εσωτερικής 
διαλογικοποίησης που αναπτυσσόταν µεταξύ των αναλυόµενων εννοιών (συχνά 
υπό µορφή υπέρτιτλων) µέσω της ανάδειξης κρυµµένων οµοιοτήτων του 
σηµασιολογικού τους υποστρώµατος. Οι λεπτοί διδακτικοί χειρισµοί του 
φανερώνονται σε περιπτώσεις που, ενώ οι υπό πραγµάτευση έννοιες αποτελούν 
λέξεις – σηµεία γνωσιακής σύγκρουσης δύο διαφορετικών θεωριών, ο ∆ιδάσκων Α΄ 
επιτυγχάνει να υποβάλει µε τους κατάλληλους χειρισµούς το σηµασιολογικό 
περιεχόµενό τους σε διαδικασία εσωτερικής διαλογικοποίησης: µε την ουσιώδη από 
σηµειωτική και διδακτική σκοπιά διαδικασία αυτήν, επιτυγχάνεται ο 
µετασχηµατισµός της πληροφορίας που επιδιώκει ο ∆ιδάσκων Α΄ (βλ. την 1η – 9η 
διδακτική εφαρµογή). 

� Η εννοιολογική γεφύρωση δοµείται µέσα από κρυµµένες οµοιότητες/διαφορές, τον 
εικονικό διάλογο και τα συνθετικά νοήµατα: ο διδάσκων δε διστάζει να τονίσει 
ακόµη και µέσα στην τάξη πως οι διαφορές είναι εκείνες που µας κάνουν ικανούς 
να ανακαλύπτουµε τις οµοιότητες, αναδεικνύοντας αποτελεσµατικότερα την 
εσωτερική διαλογικοποίηση των λέξεων - σηµείων ανάµεσα στις δύο συγκρινόµενες 
έννοιες στη φάση της εννοιολογικής τους γεφύρωσης (βλ. την 1η – 9η διδακτική 
εφαρµογή). 

� Η διαδικασία εσωτερικής διαλογικοποίησης δροµολογήθηκε συχνά µέσω 
κρυµµένων οµοιοτήτων ή εικονικού διαλόγου, χρησιµοποιώντας ως 
διαµεσολαβητικό φορέα νοηµατοδότησης την άποψη κάποιου µελετητή, όπως αυτή 
παρουσιαζόταν στο βοηθητικό υλικό του διδακτικού φυλλαδίου (βλ. τη 2η 
διδακτική εφαρµογή/14.01.09). 
 

Πολυ/δια-σηµειωτικές καταγραφές στον πίνακα και χρήση του ως εποπτικού µέσου 

Ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα στη δηµιουργία µαθησιακών 
περιβαλλόντων εκ µέρους του ∆ιδάσκοντος Α΄ συνίσταται στην αξιοποίηση των πολυ/δια-
σηµειωτικών καταγραφών του στον πίνακα (στην πρώτη περίπτωση χρησιµοποιούνται 
διαφορετικά σηµειωτικά συστήµατα, ενώ στη δεύτερη µόνο οι λεκτικές πρώτες ύλες). 
Χρήσιµα συµπεράσµατα είναι τα εξής:  

� Η µεγάλη διδακτική σηµασία των λέξεων που επιλέγει ο ∆ιδάσκων Α΄ στο διάλογό 
του µε τους µαθητές αναδεικνύεται µε την αξιοποίηση των σηµειωτικών 
µηχανισµών που ενσωµατώνουν οι διάφοροι πίνακες εννοιολογικής σκαλωσιάς: ο 
∆ιδάσκων Α΄ συνδυάζει τις λεκτικές επισηµάνσεις του µε πολυ-σηµειωτικές – και 
όχι µόνο κειµενικές δια-σηµειωτικές – καταγραφές βελών, τόξων και άλλων 
διακριτικών σηµείων (πολυ-σηµειωτική διάδραση) (βλ. την 1η – 9η διδακτική 
εφαρµογή). 

� Ο συνδυαστικός ρόλος της διαλογικής διδακτικής µεθόδου και των σηµειωτικών 
µηχανισµών που ενσωµατώνονται στους πίνακες εννοιολογικής σκαλωσιάς 
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βοήθησε στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των µαθητών µέσω της 
διαδικασίας µετασχηµατισµού της πληροφορίας και εξελικτικής δόµησης των 
εννοιών. Η διαδικασία σύνθεσης εννοιών στηρίχθηκε στη διαµεσολάβηση 
σηµειωτικών εργαλείων που χρησιµοποίησε ο ∆ιδάσκων Α΄ και οι µαθητές στους 
νοηµατοδοτικούς χειρισµούς τους (βλ. τη 2η – 9η διδακτική εφαρµογή). 

� Ο ∆ιδάσκων Α΄ δηµιούργησε έναν τύπο εννοιολογικής σκαλωσιάς όπου 
πρωτεύοντα ρόλο διαδραµατίζουν τα συνθετικά νοήµατα των πολυ-σηµειωτικών 
απεικονίσεων (γεωµετρικά σχήµατα και βέλη), αξιοποιώντας τη χρήση του πίνακα 
ως εποπτικού µέσου και πεδίου ανάπτυξης της πολυ-σηµειωτικής διάδρασης µε 
τους µαθητές (βλ. τη 2η – 9η διδακτική εφαρµογή). 

� Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποτύπωση συνθετικών νοηµάτων που δεν εκφράζονται 
λεκτικά από το ∆ιδάσκοντα Α΄ και συµπληρώνουν τους νοηµατοδοτικούς 
χειρισµούς του µέσω των πολυ/δια-σηµειωτικών καταγραφών στον πίνακα: οι 
σηµειωτικοί µηχανισµοί των διαφόρων πινάκων εννοιολογικής σκαλωσιάς 
παρέχουν µε την αποτύπωση  κύκλων, βελών και τόξων νοηµατοδοτήσεις που 
συµπληρώνουν το λεκτικό περιεχόµενο των εκφωνηµάτων του διδάσκοντος (βλ. 
την 3η διδακτική εφαρµογή/09.03.09). 

� Οι πολυ/δια-σηµειωτικές καταγραφές στον πίνακα και η αξιοποίησή του ως 
εποπτικού µέσου προσέδωσαν βάθος στην ερµηνευτική ανάλυση των εννοιών µε 
τη χρήση µαρκαδόρων διαφορετικού χρώµατος, ώστε να καταστούν διακριτά τα 
συνθετικά νοήµατα. Ο ∆ιδάσκων Α΄ απέδωσε µε τη διχρωµία παραστατικότερα τις 
αναλυόµενες έννοιες και απεικόνισε µε τόξα την αλληλεπίδρασή τους, µε 
αποτέλεσµα να αυξηθεί ο βαθµός διάδρασης του µαθητή µε τις σηµειώσεις στον 
πίνακα. Η ίδια τακτική εφαρµοσµένη στο υλικό πινάκων οπτικοποίησε 
διαρθρωτικούς όρους του αναλυόµενου κειµένου µέσω βελών ως σηµασιολογικών 
δεικτών των εσωτερικά διαλογικοποιηµένων νοηµάτων τους (βλ. τη 2η  

διδακτική 
εφαρµογή/14.01.09 και, κυρίως, την 4η διδακτική εφαρµογή/27.01.09). 

� Ο διδάσκων επεδίωξε το µετασχηµατισµό της πληροφορίας, υποβάλλοντας µε τους 
κατάλληλους σηµειωτικούς µηχανισµούς το σηµασιολογικό περιεχόµενο των 
αναλυόµενων εννοιών σε διαδικασία εσωτερικής διαλογικοποίησης: επέλεξε να 
σχηµατοποιήσει οπτικά τα εσωτερικά διαλογικοποιηµένα κειµενικά νοήµατα 
συνήθως υπό µορφή πίνακα εννοιολογικής σκαλωσιάς. Όταν προχωρούσε σε 
σύγκριση αναλυόµενου και παράλληλου κειµένου, η συγκλίνουσα νοηµατοδοτική 
πορεία των διακειµενικών εννοιών όχι µόνο συνέθετε τη διαδικασία εσωτερικής 
διαλογικοποίησης των σχετικών όρων, αλλά και την εµβάθυνε, µε βάση την 
υβριδική διαλογικότητα των συνθετικών νοηµάτων που αναπτύσσονταν µε τις 
πολυ/δια-σηµειωτικές καταγραφές (βλ. τη 2η – 9η διδακτική εφαρµογή). 

� Η δόµηση της ερµηνευτικής διαδικασίας είναι πολυεπίπεδη, περιλαµβάνοντας το 
υφολογικό, εννοιολογικό, ρυθµικό, σηµειωτικό και αναπαραστατικό επίπεδο, από τα 
οποία: 
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o στο σηµειωτικό εντάσσονται οι µορφές εννοιολογικής σκαλωσιάς που 
οδηγούν στην απεικόνιση της κατηγοριοποιηµένης κατάταξης των λέξεων – 
κλειδιών και 

o στο αναπαραστατικό εντάσσεται η απόπειρα απεικόνισης συνθετικών 
νοηµάτων µε κειµενική αφετηρία µέσω πολυ-σηµειωτικών καταγραφών 
που ‘αναπαράγουν’ τη δοµική, υφολογική και ρυθµική διάρθρωση του 
κειµένου (βλ. την 8η διδακτική εφαρµογή/05.05.09). Αυτό το επίπεδο 
ερµηνείας αποτελεί προσωπική συµβολή του ∆ιδάσκοντος Α΄ στην έρευνα 
δράσης. 

� Ο διδακτικός στόχος των συνθετικών νοηµάτων (συµπλήρωση των διαφόρων 
πινάκων εννοιολογικής σκαλωσιάς µε πολυ/δια-σηµειωτικές καταγραφές και 
εξελικτική σύνθεση νέων νοηµάτων) υλοποιήθηκε µε την απεικόνιση των εννοιών 
στον πίνακα της αίθουσας και την κατάταξή τους σε πίνακες συσχέτισης, καθώς οι 
έννοιες αναπτύσσονταν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Οι πολυ/δια-
σηµειωτικές καταγραφές στον πίνακα και η χρήση του ως εποπτικού µέσου για την 
αποτύπωση συνθετικών νοηµάτων εντοπίστηκαν στη χρήση: 

i. των διαφόρων µορφών (συγκριτικής) εννοιολογικής σκαλωσιάς και 
ii.  βοηθητικών πινάκων (βλ. τη 2η – 9η διδακτική εφαρµογή).  

� Εφαρµόστηκε ο σηµειωτικός µηχανισµός του πίνακα των πεδίων της 
πραγµατικότητας και της λογοτεχνίας, κατ’ αναλογία µε τον αντίστοιχο µηχανισµό 
του My First Ex, παρέχοντας τη δυνατότητα αποτύπωσης συνθετικών νοηµάτων 
που δεν εκφράζονταν λεκτικά από το ∆ιδάσκοντα Α΄ και συµπλήρωναν τους 
νοηµατοδοτικούς χειρισµούς του: τα βέλη σηµατοδότησαν τη διαλεκτική σχέση 
ανάµεσα στο βιωµατικό υπόβαθρο του συγγραφέα και τα κειµενικά νοήµατα, 
απηχώντας τη διαλεκτική υβριδικότητα βιώµατος και µεταφοράς, όπως αυτή 
παρουσιάζεται στη Θεωρία των Υβριδικών Σηµείων (βλ. την 3η διδακτική 
εφαρµογή/09.03.09).  

� Ο ∆ιδάσκων Α΄ αξιοποίησε τους σηµειωτικούς µηχανισµούς των βοηθητικών 
πινάκων, χρησιµοποιώντας την ‘κατάταξη εννοιών’ ως βασική διανοητική 
διαδικασία για την ανάπτυξη της αναλυτικής σκέψης των µαθητών. Έτσι, οι 
βοηθητικοί πίνακες συνέβαλαν στο προπαρασκευαστικό στάδιο συγκρότησης του 
πίνακα δοµικής διάρθρωσης του αναλυόµενου κειµένου 

o αφενός ως λειτουργικά διδακτικά εργαλεία (κατάταξη των κειµενικών 
εννοιών σε κατηγορίες ‘αιτίων’ και ‘αποτελέσµατος’ ) και 

o αφετέρου, ως διαµεσολαβητικά σηµειωτικά εργαλεία για να συγκροτήσει ο  
∆ιδάσκων Α΄ διαφορετικές µορφές εννοιολογικής σκαλωσιάς, 
αναδεικνύοντας τη διαδικασία της εσωτερικής διαλογικοποίησης των 
λέξεων – κλειδιών της σε επίπεδο συλλογικό µέσω των πολυ/δια-
σηµειωτικών καταγραφών στον πίνακα της αίθουσας. 

Τόσο ο λειτουργικός, όσο και ο διαµεσολαβητικός ρόλος των βοηθητικών πινάκων 
αναδείχθηκαν στη συνέχεια, όταν ο ∆ιδάσκων Α΄ προχώρησε στη χρήση των 
διαλεκτικών διαρθρωτικών όρων ως σηµείων – δεικτών, επιτρέποντας στους 
µαθητές να κατανοήσουν  
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o όχι µόνο τη λειτουργία τους εντός του αναλυόµενου κειµένου ως 
διαλεκτικών διαρθρωτικών όρων µε βάση τις δια-σηµειωτικές 
αντιστοιχήσεις του ∆ιδάσκοντος Α΄,  

o αλλά και τη µετα-λειτουργία τους  

� στη γενικότερη διαδικασία της δοµικής συγκρότησης ενός κειµένου 
ως σηµείων – δεικτών της κατηγοριοποίησης των εννοιών που αυτό 
περιέχει και 

� στη γενικότερη διαδικασία του µετασχηµατισµού της πληροφορίας 
που επιζητούσε ο διδάσκων µέσα από την εξελικτική πορεία των 
αναλυόµενων εννοιών (βλ. την 3η διδακτική εφαρµογή/09.03.09). 

� Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά, επίσης, η αξιοποίηση εκ µέρους του διδάσκοντος 
τόσο της λειτουργίας όσο και της µετα-λειτουργίας πολυ-σηµειωτικών καταγραφών 
στους πίνακες εννοιολογικής σκαλωσιάς, δηµιουργώντας σύνθετους εννοιολογικούς 
συσχετισµούς. Αυτός ο συγχωνευτικός µηχανισµός αναλυτικής και συνθετικής 
εννοιολογικής επεξεργασίας αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, διότι 

o  ενσωµατώθηκε στην ίδια πολυ-σηµειωτική καταχώρηση και δηµιούργησε 
συνθήκες εσωτερικής διαλογικοποίησης των νοηµάτων µέσα από την 
αντιθετική δοµή της εννοιολογικής τους εξισορρόπησης. 

o Βοήθησε στην εµβάθυνση της κριτικής σκέψης των µαθητών και τους 
οδήγησε στη διαλεκτική προσέγγιση των αναλυόµενων νοηµάτων (βλ. την 9η 
διδακτική εφαρµογή/06.05.09). Ο παραπάνω µηχανισµός εντοπίστηκε και 
ως προς το µετασχηµατισµό των πληροφοριών εκ µέρους του ∆ιδάσκοντος Α΄ 
κατά τη διαδικασία της δια-σηµειωτικής καταγραφής τους στον πίνακα (βλ. 
την 7η διδακτική εφαρµογή/16.03.09). 

� Ο ∆ιδάσκων Α΄ ανέδειξε κατά τη διάρκεια της διαλογικής επεξεργασίας των 
νοηµάτων το συνθετικό ρόλο του συγκειµενικού, του διακειµενικού και του 
σηµειωτικού πλαισίου µε την απεικόνιση σηµείων – δεικτών στον πίνακα 
εννοιολογικής σκαλωσιάς, καθώς και του δια-σηµειωτικού πλαισίου µε την 
ενσωµάτωση της τριµερούς δοµής του πίνακα της πρώτης εννοιολογικής 
σκαλωσιάς στη µετασχηµατισµένη τριµερή δοµή της δεύτερης: ο διαλεκτικός 
µετασχηµατισµός της πληροφορίας οικοδοµήθηκε στη µετασχηµατιστική διαδικασία 
του σηµειωτικού µηχανισµού της εννοιολογικής σκαλωσιάς (βλ. την 7η διδακτική 
εφαρµογή/16.03.09). 

� Η ανάδειξη  του ρόλου που διαδραµατίζει το συγκειµενικό πλαίσιο στην ερµηνεία 
των κειµενικών νοηµάτων συνδυάστηκε µε τη µετάθεση της εννοιολογικής και 
µετασχηµατιστικής αποτύπωσης του κειµένου στους σηµειωτικούς µηχανισµούς των 
πινάκων. Έτσι, παράλληλα µε τη διαλεκτική σύνθεση των νοηµάτων του 
∆ιδάσκοντος Α΄ µε τους µαθητές, εντοπίζεται η διαλεκτική µεταξύ των σηµειωτικών 
µηχανισµών των διαδοχικών πινάκων, η οποία επέτρεψε στο ∆ιδάσκοντα Α΄ να 
προβεί σε πιο σύνθετους νοηµατοδοτικούς χειρισµούς, δεδοµένου ότι συνέδραµε 
στην πολυπρισµατική θεώρηση/ερµηνεία του ίδιου εννοιολογικού πυρήνα: 
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ενδεικτικό είναι ότι κατά την εφαρµογή της στις πολλαπλές µορφές των 
σηµειωτικών µηχανισµών αποτυπώθηκε από διαφορετική οπτική γωνία τόσο σε 
εννοιολογικό όσο και σε σηµειωτικό επίπεδο η διακειµενική θεώρηση/ερµηνεία του 
ίδιου εννοιολογικού πυρήνα (βλ. την 9η διδακτική εφαρµογή/06.05.09). 

� Τελικό συµπέρασµα είναι η σύλληψη του πίνακα εννοιολογικής σκαλωσιάς ως 
µετα-εικόνας, ως αποτύπωσης, δηλαδή, συνθετικών νοηµάτων µε τη χρήση πολυ-
σηµειωτικών καταγραφών (αγκύλες, κυκλικές γραµµές, βέλη µονής/διπλής 
κατεύθυνσης ή άλλης µορφής, διακριτικά σύµβολα, όπως ‘Χ’, ‘ ΙΙ’): η λειτουργία 
της ήταν αναντικατάστατη, διότι αναπαριστούσε στην επιφάνεια του πίνακα τις 
εννοιολογικές συσχετίσεις που αποτελούσαν αντικείµενο πραγµάτευσης εντός της 
αίθουσας, καθιστώντας τες πιο κατανοητές (βλ. την 9η διδακτική 
εφαρµογή/06.05.09). 

 

Το διδακτικό φυλλάδιο ως διδακτικό εργαλείο 
Ο σχεδιασµός του διδακτικού φυλλαδίου ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες κάθε 

µαθήµατος και συνήθως ο διδάσκων χρησιµοποιεί το υλικό του ως ένα είδος 
υποστηρικτικής σκαλωσιάς των νοηµάτων που θα πραγµατευτεί κατά τη διάρκεια του 
µαθήµατος µαζί µε τους µαθητές: έτσι, επιτυγχάνει να δηµιουργήσει γόνιµο µαθησιακό 
κλίµα, συνδυάζοντας σχεδόν πάντα το υλικό του εκάστοτε φυλλαδίου µε το µηχανισµό της 
εννοιολογικής σκαλωσιάς. 

� Η συνδυαστική χρήση του υλικού των διδακτικών φυλλαδίων µε τους µηχανισµούς 
της εννοιολογικής σκαλωσιάς και της εννοιολογικής γέφυρας ενδυνάµωσαν την 
κριτική σκέψη των µαθητών κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας των κειµενικών 
νοηµάτων (βλ. τη 2η διδακτική εφαρµογή/14.01.09). 

� Η συγκριτική εξέταση παράλληλων κειµένων που εµπεριέχονταν στο διδακτικό 
φυλλάδιο µε το εκάστοτε αναλυόµενο κείµενο παρείχε τη δυνατότητα εξέλιξης του 
πίνακα εννοιολογικής σκαλωσιάς και µετασχηµατισµού της πληροφορίας (βλ. την 
7η διδακτική εφαρµογή/16.03.09). 

� Οι πληροφορίες για τη µορφή και το περιεχόµενο διαφόρων λογοτεχνικών 
ρευµάτων που εµπεριέχονταν στα διδακτικά φυλλάδιά σε συνδυασµό µε την 
καταγραφή τους στον πίνακα της αίθουσας κατέστησαν πιο κατανοητή τη 
λειτουργία των λέξεων – συµβόλων στην ανάλυση των συγκριτικών εννοιολογικών 
ιστών των αναλυόµενων κειµένων (βλ. τη 2η διδακτική εφαρµογή/14.01.09). 

� Η συνθετική χρήση του διδακτικού φυλλαδίου ως ‘φύλλου εργασίας’ µε τον 
πίνακα της εννοιολογικής σκαλωσιάς βοήθησε στη συγκρότηση πινάκων δοµικής 
διάρθρωσης του αναλυόµενου κειµένου, ενδυναµώνοντας την κριτική σκέψη των 
µαθητών κατά τη διαδικασία της ερµηνευτικής ανάλυσής του (βλ. την 3η διδακτική 
εφαρµογή/09.03.09). 

� Το υλικό των διδακτικών φυλλαδίων παρείχε πληροφορίες για την εποχή 
συγγραφής του κειµένου και το απαραίτητο εννοιολογικό υπόστρωµα για την 
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κατανόηση της δοµής και του περιεχοµένου του, συνεισφέροντας στη δόµηση 
πινάκων εννοιολογικής σκαλωσιάς (βλ. την 3η διδακτική εφαρµογή/09.03.09).  

� Έλαβε χώρα η διδακτική αξιοποίηση βοηθητικών πινάκων σε ατοµικό επίπεδο 
µέσω του υλικού του διδακτικού φυλλαδίου ως ‘φύλλου εργασίας’ (βλ. την 3η 
διδακτική εφαρµογή/09.03.09). 

� Συνδυάστηκαν δύο διαφορετικοί άξονες ερµηνευτικής προσπέλασης του 
αναλυόµενου κειµένου, οι οποίοι, µάλιστα, διασταυρώθηκαν, για να συνδυάσουν 
τη δυναµική τους µέσω του υλικού του διδακτικού φυλλαδίου και του πίνακα 
εννοιολογικής σκαλωσιάς: 

o ο πρώτος αφορά στην προβολή του ευρύτερου συγκειµενικού πλαισίου ως 
πεδίου παροχής πληροφοριών χρήσιµων για την επεξήγηση των κειµενικών 
νοηµάτων µε βάση κυρίως το βιωµατικό υπόβαθρο του συγγραφέα και κατά 
δεύτερο λόγο το γενικότερο ιστορικό πλαίσιο που χαρακτήριζε την εποχή 
συγγραφής του έργου.  

o Ο δεύτερος άξονας επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας 
των µαθητών µε βάση τα κειµενικά νοήµατα και τον περαιτέρω ρόλο τους 
στην ανάδειξη της διαλεκτικής σχέσης ανάµεσα στο κείµενο και την 
πραγµατικότητα.  

Έτσι, οι µαθητές άντλησαν στοιχεία και πληροφορίες από το διδακτικό φυλλάδιο, 
ώστε να συγκροτηθεί ένας πίνακας εννοιολογικής σκαλωσιάς και να καταστεί 
εµφανής η αλληλεπιδραστική σχέση αντιθετικών εννοιολογικών δοµών που 
ανάγονται στα βιωµατικά γεγονότα της ζωής του συγγραφέα από τη µια και τη 
διαφοροποιήσιµη προοπτική του κειµένου του, από την άλλη. Είναι προφανές ότι ο 
παραπάνω διδακτικός σχεδιασµός θεµελιώθηκε στον εντοπισµό των 
νοηµατοδοτικών συγκλίσεων ή/και αποκλίσεών τους µε βάση τη χρήση του 
διδακτικού φυλλαδίου, το οποίο µετατράπηκε σε διδακτικό εργαλείο παροχής 

o ενός συνοπτικού, αλλά κατατοπιστικού, θεωρητικού υπόβαθρου για τη 
βιωµατική πλαισίωση του κειµένου και 

o πιο αναλυτικών πληροφοριών για το εννοιολογικό περιεχόµενο και τη 
δοµική διαστρωµάτωσή του (βλ. την 3η διδακτική εφαρµογή/09.03.09). 

� Ο ∆ιδάσκων Α΄ βελτίωσε το µαθησιακό κλίµα, αξιοποιώντας τη χρήση του 
διδακτικού φυλλαδίου ως ‘φύλλου εργασίας’ και προχωρώντας στην αναπαραγωγή 
του δοµικού προτύπου του στον πίνακα (βλ. την 3η διδακτική εφαρµογή/09.03.09). 

� Η διαδικασία σύγκρισης των αναλυόµενων εννοιών και η επισήµανση των 
νοηµατοδοτικών συγκλίσεων ή/και αποκλίσεών τους µέσα από τον εντοπισµό 
οµοιοτήτων και διαφορών υπό θεµατική κατηγοριοποίηση του αναλυόµενου 
κειµένου µε το παράλληλο κείµενο του διδακτικού φυλλαδίου βοήθησαν στην 
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ανάπτυξη του κριτικού στοχασµού των µαθητών (βλ. την 3η διδακτική 
εφαρµογή/09.03.09). 

� Η αποτίµηση της συµβολής του διδακτικού φυλλαδίου στη δηµιουργία γόνιµου 
µαθησιακού κλίµατος συναρτάται άµεσα µε την ένταξη του παράλληλου κειµένου 
στη διδακτική διαδικασία, δεδοµένου ότι η τελευταία βοήθησε  

o στην επισήµανση των νοηµατοδοτικών συγκλίσεων ή/και αποκλίσεων 
ανάµεσα στα δύο αναλυόµενα κείµενα, 

o την προβολή του διακειµενικού χαρακτήρα των λέξεων – σηµείων που 
προβάλλονται στα δύο αναλυόµενα κείµενα µέσα από την καταγραφή του 
πίνακα της εννοιολογικής σκαλωσιάς, 

o την ανάδειξη της διαλεκτικής σχέσης των αναλυόµενων εννοιών, 

o  τη λανθάνουσα σύγκριση των διαφοροποιηµένων αιτίων που οδηγούν στο 
ίδιο αποτέλεσµα µέσα από τις διαφορετικές νοηµατοδοτικές διαδροµές 
προς την ίδια έννοια – προορισµό (βλ. την 6η διδακτική 
εφαρµογή/10.02.09).  

� Ως προς την αποτελεσµατικότητα της ένταξης του διδακτικού φυλλαδίου στη 
διδακτική διαδικασία και το λειτουργικό της ρόλο στη δόµηση σύνθετων 
εννοιολογικών συσχετισµών, τονίζεται ότι ο σχεδιασµός του µε βάση τη 
δηµιουργία πεδίων που έπρεπε να συµπληρώσουν οι µαθητές  

o βοήθησε στη δηµιουργική τους ένταξη στη διδακτική διαδικασία, 

o καλλιέργησε τη φαντασία τους και  

o εµβάθυνε τον κριτικό στοχασµό τους.  

Πιο συγκεκριµένα, ο ∆ιδάσκων Α΄ χρησιµοποίησε το βοηθητικό υλικό του 
διδακτικού φυλλαδίου, αξιοποιώντας τους διαθέσιµους πόρους για τη δόµηση του 
µηχανισµού εννοιολογικής σκαλωσιάς σε δύο επίπεδα,  

• ατοµικό (µε τη συµπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων του διδακτικού 
φυλλαδίου από κάθε µαθητή ξεχωριστά) και 

• συλλογικό (µε την καταγραφή των λέξεων – κλειδιών στον πίνακα από το 
∆ιδάσκοντα Α΄ µε τη συνδροµή των µαθητών), 

ενώ ο συνδυασµός του µηχανισµού της εννοιολογικής σκαλωσιάς µε τη χρήση του 
διδακτικού φυλλαδίου  

� δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την καταγραφή των λέξεων – κλειδιών 
σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο και τη µετέπειτα επεξεργασία τους κατά 
τη διάρκεια της ανάλυσης του κειµένου, 
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� πρόσφερε τη δυνατότητα κατηγοριοποίησης των βασικών εννοιών κάθε 
πεδίου µέσω της εννοιολογικής σκαλωσιάς: οι µαθητές ήταν σε θέση να 
ταξινοµήσουν το εννοιολογικό περιεχόµενο του παράλληλου κειµένου, 

� και, στη συνέχεια, να το συγκρίνουν µε τα αντίστοιχα ευρήµατα που 
αφορούν στο αναλυόµενο κείµενο, ώστε να αναπτύξουν πιο σύνθετους 
νοηµατοδοτικούς χειρισµούς και να κατανοήσουν τις διαφορές που 
προκύπτουν ανά πεδίο (βλ. την 7η διδακτική εφαρµογή/16.03.09).  

 

Χρήση µεθοδολογικών εργαλείων της Θεωρίας της Λογοτεχνίας  
Όσον αφορά στη διδακτική αξιοποίηση των θεωρητικών προσεγγίσεων της 

Λογοτεχνίας µε βάση τη µυθοπλασιακή θεωρία των υβριδικών σηµείων και τη χρήση του 
My First Ex, ο ∆ιδάσκων Α΄ δεν εφάρµοσε τα µεθοδολογικά εργαλεία που προτείνω στις 
διδακτικές θεωρητικές παραδοχές. Προτίµησε να υιοθετήσει τα µεθοδολογικά εργαλεία 
που στηρίζονται σε Μπαχτινικούς και Βιγκοτσκιανούς µηχανισµούς και εντάσσονται στη 
θεωρία των Υβριδικών Σηµείων: πρόκειται για απολύτως σεβαστή επιλογή, δεδοµένου ότι 
ο ∆ιδάσκων Α΄ προχώρησε στην εξελικτική τροποποίησή τους, εντάσσοντάς τα µε 
δηµιουργικό τρόπο στη διδακτική διαδικασία. Ειδικότερες παρατηρήσεις: 

� κυριαρχεί ο κειµενοκεντρικός προσανατολισµός της ερµηνευτικής του 
ανάλυσης. 

�  Οι χειρισµοί του εντάσσονται κυρίως στο µεθοδολογικό πλαίσιο του 
δοµισµού. 

�  Οι πολυ/δια-σηµειωτικές καταγραφές του στον πίνακα παρουσιάζουν 
χαρακτηριστικά της σηµειωτικής προσπέλασης του ‘κειµένου’. 

Ως προς την επισήµανση των εµποδίων που περιόρισαν την εµβέλεια της σχετικής 
έρευνας δράσης, τονίζεται ότι η εφαρµογή της στηρίχθηκε στο θεωρητικό σχεδιασµό, 
αλλά δεν κατέστη δυνατόν να αξιοποιηθεί όλο το σχετικό υπόβαθρο, ενώ σε άλλες 
περιπτώσεις διαφοροποιήθηκε η χρήση ενός διδακτικού εργαλείου (όπως η συνδροµή του 
My First Ex στις κατ’ οίκον εργασίες των µαθητών, και όχι στην τάξη) εξαιτίας ορισµένων 
βασικών παραγόντων, όπως οι ακόλουθοι: 

� Η εξοικείωση ενός φιλολόγου µε τη χρήση των ΤΠΕ δε θεωρείται αυτονόητη, ούτε 
και αποτελεί εύκολη υπόθεση: ως προς την υποδοµή των δύο διδασκόντων σε 
θέµατα νέων τεχνολογιών, επισηµαίνω ότι ο ∆ιδάσκων Α΄ είχε βασικές γνώσεις, 
ενώ η ∆ιδάσκουσα Β΄ ήταν ελάχιστα εξοικειωµένη µε τη χρήση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. Επιπλέον, η αργή ταχύτητα της σύνδεσης στο διαδίκτυο, η πενιχρή 
υλικοτεχνική υποδοµή της αίθουσας των υπολογιστών και η διαθεσιµότητά της 
ορισµένες µόνο µέρες και ώρες αποτέλεσαν ανασταλτικούς παράγοντες για την 
εφαρµογή του My First Ex στην τάξη. 

� Τα προτεινόµενα µεθοδολογικά εργαλεία που αντλούνται από τη Θεωρία της 
Λογοτεχνίας απαιτούσαν ειδικές γνώσεις και προϋπέθεταν χρονοβόρα ενασχόληση 
των διδασκόντων µε κάθε ξεχωριστό θεωρητικό υπόβαθρο, µε την έννοια ότι κάθε 



 626

ερµηνευτική προσέγγιση εγκιβωτίζει ένα διαφορετικό – και συχνά 
δυσπροσπέλαστο – φιλοσοφικό σύστηµα αναλυτικής σκέψης. 

� Οι έννοιες και οι µηχανισµοί που εµπεριέχονται στη Θεωρία των Υβριδικών 
Σηµείων περιλαµβάνουν συχνά εξειδικευµένους συλλογισµούς σύνθεσης 
διαφορετικών γνωστικών αντικειµένων (Θεωρία Λογοτεχνίας, Γλωσσολογία, 
Σηµειωτική). Η εφαρµογή αυτού του θεωρητικού υπόβαθρου µέσα από το διττό 
µηχανισµό της µεταφοράς και του βιώµατος στην πράξη συνεπάγεται εντρύφηση 
σε γλωσσολογικά (Halliday, Μπαχτίν), σηµειωτικά (Βιγκότσκι) και λοιπά 
θεωρητικά εργαλεία και στη συνέχεια επιλεκτική χρήση τους στην πράξη, µε 
αποτέλεσµα ο στοχασµός του Μπαχτίν και το εύρος των επιστηµονικών 
πειραµατισµών του Βιγκότσκι να δηµιουργούν ένα ακόµη πιο σύνθετο πλέγµα 
θεωρητικών προσεγγίσεων. Το Μπαχτινικό και το Βιγκοτσκιανό θεωρητικό 
υπόβαθρο προϋποθέτει ότι έχει διαµορφωθεί γόνιµο διδακτικό κλίµα στην τάξη και 
ο διάλογος προάγει την κριτική ικανότητα των µαθητών, συνθήκη ανεκπλήρωτη 
στη συγκεκριµένη περίπτωση: για παράδειγµα, η εφαρµογή της 
οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, εδραιωµένης στο Βιγκοτσκιανό θεωρητικό 
υπόβαθρο, κατέστη εξαιρετικά δυσχερής, καθώς οι µαθητές δεν είχαν αναπτύξει 
την αίσθηση του ανήκειν σε µία οµάδα. Μολονότι η διδακτική αξιοποίηση της 
Θεωρίας των Υβριδικών Σηµείων απαιτεί πολύ κόπο, ο ∆ιδάσκων Α΄ εφάρµοσε µε 
επιτυχία διδακτικές αρχές και µεθόδους που αντλούν τη δυναµική τους από τα 
συγκεκριµένα θεωρητικά εργαλεία. 

 

 

7.7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MY FIRST EX 
 

Ένα πρώτο δείγµα των κατ’ οίκον εργασιών των µαθητών µε το My First Ex 
παρουσιάζεται στη διδασκαλία του ερευνητή στις 27/04/09, αλλά τα εξαγόµενα 
συµπεράσµατα απορρέουν κυρίως από τις εργασίες που ανατέθηκαν κατά την 1η διδακτική 
εφαρµογή/16.12.08 και την 3η διδακτική εφαρµογή/09.03.09, καθώς και τη συµβολή του 
My First Ex στη δηµιουργική γραφή των µαθητών (βλ. ‘Κριτική εφαρµογή της Θεωρίας 
των Υβριδικών Σηµείων – Παραγωγή γραπτού λόγου των µαθητών µε εφαρµογή του 
λογισµικού My First Ex’ στην έρευνα δράσης). Από την εφαρµογή του προτεινόµενου 
λογισµικού συνάγονται τα εξής συµπεράσµατα: 

� Η εποικοδοµιστική φιλοσοφία σχεδίασης του λογισµικού εκκινεί από τη σηµασία 
που αποδίδεται στην οµαδική εργασία των µαθητών τόσο σε µαθησιακό επίπεδο, 
όσο και σχετικά µε τη διαµόρφωση δηµοκρατικής συνείδησης. ∆εδοµένης της 
αργής διαδικτυακής σύνδεσης στο σχολείο και της µη διαµορφωµένης συνείδησης 
των µαθητών ως προς τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η συµµετοχή σε οµαδικές 
µορφές εργασίας, επιλέχθηκε η αναγκαστική συνδροµή του λογισµικού στην κατ’ 
οίκον παραγωγή γραπτού λόγου. ∆όθηκε έτσι ικανοποιητική απάντηση ως προς το 
πρώτο ερευνητικό σκέλος, αλλά η αξιοποίηση του λογισµικού περιορίστηκε σε 
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ατοµικό επίπεδο. Επισηµαίνεται, ακόµη, ότι το λογισµικό χρησιµοποιήθηκε 
περιστασιακά ως βοηθητικό διδακτικό εργαλείο για την αξιολόγηση της 
επεξεργασίας των δεδοµένων από τους µαθητές µε βάση τα νοητικά τους 
διαγράµµατα (mind diagrams). 

Ως προς την κριτική εφαρµογή της θεωρίας των Υβριδικών Σηµείων µε τη συνδροµή 
του My First Ex µέσω της παραγωγής γραπτού λόγου, ενδεικτικό είναι ότι σε κάθε σχεδόν 
εργασία που εκπονούν οι µαθητές µπορούν να επισηµανθούν  

• το επιλεγόµενο ανά περίπτωση µυθικό αρχέτυπο, 
• οι νοηµατοδοτικές συνδέσεις του µαθητή µε βάση το πλαίσιο της εννοιολογικής 

σκαλωσιάς που συγκροτεί ο ίδιος (το οποίο αποτελεί µετάπλαση του αντίστοιχου 
που είχε δοµήσει ο διδάσκων στην τάξη) και 

• οι προτεινόµενες ανά περίπτωση εννοιολογικές γέφυρες. 
Στις περισσότερες εργασίες η κριτική ικανότητα των µαθητών ήταν υψηλή, και 

αρκετοί κινήθηκαν µε ευχέρεια ανάµεσα στα δύο συστήµατα σηµειοδότησης (το κειµενικό 
και το µυθικό). Σχεδόν όλοι κατάφεραν 

• να ανακαλύψουν κρυµµένες οµοιότητες µεταξύ των πραγµατευόµενων εννοιών, 
• να αναπτύξουν εικονικό διάλογο µε άλλους λανθάνοντες συνοµιλητές/ κοινωνικούς 

τελεστές, 
 
ενώ αρκετοί πέτυχαν, επιπλέον, να αποδοµήσουν τον/τους κειµενικό/ούς µύθο/ους, για να 
κατασκευάσει καθένας την προσωπική του µετα-µυθοπλασιακή εκδοχή σε δύο επίπεδα: 

o επίπεδο της αναζήτησης δεδοµένων εντός ψηφιακών διαδικτυακών 
περιβαλλόντων και 

o επίπεδο της αποτύπωσης των επιχειρηµάτων του σε γραπτή µορφή, 
δοµώντας µία σύνθεση που θα διέπεται από συνοχή και συνεκτικότητα. 

Παρουσιάστηκαν, έτσι, πρωτότυπες συλλήψεις και επεκτάθηκε ο ερµηνευτικός 
ορίζοντας που είχε προσδώσει στο κείµενο ο διδάσκων στην τάξη, µε αποτέλεσµα να 
τεκµηριωθεί ο εντοπισµός πολλών Ζωνών Επικείµενης Ανάπτυξης. Σπανιότερα, το κείµενο 
των µαθητών ήταν πολυτροπικό, ενσωµατώνοντας εικόνες. Επιπλέον, το λογισµικό 
συνέβαλε στη δηµιουργική γραφή των µαθητών όχι υπό µορφή δοκιµιακού λόγου, αλλά 
έντεχνων δηµιουργηµάτων (κυρίως ποιηµάτων). Στην περίπτωση αυτήν, τα αντληµένα 
διαδικτυακά δεδοµένα αποτέλεσαν τις διακειµενικές πρώτες ύλες που βρίσκονται σε 
αντίστιξη µε το υλικό του διδασκόµενου ποιητικού κειµένου και, άρα, αποτέλεσαν στην 
ουσία το εννοιολογικό του συµπλήρωµα. Θα µπορούσαν να εκληφθούν, λοιπόν, ως ένα 
είδος µετα-δεδοµένων, καθώς µετεξελίσσουν το νοηµατοδοτικό ορίζοντα του 
αναλυόµενου ποιήµατος και εµπλουτίζουν τις υφιστάµενες νοηµατοδοτικές συνδέσεις, 
µεταπλάθοντας το µηχανισµό της αντίστοιχης εννοιολογικής σκαλωσιάς ανά περίπτωση. 

� Ο εποικοδοµιστικός προσανατολισµός του σχεδιασµού του αναβάθµισε το ρόλο 
του χρήστη ως προς τη µαθησιακή διαδικασία. 

� Επετεύχθη η γνωσιακή ανατροφοδότηση του µαθητή και η κατασκευή της νέας 
γνώσης µε αφετηρία τα ψηφιακά δεδοµένα διενεργήθηκε  

i. σε επίπεδο εννοιολογικών επιµειξιών και  
ii.  σε επίπεδο νοηµατοδοτικών χειρισµών. 
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� Αναδείχθηκε ο ανοιχτός σε ερµηνευτικές δοκιµές λογοτεχνικός κώδικας. 
� Το My First Ex επέτρεψε στους µαθητές να εµπλουτίσουν το γνωσιακό τους 

απόθεµα µε τη συλλογή πολυτροπικού υλικού από διαδικτυακές πηγές. 
� Βοήθησε στον εννοιολογικό συσχετισµό των συγκεντρωµένων και αποθηκευµένων 

πληροφοριών µε εύχρηστο τρόπο. 
� Η χρήση του είναι όσο το δυνατόν απλούστερη, µε αποτέλεσµα να αποτελεί 

εύχρηστο εργαλείο στα χέρια των µαθητών. 
� Βοήθησε τους µαθητές να αποκωδικοποιήσουν µηνύµατα διαφορετικών 

σηµειωτικών κωδίκων και µε τον τρόπο αυτόν να διαµορφώσουν πιο σύνθετους 
νοηµατοδοτικούς χειρισµούς. 

� Η δυναµική (µη γραµµική) πορεία προς τη σύνθεση της νέας γνώσης προέκυψε 
από την αναλυτική διαδικασία επεξεργασίας οπτικών, ακουστικών και κειµενικών 
αρχείων (σύνθεση γλωσσικών και πολιτισµικών κωδίκων). 

� Η ελκυστικότητα των ιστοσελίδων αποτέλεσε σηµαντικό παράγοντα ώθησης των 
µαθητών να συγκεντρώσουν διαδικτυακές πληροφορίες και κατ’ επέκταση να 
παραγάγουν γραπτό λόγο. 

� Οι µαθητές καλλιέργησαν τις απαιτούµενες για την εποχή µας δεξιότητες σε 
θέµατα ψηφιακής εγγραµµατοσύνης (digital literacy).  
Αναφορικά µε τους διδακτικούς σκοπούς, µετά την ανάλυση των εργασιών που 

εκπόνησαν οι µαθητές µε τη συνδροµή του λογισµικού, καθίσταται προφανές ότι: 
� οι µαθητές κατανόησαν πως η Λογοτεχνία λειτουργεί ως νοηµατοδοτική γέφυρα 

ανάµεσα στα µυθικά και τα ρεαλιστικά δεδοµένα, εντάσσοντας στην ερµηνευτική 
τους σκέψη ένα συνδυαστικό πρίσµα ορθολογικής και αλληγορικής θεώρησης. 

� Οι µαθητές εργάστηκαν για την εκπόνηση των ατοµικών κατ’ οίκον εργασιών τους 
σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον εργασίας που ευνοεί τη συγκρότηση σύνθετων 
εννοιολογικών διασυνδέσεων, προσφέροντας αστείρευτο βοηθητικό υλικό  για 
ερµηνεία και µετάπλαση του λογοτεχνικού έργου. 

� Το προτεινόµενο λογισµικό βοήθησε σηµαντικά στην ανάπτυξης της Ζώνης 
Επικείµενης Ανάπτυξης κάθε µαθητή. 

� Παρέχεται η εναλλακτική δυνατότητα της παραγωγής λογοτεχνικού κειµένου από 
τους µαθητές, ανασυνθέτοντας τις εννοιολογικές πρώτες ύλες του αναλυόµενου 
κειµένου. 

� Οι µαθητές ήταν σε θέση να κατανοήσουν καλύτερα την επικαιρότητα των 
µυθικών αρχετύπων, αναγνωρίζοντας διαθλασµένες πτυχές τους στα λογοτεχνικά 
κείµενα. 

� ∆όθηκε η δυνατότητα στους µαθητές να αναπτύξουν την αναλυτική και συνθετική 
τους ικανότητα µέσω κριτικού στοχασµού µε το συλλεγόµενο υλικό τους. 

� Οι µαθητές µυήθηκαν σε µεθόδους αποκωδικοποίησης του λογοτεχνικού κειµένου, 
χρησιµοποιώντας εργαλεία χρήσιµα για τη συνθετική αναδηµιουργία του (ο 
µαθητής – αναγνώστης ως συν-δηµιουργός του έργου). 

� Η χρήση του λογισµικού ενδυνάµωσε τον εποικοδοµιστικό προσανατολισµό της 
µάθησης. 

� Καλλιέργησε την αυτενέργεια, την ανάληψη δηµιουργικών πρωτοβουλιών, τη 
φαντασία, τη συνθετική ικανότητα και την ετοιµότητα των µαθητών ως προς τους 
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χειρισµούς τους, επιτρέποντάς τους να εντάξουν τις χρήσιµες πληροφορίες σε ένα 
οργανικό σύνολο. 

� Οι µαθητές βελτίωσαν τις επιδόσεις τους στον ψηφιακό γραµµατισµό χάρη στην 
εξοικείωσή τους µε το χειρισµό του εκπαιδευτικού λογισµικού και την πλοήγηση 
στο διαδίκτυο. 

Σχετικά δε µε τους επιδιωκόµενους διδακτικούς στόχους, επισηµαίνεται ότι οι 
µαθητές: 

� Ενδυνάµωσαν µε τη συνδροµή του My First Ex την κριτική τους ικανότητα. 
� Ανέλαβαν ενεργητικό ρόλο και προήχθησαν από δέκτες σε ποµπούς. 
� Εξοικειώθηκαν µε τις νέες τεχνολογίες, αξιοποιώντας τις διαδικτυακές πηγές 

πληροφόρησης και συγγράφοντας την εργασία τους. 
� Κατανόησαν τη διαχρονική αξία του µύθου. 
� Ανέλυσαν στοιχεία, σχέσεις και οργανωτικές αρχές (οριζόντια διαστρωµάτωση 

δεδοµένων κατά τη διαδικασία της πλοήγησης). 
� Συνέθεσαν στοιχεία, σχέσεις και οργανωτικές αρχές των επιµέρους πεδίων και 

συγκρότησαν ένα ενιαίο σώµα κειµένου (κάθετη διαστρωµάτωση δεδοµένων µε 
δεσµούς συνοχής και συνεκτικότητας), αναπτύσσοντας την κριτική τους 
ικανότητα µέσω 

o του εντοπισµού του κοινού εννοιολογικού υποστρώµατος στοιχείων που 
εντάσσονται σε διαφορετικά πεδία έρευνας, 

o της ανάπτυξης σχέσεων δοµικής αλληλουχίας των στοιχείων αυτών, 
o και της ταξινόµησής τους µε βάση οργανωτικές αρχές που ταξινοµούν τα 

δεδοµένα και κατασκευάζουν στο µυαλό των µαθητών ένα εννοιολογικό 
σχέδιο, το οποίο στη συνέχεια θα υλοποιηθεί ως εννοιολογική κατασκευή. 

� Ενεργοποίησαν την ευρηµατικότητά τους, ωθούµενοι να σχεδιάσουν κοινωνικά 
σενάρια µε ρεαλιστικά και µυθοπλασιακά δεδοµένα και να επιδοθούν σε 
γνωσιακές κατασκευές. 

Ως προς τη διδακτική αξιοποίηση κοινωνικοπολιτιστικών  παραµέτρων του 
προτεινόµενου λογισµικού, τονίζονται τα παρακάτω: 

� Αποδόθηκε ιδιαίτερη σηµασία στη συνδυαστική χρήση των θεωρητικών (κυρίως 
εννοιολογική σκαλωσιά και σπανίως οµαδοσυνεργατική διδασκαλία) και 
εφαρµοσµένων (My First Ex) πρακτικών της ερευνητικής πρότασης, ώστε να 
ενσωµατωθούν δηµιουργικά όλοι οι παράγοντες µάθησης στο αλληλεπιδραστικό 
πλέγµα των γνωσιακών κατασκευών. 

� Η χρήση του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού λογισµικού επέτρεψε την ανάπτυξη 
ενός  ανοιχτού διαδραστικού ‘διαλόγου’  µε το µαθητή, δίνοντάς του τη δυνατότητα 
ανάληψης πρωτοβουλιών: η συλλογή διαδικτυακών πληροφοριών επέδρασε στη 
νοηµατοδοτική ικανότητα του µαθητή µέσω της ψηφιακής συνέργειας κειµένων ως 
δυνητικών ‘συνεργατών’ του. 

� Βασικός στόχος ήταν ο ποιοτικός χαρακτήρας της µάθησης, την ευθύνη της οποίας 
ανέλαβε ο µαθητής, καθώς το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στους νοηµατοδοτικούς 
χειρισµούς του τελευταίου µέσω της δόµησης εννοιολογικών διασυνδέσεων 
(εσωτερικός διάλογος που αναπτύσσει ο µαθητής κατά την επεξεργασία των 
ψηφιακών κειµένων). 
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� Κριτήριο για την ποιοτική µαθησιακή διαδικασία δεν ήταν η έννοια του ‘λάθους’, 
καθώς η αξιολόγηση της παραγωγής κειµένου στηρίχθηκε στην κριτική 
νοηµατοδοτική ικανότητα των µαθητών, δίχως να υποβαθµιστεί καµία ερµηνεία ή 
λύση (Ζώνη Επικείµενης  Ανάπτυξης  όχι µόνο σε επίπεδο γνωσιακών κατασκευών, 
αλλά και σε επίπεδο κριτικής ωριµότητας). 

� Κατά την ανάπτυξη της ψηφιακής Ζώνης Επικείµενης Ανάπτυξης, η διαδικασία 
εσωτερίκευσης της υπό διαπραγµάτευσης γνώσης επιτεύχθηκε µε τη 
νοηµατοδοτική σύνθεση των επεξεργασµένων ψηφιακών πρώτων υλών σε µία 
ενιαία και ολοκληρωµένη ενότητα παραγωγής κειµένου µε υποστηρικτικούς φορείς 

o µηχανές αναζήτησης του My First Ex µε βάση λέξεις – κλειδιά,  
o συνθετικά κριτήρια αναζήτησης µε βάση τις αντίστοιχες λέξεις – κλειδιά 

δύο ή και τριών πεδίων του εκπαιδευτικού λογισµικού, 
o τους ειδικούς, κατασκευαστές και συντάκτες των ψηφιακών κειµενικών 

πηγών, όπου πλοηγούνταν ο µαθητής µε το λογισµικό. 
� Πριµοδοτήθηκε η επιλογή κάθε λέξης – κλειδιού ανά πεδίο, δεδοµένου ότι η 

σηµασία της δεν περιορίστηκε στη συµβολική αποτύπωση µίας έννοιας, αλλά µε τη 
δι-υποκειµενική χρήση της προσέλαβε κοινωνική διάσταση, αποτελώντας και ένα 
είδος Λόγου (Discourse): η συνθήκη αυτή τέθηκε σε συνάρτηση µε την ικανότητα 
γραπτής διατύπωσης των απόψεων του µαθητή µε πειστικό τρόπο, ώστε να 
επιτευχθεί η γόνιµη µεταβολή των επικοινωνιακών δοµών της γνώσης. 

� Ο µετασχηµατισµός της προσλαµβανόµενης διαδικτυακής γνώσης από το µαθητή 
είχε ως συνέπεια τον ακόλουθο µετασχηµατισµό της στάσης, της σκέψης και της 
γλώσσας του (ταυτόχρονος µετασχηµατισµός της γνώσης σε τρία αλληλένδετα 
επίπεδα). 

�  Το διαδικτυακό περιβάλλον µάθησης πρόσφερε στους µαθητές τη δυνατότητα να 
πολλαπλασιάσουν τις βιωµατικές τους εµπειρίες µε άλλες ψηφιακές, δίνοντάς τους 
έτσι την ευκαιρία να πραγµατευτούν πιο αφηρηµένες και σύνθετες έννοιες και να 
προχωρήσουν σε πιο πολύπλοκους νοηµατοδοτικούς χειρισµούς. 
 

 

7.8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

 
Από την εκτεταµένη χρήση του My First Ex κατά τη διάρκεια της έρευνας δράσης 

τεκµηριώθηκε ότι ο ρόλος των πολυτροπικών παραγόντων κάθε ιστοσελίδας στη 
διαµόρφωση της σκέψης του µαθητή είναι σηµαντικός, διότι η σχετική διαδικασία 
αποτελεί την αφετηρία της οργάνωσης του ψηφιακού υλικού µε κριτικό στοχασµό και της 
τελικής παραγωγής γραπτού λόγου (βλ. ‘Ποσοτική ανάλυση ψηφιακών δεδοµένων και 
στατιστικές µετρήσεις’ στο 7ο κεφάλαιο). Υπό την έννοια αυτήν, τόσο ο παράγων του 
ατοµικού ρυθµού πρόσληψης της ερµηνεύσιµης πραγµατικότητας, όσο και εκείνος της 
αυτενέργειας κάθε µαθητή σε πρωτότυπες ερµηνευτικές απόπειρες συναρτώνται µε ειδικές 
τεχνικές και δεξιότητες διαχείρισης των ψηφιακών δεδοµένων εκ µέρους του, σχετίζονται, 
δηλαδή, µε ειδικότερα θέµατα τεχνογραµµατισµού. Μεγάλο µέρος της επίδρασης του 
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κοινωνικο-πολιτισµικού πλαισίου στους νοηµατοδοτικούς χειρισµούς του µαθητή µε τη 
συνδροµή του My First Ex κατέστη ανιχνεύσιµο και διερευνήθηκε στο διαδραστικό 
µαθησιακό πλαίσιο ανάµεσα στον τελευταίο και τις διαδικτυακές πηγές του: 

� Το My First Ex χρησίµευσε ως εργαλείο πρακτικής εφαρµογής του βασικού 
µηχανισµού δόµησης της θεωρίας των υβριδικών σηµείων, της πολυτροπικής 
µεταφοράς, δηλαδή της αντιγραφής/αποκοπής και επικόλλησης υλικών, κοινωνικών 
και σηµειωτικών δεδοµένων. 

� Βοήθησε στη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και µετα-δεδοµένων σχετικά µε 
την πορεία πλοήγησης στους ψηφιακούς προορισµούς κάθε µαθητή και τις 
πολυτροπικές πηγές που προσέλκυσαν περισσότερο το ενδιαφέρον του.  

� Έδωσε τη δυνατότητα εξαγωγής χρήσιµων συµπερασµάτων για τις πολυτροπικές 
επιλογές των µαθητών, τον τρόπο επεξεργασίας του υπό διαπραγµάτευση υλικού 
και τους παράγοντες που επηρέασαν τη διαδικασία δόµησης της νέας γνώσης. 

� Η ποσοτική ανάλυση των ψηφιακών δεδοµένων και οι στατιστικές µετρήσεις 
πολυτροπικών συντελεστών µε βάση τις διαδικτυακές επιλογές των µαθητών 
παρείχαν ενδεικτικές απαντήσεις ως προς τους µηχανισµούς της πολυτροπικής 
µεταφοράς. Οι πολυτροπικοί παράγοντες ταξινοµήθηκαν σε τρεις κατηγορίες, 
αξιολογώντας το ρόλο και τη λειτουργία τους στα ψηφιακά κείµενα µε βάση τα 
κριτήρια των υβριδικών οµοιοτήτων (Αναπαραστατικές ∆οµές), του υβριδικού 
διαλόγου (∆ιαδραστικοί Πόροι) και της υβριδικής µετα-µυθοπλασίας (Συνθετικά 
Νοήµατα) σύµφωνα µε τη θεωρία των Υβριδικών Σηµείων. Ο διαβαθµισµένος 
ρόλος των πολυτροπικών παραγόντων ως κριτηρίων ελκυστικότητας των 
ιστοσελίδων µου έδωσε τη δυνατότητα να διερευνήσω τα κριτήρια και τις 
συνθήκες επιλογής των δεδοµένων.  Ειδικότερα συµπεράσµατα είναι τα εξής: 

• οι κατασκευαστές ελληνικών ιστοσελίδων επιλέγουν κατά κόρον να 
επικοινωνήσουν ‘διαλογικά’ µε τους χρήστες τους µέσω εικόνων. 

• Οι µαθητές δε φαίνεται να αισθάνονταν υποχρεωµένοι να διαβάσουν όλη τη 
σελίδα, αντιθέτως το ενδιαφέρον τους διαρκούσε γύρω στα δύο λεπτά το 
µέγιστο. 

• Ο αριθµός των συνδέσµων ανά σελίδα σπανίως πέφτει κάτω από δέκα και 
στις περισσότερες σελίδες είναι πάνω από εκατό. Σε ορισµένες δε 
περιπτώσεις, µπορεί να υπερβεί και τους διακόσιους: το στοιχείο αυτό 
απηχεί µία δυναµική σύλληψη του πολιτισµού, η οποία πριµοδοτεί 
εναλλακτικές θεωρήσεις και πολυτροπικές κατασκευές της υλικής 
πραγµατικότητας. 

• Κατά µέσον όρο κάθε ιστοσελίδα ενσωµατώνει δώδεκα περίπου εικόνες: οι 
µαθητές ήταν ανοιχτοί στο διάλογο, επιλέγοντας κυρίως ιστοσελίδες µε 
πολύπλευρη παρουσίαση και ιδεολογία, συνήθως υπό µορφή πολυτροπικών 
λεκτικών και οπτικών πόρων. 

• Επιλέγοντας τη χρωµατική επιµειξία ως φόντο των νοηµατοδοτικών πόρων, 
οι µαθητές επέλεξαν την επαναδιαπραγµάτευση των δυνατοτήτων τους 
(affordances). Τα διαφορετικά χρώµατα φόντου επιτελούν πολυτροπικές 
µεταφορές, συµπυκνώνοντας διάφορα πολιτισµικά και αισθητικά 
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συµφραζόµενα µέσω της πλαισίωσης (framing): η συνδηλωτική παρεµβολή 
ανάλογων στυλιστικών ή χρωµατικών επιλογών παραπέµπει σε διαφορετικό 
πολιτισµικό ή αισθητικό πρότυπο, ελκύοντας το µαθητή/χρήστη. 

• Η διάρθρωση των λεκτικών πόρων σε οχτώ µε εννιά παραγράφους ανά 
ιστοσελίδα φανερώνει πως οι µαθητές προτίµησαν τον αφηγητή που ‘σπάει’ 
την αφηγηµατική ροή του κειµένου του για να ‘συνοµιλήσει’ µαζί τους. 
Αυτή η θραύση του αφηγηµατικού/µυθικού ιστού δροµολογήθηκε, 
παράλληλα, µε τη συνδροµή διαφορετικών χρωµάτων φόντου και εικόνων. 
Η παραπάνω διαδικασία εναλλαγής των σηµειωτικών τρόπων, η οποία 
διαµορφώνει το εύρος και τις δυνατότητες επανερµηνείας εκ µέρους των 
µαθητών της σηµειωτικής πραγµατικότητας κάθε ιστοσελίδας, 
συνδυάστηκε µε την οµολογική λειτουργία της εναλλαγής των παραγράφων 
στους αφηγηµατικούς πόρους ως πιθανών ‘ρωγµών του συνθετικού µύθου’ 
που αφήνει σκόπιµα ο κατασκευαστής για να συνοµιλήσει µε το 
µαθητή/χρήστη ή που ο δεύτερος ανακαλύπτει για να παρεµβάλει τη δική 
του ερµηνεία της σηµειωτικής πραγµατικότητας (το τέλος κάθε 
παραγράφου σηµατοδοτεί τη δυνητική ολοκλήρωση των πραγµατευόµενων 
νοηµάτων και δίνει την αίσθηση στο µαθητή/χρήστη πως τον αποδεσµεύει 
προσωρινά). 

• Η ερµηνεία της προτίµησης των µαθητών σε ιστοσελίδες µε 4 – 8 εικόνες 
κατά τη διάρκεια της κατ’ οίκον πλοήγησης στο διαδίκτυο εξηγείται µε 
βάση το γεγονός πως ο εικονικός διάλογος που αναπτύχθηκε ανάµεσα στα 
δύο υποκείµενα (κατασκευαστή και µαθητή) βρήκε καλύτερο δίαυλο 
επικοινωνίας µε έναν µέσο αριθµό εικόνων: όταν ήταν λιγότερες, η 
διαπροσωπική αλληλεπίδραση δεν ήταν επαρκώς διαµεσολαβηµένη, ενώ 
όταν ήταν πάρα πολλές, η διαδραστική σχέση των δύο εµπλεκόµενων σε 
αυτήν τη µετα-λειτουργία υποκειµένων καθίστατο δυσχερής εξαιτίας του 
πλήθους των παρεµβαλλόµενων εικόνων – σηµείων που δρούσαν 
αποπροσανατολιστικά. Αναφορικά µε τα µετα-δεδοµένα των διαδικτυακών 
αναζητήσεων στην αίθουσα των ΗΥ του σχολείου, αυτό το αποτέλεσµα 
επιδέχεται µίας πρόσθετης ερµηνευτικής εκδοχής: εξαιτίας της αργής 
ταχύτητας σύνδεσης του σχολικού δικτύου στο διαδίκτυο, η φόρτωση 
εικόνων – ειδικά µεγάλων – ήταν χρονοβόρα διαδικασία. 

• Το χρώµα φόντου δεν είναι άµεσα εµπλεκόµενο στον καθορισµό του µέσου 
όρου χρόνου που αφιερώνει ο µαθητής. Αντιθέτως, το µόνο σαφές στοιχείο 
είναι ότι οι µαθητές αφιέρωσαν περισσότερο χρόνο σε ιστοσελίδες που 
είχαν µόνο ένα χρώµα φόντου. Στην προκειµένη περίπτωση, η σχετική 
επιλογή έγκειται στο ότι οι µαθητές δεν απέδωσαν τόση σηµασία στο 
χρώµα φόντου, παρά στην αναζήτηση των πληροφοριών, επικεντρώνοντας 
την προσοχή τους σε πολυτροπικούς συντελεστές, όπως οι σύνδεσµοι και οι 
εικόνες. Ενώ, δηλαδή, επισκέφθηκαν ιστοσελίδες µε διαφορετικά χρώµατα 
φόντου και ο συγκεκριµένος πολυτροπικός παράγοντας αποτέλεσε πόλο 
έλξης, τελικά δε διατήρησε για µεγάλο διάστηµα την ισχύ του, εφόσον πολύ 
γρήγορα οι µαθητές επικεντρώθηκαν στους λεκτικούς πόρους. 
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• Συσχέτισα, τέλος, τις παραγράφους και τα χρώµατα φόντου ανά σελίδα µε 
το µέσο όρο χρόνου του µαθητή/χρήστη. Μπορούµε να δούµε καθαρά ότι ο 
τελευταίος προτίµησε απλά χρώµατα φόντου, προκειµένου να µελετήσει 
ένα κείµενο. Επιπλέον, ο αριθµός των παραγράφων δεν επηρεάζει 
ουσιαστικά σε µεγάλο βαθµό το χρόνο του µαθητή, µολονότι – όπως 
βλέπουµε – ο τελευταίος προτίµησε ως επί το πλείστον µία – δύο 
παραγράφους: αυτή η συσχέτιση συναρτάται, φυσικά, και µε το µέγεθος 
των παραγράφων. Σε γενικές γραµµές, στην περίπτωση του αριθµού των 
παραγράφων ισχύει ό,τι και στην προηγούµενη περίπτωση για τα χρώµατα 
φόντου των ιστοσελίδων: ενώ οι µαθητές ελκύονταν από κείµενα µε 
αρκετές εναλλαγές παραγράφων – όπως συµβαίνει και µε τα διαφορετικά 
χρώµατα φόντου – στην ουσία, αυτοί οι πολυτροπικοί παράγοντες δε 
διαδραµάτισαν κοµβικό ρόλο και δε διατήρησαν το ενδιαφέρον τους ζωηρό 
για µεγάλο διάστηµα, καθώς οι µαθητές αναζήτησαν σε τελική ανάλυση την 
απλότητα και την ευκρίνεια στο φόντο, αλλά και κείµενα µικρής έκτασης, 
µίας – δύο παραγράφων, που θα τους έδιναν γρήγορες λύσεις. 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Ο διδακτικός µύθος ως ‘πολυτροπική’ µετα-γλώσσα  
Οι προτεινόµενες διδακτικές αρχές και στρατηγικές αξιοποιούν τη Θεωρία των 

Υβριδικών Σηµείων. Το θεωρητικό επίπεδο διαµορφώνει την εποικοδοµιστική νοοτροπία 
δόµησης της γνώσης µυώντας το µαθητή στη βιωµατική παραγωγή σηµασιολογικών 
συσχετισµών και πρακτικών δραστηριοτήτων: υπό την έννοια αυτήν, οι προτεινόµενες 
διδακτικές αρχές και στρατηγικές λειτουργούν ως αυτόνοµα τµήµατα ενός ευρύτερου, 
συνθετικού διδακτικού µύθου, όπου η µεταφορά και το βίωµα καλλιεργούν την 
προσωπικότητα των µαθητών σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο και νοηµατοδοτούν την 
πολυτροπική µετα-γλώσσα. Ο διδακτικός µύθος όπου εµπλέκονται οι µαθητές είναι 
πολυπρισµατικός και διαλογικός, εφόσον έχει πολλές εκφάνσεις και απαιτεί τη 
συνδιαµορφωτική συµµετοχή τους, αλλά στην ουσία ο ρόλος του διδάσκοντος είναι 
συντονιστικός: εκείνος επιλέγει την οπτική που ανταποκρίνεται αρτιότερα στις απαιτήσεις 
του διδασκόµενου λογοτεχνικού κειµένου και οι µαθητές συνεργάζονται µαζί του στη 
διαδικασία ανακατασκευής των ερµηνευτικών εκδοχών του. Ο πρώτος οικοδοµεί τις 
παραγόµενες στην τάξη γνώσεις στο υπάρχον γνωσιακό υπόβαθρο των µαθητών, 
νοηµατοδοτώντας σύνθετους και ετερόκλητους σηµασιολογικούς συσχετισµούς. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, η µύηση των µαθητών στη φιλοσοφία των λέξεων – κλειδιών και των 
τριών πεδίων (µύθου, λογοτεχνίας και πραγµατικότητας) επενδύεται µε εποικοδοµιστική 
ελαστικότητα και προσαρµόζει το κατάλληλο µεθοδολογικό εργαλείο στις διδακτικές 
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απαιτήσεις κάθε περίστασης. Ο µεθοδολογικός πλουραλισµός οπλίζει το διδάσκοντα µε 
ευελιξία, αλλά ο τελευταίος µπορεί να βρει εναλλακτικές λύσεις κατάλληλες για το 
διδακτικό προφίλ του, ώστε να ενδυναµώσει την πολύπλευρη προσπέλαση των κειµενικών 
δεδοµένων. Σε θεωρητικό επίπεδο,  λοιπόν, η ‘πολυτροπικότητα’ δοµείται µε όρους 
διδακτικής µεθοδολογίας, χρήση εποπτικών µέσων και συνδροµή παντός τύπου 
εκπαιδευτικού υλικού: καίριος κοινωνικός τελεστής του παραγόµενου υβριδικού Λόγου 
(Discourse) είναι ο διδάσκων, ο οποίος δοµεί το διδακτικό µύθο. 

Σε εφαρµοσµένο επίπεδο, η δόµηση των νοητικών και βιωµατικών 
αναπαραστάσεων των µαθητών θεµελιώνεται στα αντίστοιχα διδακτικά πρότυπα κατά τη 
διάρκεια των µαθηµάτων: η εργασία στο σπίτι δοµείται στα θεµέλια των διδακτικών 
χειρισµών του διδάσκοντος στην αίθουσα διδασκαλίας. Το λογισµικό παρέχει έναν 
συµπληρωµατικό ρόλο ως προς εκείνον του διδάσκοντος, υποστηρίζοντας την αυτενεργό 
και ατοµική διάσταση της πληροφοριακής οργάνωσης και σύνθεσης του µαθητή. Έτσι, σε 
εφαρµοσµένο επίπεδο, ο διδακτικός µύθος είναι πολυτροπικός µε βασικό µέσο 
διαµόρφωσης της διαλογικής συνεργασίας τα εικονικά διαδικτυακά περιβάλλοντα. Σε 
εφαρµοσµένο επίπεδο,  λοιπόν, η πολυτροπικότητα κατασκευάζεται χάρη στο προτεινόµενο 
λογισµικό µε την πραγµάτευση των συλλεγόµενων πληροφοριών κατά τη διάρκεια του 
ψηφιακού διαλόγου και την ανασύνταξη των σηµασιολογικών τους διασταυρώσεων κατά τη 
διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου: καίριος κοινωνικός τελεστής του παραγόµενου 
υβριδικού Λόγου (Discourse) είναι ο µαθητής, ο οποίος αποδοµεί το διδακτικό µύθο. 
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∆ιαδίκτυο και νεοελληνική φιλολογία - Εργαλεία και ψηφιακό υλικό 

 

Υποστηρικτικό υλικό στο διαδίκτυο χρήσιµο για τη µελέτη και την έρευνα ζητηµάτων και 

θεµάτων της νεοελληνικής λογοτεχνίας: λεξικά, κατάλογοι βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικές 

ανθολογίες, ψηφιοποιηµένα λογοτεχνικά βιβλία και µελέτες, ψηφιοποιηµένα λογοτεχνικά 

περιοδικά του 19ου και του 20ού αιώνα, κριτικές µελέτες για συγγραφείς και ρεύµατα, 

συµφραστικοί πίνακες λέξεων για το έργο συγκεκριµένων συγγραφέων κ.ά. 

 

1. Ηλεκτρονικά λεξικά 

http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html  

 

2. Κατάλογοι βιβλιοθηκών 

Ζέφυρος: Συλλογικός ηλεκτρονικός κατάλογος όλων των ελληνικών 
ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών:  

http://zephyr.lib.uoc.gr/  

 

Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες (από το Εθνικό Κέντρο 
Τεκµηρίωσης)  

http://argo.ekt.gr/Opac2_3/zConnectELL.html   

 

Βιβλιοθήκες ανθρωπιστικών επιστηµών στην Ελλάδα 

http://argo.ekt.gr/Opac2_2/zConnectELL.html  

 

Βιβλιοθήκη της Βουλής: http://catalog.parliament.gr/  

 

Ακαδηµία Αθηνών -  Βιβλιοθήκη: http://www.academyofathens.gr/  

 

Ε.Λ.Ι.Α.:  http://www.elia.org.gr  

 

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας: www.nlg.gr  

 

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη: http://www.ascsa.edu.gr/gennadius/  
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3. Ηλεκτρονικές βιβλιογραφικές βάσεις δεδοµένων – Ψηφιακές συλλογές 

  Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα 

http://www.benaki.gr/bibliology/ 

 

BIBLIONET - Αναλυτική ετήσια βιβλιογραφία (2000 κ.ε.):  

http://www.biblionet.gr/  

 

Παιδική λογοτεχνία – Βιβλιογραφική βάση: 

  http://www.cc.uoa.gr/ptde/epet/index.html  

 

Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (στο εξής ΕΚΤ):  

http://www.ekt.gr/info-serv/diglib/bases/gr/live/index.html   

 

4. Ψηφιοποιηµένα  βιβλία (λογοτεχνικά και µελέτες) 

Openarchives.gr - Μηχανή αναζήτησης σε πολλές ψηφιακές ελληνικές 
βιβλιοθήκες  

http://www.openarchives.gr/  

  

Ανέµη – Ψηφιακή βιβλιοθήκη του πανεπιστηµίου Κρήτης 

  http://anemi.lib.uoc.gr 

   

∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες 

  http://publiclibs.ypepth.gr  

 

Κοσµόπολις – 20 ψηφιοποιηµένα περιοδικά (19ος-20ός αι.) 

http://xantho.lis.upatras.gr/kosmopolis/  

 

Πλειάς – 26 ψηφιοποιηµένα περιοδικά (19ος-20ός αι.) 

http://xantho.lis.upatras.gr/pleias/ 

 

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου – Ψηφιοποιηµένα λογοτεχνικά περιοδικά (Νέα 
Εστία, Το ∆έντρο, Η Λέξη, Περίπλους, Πλανόδιον, Οδός Πανός, Οροπέδιον, 
Intellectum) 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=488  
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Εθνικό Αρχείο ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών/ (Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης)  

http://www.ekt.gr/info-serv/diglib/bases/digitize/hedi.htm  

 http://phdtheses.ekt.gr/eadd/?locale=el  

 

Ανοικτή πρόσβαση για όλους (Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης): Ηλεκτρονικά 
Αποθετήρια 

http://www.openaccess.gr/ 

 

Ψηφιοθήκη του Α.Π.Θ.:  

http://invenio.lib.auth.gr/?ln=el   

 

Ψηφιακή συλλογή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων «Ηπειροµνήµων» (περιοδικά: 
Εστία, Παναθήναια, Πανδώρα κ.ά.) 

http://pc-3.lib.uoi.gr/e-lib/ 

 

Ψηφιακή συλλογή Πανεπιστηµίου Αθηνών «Πέργαµος» (επετηρίδες, 
πρακτικά συνεδριάσεων, φωτογραφικό υλικό κ.ά.) 

http://www.lib.uoa.gr/yphresies/chfiakes-sylloges/   

   

Ψηφιακή συλλογή της Βιβλιοθήκης της Βουλής 

   http://catalog.parliament.gr/    

 

Ελληνοµνήµων (φιλοσοφικά και επιστηµονικά χειρόγραφα που γράφτηκαν 
στην Ελλάδα κατά το διάστηµα 1600 – 1821. Κοραής, Ψαλλίδας κ.ά.) 

http://www.lib.uoa.gr/hellinomnimon/  

 

Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας (35 µελέτες) 

http://195.251.7.62/iaen/  

  

Internet Archive – Ογκώδης βιβλιοθήκη λογοτεχνικών κειµένων και 
µελετών απ’ όλο τον κόσµο 

 http://www.archive.org 

 

Google – Ογκώδης βιβλιοθήκη λογοτεχνικών κειµένων και µελετών απ’ 
όλο τον κόσµο 

 http://books.google.com/  
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Πύλη για την ελληνική γλώσσα (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. στο εξής 
ΚΕΓ) – 4 ψηφιοποιηµένες ανθολογίες (Κοκκινάκη, Πολέµη, Άγρα, 
Παπαδήµα) 

http://www.greek-
language.gr/greekLang/literature/anthologies/scanned/index.html  

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – ∆ιδακτικά εγχειρίδια: Κείµενα νεοελληνικής 
λογοτεχνίας 

http://pi-schools.sch.gr/gymnasio/ 

http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/  

 

 

5. Ηλεκτρονικές Πύλες, Κόµβοι, ιστοσελίδες 

 

5.1. Πύλες (portals) 

Πύλη για την ελληνική γλώσσα του ΚΕΓ – Η λογοτεχνία στο διαδίκτυο: 
http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/guides/net/index.html  

 

Alfavita – Εκπαιδευτική ηλεκτρονική πύλη 

http://www.alfavita.gr/diktiakimathisi/logotexnia.htm  

 

Μικρός Απόπλους-σύνδεσµοι 

http://www.mikrosapoplous.gr/links.htm  

 

Λέξηµα. Λογοτεχνικό περιοδικό και πύλη 

http://www.lexima.gr/    

 

5.2 Ηλεκτρονικές «βιβλιοθήκες» - ανθολογίες λογοτεχνικών κείµενων 

Σπουδαστήριο του Νέου Ελληνισµού 

www.snhell.gr  

Ειδική σελίδα για τον Καβάφη: http://www.kavafis.gr/  

 

e-bookshop – 100 λογοτεχνικά βιβλία (από 17ο αιώνα – 1930: Βλ. 
συνηµµένο Επίµετρο 1) http://www.e-bookshop.gr/  

Βλ. και σύντοµες παρουσιάσεις «αναλύσεις» των ψηφιοποιηµένων βιβλίων 
µαζί µε πληροφορίες για την εργογραφία των συγγραφέων: 

http://www.e-alexandria.gr/  
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Πύλη για την ελληνική γλώσσα (ΚΕΓ) – Ανθολόγηση νεοελληνικής 
λογοτεχνίας (19ος – 20ός αιώνας) 

http://www.greek-
language.gr/greekLang/literature/anthologies/new/index.html  

 

Πύλη για την ελληνική γλώσσα (ΚΕΓ) – Ανθολόγια νεοελληνικής και 
µεταφρασµένης λογοτεχνίας 

http://www.greek-
language.gr/greekLang/literature/anthologies/library/index.html  

 

Πύλη για την ελληνική γλώσσα (ΚΕΓ) – Ανθολόγια µεταφρασµένης  
ποίησης και πεζογραφίας 

http://www.greek-
language.gr/greekLang/literature/anthologies/european/index.html  

 

Aνθολογία σύγχρονης ελληνικής και ξένης ποίησης (Σταύρος Αµπελάς) 

http://www.geocities.com/ampelast/ 
 

Σύγχρονη ελληνική ποίηση (Χρήστος ∆ηµάκης) 

http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/POETS/POETS.html  

 

  Σελίδες απ’ τη λογοτεχνία στο διαδίκτυο (Κώστας ∆ουρίδας) 

  http://durabond.ca/gdouridas/poetry.html    

 

Σελίδες λογοτεχνίας... (Γιώργος Σαραντάκος) 

http://www.sarantakos.com/keimena.html  

 

Μυριόβιβλος (ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της Εκκλησίας της Ελλάδος) 

http://www.myriobiblos.gr/greekliterature/  

 

Ανθολογία Ελληνικής Ποίησης (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Επιµέλεια: 
∆ηµήτρης Κοσµόπουλος. 100 ποιητές από τον Σολωµό ως σήµερα) 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=414  

 

Παιδική ανθολογία (από παλιά αναγνωστικά του ∆ηµοτικού και από 
νεοελληνικά αναγνώσµατα) 

http://archimidis.sitesled.com/  
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Παιδικό ανθολόγιο (από παλιά αναγνωστικά του ∆ηµοτικού) 

http://www.snhell.gr/kids/categories.asp 

 

  

 5.3. Ιστοσελίδες για νεοέλληνες συγγραφείς 

Πύλη για την ελληνική γλώσσα: Συγκεντρωτικός κατάλογος σελίδων για 
συγγραφείς – αλφαβητική κατάταξη 

http://www.greek-
language.gr/greekLang/literature/guides/net/greek/greek_01.html  

 

Εκπαιδευτική πύλη του ΥΠΕΠΘ 

http://www.e-yliko.gr/default.aspx  

 

Ε.ΚΕ.ΒΙ. - Αρχείο Συγγραφέων από τον 18ο ώς τον 20ό αιώνα  

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=461 

∆εν παρέχει links αλλά βιογραφιικά σηµειώµατα, εργογραφία και 
βιβλιογραφία για 500 νεοέλληνες συγγραφείς από τον 18ο αιώνα έως το 
1935.  

 

6. Μελέτες 

 

Πύλη για την ελληνική γλώσσα ΚΕΓ – παρουσίαση µελετών για τη 
νεοελληνική λογοτεχνία 

http://www.greek-
language.gr/greekLang/literature/studies/studies/index.html 

 

Πύλη για την ελληνική γλώσσα ΚΕΓ – ηλεκτρονικοί «φάκελοι» για 
λογοτεχνικά είδη (αστυνοµική ιστορία, αυτοβιογραφία, διήγηµα κ.ά.)  
(απαιτείται κωδικός πρόσβασης) 

http://www.greek-
language.gr/greekLang/literature/education/european/genres.html 

 

Πύλη για την ελληνική γλώσσα ΚΕΓ – ηλεκτρονικοί «φάκελοι» για 
λογοτεχνικά ρεύµατα/κινήµατα (ροµαντισµός, ρεαλισµός, νατουραλισµός, 
κ.ά.)  (απαιτείται κωδικός πρόσβασης) 

http://www.greek-
language.gr/greekLang/literature/education/european/movements.html 

Πύλη για την ελληνική γλώσσα ΚΕΓ – κριτικά κείµενα για τη νεοελληνική 
και την ευρωπαϊκή λογοτεχνία (απαιτείται κωδικός πρόσβασης) 
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http://www.greek-
language.gr/greekLang/literature/anthologies/library/index.html  

 

Πύλη για την ελληνική γλώσσα ΚΕΓ – Μελέτη για τις ιστορίες της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας 

http://www.greek-
language.gr/greekLang/literature/studies/grammatologies/index.html  

 

Κριτικά σηµειώµατα για σύγχρονους συγγραφείς (∆ιεθνής έκθεση βιβλίου 
στη Φραγκφούρτη 2001) 

http://www.greece2001.gr/13.html  

 

Ανοικτή πρόσβαση για όλους (Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης): Ηλεκτρονικά 
Αποθετήρια 

http://www.openaccess.gr/ 

 

∆ιαπολιτισµός – µελέτες 

http://www.diapolitismos.gr/  

 

Σύγχρονη ελληνική ποίηση (Χρήστος ∆ηµάκης) – µελέτες από περιοδικά 

http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/periodica.htm  

 

Ανοιχτή Λογοτεχνία / Openlit: www.openlit.gr  

Η πόλη στη λογοτεχνία (νεοελληνική και ευρωπαϊκή)  

http://www.openlit.gr/cities.aspx  

Πέντε διδακτικά σενάρια για τη διδασκαλία λογοτεχνικών έργων µε θέµα 
τις αναπαραστάσεις όψεων της πόλης (ελληνικά απόκρυφα µυθιστορήµατα 
του 19ου αιώνα, οι Αόρατες πόλεις του Καλβίνο, οι Έξι νύχτες στην 
Ακρόπολη του Σεφέρη, η Πλατεία Οµονοίας σε κείµενα των Μητσάκη-
Ιωάννου-Κουµανταρέα, λογοτεχνικός χάρτης των Ιωαννίνων). 

 

7. Συµφραστικοί πίνακες λέξεων 

 

Συµφραστικός πίνακας του ποιητικού έργου του Γιώργου Σεφέρη 

http://www.greek-
language.gr/greekLang/literature/tools/concordance/seferis/index.html  

Συµφραστικός πίνακας του ποιητικού έργου του Οδυσσέα Ελύτη (υπό 
προετοιµασία από το ΚΕΓ) 
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Συµφραστικός πίνακας του ποιητικού έργου του Άγγελου Σικελιανού (υπό 
προετοιµασία από το ΚΕΓ) 

 

8. Οπτικοακουστικό υλικό 

 

Πύλη για την ελληνική γλώσσα – Ηλεκτρονικά προϊόντα: Βιβλιογραφική 
ενηµέρωση και περιγραφή 

http://www.greek-
language.gr/greekLang/literature/guides/digital/index.html  

 

Οπτικοακουστικό αρχείο της ΕΡΤ  

http://www.ert-archives.gr/wpasV2/public/index.aspx 

 

Ε.ΚΕ.ΒΙ. - Αρχείο συγγραφέων από τον 18ο ως τον 20o αιώνα  

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=461 

Οι πληροφορίες κοσµούνται και από φωτογραφίες και πορτρέτα 
λογοτεχνών (18ος αι. - 1935) 

 

Σπουδαστήριο του Νέου Ελληνισµού – πορτρέτα και υπογραφές για 100 
περίπου συγγραφείς  

http://www.snhell.gr/anthology/writers.asp  

 

Ε.Λ.Ι.Α. – Φωτογραφικό αρχείο τόπων, προσώπων κ.ά. 

48.000 φωτογραφίες – 10.000 καρτ ποστάλ 

http://www.elia.org.gr  

 

 Εικαστικόν (της Εκκλησίας της Ελλάδας): Εικαστικά – Μουσική 

 http://www.eikastikon.gr/  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
 
 

∆∆ΙΙ∆∆ΑΑΚΚΤΤΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΒΒΗΗΣΣ  
ττοουυ  ∆∆εεγγεερρµµεεννττζζίίδδηη  ΣΣυυµµεεώώνν  
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΝΕΟΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

   ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑ:  

 

1. Είδος εκπαιδευτικού λογισµικού 

1. Το ΕΛ παρέχει τη δυνατότητα εναλλακτικών παρουσιάσεων και ερµηνειών του 
ίδιου θέµατος; 

2. Το ΕΛ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ανασκόπηση των προηγούµενων 
αναζητήσεων ανά πάσα στιγµή; 

3. Υπάρχουν κατάλληλα βοηθήµατα για το µαθητή, ενταγµένα στο λογισµικό, 
όπως: 

a. δυνατότητα αποκοπής πληροφορίας 
b. συνθετικής επικόλλησης πληροφοριών 
c. ιστορικό πλοήγησης 
d. δυνατότητα σηµειωµαταρίου για το µαθητή; 

 
2. ∆ιδακτικό περιεχόµενο 

α) Συµβατότητα περιεχοµένου 
4. Το διδακτικό περιεχόµενο του προγράµµατος τηρεί τις αξίες της κοινωνικής και 

πολιτισµικής ισότητας, της ανοχής στο διαφορετικό και της ειρηνικής 
συµβίωσης; 

5. Το περιεχόµενο του ΕΛ συµπληρώνει και εµπλουτίζει τη διδακτέα ύλη; 
6. Το λογισµικό διευκολύνει τη συσχέτιση γνώσεων από διαφορετικές 

επιστηµονικές περιοχές; 
 

β. Επιστηµονική τεκµηρίωση περιεχοµένου 
7. Η πληροφορία που παρέχει το λογισµικό είναι σύγχρονη και ενηµερωµένη, 

σύµφωνα µε τις τελευταίες εξελίξεις; 
8. Οι διαφορετικές – αντικρουόµενες επιστηµονικές ή άλλες απόψεις 

παρουσιάζονται µε αντικειµενικότητα; 
9. Το περιεχόµενο του προγράµµατος είναι απαλλαγµένο από γλωσσικούς 

υπαινιγµούς και επιπόλαιη χρήση εκφράσεων της καθοµιλουµένης; 
 

γ. Ποσότητα περιεχοµένου 
10. Ο ρυθµός εξέλιξης του προγράµµατος είναι κατάλληλος σε σχέση µε το 

µαθησιακό στόχο; 
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11. Το γνωστικό περιεχόµενο του ΕΛ είναι επαρκές για το συγκεκριµένο µαθησιακό 
στόχο; 
 

δ. Ενηµέρωση περιεχοµένου 
12. Παρέχεται δυνατότητα ενηµέρωσης και προσθήκης του περιεχοµένου του µέσω 

του διαδικτύου; 
13. Προτείνεται πρόσθετο διδακτικό υλικό (κατάλληλα βιβλία, CD Rom, διευθύνσεις 

στον Παγκόσµιο Ιστό [ WWW]); 
 

3. ∆ιδακτική και παιδαγωγική µεθοδολογία 
α. Καθορισµός – Επίτευξη στόχων 

14. Είναι εµφανής ο σκοπός και οι εκπαιδευτικοί στόχοι που θα πρέπει να 
επιτευχθούν µε τη χρήση του ΕΛ; 

15. Ποιος είναι ο ρόλος του διδάσκοντα κατά τη χρήση του ΕΛ (καθοδηγητικός, 
υποβοηθητικός – διευκολυντικός, οργανωτικός, συµβουλευτικός); 

16. Σε ποιο βαθµό το ΕΛ υποστηρίζει τη χρήση εναλλακτικών αλλά και 
ταυτόχρονων µορφών αναπαράστασης της γνώσης; 

17. Το ΕΛ υλοποιεί µία συγκεκριµένη παιδαγωγική αντίληψη για τη µάθηση και την 
επίτευξη των µαθησιακών στόχων; 
 

β. Ενεργοποίηση κινήτρων µάθησης 
18. Γίνεται σύνδεση της βιωµατικής και της επιστηµονικής γνώσης; 

 
19. ∆ίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευόµενο να συµµετέχει ενεργά και να µαθαίνει 

µέσα από τις εµπειρίες του; 
20. Το ΕΛ προκαλεί και ενθαρρύνει τη συνεργατική προσέγγιση της γνώσης; 
21. Το ΕΛ προκαλεί και ενθαρρύνει τη διερευνητική προσέγγιση της γνώσης; 
22. Το ΕΛ προκαλεί και ενθαρρύνει τη δηµιουργική προσέγγιση της γνώσης; 
23. Η πληροφορία εισάγεται και παρουσιάζεται µε µια ποικιλία τρόπων και µορφών 

(οπτικά, ακουστικά); 
 

4.Σχεδίαση και δόµηση του περιεχοµένου 
α. Τρόπος παρουσίασης και δόµησης 

24. Το ΕΛ παρέχει στο µαθητή εναλλακτικές διαδροµές πλοήγησης, ανάλογα µε τις 
προσωπικές του ανάγκες; 

25. Το ΕΛ επιτρέπει την ύπαρξη πολλών διαφορετικών διαδροµών µε ισοδύναµα 
αποτελέσµατα; 

26. Το ΕΛ καλλιεργεί την ικανότητα των µαθητών για αυτόνοµη απόκτηση γνώσεων 
και ερµηνεία γεγονότων; 

27. Το  ΕΛ δηµιουργεί νέες δυνατότητες στο πλαίσιο του υπάρχοντος αναλυτικού 
προγράµµατος; 
 

β. Προσέγγιση του µαθησιακού περιεχοµένου 
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28. Ο τρόπος που προσεγγίζεται το µαθησιακό περιεχόµενο επιτρέπει στο 
διδάσκοντα να πειραµατιστεί σε νέες διδακτικές µεθόδους και µε διαφορετικές 
διδακτικές παρεµβάσεις; 

29. Ο τρόπος προσέγγισης του περιεχοµένου καλλιεργεί τη δηµιουργικότητα των 
µαθητών και αξιοποιεί τη φαντασία τους; 

30. Το ΕΛ ενθαρρύνει τους µαθητές να σκέφτονται για να αποδεχθούν, να 
απορρίψουν, να κρίνουν, να ερµηνεύσουν και να αξιολογήσουν όσα τους 
παρέχονται και τους προβάλλονται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία; 
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5. ∆ιεπιφάνεια χρήστη 
α. Ποιότητα αλληλεπίδρασης 

 
α1. Γλώσσα – Ορολογία  

31. Αποφεύγονται τα κείµενα και οι µακροσκελείς προτάσεις; 
α2. Αποµνηµόνευση πληροφορίας – Εναλλακτικές συσκευές 

32. Περιορίζεται στο ελάχιστο η απαίτηση για αποµνηµόνευση πληροφοριών; 
33. Η διαδικασία εισαγωγής δεδοµένων απαιτεί χρονοβόρες πληκτρολογήσεις ή 

πολύπλοκους χειρισµούς; 
α3. ∆οµή και σχεδίαση 

34. Ο µαθητής µπορεί να προχωρεί στην εκµάθηση του περιεχοµένου µε ευκολία; 
35. Ο τρόπος της αλληλεπίδρασης ενθαρρύνει και διευκολύνει την ενεργό συµµετοχή 

του µαθητή; 
36. Η χρήση των εικονιδίων, των κουµπιών ενεργειών (buttons) και των συνόλων 

επιλογών (menu) είναι προφανής; 
 
β. Έλεγχος της αλληλεπίδρασης ΕΛ – χρήστη και της ροής της πληροφορίας 

 
β1. Έλεγχος αλληλεπίδρασης από το χρήστη 

37. Έχει τη δυνατότητα ο µαθητής να ελέγχει τη ροή της πληροφορίας; 
38. Είναι εύκολη η µετάβαση µπρος – πίσω; 
39. Είναι εύκολη η πλοήγηση και η µετάβαση σε διαφορετικά µέρη της εφαρµογής; 
40. Ο τρόπος εξέλιξης του ΕΛ ελέγχεται από το µαθητή ή είναι αυτόµατος (η οθόνη 

αλλάζει αυτόµατα µετά την πάροδο κάποιου χρόνου); 
β2. Έλεγχος αλληλεπίδρασης από το ΕΛ 

41. Το λογισµικό επιτρέπει αναιρέσεις ενεργειών ή επιλογών του χρήστη; 
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γ. Χαρακτηριστικά στοιχείων πολυµέσων διεπιφάνειας χρήστη 
42. Η χρήση πολυµέσων στις επιλεγόµενες ιστοσελίδες του ΕΛ έχει ρόλο 

υποστηρικτικό και ενισχυτικό προς το µαθητή για την κατάκτηση των 
εκπαιδευτικών στόχων που έχουν τεθεί; 
 

δ. Αισθητικό αποτέλεσµα 
 

δ1. Εµφάνιση της οθόνης 
43. Τα εικονίδια και τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται είναι οικεία στους µαθητές 

και αποδεκτά από την κοινωνική τους οµάδα; 
44. Είναι οµοιόµορφη η χρήση συµβόλων, εικονιδίων, πινάκων και σχεδίων σε όλα 

τα τµήµατα του ΕΛ; 
45. Η θέση και το µέγεθος των στοιχείων στην οθόνη είναι τέτοια ώστε να µην 

παραποιούνται κατά τη χρήση του ΕΛ; 
 

δ2. Παρουσίαση µηνυµάτων 
46. Τα µηνύµατα που εµφανίζονται στο χρήστη είναι απλά και κατανοητά; 
47. Τα µηνύµατα που εµφανίζονται στο χρήστη σε περιπτώσεις λάθους (σε ενέργεια 

ή επιλογή) είναι κατανοητά και επεξηγούν το λάθος που έγινε; 
 

δ3. Κατηγοριοποίηση επιλογών 
48. Οι επιλογές που υπάρχουν είναι οµαδοποιηµένες ανάλογα µε το περιεχόµενό τους 

και τις ενέργειες που αφορούν; 
49. Είναι εύκολο να καταλάβει ο µαθητής σε ποια ενέργεια ή διαδικασία οδηγεί η 

κάθε επιλογή; 
 

δ4. Παρουσίαση µόνο σχετικών πληροφοριών 
50. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι οι απαραίτητες και σχετικές µε την 

τρέχουσα δραστηριότητα κάθε φορά; 
a. Αναφέρετε συγκεκριµένες δραστηριότητες – τµήµατα του ΕΛ όπου οι 

πληροφορίες είναι, κατά τη γνώµη σας, υπερβολικές ή/και µπερδεύουν το 
µαθητή:………………………………………………... 

 
ε. Βοήθεια 

 
51. Παρέχεται δυνατότητα βοήθειας του χρήστη; 

 
6. Άλλες δυνατότητες ΕΛ 

 
α. Κριτήρια αξιολόγησης άλλων δυνατοτήτων ΕΛ 

 
52. Μέσω του ΕΛ δηµιουργείται ένας εσωτερικός διάλογος ερωτήσεων – 

απαντήσεων του µαθητή, ο οποίος τον καθοδηγεί στην αναζήτηση και επιλογή 
χρήσιµων πληροφοριών. Είναι αυτή η διαδικασία προτιµότερη για το µάθηµα 
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της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας από µία στατική διαδοχή συγκεκριµένων 
ερωτήσεων που απαιτούν συγκεκριµένες απαντήσεις; 
 

β. ∆υνατότητα αποθήκευσης – εκτύπωσης - εµπλουτισµού 
 

53. Υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης των δραστηριοτήτων που εκπονεί ο 
µαθητής; 

54. ∆ίνεται στο διδάσκοντα η δυνατότητα να εµπλουτίσει τη διαδικασία µάθησης 
προσθέτοντας νέες ερωτήσεις και δικά του σενάρια; 

55. ∆ίνονται ανάλογες δυνατότητες παρέµβασης στο µαθητή; 
56. Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης σχολίων και προσωπικών σηµειώσεων από το 

µαθητή; 
57. Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης των αποθηκευµένων πληροφοριών του µαθητή; 
58. Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης της πορείας που ακολουθεί η πλοήγησή του στο 

διαδίκτυο; 
59. Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης στατιστικών δεδοµένων που σχετίζονται µε τις 

διαδικτυακές επιλογές του; 
7. Αξιολόγηση µαθητή 

 
α. Αξιολόγηση µαθητή κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

& µε την ολοκλήρωσή της 
 

60. Οι διαδικασίες αξιολόγησης καθορίζονται σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούς 
στόχους και ανταποκρίνονται σε αυτούς, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και µε την 
ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας; 

61. Οι διαδικασίες αξιολόγησης καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία µάθησης 
που ακολουθεί το ΕΛ, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και µε την ολοκλήρωση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας; 

62. Οι δραστηριότητες που περιέχει το ΕΛ είναι κατάλληλες για το µαθησιακό 
στόχο, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και µε την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας; 

63. Φαίνεται καθαρά τι ζητούν από το µαθητή να κάνει οι δραστηριότητες που 
περιέχει το ΕΛ, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και µε την ολοκλήρωση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας; 

64. Σε ποιον βαθµό το ΕΛ προτείνει αυθεντικές, αξιόπιστες εργασίες (εφαρµογή 
δεξιοτήτων σε πραγµατικές καταστάσεις, διλήµµατα), τόσο κατά τη διάρκεια 
όσο και µε την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας; 

65. Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι δραστηριότητες των 
µαθητών είναι σε θέση να καλύψουν δυνητικά όλες τις πτυχές του γνωστικού 
αντικειµένου που παρουσιάζεται; 

66. Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι δραστηριότητες και οι 
εργασίες ζητούν από το µαθητή να εφαρµόσει στην πράξη αυτά που έµαθε; 

67. Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι δραστηριότητες και οι 
εργασίες αναφέρονται σε εφαρµογή των γνώσεων σε πραγµατικές καταστάσεις; 
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68. Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπάρχουν δραστηριότητες 
που βοηθούν το διδάσκοντα να αξιολογήσει την απόδοση των µαθητών του; 

69. Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπάρχουν δραστηριότητες 
που βοηθούν το διδάσκοντα να καταλάβει «τι έµαθαν» οι µαθητές του; 
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8. Τεχνική αρτιότητα 
 

α. Κριτήρια τεχνικής αρτιότητας 
 

70. Απαιτείται επιπλέον λογισµικό για την εγκατάσταση του  ΕΛ; 
71. Μπορεί το ΕΛ να ανταποκριθεί σε αυξανόµενο αριθµό χρηστών; 
72. Χρειάζεται να γίνουν επιπλέον ειδικές ρυθµίσεις αρχικοποίησης από το 

διδάσκοντα; 
73. Παρουσιάστηκαν προβλήµατα κατά την αρχική εγκατάσταση του ΕΛ; 
74. Κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης, υπάρχει απαίτηση για συχνή παρέµβαση 

του χρήστη; 
 

9. Λειτουργικότητα ΕΛ 
 

α. Καταλληλότητα 
 

75. Θεωρείτε πως το ΕΛ ανταποκρίνεται στις δυνατότητες των µαθητών που το 
χρησιµοποιούν; 

76. Θεωρείτε πως το ΕΛ είναι συµβατό µε το ηλικιακό εύρος των µαθητών που θα 
το χρησιµοποιήσουν (ή το χρησιµοποιούν); 

77. Θεωρείτε πως τελικά το ΕΛ εξυπηρετεί τους στόχους που έχουν τεθεί στο 
πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή δραστηριότητας όπου αυτό 
εντάσσεται; 
 

β. Αξιοπιστία 
 

78. Οι περιπτώσεις αποτυχίας ολοκλήρωσης µίας διαδικασίας λόγω σφάλµατος του 
ίδιου του λογισµικού είναι ελάχιστες ή ανύπαρκτες; 

79. Σε περιπτώσεις σφάλµατος σε µία διαδικασία, µπορεί το ΕΛ να διατηρεί 
ορισµένο βαθµό απόδοσης; 

γ. Αποδοτικότητα 
 

80. Οι χρόνοι απόκρισης στις βασικές λειτουργίες του ΕΛ κυµαίνονται σε λογικά 
πλαίσια; 

81. Οι χρόνοι απόκρισης του ΕΛ στις εντολές του χρήστη κυµαίνονται σε λογικά 
πλαίσια; 
 

δ. Ευχρηστία 
 

82. Είναι εύκολο για τους µαθητές να χρησιµοποιήσουν τις βασικές λειτουργίες του 
ΕΛ; 

83. Απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια ή αρκετός χρόνος για την εκµάθηση του 
τρόπου λειτουργίας του ΕΛ; 

84. Η προετοιµασία και η εισαγωγή των δεδοµένων είναι διαδικασίες χρονοβόρες; 
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85. Η προετοιµασία και η εισαγωγή των δεδοµένων είναι διαδικασίες εύκολες στην 
κατανόηση; 

86. Η εκτέλεση επιλογών είναι διαδικασία χρονοβόρα; 
87. Η εκτέλεση επιλογών είναι διαδικασία εύκολη στην κατανόηση; 
88. Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων είναι διαδικασία χρονοβόρα; 
89. Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων είναι διαδικασία εύκολη στην κατανόηση; 

 
ε. Ασφάλεια 

 
90. Παρέχεται προστασία από χρήστες που δεν έχουν άδεια πρόσβασης σε δεδοµένα 

του ΕΛ; 
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10. Συµβατότητα ΕΛ 
 

α. ∆ιαλειτουργικότητα 
 

91. Το ΕΛ ενσωµατώνει δυνατότητα πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο; 
 

11. Εργαλεία διδάσκοντα 
 

α. ∆υνατότητες διαχείρισης τάξης 
 

92. Παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου του ρυθµού εξέλιξης του ΕΛ; 
93. Το ΕΛ διατηρεί αρχείο των δραστηριοτήτων των µαθητών; 
94. Υπάρχει η δυνατότητα οµαδοποίησης των µαθητών σε «τάξεις» ή «οµάδες», 

ώστε να τους χειρίζεται ο διδάσκων οµαδικά; 
95. Υπάρχει δυνατότητα προσδιορισµού από το διδάσκοντα των πεδίων που 

τηρούνται στα αρχεία δραστηριοτήτων των µαθητών; 
96. Παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης των αρχείων δραστηριοτήτων των 

µαθητών; 
97. Παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης (αναζήτηση στοιχείων, επεξεργασία) των 

αρχείων δραστηριοτήτων των µαθητών; 
98. Το σύστηµα τήρησης αρχείων (δραστηριοτήτων, εγγράφων κ.λ.π.) του ΕΛ είναι 

ασφαλές και εύκολο στη χρήση του; 
 

β. ∆υνατότητες διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού 
 

99. Παρέχεται η δυνατότητα συλλογής και µεταφοράς (download) µαθησιακού 
υλικού; 

a. Αν ναι, η δυνατότητα της ηλεκτρονικής συλλογής και µεταφοράς 
(download) µαθησιακού υλικού είναι εύκολη στη χρήση; 

b. Αν ναι, η δυνατότητα της ηλεκτρονικής συλλογής και µεταφοράς 
(download) µαθησιακού υλικού είναι χρήσιµη στην εκπαιδευτική 
διαδικασία; 

 
γ. ∆υνατότητες διαχείρισης εκπαιδευτικών σεναρίων 

 
100. Το πρόγραµµα δίνει στο διδάσκοντα τη δυνατότητα να επιλέξει τον τρόπο 

χρήσης του ΕΛ (απευθείας διδασκαλία, συµπληρωµατικό εργαλείο) στην τάξη; 
101. Πόση προετοιµασία απαιτείται από το διδάσκοντα πριν να χρησιµοποιήσει το 

ΕΛ στην τάξη; 
 

12. Εργαλεία µαθητή 
 

α. Αξιολόγηση εργαλείων µαθητή για υποστήριξη συνεργατικής µάθησης 
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102. Τα εργαλεία συνεργατικής µάθησης βοηθούν τους µαθητές να συνεργάζονται 
µε τους συµµαθητές τους; 
 

β. Αξιολόγηση τετραδίου εργασιών µαθητή  
 

103. Υπάρχει δυνατότητα δηµιουργίας και διαχείρισης τετραδίου εργασιών για τους 
µαθητές; 

104. Η δυνατότητα δηµιουργίας και διαχείρισης τετραδίου εργασιών είναι εύκολη 
στη χρήση; 

105. Υπάρχει δυνατότητα εύκολης επεξεργασίας των στοιχείων που µεταφέρθηκαν 
στο τετράδιο εργασιών των µαθητών; 

106. Μπορεί να γίνει αποθήκευση σε δισκέτα ή εκτύπωση των περιεχοµένων του 
τετραδίου εργασιών των µαθητών; 

107. Το τετράδιο εργασιών παρέχει τη δυνατότητα αµφίδροµης επικοινωνίας µε 
άλλες γενικής χρήσης εφαρµογές (κειµενογράφους, προγράµµατα ζωγραφικής 
κ.λ.π.); 

a. Αν ναι, ο τρόπος επικοινωνίας µε άλλες γενικής χρήσης εφαρµογές είναι 
απλός και  εύχρηστος; 

108. Οι δυνατότητες που προσφέρονται µέσα από το τετράδιο εργασιών των 
µαθητών είναι χρήσιµες στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

109. Η χρήση του τετραδίου διευκολύνει πρακτικά το µαθητή; 
 

13. ∆υνατότητες υποστήριξης του ΕΛ 
 

α. ∆υνατότητες υποστήριξης 
 

110. Το ΕΛ απαιτεί µικρή σχετικά προσπάθεια για τη διάγνωση των αιτιών των 
σφαλµάτων και βλαβών; 

111. Απαιτείται µικρή σχετικά προσπάθεια για την αποκατάσταση σφαλµάτων και 
βλαβών; 
 

14. Εγχειρίδιο χρήσης διδάσκοντα 
 

α. Κριτήρια εγχειριδίου 
 

112. Το ΕΛ συνοδεύεται από εγχειρίδιο µε αναπαραστάσεις εικόνων που επεξηγούν 
τα σταδιακά βήµατα λειτουργίας του; 

113. ∆ίνονται συµβουλές στο διδάσκοντα που αφορούν τον τρόπο ένταξης του ΕΛ 
στην εκπαιδευτική διαδικασία σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών; 

114. Παρουσιάζονται µε σαφήνεια οι διδακτικοί στόχοι; 
115. Υπάρχει συνοπτική περιγραφή του προτεινόµενου τρόπου χρήσης και 

αξιοποίησης του λογισµικού από το διδάσκοντα; 
 

β. Κριτήρια ηλεκτρονικού εγχειριδίου 
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116. Το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης είναι εύχρηστο; 
 
 

117. Το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης είναι λειτουργικό; 
118. Το αισθητικό αποτέλεσµα του ηλεκτρονικού εγχειριδίου χρήσης είναι 

ικανοποιητικό; 
 
 

15. Εγχειρίδιο υποστήριξης διδάσκοντα 
 

α. Κριτήρια εγχειριδίου 
119. Το εγχειρίδιο υποστήριξης περιέχει (ή παρουσιάζει) συγκεκριµένες προτάσεις 

διδακτικής αξιοποίησης του ΕΛ; 
120. Το εγχειρίδιο υποστήριξης δίνει υποδείξεις για δεκατρία εναλλακτικά σενάρια 

διδακτικής αξιοποίησης του ΕΛ; 
121. Τα δεκατρία διδακτικά σενάρια είναι κατάλληλα για το επίπεδο και τη βαθµίδα 

εκπαίδευσης των µαθητών στους οποίους απευθύνονται; 
122. Προτείνονται µαθησιακές δραστηριότητες ποικίλων µορφών; 
123. Οι µαθησιακές δραστηριότητες είναι κατάλληλες για το επίπεδο των µαθητών 

και τη βαθµίδα εκπαίδευσης; 
124. Οι προτάσεις για τη διδακτική αξιοποίηση, τα διδακτικά σενάρια και τις 

µαθησιακές δραστηριότητες περιγράφονται αναλυτικά, ώστε να µπορεί ο 
διδάσκων να τις υλοποιήσει εύκολα; 
 

16. ∆υνατότητες ΕΛ για εκπαίδευση από απόσταση 
 

125. Ενδείκνυται το συγκεκριµένο ΕΛ για εκπαίδευση από απόσταση; 
126. Είναι σε θέση το συγκεκριµένο ΕΛ να ενεργεί ως «διδάσκων σε ετοιµότητα», 

καλύπτοντας την απόσταση ανάµεσα στο διδάσκοντα και το διδασκόµενο; 
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17. Αλληλεπίδραση διδάσκοντος και µαθητή 
 

α. Συνδυασµός µε δραστηριότητες µέσα στην τάξη 
 

127. Οι τρόποι µε τους οποίους µπορεί να συνδυαστεί το ΕΛ µε διάφορες άλλες 
µαθησιακές δραστηριότητες πριν, µετά και κατά τη διάρκεια της χρήσης του 
υπολογιστή από τους µαθητές είναι πολλοί και ικανοποιητικοί; 
 

β. Εργασία σε οµάδες 
128. Το ΕΛ παρέχει ευκαιρίες για οµαδική εργασία; Τι είδους ευκαιρίες είναι αυτές; 
129. Ποια είναι τα επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα; 
130. Υπάρχουν παραλλαγές στη µεθοδολογία, ώστε η χρήση του ΕΛ να 

προσαρµόζεται στις εκάστοτε περιστάσεις; 
 

γ. Ευθύνη της µάθησης 
 

131. Βοηθά το ΕΛ στο να σκέπτονται και να εµπλέκονται οι µαθητές πολύ πιο 
ενεργά στη διαδικασία της µάθησης από ό,τι συµβαίνει κατά την παράδοση του 
µαθήµατος µε τη µορφή διάλεξης; 

132. Μαθαίνουν οι µαθητές να εµπιστεύονται τη σκέψη τους χάρη στο ΕΛ; 
133. Βοηθά το ΕΛ τους µαθητές  

• να συνεργάζονται συχνά 
• να προσεγγίζουν ένα πρόβληµα µε τρόπο περισσότερο ανοιχτό 
• να διατηρούν τη διάθεση να ανταποκριθούν σε µαθησιακές προκλήσεις 
• να ζητούν διευκρινίσεις από τους συµµαθητές τους 

134. Ποιος έχει, κατά τη γνώµη σας, κυρίως την ευθύνη της µάθησης κατά τη 
χρήση του ΕΛ, ο διδάσκων, ο µαθητής ή και οι δύο; ∆ικαιολογήστε την άποψή 
σας. 
 
 

δ. Ο ρόλος του διδάσκοντος 
 

135. Αλλάζει ο ρόλος του διδάσκοντα µε τη χρήση του ΕΛ, ώστε από µεταδότης 
γνώσεων να γίνεται συντονιστής, οργανωτής, διευκολυντής και υποστηρικτής 
της µάθησης; 

136. ∆ίνει το  ΕΛ την ευκαιρία στο διδάσκοντα να αναδείξει την ικανότητά του να 
παρεµβαίνει και να αξιοποιεί τις ποικίλες ευκαιρίες για µάθηση και 
προβληµατισµό, τη στιγµή που αυτές αναδύονται κατά τη διάρκειά της σχετικά 
αυτόνοµης, βιωµατικής ή σύνθετης εργασίας των µαθητών µέσα στο εργαστήρι 
της τάξης; 

137. Αφήνει το ΕΛ περιθώρια παρέµβασης του διδάσκοντα, ώστε να βοηθά τους 
µαθητές να σκεφθούν – έστω και εκ των υστέρων – πάνω στις εµπειρίες και τα 
νοήµατα που έχουν αποκοµίσει; 
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17. Αλληλεπίδραση σχεδιαστή και διδάσκοντος  
 

138. Οι επιδιώξεις σας συµφωνούν µε τη θεωρητική προσέγγιση του σχεδιαστή του 
λογισµικού; 

139. Ποια θεωρία µάθησης υιοθετείται στο προτεινόµενο λογισµικό; 
140. Η συγκεκριµένη θεωρητική προσέγγιση είναι η πιο κατάλληλη σε σχέση µε τις 

ανάγκες των µαθητών και τις δικές σας διδακτικές προθέσεις; 
141. Ο σχεδιασµός του προγράµµατος είναι συνεπής προς τη θεωρία που υποτίθεται 

ότι ακολουθεί; 
142. Ποιος είναι ο δικός σας ρόλος στο πρόγραµµα; 
143. Εντάσσεται αρµονικά το περιεχόµενο του προγράµµατος στους στόχους του 

αναλυτικού προγράµµατος; 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΝΕΟΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

   ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: 

 

1. Είδος εκπαιδευτικού λογισµικού 

1. Το ΕΛ παρέχει τη δυνατότητα εναλλακτικών παρουσιάσεων και ερµηνειών του 
ίδιου θέµατος; 

2. Το ΕΛ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ανασκόπηση των προηγούµενων 
αναζητήσεων ανά πάσα στιγµή; 

3. Υπάρχουν κατάλληλα βοηθήµατα για το µαθητή, ενταγµένα στο λογισµικό, 
όπως: 

a. δυνατότητα αποκοπής πληροφορίας 
b. συνθετικής επικόλλησης πληροφοριών 
c. ιστορικό πλοήγησης 
d. δυνατότητα σηµειωµαταρίου για το µαθητή; 

 
 

2. ∆ιδακτικό περιεχόµενο 
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α) Συµβατότητα περιεχοµένου 
 

4. Το διδακτικό περιεχόµενο παρουσιάζεται µε εναλλακτικές µορφές; 
5. Υπάρχει συνέπεια στους όρους και τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται σε όλη την 

έκτασή του; 
• Αν όχι, αναφέρετε συγκεκριµένα σηµεία όπου υπάρχει πρόβληµα: 

………………………………………………………………………. 
 

β. Επιστηµονική τεκµηρίωση του περιεχοµένου 
 

6. Η πληροφορία του ΕΛ παρέχεται µε αντικειµενική παρουσίαση απόψεων και 
στοιχείων; 

7. Οι διαφορετικές – αντικρουόµενες επιστηµονικές ή άλλες απόψεις 
παρουσιάζονται µε αντικειµενικότητα; 

8. Το περιεχόµενο του προγράµµατος συνδέεται µε υλικό παραποµπών; 
 

γ. Ποσότητα περιεχοµένου 
 

9. Θεωρείτε ότι ο ρυθµός εξέλιξης του προγράµµατος είναι κατάλληλος ή είναι 
γρήγορος; 

10. Ο τρόπος δόµησης και οργάνωσης της πληροφορίας είναι εµφανής; 
 

δ. Ενηµέρωση περιεχοµένου 
 

11. Παρέχεται δυνατότητα ενηµέρωσης και προσθήκης του περιεχοµένου µέσω του 
διαδικτύου; 

12. Προτείνεται πρόσθετο διδακτικό υλικό (κατάλληλα βιβλία, CD-ROM, 
διευθύνσεις στον Παγκόσµιο Ιστό [WWW]); 

 
3. ∆ιδακτική και παιδαγωγική µεθοδολογία 

 
α. Καθορισµός – Επίτευξη στόχων 

 
13. Συνδέει το ΕΛ προϋπάρχουσες γνώσεις σας µε το διδακτικό περιεχόµενό του; 
14. Το ΕΛ παρέχει τη δυνατότητα συνόψισης των ζητούµενων πληροφοριών; 
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β.  Ενεργοποίηση κινήτρων µάθησης 
 

15. Σας δίνεται η δυνατότητα να συµµετέχετε ενεργά και να µαθαίνετε µέσα από τις 
εµπειρίες που αποκοµίζετε; 

16. Το ΕΛ δηµιουργεί κίνητρα ενασχόλησης µαζί του; 
17. Η πληροφορία εισάγεται και παρουσιάζεται µε ποικιλία τρόπων και µορφών 

(οπτικά, ακουστικά); 
 

4.Σχεδίαση και δόµηση του περιεχοµένου 
 

α. Τρόπος παρουσίασης και δόµησης 
 

18. Το ΕΛ σας παρέχει εναλλακτικές διαδροµές πλοήγησης όταν το επιθυµείτε; 
19. Ο τρόπος παρουσίασης των εννοιών σας βοηθάει στην κατανόησή τους; 
20. Το ΕΛ σας επιτρέπει να χρησιµοποιήσετε πολλές διαφορετικές διαδροµές µε 

ισοδύναµα αποτελέσµατα; 
 

β. Προσέγγιση του µαθησιακού περιεχοµένου 
 

21. Μπορείτε να επαναλαµβάνετε µία εκπαιδευτική διαδροµή, αν το επιθυµείτε; 
22. Το ΕΛ σας επιτρέπει να ακολουθείτε διαφορετικές εκπαιδευτικές διαδροµές; 
23. Θεωρείτε ότι ο τρόπος που προσεγγίζεται το περιεχόµενο του ΕΛ είναι 

ενδιαφέρων; 
 

5. ∆ιεπιφάνεια χρήστη 
 

α. Ποιότητα αλληλεπίδρασης 
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α1. Γλώσσα – Ορολογία  
 

24. Αποφεύγονται τα κείµενα και οι µακροσκελείς προτάσεις; 
α2. Αποµνηµόνευση πληροφορίας – Εναλλακτικές συσκευές 

25. Απαιτείται να αποµνηµονεύετε αρκετές πληροφορίες; 
26. Η διαδικασία εισαγωγής δεδοµένων είναι εύκολη ή απαιτεί πολύπλοκους 

χειρισµούς και χρονοβόρες πληκτρολογήσεις; 
α3. ∆οµή και σχεδίαση 

27. Θεωρείτε την εκµάθηση του περιεχοµένου εύκολη; 
a. Αν όχι, αναφέρετε συγκεκριµένα σηµεία όπου αντιµετωπίζετε 

δυσκολίες:……………………………………………………………… 
28. Ο  τρόπος της αλληλεπίδρασης ενθαρρύνει και διευκολύνει τη συµµετοχή σας; 
29. Η χρήση των εικονιδίων, των κουµπιών ενεργειών (buttons) και των συνόλων 

επιλογών (menu) είναι προφανής; 
 

β. Έλεγχος της αλληλεπίδρασης ΕΛ – χρήστη  
και της ροής της πληροφορίας 

 
β1. Έλεγχος αλληλεπίδρασης από το χρήστη 

30. Έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε τη ροή της πληροφορίας; 
31. Είναι εύκολη η µετάβαση µπρος – πίσω; 
32. Είναι εύκολη η πλοήγηση και η µετάβαση σε διαφορετικά µέρη της εφαρµογής; 
33. Η πλοήγηση στο σύστηµα είναι εύκολη; 
34. Χρειαστήκατε αρκετό χρόνο προσαρµογής για να πλοηγηθείτε ικανοποιητικά 

στο σύστηµα; 
35. Υπάρχει δυνατότητα εξόδου από το πρόγραµµα από οποιοδήποτε σηµείο; 
36. Μπορείτε να ελέγξετε τον τρόπο εξέλιξης του ΕΛ; 

β2. Έλεγχος αλληλεπίδρασης από το ΕΛ 
37. Το ΕΛ επιτρέπει αναιρέσεις ενεργειών ή επιλογών σας; 

γ. Χαρακτηριστικά στοιχείων πολυµέσων διεπιφάνειας χρήστη 
 

38. Η χρήση πολυµέσων στις επιλεγόµενες ιστοσελίδες του ΕΛ σας βοηθά να 
κατανοήσετε καλύτερα τη διδασκόµενη ύλη του µαθήµατος της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας;  
 

δ. Αισθητικό αποτέλεσµα 
 

δ1. Εµφάνιση της οθόνης 
39. Είναι οµοιόµορφη η χρήση συµβόλων, εικονιδίων, πινάκων και σχεδίων σε όλα 

τα τµήµατα του ΕΛ; 
40. Παραποιείται η θέση και το µέγεθος των στοιχείων στην οθόνη κατά τη χρήση 

του ΕΛ; 
δ2. Παρουσίαση µηνυµάτων 

41. Τα µηνύµατα που εµφανίζονται είναι απλά και κατανοητά; 
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42. Τα µηνύµατα που εµφανίζονται σε περιπτώσεις λάθους (σε ενέργεια ή επιλογή) 
είναι κατανοητά και επεξηγούν το λάθος που έγινε; 

δ3. Κατηγοριοποίηση επιλογών 
43. Οι επιλογές που υπάρχουν είναι οµαδοποιηµένες ανάλογα µε το περιεχόµενό τους 

και τις ενέργειες που αφορούν; 
44. Είναι εύκολο να καταλάβετε σε ποια ενέργεια ή διαδικασία οδηγεί η κάθε 

επιλογή; 
a. Αν όχι, αναφέρετε συγκεκριµένα σηµεία όπου αντιµετωπίζετε 

δυσκολίες:……………………………………………………………… 
δ4. Παρουσίαση µόνο σχετικών πληροφοριών 

45. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι σχετικές µε την τρέχουσα 
δραστηριότητα κάθε φορά; 

a. Αναφέρετε συγκεκριµένες δραστηριότητες – τµήµατα του ΕΛ όπου οι 
πληροφορίες είναι, κατά τη γνώµη σας, υπερβολικές ή/και σας 
µπερδεύουν:……………………………………………………………. 

 
ε. Βοήθεια 

 
46. Παρέχεται βοήθεια στο µαθητή σε περίπτωση σφάλµατος ή λανθασµένης 

επιλογής; 
 

6. Άλλες δυνατότητες ΕΛ 
 

α. Κριτήρια αξιολόγησης άλλων δυνατοτήτων ΕΛ 
 

47. Μέσω του ΕΛ δηµιουργείται ένας εσωτερικός διάλογος ερωτήσεων – 
απαντήσεων του µαθητή, ο οποίος τον καθοδηγεί στην αναζήτηση και επιλογή 
χρήσιµων πληροφοριών. Είναι αυτή η διαδικασία προτιµότερη για το µάθηµα 
της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας από µία στατική διαδοχή συγκεκριµένων 
ερωτήσεων που απαιτούν συγκεκριµένες απαντήσεις; 
 

β. ∆υνατότητα αποθήκευσης – εκτύπωσης - εµπλουτισµού 
 

48. Υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης των δραστηριοτήτων που εκπονείτε; 
49. Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης σχολίων και προσωπικών σηµειώσεων; 
50. Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης των αποθηκευµένων πληροφοριών σας; 

 
 

7. Αξιολόγηση µαθητή 
 

α. Αξιολόγηση µαθητή κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
& µε την ολοκλήρωσή της 
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51. Το ΕΛ σας δίνει τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης, τόσο κατά τη διάρκεια όσο 
και µε την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας; 

52. Οι δραστηριότητες που περιέχει το ΕΛ είναι σαφώς διατυπωµένες, τόσο κατά τη 
διάρκεια όσο και µε την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας; 

53. Φαίνεται καθαρά τι σας ζητούν να κάνετε οι δραστηριότητες που περιέχει το 
ΕΛ, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και µε την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας; 

54. Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι δραστηριότητες και οι 
εργασίες σας ζητούν να εφαρµόσετε στην πράξη αυτά που µάθατε; 

55. Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι δραστηριότητες και οι 
εργασίες αναφέρονται σε εφαρµογή των γνώσεων που αποκτήσατε σε 
πραγµατικές καταστάσεις; 
 
 

8. Λειτουργικότητα ΕΛ 
 

α. Αξιοπιστία 
 

56. Οι περιπτώσεις αποτυχίας ολοκλήρωσης µίας διαδικασίας λόγω σφάλµατος του 
ίδιου του λογισµικού είναι ελάχιστες ή ανύπαρκτες; 

57. Σε περιπτώσεις σφάλµατος σε µία διαδικασία, µπορεί το ΕΛ να διατηρεί 
ορισµένο βαθµό απόδοσης; 
 

β. Αποδοτικότητα 
 

58. Οι χρόνοι απόκρισης στις βασικές λειτουργίες του ΕΛ κυµαίνονται σε λογικά 
πλαίσια; 

59. Οι χρόνοι απόκρισης του ΕΛ στις εντολές του χρήστη κυµαίνονται σε λογικά 
πλαίσια; 
 

γ. Ευχρηστία 
 

60. Είναι εύκολο να χρησιµοποιήσετε τις βασικές λειτουργίες του ΕΛ; 
61. Απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια ή αρκετός χρόνος για την εκµάθηση του ΕΛ; 
62. Η προετοιµασία και η εισαγωγή των δεδοµένων είναι διαδικασίες χρονοβόρες; 
63. Η προετοιµασία και η εισαγωγή των δεδοµένων είναι διαδικασίες εύκολες στην 

κατανόηση; 
64. Η εκτέλεση επιλογών είναι διαδικασία χρονοβόρα; 
65. Η εκτέλεση επιλογών είναι διαδικασία εύκολη στην κατανόηση; 
66. Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων είναι διαδικασία χρονοβόρα; 
67. Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων είναι διαδικασία εύκολη στην κατανόηση; 

 
δ. Ασφάλεια 
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68. Σας ζητείται άδεια για πρόσβαση σε ορισµένα δεδοµένα; 
 
 

9. Συµβατότητα ΕΛ 
 

α. ∆ιαλειτουργικότητα 
 

69. Το ΕΛ ενσωµατώνει δυνατότητα πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο; 
 

10. Εργαλεία µαθητή 
 

α. Αξιολόγηση εργαλείων µαθητή για υποστήριξη συνεργατικής µάθησης 
 

70. Τα εργαλεία συνεργατικής µάθησης σας βοηθούν να συνεργάζεστε µε τους 
συµµαθητές σας; 
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β. Αξιολόγηση τετραδίου εργασιών µαθητή  
 

71. Υπάρχει δυνατότητα δηµιουργίας και διαχείρισης τετραδίου εργασιών; 
72. Η δυνατότητα δηµιουργίας και διαχείρισης τετραδίου εργασιών είναι εύκολη 

στη χρήση; 
73. Υπάρχει δυνατότητα εύκολης επεξεργασίας των στοιχείων που µεταφέρθηκαν 

στο τετράδιο εργασιών; 
74. Μπορεί να γίνει αποθήκευση σε δισκέτα ή εκτύπωση των περιεχοµένων του 

τετραδίου εργασιών; 
75. Το τετράδιο εργασιών παρέχει τη δυνατότητα αµφίδροµης επικοινωνίας µε 

άλλες γενικής χρήσης εφαρµογές (κειµενογράφους, προγράµµατα ζωγραφικής 
κ.λ.π.); 

a. Αν ναι, ο τρόπος επικοινωνίας µε άλλες γενικής χρήσης εφαρµογές είναι 
απλός και  εύχρηστος; 

76. Η χρήση του τετραδίου σας διευκολύνει πρακτικά; 
 

11. ∆υνατότητες υποστήριξης του ΕΛ 
 

α. ∆υνατότητες υποστήριξης 
 

77. Τα µηνύµατα που αναφέρουν το σφάλµα ή τη βλάβη είναι κατανοητά είναι 
κατανοητά και κατατοπιστικά; 
 

12. Εγχειρίδιο χρήσης µαθητή 
 

α. Κριτήρια εγχειριδίου 
 

78. ∆ίνονται οι διδακτικοί στόχοι, ώστε να καταλάβετε τι µπορείτε να µάθετε µε τη 
βοήθεια του ΕΛ; 
 

79. Η περιγραφή των οδηγιών χρήσης και του ενδεικτικού παραδείγµατος είναι 
παραστατική, χρησιµοποιώντας εικόνες και οθόνες του προγράµµατος; 

80. Είναι εύκολη η εκµάθηση των βασικών λειτουργιών από το εγχειρίδιο χρήσης; 
81. Θεωρείται ικανοποιητικός ο χρόνος που απαιτείται για να µάθει κάποιος να 

χρησιµοποιεί το ΕΛ µελετώντας το εγχειρίδιο χρήσης; 
 

β. Κριτήρια ηλεκτρονικού εγχειριδίου 
 

82. Το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης είναι εύχρηστο; 
83. Το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης είναι λειτουργικό; 
84. Το αισθητικό αποτέλεσµα του ηλεκτρονικού εγχειριδίου χρήσης είναι 

ικανοποιητικό; 
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13. Αλληλεπίδραση διδάσκοντος και µαθητή 
 

α. Συνδυασµός µε δραστηριότητες µέσα στην τάξη 
 

85. Οι τρόποι µε τους οποίους µπορεί να συνδυαστεί το ΕΛ µε διάφορες άλλες 
µαθησιακές δραστηριότητες πριν, µετά και κατά τη διάρκεια της χρήσης του 
υπολογιστή από εσάς είναι πολλοί και ικανοποιητικοί; 
 

β. Εργασία σε οµάδες 
 

86. Το ΕΛ παρέχει ευκαιρίες για οµαδική εργασία; Τι είδους ευκαιρίες είναι αυτές; 
87. Μπορεί η χρήση του ΕΛ να προσαρµόζεται, κατά τη γνώµη σας, σε 

διαφορετικές περιστάσεις; 
 
 

γ. Ευθύνη της µάθησης 
 

88. Σας βοηθά το ΕΛ να σκέφτεστε και να εµπλέκεστε πολύ πιο ενεργά στη 
διαδικασία της µάθησης από ό,τι συµβαίνει κατά την παράδοση του µαθήµατος 
µε τη µορφή διάλεξης; 

89. Μαθαίνετε να εµπιστεύεστε τη σκέψη σας περισσότερο, χάρη στο ΕΛ; 
90. Σας βοηθά το ΕΛ  

• να συνεργάζεστε συχνά 
• να προσεγγίζετε ένα πρόβληµα µε τρόπο περισσότερο ανοιχτό 
• να διατηρείτε τη διάθεση να ανταποκριθείτε σε µαθησιακές προκλήσεις 
• να ζητάτε διευκρινίσεις από τους συµµαθητές τους 

91. Ποιος έχει, κατά τη γνώµη σας, κυρίως την ευθύνη της µάθησης κατά τη 
χρήση του ΕΛ, ο διδάσκων, ο µαθητής ή και οι δύο; ∆ικαιολογήστε την άποψή 
σας. 
 

14. Αλληλεπίδραση σχεδιαστή και µαθητή 
 

92. Η µαθησιακή διαδικασία µε τη χρήση του ΕΛ περιλαµβάνει µαθησιακές 
προκλήσεις για σας; Ποιος είναι ο βαθµός της πολυπλοκότητάς τους κατά την 
εξερευνητική διαδικασία; 

93. Τι ποιότητα αλληλεπίδρασης υπάρχει ανάµεσα σε σας και τον υπολογιστή (τι 
είδους «δάσκαλος», δηλαδή, γίνεται ο υπολογιστής); Πόση ελευθερία και 
αυτονοµία σας παρέχει το πρόγραµµα κατά τη διαδικασία της µάθησης; 

94. Η παρέµβαση των διαδικτυακών πηγών στην εξερευνητική διαδικασία 
συνδυάζεται αρµονικά µε την αυτονοµία που σας προσφέρει το ΕΛ; 
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ΝΕΟΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

   ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ: 

  

1. Είδος εκπαιδευτικού λογισµικού 

 

1. Το ΕΛ παρέχει τη δυνατότητα εναλλακτικών παρουσιάσεων και ερµηνειών του 
ίδιου θέµατος; 

2. Το ΕΛ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ανασκόπηση των προηγούµενων 
αναζητήσεων ανά πάσα στιγµή; 

3. Υπάρχουν κατάλληλα βοηθήµατα για το µαθητή, ενταγµένα στο λογισµικό, 
όπως: 

a. δυνατότητα αποκοπής πληροφορίας 
b. συνθετικής επικόλλησης πληροφοριών 
c. ιστορικό πλοήγησης 
d. δυνατότητα σηµειωµαταρίου για το µαθητή; 

 
 

2. ∆ιεπιφάνεια χρήστη 
 

α. Ποιότητα αλληλεπίδρασης 
 

α1. Αποµνηµόνευση πληροφορίας – Εναλλακτικές συσκευές 
4. Παρέχονται εναλλακτικοί τρόποι για την εκτέλεση ενεργειών και εντολών; 
5. Παρέχονται εναλλακτικές διαδικασίες για την εισαγωγή δεδοµένων; 

α2. ∆οµή και σχεδίαση 
6. Υπάρχει συνοχή της διεπιφάνειας χρήστη σε όλες τις ενότητες; 
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β. Έλεγχος της αλληλεπίδρασης ΕΛ – χρήστη  
και της ροής της πληροφορίας 

 
β1. Έλεγχος αλληλεπίδρασης από το χρήστη 

7. ∆ίνεται η δυνατότητα στο χρήστη (µαθητή – διδάσκοντα) να ελέγχει τη ροή της 
πληροφορίας; 

8. Υπάρχουν σύνολα επιλογών (menu); 
a. Αν ναι, υπάρχει παντού η επιλογή της επιστροφής στο κεντρικό σύνολο 

επιλογών (menu); 
9. Υπάρχει δυνατότητα εξόδου από το πρόγραµµα από οποιοδήποτε σηµείο; 
10. Παρέχεται η δυνατότητα εναλλακτικών διαδροµών στο ΕΛ; 
11. Ο τρόπος εξέλιξης του ΕΛ ελέγχεται από το χρήστη (µαθητή – διδάσκοντα) ή 

είναι αυτόµατος (η οθόνη αλλάζει αυτόµατα µετά την πάροδο κάποιου χρόνου); 
β2. Έλεγχος αλληλεπίδρασης από το ΕΛ 

12. Το λογισµικό επιτρέπει αναιρέσεις ενεργειών ή επιλογών του χρήστη (µαθητή – 
διδάσκοντα); 
 

γ. Χαρακτηριστικά στοιχείων πολυµέσων διεπιφάνειας χρήστη 
 

13. Είναι λειτουργική η χρήση πολυµέσων µόνο στις επιλεγόµενες ιστοσελίδες του 
ΕΛ; 

 
δ. Αισθητικό αποτέλεσµα 

 
δ1. Εµφάνιση της οθόνης 

14. Το µέγεθος της γραµµατοσειράς, τα σύµβολα και τα εικονίδια είναι τέτοια ώστε 
να είναι ευανάγνωστα κατά την προβολή µε µηχανή προβολής; 

15. Είναι οµοιόµορφη η χρήση συµβόλων, εικονιδίων, πινάκων και σχεδίων σε όλα 
τα τµήµατα του ΕΛ; 

16. Η θέση και το µέγεθος των στοιχείων στην οθόνη είναι τέτοια ώστε να µην 
παραποιούνται κατά την εξέλιξη του ΕΛ; 

δ2. Παρουσίαση µηνυµάτων 
17. Το µέγεθος και η µορφή των µηνυµάτων βρίσκονται σε αρµονία µε το σύνολο 

της οθόνης; 
δ3. Κατηγοριοποίηση επιλογών 

18. Οι επιλογές που υπάρχουν είναι οµαδοποιηµένες ανάλογα µε το περιεχόµενό τους 
και τις ενέργειες που αφορούν; 

19. Οι επιλογές παρουσιάζονται µε απλές, σύντοµες λέξεις; 
20. Οι επιλογές οδηγούν σε τµήµατα σχετικά µε αυτό που περιγράφουν στο 

περιεχόµενό τους; 
 

ε. Βοήθεια 
 

21. ΒΟΗΘΕΙΑ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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3. Άλλες δυνατότητες ΕΛ 

 
α. ∆υνατότητα αποθήκευσης – εκτύπωσης - εµπλουτισµού 

 
22. Υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης των δραστηριοτήτων που εκπονεί ο 

µαθητής; 
23. ∆ίνεται στο διδάσκοντα η δυνατότητα να εµπλουτίσει τη διαδικασία µάθησης 

προσθέτοντας νέες ερωτήσεις και δικά του σενάρια; 
24. ∆ίνονται ανάλογες δυνατότητες παρέµβασης στο µαθητή; 
25. Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης σχολίων και προσωπικών σηµειώσεων από το 

µαθητή; 
26. Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης των αποθηκευµένων πληροφοριών του µαθητή; 
27. Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης της πορείας που ακολουθεί η πλοήγησή του στο 

διαδίκτυο; 
28. Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης στατιστικών δεδοµένων που σχετίζονται µε τις 

διαδικτυακές επιλογές του; 
 

4. Αξιολόγηση µαθητή 
 

α. Αξιολόγηση µαθητή κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
& µε την ολοκλήρωσή της 

 
29. Το ΕΛ δίνει στο µαθητή δυνατότητα αυτοαξιολόγησης µε την ολοκλήρωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας; 
 

5. Τεχνική αρτιότητα 
 

α. Κριτήρια τεχνικής αρτιότητας 
 

30. Παρουσιάστηκαν προβλήµατα κατά την αρχική εγκατάσταση του ΕΛ; 
31. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, υπάρχει απαίτηση για συχνή παρέµβαση 

του χρήστη; 
32. Το ΕΛ χρησιµοποιεί web browser (φυλλοµετρητή του Παγκόσµιου Ιστού); 
33. Είναι το ΕΛ ουδέτερο σε σχέση µε το λειτουργικό σύστηµα που χρησιµοποιείται; 
34. Απαιτείται επιπλέον λογισµικό για την εγκατάσταση του ΕΛ; 
35. Μπορεί το ΕΛ να ανταποκριθεί σε αυξανόµενο αριθµό χρηστών; 
36. Χρειάζεται να γίνουν επιπλέον ειδικές ρυθµίσεις αρχικοποίησης από το 

διδάσκοντα; 
37. Χρησιµοποιήθηκαν σύγχρονες τεχνολογικές προσεγγίσεις κατά το σχεδιασµό και 

την ανάπτυξη του ΕΛ, όπως αρχιτεκτονική πελάτη – εξυπηρετητή (client – 
server architecture); 

a. Αν ναι, αναφέρετε συγκεκριµένα;……………………………………... 
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38. Χρησιµοποιήθηκαν σύγχρονες τεχνολογικές προσεγγίσεις κατά το σχεδιασµό και 
την ανάπτυξη του ΕΛ, όπως αντικειµενοστρεφής σχεδίαση (object oriented 
design), επαναχρησιµοποίηση ψηφίδων λογισµικού (component reusability); 

a. Αν ναι, αναφέρετε συγκεκριµένα;……………………………………... 
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6. Λειτουργικότητα ΕΛ 
 

α. Αξιοπιστία 
 

39. Σε περίπτωση σφάλµατος σε µία διαδικασία, µπορεί το ΕΛ να διατηρεί ορισµένο 
βαθµό απόδοσης; 
 

β. Αποδοτικότητα 
 

40. Οι χρόνοι απόκρισης στις βασικές λειτουργίες του ΕΛ κυµαίνονται σε λογικά 
πλαίσια; 

41. Οι χρόνοι απόκρισης του ΕΛ στις εντολές του χρήστη κυµαίνονται σε λογικά 
πλαίσια; 
 

γ. Ευχρηστία 
 

42. Η προετοιµασία και η εισαγωγή των δεδοµένων είναι διαδικασίες χρονοβόρες; 
43. Η εκτέλεση επιλογών είναι διαδικασία χρονοβόρα; 
44. Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων είναι διαδικασία χρονοβόρα; 

 
δ. Ασφάλεια 

 
45. Παρέχεται προστασία από χρήστες που δεν έχουν άδεια πρόσβασης σε ορισµένα 

δεδοµένα του ΕΛ; 
7. Συµβατότητα ΕΛ 

 
α. ∆υνατότητα µεταφοράς 

 
46. Το ΕΛ έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί µε τέτοιον τρόπο ώστε να µπορεί να 

εγκατασταθεί σε εργαστηριακά περιβάλλοντα µε διαφορετικές προδιαγραφές ως 
προς την υποδοµή; 

47. Το ΕΛ µπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σε εργαστήρια µε 
περιορισµένη υποδοµή; 

48. Το ΕΛ µπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σε σταθµούς εργασίας µε 
λιγότερες δυνατότητες (π.χ. συστήµατα χωρίς µονάδα CD-ROM, κάρτα ήχου ή 
άλλη συσκευή πολυµέσων); 
 

β. ∆υνατότητα επαναχρησιµοποίησης 
 

49. Είναι δυνατόν το  ΕΛ να χρησιµοποιηθεί ως τµήµα άλλης εφαρµογής, σχετικής 
µε τις λειτουργίες και τους σκοπούς αυτού; 

50. Είναι δυνατόν τµήµατα του ΕΛ να χρησιµοποιηθούν ως τµήµατα άλλης 
εφαρµογής, σχετικής µε τις λειτουργίες και τους σκοπούς αυτού; 
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51. Είναι δυνατόν το ΕΛ να χρησιµοποιεί άλλη εφαρµογή εκπαιδευτικού λογισµικού 
σχετική µε τις λειτουργίες και τους σκοπούς αυτού; 

52. Είναι δυνατόν το ΕΛ να χρησιµοποιεί τµήµατα άλλης εφαρµογής εκπαιδευτικού 
λογισµικού σχετικής µε τις λειτουργίες και τους σκοπούς αυτού; 
 

γ. ∆ιαλειτουργικότητα 
 

53. Το ΕΛ ενσωµατώνει δυνατότητα πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο; 
54. Το ΕΛ βρίσκεται σε συνέργεια µε ευρείας χρήσης δικτυακές εφαρµογές, όπως 

δηµοφιλείς web browsers; 
55. Το ΕΛ βρίσκεται σε συνέργεια µε ευρείας χρήσης δικτυακές εφαρµογές, όπως 

ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες; 
11. Εργαλεία διδάσκοντα 

 
α. ∆υνατότητες διαχείρισης τάξης 

 
56. Παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου του ρυθµού εξέλιξης του ΕΛ από το 

διδάσκοντα; 
57. Το ΕΛ διατηρεί αρχείο των δραστηριοτήτων των µαθητών; 
58. Υπάρχει η δυνατότητα οµαδοποίησης των µαθητών σε «τάξεις» ή «οµάδες», 

ώστε να τους χειρίζεται ο διδάσκων οµαδικά; 
59. Υπάρχει δυνατότητα προσδιορισµού από το διδάσκοντα των πεδίων που 

τηρούνται στα αρχεία δραστηριοτήτων των µαθητών; 
60. Παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης των αρχείων δραστηριοτήτων των 

µαθητών; 
61. Παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης (αναζήτηση στοιχείων, επεξεργασία) των 

αρχείων δραστηριοτήτων των µαθητών; 
62. Το σύστηµα τήρησης αρχείων (δραστηριοτήτων, εγγράφων κ.λ.π.) του ΕΛ είναι 

ασφαλές; 
 

β. ∆υνατότητες διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού 
 

63. Παρέχεται η δυνατότητα συλλογής και µεταφοράς (download) µαθησιακού 
υλικού; 
 

γ. ∆υνατότητες διαχείρισης εκπαιδευτικών σεναρίων 
 

64. Το πρόγραµµα δίνει στο διδάσκοντα τη δυνατότητα να επιλέξει τον τρόπο 
χρήσης του ΕΛ (απευθείας διδασκαλία, συµπληρωµατικό εργαλείο) στην τάξη; 
 

10. Εργαλεία µαθητή 
 

α. Αξιολόγηση τετραδίου εργασιών µαθητή  
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65. Υπάρχει δυνατότητα δηµιουργίας και διαχείρισης τετραδίου εργασιών για τους 
µαθητές; 

66. Υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας των στοιχείων που µεταφέρθηκαν στο 
τετράδιο εργασιών των µαθητών; 

67. Μπορεί να γίνει αποθήκευση σε δισκέτα ή εκτύπωση των περιεχοµένων του 
τετραδίου εργασιών των µαθητών; 

68. Το τετράδιο εργασιών παρέχει τη δυνατότητα αµφίδροµης επικοινωνίας µε 
άλλες γενικής χρήσης εφαρµογές (κειµενογράφους, προγράµµατα ζωγραφικής 
κ.λ.π.); 

a. Αν ναι, ο τρόπος επικοινωνίας µε άλλες γενικής χρήσης εφαρµογές είναι 
απλός και  εύχρηστος; 

69. Οι δυνατότητες που προσφέρονται µέσα από το τετράδιο εργασιών των 
µαθητών είναι χρήσιµες στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

70. Η χρήση του τετραδίου διευκολύνει πρακτικά το µαθητή; 
 

11. ∆υνατότητες υποστήριξης του ΕΛ 
 

α. ∆υνατότητες υποστήριξης 
 

71. Το ΕΛ απαιτεί µικρή σχετικά προσπάθεια για τη διάγνωση των αιτιών των 
σφαλµάτων και βλαβών; 

72. Απαιτείται µικρή σχετικά προσπάθεια για την αποκατάσταση σφαλµάτων και 
βλαβών; 
 

12. ∆υνατότητες ΕΛ για εκπαίδευση από απόσταση 
 

73. Ενδείκνυται το συγκεκριµένο ΕΛ για εκπαίδευση από απόσταση; 
74. Είναι σε θέση το συγκεκριµένο ΕΛ να ενεργεί ως «διδάσκων σε ετοιµότητα», 

καλύπτοντας την απόσταση ανάµεσα στο διδάσκοντα και το διδασκόµενο; 
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∆είγµα των αποµαγνητοφωνηµένων συνεντεύξεων 

Συνεντεύξεις 

Πρώτη οµάδα 

Εγώ: Θέλω τη βοήθειά σας. Θα µου πείτε κάποια πράγµατα για να αξιολογήσετε εσείς 
αυτό που προσπάθησα να κάνω και να µου πείτε 5 πράγµατα που θα µε 
βοηθήσουν να καταλάβω καλύτερα αν σας βοήθησε αυτή όλη η δουλειά που 
κάναµε. Στον τρόπο µε τον οποίο έκανε ο διδάσκων το µάθηµα παραδοσιακά πριν 
έρθω εγώ τι σας άρεσε περισσότερο και τι θα θέλατε να αλλάξει. 

Μαθ. Να πω τη γνώµη µου; 

Εγώ: Βεβαίως. Όποιος θέλει µιλάει ελεύθερα.  

Μαθ.: Εγώ σε σχέση µε πέρσι δεν µου άρεσαν φέτος τα κείµενα. ∆εν ξέρω. ∆εν έχετε 
σχέση. ∆ε µ’άρεσαν. ∆εν ξέρω. ∆ε µου κίνησαν το ενδιαφέρον φέτος µε τον 
τρόπο που γινόταν. Ενώ πέρσι µε τη παλιά µου φιλόλογο πιο πολύ µου άρεσαν.  

Εγώ: Μάλιστα. Γιατί; Υπάρχει κάποιος συγκεκριµένος λόγος; 

Μαθ.: Όχι. ∆εν ξέρω. ∆ε µου άρεσαν. Ο τρόπος που τα έκανε ο διδάσκων δε µου άρεσαν.  

Μαθ.: Ο τρόπος διδασκαλίας.  

Εγώ: Ναι αυτό λέω. Συγκεκριµένα γιατί.  

Μαθ.: Γιατί δεν µας έδινε φυλλάδια για ενότητες, για να µας εξηγήσει καλύτερα το 
µάθηµα. Ενώ η περσινή µας η κυρία µας έδινε φυλλάδια και ήταν πιο ευχάριστο 
το µάθηµα.  

Εγώ: Φυλλάδια έδινε βέβαια από ότι είδα αλλά προφανώς δεν έγραφε αυτά που θέλατε.  

Μαθ.: Ναι.  

Εγώ: ∆εν τα έγραφε τόσο ξεκάθαρα.  

Μαθ.: Τα έγραφε πιο επιστηµονικά και εγώ προσωπικά για εµένα δεν τα καταλάβαινα.  

Εγώ: Πολύ επιστηµονικά. ∆ηλαδή δυσνόητα φυλλάδια; 

Μαθ.: Ναι.  

Εγώ: Κάτι που σας άρεσε περισσότερο στον τρόπο που έκανε το µάθηµα; Κάτι που σας 
άρεσε πολύ; Όχι. Λοιπόν. Σας βοήθησε η δική µου η παρέµβαση; Που ήρθα µετά 
και κατεβήκαµε στους υπολογιστές; 

Μαθ.: Ναι, ωραία ήταν. Ήταν πιο ευχάριστο το µάθηµα έτσι γιατί µάθαµε να 
λειτουργούµε οµαδικά. ∆εν ξέρω τώρα.  
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Μαθ.: Μας βοήθησε και πολύ οι λέξεις κλειδιά που µας δίνατε που γράφαµε στον πίνακα. 
Γιατί µετά άρχισε να το κάνει ο διδάσκων και πιστεύω ότι αυτό µας βοήθησε 
πάρα πολύ γιατί καταλαβαίναµε ποιες είναι οι …… λέξεις και ………τις κάναµε 
µία µία τις λέξεις και όλα αυτά.  

Εγώ: Βοήθησαν δηλαδή οι λέξεις κλειδιά; 

Μαθ.: Εµένα περισσότερο αυτό µε βοήθησε.  

Εγώ: Μάλιστα. Η χρήση τώρα του προγράµµατος του ηλεκτρονικού. Σας δίνει κάποιες 
ευκαιρίες για να εκφράσετε τις προσωπικές σας απόψεις; Σας δίνει το δικαίωµα 
να γράψετε κάποια πράγµατα που πιστεύετε µόνο εσείς και τα οποία είναι καθαρά 
υποκειµενικά; Το έχετε δουλέψει το πρόγραµµα; 

Μαθ.: Στο σπίτι; 

Εγώ: Ναι.  

Μαθ.: Ναι.  

Εγώ: Οπουδήποτε. Σας δίνει δικαίωµα να εκφράσετε προσωπικές απόψεις, υποκειµενικές; 

Μαθ.: Ναι.  

Μαθ.: Πολλές φορές. Βασικά το πρώτο κείµενο που κάναµε το ……… πως λεγόταν δεν 
θυµάµαι, ενώ τα βήµατα είναι πιο δύσκολα, γίνεται πιο εύκολα στην κατανόηση.  

Μαθ.: Και γενικά πρώτα ψάχνουµε πληροφορίες και µετά γράφαµε και δικά µας 
πράγµατα. Ή βλέπαµε και άλλες απόψεις στο internet κ.λ.π. 

Εγώ: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έχουµε στο προγραµµατάκι µας το µύθο, τη λογοτεχνία και 
την πραγµατικότητα. Αν θυµάστε, 3 κατηγορίες. Σας βοηθάει αυτό; Που τα 
συγκρίνουµε αυτά; Πιστεύετε ότι κερδίζετε κάτι από αυτό; Που έχουµε αυτά τα 3 
πραγµατάκια που τα συγκρίνουµε; 

Μαθ.: Είναι πολύ καλό γιατί βρίσκουµε οµοιότητες και κατανοούµε καλύτερα το κείµενο 
µέσα από αυτό. Γιατί δε βλέπουµε µόνο τη µία µεριά αλλά βλέπουµε ότι 
υπάρχουν και άλλοι παρόµοιοι µύθοι και.  

Μαθ.: ………………… 

Εγώ: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Στη διάρκεια του µαθήµατος προτιµάτε τις ερωτήσεις που 
σας αφήνουν ελεύθερους να πείτε τη γνώµη σας; 

Μαθ.: Ναι.  

Μαθ.: Εννοείτε τις ερωτήσεις στο κείµενο.  

Εγώ: Μία ανοιχτή ερώτηση η οποία σας αφήνει όλο το δικαίωµα να πείτε ότι θέλετε.  
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Μαθ.: Και βέβαια.  

Μαθ.: Και όχι αυτές εννοείτε που είναι καθαρά µέσα από το κείµενο.  

Εγώ: Και όχι αυτές που σας καθοδηγούν.  

Μαθ.: Ναι είναι πιο εύκολο και είναι 

Μαθ.: Την άποψή σου, κρίνεις.  

Εγώ: Προτιµάτε; Σας αρέσει να δουλεύετε οµαδικά; Σε οµάδες; 

Μαθ.: Πριν ξεκινήσουµε το πρόγραµµα µαζί µε το διδάσκοντα δεν µας άρεσε γιατί δεν 
είχαµε το τρόπο για να δραστηριοποιηθούµε, αλλά µετά στο πρόγραµµα µας 
άρεσε που ασχολούµασταν µε τους υπολογιστές, συνεργαζόµασταν, βοηθούσαµε 
ο ένας τον άλλο και µας άρεσε.  

Εγώ: ∆ηλαδή πριν το πρόγραµµα κάνατε οµαδική; 

Μαθ.: Κάναµε µία φορά.  

Εγώ: Αλλά δεν βγήκε καλή.  

Μαθ.: Ναι, γιατί ήταν σύµφωνα µέσα από το κείµενο να δουλέψουµε ενώ µε το 
πρόγραµµα ήταν πιο εύκολο, ψάχναµε πληροφορίες από το internet, ήταν πιο 
ωραίο.  

Μαθ.: Γενικά βλέπαµε και τους µύθους που διαλέγανε τα άλλα τα παιδιά, βλέπαµε τις 
οµοιότητες, τις διαφορές και µέσα από αυτό ψάχναµε άλλους µύθους, 
καταλαβαίναµε καλύτερα το κείµενο γιατί το συγκρίναµε κατά κάποιο τρόπο µε 
το µύθο που ψάχναµε και οι ίδιοι να βρούµε.  

Εγώ: Σας βοήθησε αυτό; 

Μαθ.: Ναι.  

Εγώ: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και τώρα κάτι τελευταίο να µου πείτε. Ως προς το 
πρόγραµµα αυτό, όταν δουλεύετε την άσκηση µε οµάδες και µετά στους 
υπολογιστές και όλα αυτά. Αυτό βελτιώνει την επικοινωνία σας µε τους 
συµµαθητές σας; 

Μαθ.: Ναι, εγώ να σας πω την αλήθεια εδώ µε τον  Ε………. δεν µιλούσαµε στην αρχή 
της χρονιάς ενώ όταν αρχίσαµε να δουλεύουµε οµαδικά κάνουµε πολύ καλή 
παρέα τώρα.  

Εγώ: Πολύ ωραία. Εµπλουτίζει τις γνώσεις σας; 

Μαθ.: Ναι γιατί, πες.  

Μαθ.: ………………… 
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Εγώ: Πολύ ωραία. Οξύνει την κριτική σας ικανότητα; Σας κάνει να την έχετε κριτική τη 
σκέψη σας;  

Μαθ.: Σύµφωνα µε τα κείµενα; 

Εγώ: Όχι. Έτσι όπως ψάχνατε.  

Μαθ.: Γενικά;  

Εγώ: Σας κάνει να δουλεύει το µυαλό καλύτερα και να έχει πιο καλή κριτική ικανότητα; 
Να κρίνετε καλύτερα; 

Μαθ.: Ναι, γιατί έχουµε και τις άλλες απόψεις και δε βλέπουµε µόνο τη δική µας πλευρά. 
Μετά µπορεί να συµφωνήσουµε και µε κάποιον άλλον.  

Εγώ: Πολύ ωραία. Καλλιεργεί τη φαντασία σας; 

Μαθ.: Ναι µε τις λέξεις που µας δίνετε, µε τις λέξεις κλειδιά. 

Εγώ: Μάλιστα. Και το τελευταίο αν σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα και βαθύτερα 
την πραγµατικότητα. Είτε της εποχής εκείνης που αναφέρεται το έργο, είτε την 
εποχή του συγγραφέα, είτε τη σηµερινή εποχή. Μέσα από τον παραλληλισµό 
καταστάσεων ανάλογα µε αυτά που περιγράφει. Σας βοηθάει να κατανοήσετε 
καλύτερα την πραγµατικότητα; 

Μαθ.: βρίσκοντας …… 

Εγώ: Ουσιαστικά στοιχεία. Όχι µε τον µύθο. Αν σας βοηθάει να καταλάβετε καλύτερα.  

Μαθ.: Ναι αυτό. Καταλαβαίνουµε καλύτερα την πραγµατικότητα βρίσκοντας κοινά 
στοιχεία ……… µπορούµε να καταλάβουµε και καλύτερα και να κατανοήσουµε 
την πραγµατικότητα. ∆ηλαδή το κείµενο που κάνουµε εκείνη τη στιγµή.  

 

∆εύτερη οµάδα 

Εγώ:  Στον τρόπο µε τον οποίο έκανε ο διδάσκων το µάθηµα παραδοσιακά. Τι σας άρεσε 
πριν έρθω εγώ. Πριν κάνουµε αυτό µε τους υπολογιστές. Τι σας άρεσε 
περισσότερο και τι θα θέλατε να αλλάξει στον συγκεκριµένο παραδοσιακό τρόπο.  

Μαθ.:  Αυτό που µου άρεσε είναι ότι σήκωνε µόνο όσους σήκωναν τα χέρια.  

Εγώ:  Πως;  

Μαθ.:  Σήκωνε, έδινε το λόγο µόνο σε όσους σήκωναν τα χέρια και όχι σαν τους άλλους 
καθηγητές που µας ανάγκαζαν να µιλάµε. Μια µεριά είναι καλό αλλά από την 
άλλη είναι και κακό γιατί µερικοί αυτό το εκµεταλλεύονται και δεν συµµετέχουν 
στο µάθηµα.  
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Εγώ:  Μάλιστα.  

Μαθ.: Επίσης ……… επειδή µας σεβόταν και έτσι τον σεβόµασταν και εµείς.  

Εγώ: Μάλιστα. Κάτι που θα θέλατε να αλλάξει στο συγκεκριµένο παραδοσιακό τρόπο.  

Μαθ.: Ήταν λίγο µονότονος. Ήταν όπως είπατε και εσείς παραδοσιακός. ∆ηλαδή να 
µπορούσαµε να κάνουµε µία καινοτοµία όπως κάνατε εσείς µε τους υπολογιστές 
και ήταν πιο ενδιαφέρον.  

Μαθ.: ……………… Οπότε για να τα βγάλουµε µεταξύ του κυρίου και 2-3 µαθητών.  

Εγώ: Η δική µου η παρέµβαση σας βοήθησε και αν ναι σε ποια σηµεία; 

Μαθ.: Ναι νοµίζω µας βοήθησε σε µερικά σηµεία µε τους υπολογιστές, γιατί οι 
υπολογιστές όχι µόνο προωθούν την πνευµατική εργασία αλλά και σε βοηθάν να 
καταλάβεις, συνεργάζεσαι και µε άλλους, ανταλλάσσεις απόψεις.  

Μαθ.: βασικά βλέπαµε το µάθηµα των κειµένων που έρχεται η ώρα και βαριόµαστε. Ήταν 
πιο ενδιαφέρον, µας έκανε να ασχοληθούµε περισσότερο µ’αυτό και πιστεύω ότι 
µετά από αυτό που κάναµε µε τους υπολογιστές, τουλάχιστον να πω για µένα 
προσωπικά, εγώ στο σπίτι διάβαζα κείµενο ενώ προηγουµένως δεν διάβαζα 
καθόλου. ………µ’αυτό το πρόγραµµα και αυτό και ήταν ενδιαφέρον. Έψαχνα 
δηλαδή. 

Εγώ: Πιστεύετε ότι το πρόγραµµα αυτό σας προσφέρει ευκαιρίες για να εκφράσετε τις 
προσωπικές σας απόψεις. Κάτι που θέλετε δηλαδή µόνο εσείς και όχι κάποιος 
καθηγητής ή το βρίσκεται στο λυσάρι; 

Μαθ.: Ναι ιδιαίτερα όταν εισάγουµε εµείς τα δεδοµένα και όταν …… για κάποιον µαθητή 
µε το πρόγραµµα που κάνουµε ………… για κάθε µαθητή τις δικές του απόψεις 
και µετά βγάζουµε τα κείµενα της οµάδας. Ο καθένας θα έχει τις δικές του και 
µετά όλη η οµάδα συµβιβάζεται κάπως.  

Μαθ.: Πιστεύω ότι ήταν, το πρόγραµµα που µας κάνατε να ψάχνουµε και να διαβάζουµε 
και να βρίσκουµε νοµίζω ότι µετά η ευχαρίστηση ήταν δικιά µας.  

Εγώ: Οι λέξεις κλειδιά στο κείµενο σας βοηθούν ή όχι και γιατί; 

Μαθ.: Ναι γιατί πιστεύω ότι κάθε λέξη που γράφαµε στον πίνακα έχει µια άµεση σύνδεση 
µε το κείµενο και αντί για να θυµάσαι, αντί να θυµόµαστε τον συγγραφέα ή πότε 
γράφτηκε κ.λ.π. θα µάθουµε τη λέξη κλειδί και καταλαβαίνουµε για ποιο κείµενο 
αναφερόµαστε.  

Εγώ: Μάλιστα, βοηθούν δηλαδή οι λέξεις.  

Μαθ.: Ναι, πάρα πολύ.  
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Εγώ: Το ότι έχουµε 3 κατηγορίες, µύθο, ………, πραγµατικότητα. Σας βοηθάει αυτή η 
σύγκριση ή σας µπερδεύει και γιατί; 

Μαθ.: Όχι.  

Μαθ.: Μερικές φορές εµένα µε µπερδεύει γιατί συγχέουµε το µύθο µε την πραγµατικότητα 
και δεν βγαίνει µερικές φορές. 

Μαθ.: ∆εν είναι απαραίτητα κακό αυτό εξαρτάται.  

…………… 

Μαθ.: Όταν το κείµενο ήταν δύσκολο µπερδευόµασταν και όταν είναι εύκολο µπορούµε 
να ξεχωρίσουµε το µύθο από την πραγµατικότητα. Και το ξεκαθαρίζουµε στο 
µυαλό µας και κατανοούµε περισσότερο το κείµενο.  

Εγώ: Όταν είναι εύκολο το κείµενο λειτουργεί καλύτερα αυτό δηλαδή. Αλλιώς σας 
µπερδεύει γιατί δεν καταλαβαίνετε 

Μαθ.: Από την άποψη γιατί δεν µπορούµε να βρούµε τις σωστές λέξεις κλειδιά για να 
συνδέσουµε το µύθο και να το ξεχωρίσουµε από την πραγµατικότητα.  

Εγώ: Ναι. Στη διάρκεια της ανάλυσης του κειµένου προτιµάτε τις ερωτήσεις που σας 
αφήνουν ελεύθερους να πείτε την άποψή σας; 

Μαθ.: Ναι. Ιδιαίτερα την …… της οµάδας πιστεύω.  

Μαθ.: Ναι, φυσικά γιατί δεν, λειτουργούµε καλύτερα όταν έχουµε, όταν µπορούµε να 
µιλήσουµε ελεύθερα παρά όταν µας βάζουν κάποιους περιορισµούς.  

Εγώ: Προτιµάτε να δουλεύετε οµαδικά στην τάξη; 

Μαθ.: 1000%.  

Εγώ: Πιστεύετε ότι έτσι όπως γινόταν η οµαδική δουλειά σας είχε απόδοση καλή ή 
γινόταν χαβαλές.  

Μαθ.: Πάντως είχε πολύ καλύτερη από την ατοµική.  

Εγώ: Καλύτερα ε; 

Μαθ.: Ναι, γιατί υπήρχαν περισσότερες απόψεις. Εντάξει µερικές φορές σε κάποια σηµεία 
διαφωνούσαµε αλλά …………… Ενώ όταν ήµασταν µόνοι µας εξαρτιώµασταν 
από εµάς και ίσως από κάποια πληροφορία που έχουµε σε κάποιο βιβλίο.  

Εγώ: Μάλιστα. Τέλος θέλω να µου πείτε αν το πρόγραµµα το οποίο το δουλέψαµε και εδώ 
ή στο σπίτι, πιστεύετε ότι σας βοηθάει στην επικοινωνία σας µε τα υπόλοιπα µέλη 
της οµάδας; Σας βοηθάει να επικοινωνείτε καλύτερα µε τους άλλους συµµαθητές 
σας; 
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Μαθ.: Ναι εφόσον βλέπουµε και τις δικές τους ιδέες θα τους καταλαβαίνουµε καλύτερα 
και ………… 

Εγώ: Μάλιστα. Εµπλουτίζει τις γνώσεις σας; 

Μαθ.: Ναι φυσικά. Γιατί είναι κάτι καινούργιο.  

Μαθ.: …… διαφορετικές απόψεις, συγκρίσεις, διαφορές όλα αυτά είναι σηµαντικά.  

Εγώ: Ωραία. Οξύνει την κριτική σας ικανότητα; Σας κάνει πιο κριτικούς; Σας κάνει να 
κρίνετε καλύτερα;  

Μαθ.: Μας κάνει να κρίνουµε πιο αντικειµενικά. Και να τα βλέπουµε πιο σφαιρικά τα 
πράγµατα.  

Εγώ: Καλλιεργείται η φαντασία σας; 

Μαθ.: Είναι ήδη …………Φυσικά ναι. ∆ηλαδή και µόνο που φανταζόµαστε και µπορούµε 
να βρούµε αυτές τις λέξεις κλειδιά πιστεύω ότι παίζει πολύ µεγάλο ρόλο.  

Εγώ: Σας βοηθάει να καταλαβαίνετε καλύτερα ……… από την πραγµατικότητα; Ή του 
συγγραφέα ή τη σηµερινή, είτε πως είναι δηλαδή οι πραγµατικές καταστάσεις. 
Σας βοηθάει να καταλάβετε καλύτερα; 

Μαθ.: Μερικές φορές ναι, άλλες όχι, γιατί χρησιµοποιούµε και σύγχρονα µέσα και δεν 
µπορούµε µε σύγχρονα µέσα να βλέπουµε  την εποχή του συγγραφέα. Αλλά άµα 
καταλάβουµε και τη ζωή …… και όλα αυτά ……Απλά µε σύγχρονα µέσα είναι 
λίγο δύσκολα.  

 

Τρίτη οµάδα 

Εγώ: Θέλω να µου πείτε καταρχάς µε τον παραδοσιακό τρόπο που έκανε ο διδάσκων το 
µάθηµα τι σας άρεσε περισσότερο και τι θα θέλατε να αλλάξει. Πριν έρθω εγώ 
και κάνουµε τους υπολογιστές και όλα αυτά. Έτσι όπως γινόταν το µάθηµα 
παραδοσιακά, κλασικά. Τι σας άρεσε περισσότερο από όλο αυτό το µάθηµα και τι 
θα θέλατε να αλλάξετε; Το καλύτερο και το …… το σηµείο.  

Μαθ.: Με το µάθηµα του διδάσκοντα συµµετέχουµε πιο πολύ. Το έκανε πιο 
εύκολο το µάθηµα.  

Εγώ: Συµµετείχαν πιο πολλά άτοµα; 

Μαθ.: Το έκανε έτσι ώστε να συµµετέχουν όλοι και όχι να κάθοµαι και προσέχω. 
………και άλλα παιδιά έτσι ώστε να συµµετέχουν όλοι.  

Εγώ: Ρωτούσε αρκετά. ……… το σηµαντικότερο έτσι; Αυτό είναι το 
σηµαντικότερο; Αυτό είναι το σηµαντικότερο.  
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Μαθ.: Εγώ πιστεύω πως δεν υπήρχαν πολλές πηγές για να µάθουµε. ∆ηλαδή δεν 
µπορούσαµε να βρούµε πολλά πράγµατα.  

Εγώ: Μάλιστα, δεν υπήρχαν πολλές πηγές λοιπόν. Η δική µου η παρέµβαση σας 
βοήθησε και αν ναι σε ποια σηµεία; 

Μαθ.: Κυρίως στις ερωτήσεις που είχαµε να κάνουµε, το πρόγραµµα που …… να 
δουλέψουµε πιο εύκολα από ότι το κάναµε χωρίς το πρόγραµµα.  

Εγώ: Σας έδωσε ευκαιρία για να εκφράσετε τις προσωπικές σας απόψεις; 

Μαθ.: Γιατί υπήρχανε και κάτι φυλλάδια…………… που µας ήρθε στο µυαλό. 
∆ηλαδή εκφράσαµε και τη δική µας άποψη και τις σκέψεις.  

Εγώ: Μάλιστα πολύ ωραία. Οι λέξεις κλειδιά στον πίνακα σας βοηθούν ή όχι και 
γιατί; 

Μαθ.: Ναι µας βοηθούν γιατί επικεντρωνόµαστε σε κάποια πράγµατα και 
µπορούµε να ψάξουµε πιο εύκολα και να καταλάβουµε καλύτερα το 
µάθηµα.  

Μαθ.: Είναι πολύ ……… λέξεις κλειδί. Είναι κάθε άτοµο πως το βλέπει. ………… 

Μαθ.: Εκφράζει την προσωπική άποψη.  

Εγώ: Πολύ ωραία. Το ότι έχουµε 3 κατηγορίες, µύθο, λογοτεχνία, πραγµατικότητα, 
το πρόγραµµα και όλα αυτά θυµάστε. Μύθο, λογοτεχνία, πραγµατικότητα, 
3 επίπεδα κ.λ.π., η σύγκριση που κάνουµε σ’αυτά τα πεδία και τα επίπεδα 
και αυτά, σας βοηθάει; Και αν ναι που; Γενικά. Λειτουργεί δηλαδή αυτή η 
σύγκριση που κάνουµε µύθο-λογοτεχνία-πραγµατικότητα ή όχι και γιατί; 

Μαθ.: βοηθάει στο να γράψουµε ένα κείµενο πιο ολοκληρωµένο. Κάνουµε τη 
σύγκριση.  

Μαθ.: Μας βοηθάει να συγκρίνουµε κάποια πράγµατα µε βάση κάποιους 
παράγοντες. Ας πούµε το µύθο µε την πραγµατικότητα, µε βάση κάποιους 
παράγοντες. Αλλά απαιτεί κάποιο χρόνο για να σκεφτούµε τι θα βάλουµε.  

Εγώ: Κατά την διάρκεια του µαθήµατος που γίνεται ανάγνωση του κειµένου 
προτιµάτε τις ερωτήσεις που σας αφήνουν εντελώς ελεύθερους να πείτε 
την άποψή σας; Ή προτιµάτε ερωτήσεις που κατά κάποιον σας 
κατευθύνουν; Προτιµάτε δηλαδή εντελώς ανοιχτές ερωτήσεις; 

Μαθ.: Πιο πολύ ερωτήσεις που  

Εγώ: που σας αφήνουν ελεύθερους να µιλήσετε ή άλλες; 

Μαθ.: Είναι πιο εύκολο µε µια συγκεκριµένη ερώτηση.  



38 

 

Μαθ.: Εγώ θα διαφωνήσω. Εγώ πιστεύω, εγώ έχω την άποψη ότι ερωτήσεις που 
αφήνουν να εκφράσουν την προσωπική µου άποψη γιατί αυτό πιστεύω 
πως είναι σκοπός του µαθήµατος. Να εκφράζεται η γνώµη του µαθητή και 
όχι του.  

Εγώ: Σας βοηθάει να δουλεύετε οµαδικά;  

Μαθ.: Βοηθάει οµαδικά. ………… συνεργαστήκαµε, γνωριστήκαµε καλύτερα 
κάποια παιδιά που δεν είχαµε και τόσο καλές σχέσεις. Το µάθηµα έγινε 
ευχάριστο.  

Μαθ.: Εµένα µε βοηθάει πάρα πολύ γιατί µπορούµε να συζητάµε και να βρίσκουµε 
και εµείς κάποιες λύσεις σε κάποια πράγµατα.  

Μαθ.: ……………………… 

Εγώ: Και κάτι τελευταίο. Αν το πρόγραµµα το οποίο δουλέψατε εδώ πέρα 
βελτιώνει την επικοινωνία µε τους άλλους ……… Βελτιώνει την 
επικοινωνία;  

Μαθ.:  

Εγώ: Εµπλουτίζει τις γνώσεις σας; 

Μαθ.: Ναι.  

Εγώ: Οξύνει την κριτική σας ικανότητα;  

Μαθ.: Ναι βέβαια. Αυτός είναι ο σκοπός.  

Εγώ: Καλλιεργεί τη φαντασία σας; 

Μαθ.: Ναι.  

Εγώ: Σας βοηθά να κατανοείτε καλύτερα την πραγµατικότητα;  

Μαθ.: Πιστεύω πως ναι.  

 

Τέταρτη οµάδα 

Εγώ:  Στον παραδοσιακό τρόπο µε τον οποίο έκανε το µάθηµα ο διδάσκων πριν έρθω εγώ, 
τι σας άρεσε περισσότερο και τι θα θέλατε να αλλάξει;  Στον τρόπο. Ποιο είναι 
δηλαδή το καλύτερο σηµείο που σας άρεσε και τι θέλετε να αλλάξει;  

Μαθ.:  Να πω εγώ;  

Εγώ:  Ναι, όποιος θέλει να µιλήσει ελεύθερα. Ελεύθερα θα µιλάτε και όποιος θέλει µπορεί 
να διαφωνήσει.  



39 

 

Μαθ.:  Σχετικά µε το µάθηµα ………… επιγραµµατικά, στον πίνακα όπως το λέγαµε. 
…………για τη δικιά µας την εποχή που γράφτηκε σε τι αναφερότανε και είχε µια 
καλύτερη σύνδεση µε το νόηµα του κειµένου. Από εκεί και πέρα ……… κάτι 
παραπέρα µε το µάθηµα ένα παράλληλο κείµενο, ένα κείµενο ………… µε 
ερωτήσεις. Κάτι παραπάνω ………… 

Εγώ:  Οι άλλες κοπέλες θέλουν να πουν κάτι;  

Μαθ.:  Εγώ συµφωνώ ότι ήταν ωραίο αυτό µε τα φυλλάδια και στον πίνακα που έγραφε 
………µας έδινε να τα καταλάβουµε µε αυτό τον τρόπο. Αλλά πιστεύω και εγώ θα 
µπορούσε να γίνει λίγο πιο ………… το µάθηµα.  

Μαθ.:  ……… 

Εγώ:  Η δική µου παρέµβαση σας βοήθησε και αν ναι που;  

Μαθ.:  Ναι, πιστεύω ήτανε καλύτερα από τον παραδοσιακό τρόπο µαθήµατος γιατί είχαµε 
……… µε αυτόν τον τρόπο και όχι µόνο µε το διδάσκοντα αλλά µε όλους τους 
καθηγητές µας και πιστεύω ότι ήταν λίγο διαφορετικό ……… που πηγαίναµε και 
τις εργασίες που κάναµε σε κάποια κείµενα. Πιστεύω ότι ήταν διαφορετικό το 
µάθηµα  ……………… 

Μαθ.:  ………… σχετικά µε ένα κείµενο ………………σε 3 περιπτώσεις. …………… 

Εγώ:  Το πρόγραµµα σας βοηθάει να εκφράζεστε πιο εύκολα, να εκφράζετε προσωπικές 
απόψεις πιο εύκολα;  Να πείτε κάτι δικό σας που δεν θα σας το έχει πει ο 
καθηγητής ή δεν θα το έχετε διαβάσει σε ένα λυσάρι;  Σας δίνει αυτή τη 
δυνατότητα;  

Μαθ.:  Ναι µάθαµε να κοιτάζουµε το κείµενο µε το οποίο ασχολούµαστε µε άλλη όψη.  

Εγώ: Μάλιστα. Οι λέξεις κλειδιά στον πίνακα σας βοηθούν;  

Μαθ.:  Ναι.  

Εγώ:  Γιατί; 

Μαθ.:  Οι λέξεις κλειδιά που γράφουµε στον πίνακα είναι λέξεις σχετικά µε το κείµενο 
που κάνουµε. Οπότε πιστεύω ότι οι λέξεις που είναι που έχουν σχέση µε το κείµενο 
µας βοηθάει να το κατανοήσουµε καλύτερα. Ξέρουµε σε τι αναφέρεται 
περισσότερο και ποιο είναι το θέµα του.  

Μαθ.:  ∆ίνει δηλαδή και …… πληροφορίες σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα. Όχι να πάµε 
να δούµε εµείς κάποια ιστοσελίδα κάπου. …………… 

Εγώ:  Το ότι χρησιµοποιούµε στο πρόγραµµα το δικό µας το µύθο, την λογοτεχνία και την 
πραγµατικότητα, και συγκρίνουµε αυτά τα 3, σας βοηθά; Και γιατί;  Που σας 
βοηθά;  
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Μαθ.:  Στο να πούµε ………… διαφορά στη σύνταξή τους και να γίνει πιο αντιληπτό το 
περιεχόµενο του κειµένου.  

Εγώ:  Μάλιστα. Συµφωνείτε;  

Μαθ.:  Ναι συµφωνούµε.  

Εγώ:  Στη διάρκεια της ανάλυσης του κειµένου προτιµάτε ερωτήσεις ανοιχτές που σας 
αφήνουν πλήρη ελευθερία να πείτε ό,τι θέλετε, ή στις κατευθυνόµενες από τον 
καθηγητή που σας κατευθύνουν σε ένα;  

Μαθ.:  Εγώ πιστεύω και τα δύο είναι απαραίτητα αλλά µάλλον λίγο πιο πολύ να είναι λίγο 
πιο ανοιχτές οι ερωτήσεις.  

Εγώ:  Μάλιστα. Συµφωνείτε.  

Μαθ.:  Ναι.  

Εγώ:  Θέλετε να δουλεύετε οµαδικά; 

Μαθ.:  Ναι.  

Εγώ:  Είναι καλύτερα από το ατοµικό;  

Μαθ.:  Ναι πιστεύω ότι τα σχολικά πλαίσια δεν είναι µόνο να µαθαίνεις να απαντάς σε 
κάποιες ερωτήσεις συγκεκριµένες στο µάθηµα και στο βιβλίο που κάνεις αλλά 
πιστεύω ότι πρέπει να µας διδάξει και την οµαδικότητα και πως να 
συνεργαζόµαστε µε τους συµµαθητές µας και γενικά µε τους ανθρώπους που 
συνυπάρχουµε. Οπότε είναι πολύ καλύτερα.  

Μαθ.:  Και γίνεται καλύτερη δουλειά από περισσότερες απόψεις των παιδιών και 
καταλήγουµε έτσι σε καλύτερο αποτέλεσµα.  

Εγώ:  Το πρόγραµµα το οποίο κάναµε εδώ µε το έντυπο εκείνο της οµάδας και µετά τον 
υπολογιστή κ.λ.π., σας βοηθά στο να επικοινωνείτε καλύτερα µε τα άλλα µέλη της 
οµάδας, τους συµµαθητές σας;  

Μαθ.:  Ναι, επειδή ήτανε µια οµαδική δουλειά, ήταν πολύ καλό πιστεύω. Συζητούσαµε 
µεταξύ µας γιατί δεν έκανε ο καθένας που ήθελε είχε δικιά του πραγµατικότητα, 
συζητούσαµε µεταξύ µας τι ταιριάζει στον καθένα και το τι πρέπει να βάλουµε και 
συζητούσαµε τις απόψεις και ……… έναν µύθο, συζητούσαµε τον µύθο αυτό και 
τις απόψεις του καθενός. Οπότε γινόταν διάλογος.  

Εγώ:  Εµπλουτίζει τις γνώσεις σας;  

Μαθ.:  Ναι.  

Εγώ:  Οξύνει την κριτική σας ικανότητα;  Σας κάνει να κρίνετε καλύτερα;  
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Μαθ.:  Ναι υπάρχουν πάρα πολλοί µύθοι που  µπορούµε να ασχοληθούµε, που να 
καταλήξουµε στον καλύτερο, στην κατάλληλη θεµατολογία.  

Εγώ:  Καλλιεργεί τη φαντασία σας;  

Μαθ.:  Ναι.  

Εγώ:  Σας βοηθά να κατανοήσετε καλύτερα και βαθύτερα την πραγµατικότητα της εποχής 
που γίνεται το, που γράφεται το έργο ή τη σηµερινή εποχή µε παράλληλες 
καταστάσεις;  

Μαθ.:  Ναι. Ειδικά το τελευταίο ……………… την πραγµατικότητα.  

 

Πέµπτη οµάδα 

Εγώ:  Στον τρόπο τον παραδοσιακό µε τον οποίο ο διδάσκων έκανε το µάθηµα πριν έρθω 
εγώ, πριν κάνουµε οτιδήποτε µε τους υπολογιστές. Τι σας άρεσε περισσότερο και 
τι θα θέλατε να αλλάξει;  Τι ήταν αυτό που σας άρεσε πιο πολύ στο µάθηµα µε τον 
τρόπο που το έκανε και τι θα θέλατε να αλλάξει;  

Μαθ.: Λοιπόν, εµένα προσωπικά µου άρεσε που ασχολιόµασταν γενικότερα µε κείµενα 
και µε τα ρεύµατα ……… 

Εγώ:  Το θεωρητικό µέρος;  

Μαθ.:  Ναι. Ήταν ωραίο να γνωρίζουµε τους συγγραφείς και το περιβάλλον στο οποίο 
δηµιούργησαν και επίσης θα προτιµούσα να αλλάξει το γεγονός ότι περισσότερο 
κάναµε ανάλυση κειµένου και δεν είχαµε την ευκαιρία να γράψουµε κάτι δικό µας.  

Μαθ.: Και εγώ συµφωνώ µε την Ε..…... . 

Μαθ.:  Ναι όντως κάναµε για τους συγγραφείς, ασχολούµασταν µε την έρευνα, τη σχολή, 
τα ρεύµατα γενικά και δεν αναπτύξαµε δικά µας θέµατα, ασκήσεις, έρευνα πάνω 
στο κείµενο παρά µόνο στους συγγραφείς περισσότερο ……… 

Εγώ:  Μάλιστα. Η δική µου παρέµβαση σας βοήθησε και αν ναι που;  Που κάναµε µε τους 
υπολογιστές.  

Μαθ.:  Μετά όταν ήρθατε εσείς κάναµε αυτό το σύστηµα µε τις λέξεις που λέγαµε εµείς 
λέξεις και αναπτύσσαµε περισσότερο. σκεφτόµασταν εµείς παρά τα έλεγε ο κος 
διδάσκων. Νοµίζω µας έκανε να ασχολούµαστε περισσότερο και να 
σκεφτόµαστε……… 

Εγώ:  Οι λέξεις κλειδιά στον πίνακα σας βοηθούν;  

Μαθ.:  Ναι.  

Εγώ:  Σε τι;  
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Μαθ.:  …… πριν διαβάζουµε το κείµενο και µετά βρίσκουµε λέξεις, το τι έχουµε 
κατανοήσει από το κείµενο. …… 

Μαθ.: …………καθρεφτίζουµε το κείµενο στον εσωτερικό µας κόσµο.  

Εγώ:  Μέσα από τον πίνακα δηλαδή;  

Μαθ.: Ναι. ……… 

Εγώ:   ……… καθρέφτες;  

Μαθ.:  Όχι λέξεις.  

Μαθ.:  Περισσότερο είπαµε τι συναισθήµατα µας γεννά το κείµενο οπότε µπορέσαµε µετά 
να το συνδέσουµε.  

Εγώ:  Σας βοηθάει το πρόγραµµα να εκφράσετε, το πρόγραµµα δηλαδή που είχαµε για να 
γράφετε τις εργασίες κ.λ.π., σας βοηθάει αυτό να εκφράζετε προσωπικές σας 
απόψεις, κάτι εντελώς δικό σας το οποίο δεν θα το έχει ζητήσει κάποιο λυσάρι.  

Μαθ.:  Ναι.  

Μαθ.:  …… δικές σου λέξεις καταρχάς…………… 

Μαθ.:  …………… 

Μαθ.: …… δεν ήταν κάτι το ……… ήταν κάτι διαφορετικό.  

Εγώ:  Οι κατηγορίες που έχουµε, µύθος, λογοτεχνία, πραγµατικότητα, που κάνουµε τη 
σύγκριση στα 3 πεδία αυτά κ.λ.π. σας βοηθά αυτό;  Είναι καλό ή όχι και γιατί;  

Μαθ.: Ναι µας βοηθά πιστεύω γιατί µπορούµε να βλέπουµε το κείµενο σε διαφορετικά 
επίπεδα. Σε σχέση και µε το περιβάλλον µας και να το ………… 

Εγώ: Κάνετε καλύτερα την ανάλυση έτσι;  Πιο πολύπλοκη, πιο σύνθετη, πιο πολύπλευρη, 
πιο βαθιά;  Σας βοηθάει;  

Μαθ.: Ναι …………………Τα βρίσκεις µόνος σου και είναι όλα σωστά στο τέλος και 
είναι και η συνεργασία µε τους συµµαθητές µας.  

Εγώ:  Όταν γίνεται η ανάλυση του κειµένου, προτιµάτε ερωτήσεις που σας αφήνουν 
εντελώς ελεύθερους να πείτε τη γνώµη σας, ανοιχτές ή ερωτήσεις κατευθυνόµενες 
που ο καθηγητής σας κατευθύνει κάπου;  

Μαθ.:  Που λέω τη γνώµη µου.  

Μαθ.:  Εγώ νοµίζω ότι και τα 2 είναι απαραίτητα, αλλά πιο διασκεδαστικό νοµίζω… 

Μαθ.: Μπορείς να πεις την άποψή σου.  

Εγώ:  Και τα 2 αλλά κυρίως οι ανοιχτές. Προτιµάτε να δουλεύετε οµαδικά;  
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µαθ.:  ναι.  

Εγώ:  Γιατί;  

Μαθ.:  Είναι πιο ενδιαφέρον, περνάµε πιο καλά, θέλεις να ασχοληθείς µ’ αυτό και δεν 
βαριέσαι.  

Μαθ.:  Ανταλλάζουµε ιδέες.……… 

Μαθ.:  Γνωριζόµαστε καλύτερα.  

Μαθ.:  Ακούς τις απόψεις των άλλων και όχι µόνο του καθηγητή.  

Εγώ:  Και τέλος να σας ρωτήσω ως προς το πρόγραµµα αυτό που το δουλεύαµε µε το 
φυλλάδιο στις οµάδες και µετά µόνοι µας στο σπίτι, εδώ δεν είχαµε χρόνο. Αυτό 
σας βελτιώνει την επικοινωνιακή ικανότητα, επικοινωνείτε καλύτερα µε τα άλλα 
µέλη της οµάδας;   

Μαθ.: Με το φυλλάδιο;  

Εγώ:  Με το φυλλάδιο, µε τον υπολογιστή όταν είχαµε 2-3 άτοµα και πήγαµε στο 
εργαστήριο.  

Μαθ.:  Οργανώναµε πιο εύκολα τι σκέψη µας.  

Εγώ:  Εµπλουτίζει τις γνώσεις σας; 

Μαθ.:  Ναι.  

Μαθ.:  Κατ’ αρχάς ……………… ενώ σε µια οµάδα ……… 

Εγώ:  Άρα επικοινωνείτε καλύτερα. Οξύνει την κριτική σας ικανότητα; Σας κάνει να 
κρίνετε καλύτερα;  

Μαθ.:  Ναι. Ακούγοντας τους άλλους …… 

Εγώ:  Καλλιεργεί τη φαντασία σας;  

Μαθ.:  Ναι.  

Εγώ:  Σας βοηθά να κατανοείτε βαθύτερα την πραγµατικότητα;  Είτε της εποχής του 
συγγραφέα, είτε της εποχής που αναφέρεται το έργο είτε τη σηµερινή;  

Μαθ.: Ναι εγώ πιστεύω ότι µας βοηθά……… και πράγµατα που εµείς πιστεύουµε, δηλαδή 
τις ιδέες µας, τις δικές µας ιδέες, οπότε αυτό που είπαµε ……… 

Εγώ:  Καταλαβαίνετε καλύτερα τις ιδέες σας;  

Μαθ.:  Ναι.  
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Έκτη οµάδα 

Εγώ:  Στον παραδοσιακό τρόπο µε τον οποίο ο διδάσκων έκανε το µάθηµα, πριν έρθω εγώ, 
πριν κάνω οτιδήποτε µε υπολογιστές. Τι σας άρεσε περισσότερο και τι θα θέλατε 
να αλλάξει; Θυµάστε πως γινόταν το µάθηµα παραδοσιακά. Τι σας άρεσε 
περισσότερο µε τον τρόπο αυτό που γινόταν το µάθηµα και τι θα θέλατε να 
αλλάξει;  

Μαθ.:  Κατά τη γνώµη µου η συζήτηση που γινότανε πάνω στο κάθε κείµενο που 
εξετάζαµε ήταν πολύ καλή γιατί µπορούσαµε να εκφράσουµε τις απόψεις µας.  

Μαθ.:  Εγώ πιστεύω ότι κάναµε επειδή λέγανε πολλά παιδιά τη γνώµη τους αλλά δεν 
συµµετείχαν τόσα παιδιά.  

Εγώ:  Μάλιστα. Κάτι άλλο;  

Μαθ.:  Όχι.  

Εγώ: Η δική µου πρόταση που ήρθα και κάναµε µε τους υπολογιστές σας βοήθησε ή όχι 
και γιατί;  

Μαθ.:  Εγώ πιστεύω πως ναι γιατί µπορέσαµε να κωδικοποιήσουµε κάποια πράγµατα, να 
συνεργαστούµε, να ανταλλάξουµε ιδέες µε τους συµµαθητές µας και συµµετείχαµε 
όλοι στο πρόγραµµα αυτό, ενώ πριν συµµετείχε όποιος σήκωνε χέρι. Και εγώ ….… 
υπήρχε συµµετοχή από όλα τα παιδιά γιατί ήταν πιο διασκεδαστικό και ενδιαφέρον 
το µάθηµα και συνεργαζόµασταν, ήµασταν σε οµάδες.  

Εγώ:  Μάλιστα. Πιο διασκεδαστικό και πιο ενδιαφέρον. Πολύ ωραία. Ο τρόπος που 
λειτουργούσε το πρόγραµµα αυτό που σας έφερα για να γράψετε τις εργασίες στο 
σπίτι κ.λ.π., σας έδινε ευκαιρίες για να εκφράσετε τις προσωπικές σας απόψεις; Όχι 
κάτι που είπε ο καθηγητής και κάτι που διαβάσατε στο λυσάρι, αλλά κάτι που 
είχατε εσείς στο µυαλό σας. Σας έδινε αφορµή, ευκαιρία να εκφράσετε προσωπικές 
σας απόψεις;  

Μαθ.:  Ναι, γιατί µας ζητούσε να βάλουµε κάποιες λέξεις κλειδιά οι οποίες προέκυπταν 
από τις δικές µας σκέψεις και το πως αντιλαµβανόµαστε εµείς το κείµενο.  

Μαθ.:  Και µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε τη φαντασία µας.  

Εγώ:  Οι λέξεις κλειδιά που γράφαµε στον πίνακα σας βοηθούν ή όχι και γιατί;  

Μαθ.:  Ναι, για να καταλάβουµε περισσότερο το νόηµα του κειµένου.  

Μαθ.:  Είναι µία πρώτη προσέγγιση του κειµένου.  

Εγώ:  Γίνεται καλή αξιοποίηση αυτού του πίνακα, των λέξεων, το αξιοποιούν καλά αυτό 
το υλικό µέσα στην τάξη ή δεν το αξιοποιούν όσο θα έπρεπε; Απλά τις γράφουµε 
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και τις παρατάµε τις λέξεις εκεί; ∆ουλεύουµε, δηλαδή, όπως θα έπρεπε για την 
καλή αξιοποίηση του υλικού αυτού;  

Μαθ.:  Μετά πιανόµαστε από αυτές τις λέξεις ουσιαστικά και συζητάµε γι’ αυτές. Πώς τις 
έχει βάλει ο συγγραφέας µέσα στο κείµενο και τις αναλύουµε. Αναλύουµε το 
νόηµα.  

Μαθ.:  Πιο πολλές φορές χρησιµοποιούµε τις λέξεις αυτές ως λέξεις κλειδιά για να 
συµπληρώσουµε τα φυλλάδια που µας δίνετε.  

Εγώ:  Το γεγονός ότι είχαµε στο πρόγραµµά µας 3 επίπεδα, 3 πεδία, µύθο, λογοτεχνία και 
πραγµατικότητα. Χωρίζαµε, λέγαµε µύθο, λογοτεχνία, πραγµατικότητα πάντα µε 
λέξεις κλειδιά και συγκρίναµε αυτά τα 3, τις 3 κατηγορίες. Σας βοήθησε ή όχι και 
γιατί; Το ότι βλέπαµε και συγκρίναµε το µύθο µε τη λογοτεχνία και την 
πραγµατικότητα;  

Μαθ.:  Βλέπαµε από διαφορετικές οπτικές το κείµενο και καταλαβαίναµε καλύτερα. Το 
συγκρίναµε µε άλλα κείµενα.  

Μαθ.: Βλέπαµε ένα κείµενο από πολλές πλευρές και κατανοούσαµε τη διαθεµατικότητα 
που υπάρχει. ∆ηλαδή ότι τα κείµενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας µπορούν να 
συνδυαστούν και µε τη µυθολογία.  

Εγώ:  Πολύ ωραία. Όταν γίνεται η ανάλυση του κειµένου, προτιµάτε ερωτήσεις που σας 
δίνονται ως ελεύθερες να εκφράσετε τη γνώµη σας, ανοιχτές ερωτήσεις, ή 
ερωτήσεις κατευθυνόµενες από τον καθηγητή σας, που σας κατευθύνει κάπου; 

Μαθ.:  Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασµός των δύο ερωτήσεων, των 
δύο αυτών υλικών, αρχικά µε κατευθυνόµενες ερωτήσεις για να ……… και στη 
συνέχεια να έχει τη δυνατότητα να εκφράσει την άποψή του ελεύθερα.  

Μαθ.:  Εγώ πιστεύω ότι πρέπει περισσότερο ελεύθερες να είναι για να µπορούµε για 
γενικά να µιλήσουµε αυτό που πιστεύουµε. Και έτσι περισσότερο……… 

Εγώ:  Προτιµάτε να δουλεύετε οµαδικά ή όχι;  

Μαθ.:  Ναι είναι πιο εύκολο και πιο διασκεδαστικό και συνεργαζόµαστε.  

Μαθ.:  Σε όλη µας τη ζωή η συνεργασία µε τα άτοµα γύρο µας είναι απαραίτητη. Έτσι και 
αλλιώς η κοινωνική ανάγκη είναι µία από τις βασικότερες που έχει ο άνθρωπος. 
Οπότε κάτι τέτοιο πρέπει να µαθαίνεται από το σχολείο κιόλας.  

Εγώ:  Πιστεύετε ότι έχετε συνηθίσει να δουλεύετε οµαδικά;  ∆ηλαδή τα παιδιά έχουνε 
υιοθετήσει σωστή στάση και µπορούν να λειτουργήσουν …… σε µια οµάδα ή έτσι 
όπως γινόταν η οµαδική εργασία γινόταν πιο πολύ χαβαλές;  Είχε αποτέλεσµα η 
οµαδική εργασία που γινόταν ή ήταν πιο πολύ για να περνάει η ώρα; Έχετε 
συνηθίσει να δουλεύετε οµαδικά δηλαδή;  
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Μαθ.:  Έχουµε συνηθίσει να δουλεύουµε οµαδικά και …… και πιστεύω πως η συνεργασία 
στην οµάδα µας ήταν πολύ καλή και πετύχαµε καλά από την οµαδική δουλειά. Και 
έχουµε καταλάβει όλοι ότι µέσα σε µια οµάδα µπορούµε να λειτουργήσουµε όταν 
ακούµε τις απόψεις των άλλων λέµε τις δικές µας και µπορούµε να βγάλουµε ένα 
καλό αποτέλεσµα.  

Εγώ:  Τέλος θέλω να ρωτήσω το εξής: έτσι όπως κάνω την πρόταση µε το φυλλάδιο της 
οµαδικής συνεργασίας και µετά που δουλεύαµε στον υπολογιστή 2-3 οµάδες και 
µόνοι στο σπίτι. Αυτό όλο βελτίωνε την επικοινωνιακή σας ικανότητα, σας 
βοηθούσε να επικοινωνείτε µε τους συµµαθητές σας;  

Μαθ.:  Και µε τους συµµαθητές και µε τους καθηγητές µπορούσαµε να επικοινωνήσουµε 
καλύτερα και να συνεργαστούµε καλύτερα.  

Εγώ:  Εµπλουτίζει τις γνώσεις σας;  

Μαθ.:  Ναι.  

Εγώ:  Οξύνει την κριτική σας ικανότητα;  Σας κάνει να κρίνετε καλύτερα;  

Μαθ.:  Σε πολύ µεγάλο βαθµό.  

Εγώ:  Καλλιεργεί τη φαντασία σας;  

Μαθ.:  Ναι.  

Εγώ:  Και τέλος σας βοηθά να κατανοείτε βαθύτερα την πραγµατικότητα;  Είτε της εποχής 
του συγγραφέα, είτε της εποχής που αναφέρεται το έργο, είτε τη σηµερινή εποχή;  
Με παράλληλες καταστάσεις;  

Μαθ.:  Ναι γιατί κάνουµε µια βαθύτερη έρευνα πάνω στο κείµενο και στην εποχή.  

 

 

Ένατη οµάδα 

Εγώ:  Στον παραδοσιακό τρόπο µε τον οποίο ο διδάσκων έκανε το µάθηµα, πριν έρθω εγώ, 
πριν κάνω οτιδήποτε µε υπολογιστές. Τι σας άρεσε περισσότερο και τι θα θέλατε 
να αλλάξει; Θυµάστε πως γινόταν το µάθηµα παραδοσιακά. Τι σας άρεσε 
περισσότερο µε τον τρόπο αυτό που γινόταν το µάθηµα και τι θα θέλατε να 
αλλάξει;  

Μαθ.:  Κατά τη γνώµη µου η συζήτηση που γινότανε πάνω στο κάθε κείµενο που 
εξετάζαµε ήταν πολύ καλή γιατί µπορούσαµε να εκφράσουµε τις απόψεις µας.  

Μαθ.:  Εγώ πιστεύω ότι κάναµε επειδή λέγανε πολλά παιδιά τη γνώµη τους αλλά δεν 
συµµετείχαν τόσα παιδιά.  
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Εγώ:  Μάλιστα. Κάτι άλλο;  

Μαθ.:  Όχι.  

Εγώ: Η δική µου πρόταση που ήρθα και κάναµε µε τους υπολογιστές σας βοήθησε ή όχι 
και γιατί;  

Μαθ.:  Εγώ πιστεύω πως ναι γιατί µπορέσαµε να κωδικοποιήσουµε κάποια πράγµατα, να 
συνεργαστούµε, να ανταλλάξουµε ιδέες µε τους συµµαθητές µας και συµµετείχαµε 
όλοι στο πρόγραµµα αυτό, ενώ πριν συµµετείχε όποιος σήκωνε χέρι. Και εγώ ….… 
υπήρχε συµµετοχή από όλα τα παιδιά γιατί ήταν πιο διασκεδαστικό και ενδιαφέρον 
το µάθηµα και συνεργαζόµασταν, ήµασταν σε οµάδες.  

Εγώ:  Μάλιστα. Πιο διασκεδαστικό και πιο ενδιαφέρον. Πολύ ωραία. Ο τρόπος που 
λειτουργούσε το πρόγραµµα αυτό που σας έφερα για να γράψετε τις εργασίες στο 
σπίτι κ.λ.π., σας έδινε ευκαιρίες για να εκφράσετε τις προσωπικές σας απόψεις; Όχι 
κάτι που είπε ο καθηγητής και κάτι που διαβάσατε στο λυσάρι, αλλά κάτι που 
είχατε εσείς στο µυαλό σας. Σας έδινε αφορµή, ευκαιρία να εκφράσετε προσωπικές 
σας απόψεις;  

Μαθ.:  Ναι, γιατί µας ζητούσε να βάλουµε κάποιες λέξεις κλειδιά οι οποίες προέκυπταν 
από τις δικές µας σκέψεις και το πως αντιλαµβανόµαστε εµείς το κείµενο.  

Μαθ.:  Και µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε τη φαντασία µας.  

Εγώ:  Οι λέξεις κλειδιά που γράφαµε στον πίνακα σας βοηθούν ή όχι και γιατί;  

Μαθ.:  Ναι, για να καταλάβουµε περισσότερο το νόηµα του κειµένου.  

Μαθ.:  Είναι µία πρώτη προσέγγιση του κειµένου.  

Εγώ:  Γίνεται καλή αξιοποίηση αυτού του πίνακα, των λέξεων, το αξιοποιούν καλά αυτό 
το υλικό µέσα στην τάξη ή δεν το αξιοποιούν όσο θα έπρεπε; Απλά τις γράφουµε 
και τις παρατάµε τις λέξεις εκεί; ∆ουλεύουµε, δηλαδή, όπως θα έπρεπε για την 
καλή αξιοποίηση του υλικού αυτού;  

Μαθ.:  Μετά πιανόµαστε από αυτές τις λέξεις ουσιαστικά και συζητάµε γι’ αυτές. Πώς τις 
έχει βάλει ο συγγραφέας µέσα στο κείµενο και τις αναλύουµε. Αναλύουµε το 
νόηµα.  

Μαθ.:  Πιο πολλές φορές χρησιµοποιούµε τις λέξεις αυτές ως λέξεις κλειδιά για να 
συµπληρώσουµε τα φυλλάδια που µας δίνετε.  

Εγώ:  Το γεγονός ότι είχαµε στο πρόγραµµά µας 3 επίπεδα, 3 πεδία, µύθο, λογοτεχνία και 
πραγµατικότητα. Χωρίζαµε, λέγαµε µύθο, λογοτεχνία, πραγµατικότητα πάντα µε 
λέξεις κλειδιά και συγκρίναµε αυτά τα 3, τις 3 κατηγορίες. Σας βοήθησε ή όχι και 
γιατί; Το ότι βλέπαµε και συγκρίναµε το µύθο µε τη λογοτεχνία και την 
πραγµατικότητα;  
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Μαθ.:  Βλέπαµε από διαφορετικές οπτικές το κείµενο και καταλαβαίναµε καλύτερα. Το 
συγκρίναµε µε άλλα κείµενα.  

Μαθ.: Βλέπαµε ένα κείµενο από πολλές πλευρές και κατανοούσαµε τη διαθεµατικότητα 
που υπάρχει. ∆ηλαδή ότι τα κείµενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας µπορούν να 
συνδυαστούν και µε τη µυθολογία.  

Εγώ:  Πολύ ωραία. Όταν γίνεται η ανάλυση του κειµένου, προτιµάτε ερωτήσεις που σας 
δίνονται ως ελεύθερες να εκφράσετε τη γνώµη σας, ανοιχτές ερωτήσεις, ή 
ερωτήσεις κατευθυνόµενες από τον καθηγητή σας, που σας κατευθύνει κάπου; 

Μαθ.:  Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασµός των δύο ερωτήσεων, των 
δύο αυτών υλικών, αρχικά µε κατευθυνόµενες ερωτήσεις για να ……… και στη 
συνέχεια να έχει τη δυνατότητα να εκφράσει την άποψή του ελεύθερα.  

Μαθ.:  Εγώ πιστεύω ότι πρέπει περισσότερο ελεύθερες να είναι για να µπορούµε για 
γενικά να µιλήσουµε αυτό που πιστεύουµε. Και έτσι περισσότερο……… 

Εγώ:  Προτιµάτε να δουλεύετε οµαδικά ή όχι;  

Μαθ.:  Ναι είναι πιο εύκολο και πιο διασκεδαστικό και συνεργαζόµαστε.  

Μαθ.:  Σε όλη µας τη ζωή η συνεργασία µε τα άτοµα γύρο µας είναι απαραίτητη. Έτσι και 
αλλιώς η κοινωνική ανάγκη είναι µία από τις βασικότερες που έχει ο άνθρωπος. 
Οπότε κάτι τέτοιο πρέπει να µαθαίνεται από το σχολείο κιόλας.  

Εγώ:  Πιστεύετε ότι έχετε συνηθίσει να δουλεύετε οµαδικά;  ∆ηλαδή τα παιδιά έχουνε 
υιοθετήσει σωστή στάση και µπορούν να λειτουργήσουν …… σε µια οµάδα ή έτσι 
όπως γινόταν η οµαδική εργασία γινόταν πιο πολύ χαβαλές;  Είχε αποτέλεσµα η 
οµαδική εργασία που γινόταν ή ήταν πιο πολύ για να περνάει η ώρα; Έχετε 
συνηθίσει να δουλεύετε οµαδικά δηλαδή;  

Μαθ.:  Έχουµε συνηθίσει να δουλεύουµε οµαδικά και …… και πιστεύω πως η συνεργασία 
στην οµάδα µας ήταν πολύ καλή και πετύχαµε καλά από την οµαδική δουλειά. Και 
έχουµε καταλάβει όλοι ότι µέσα σε µια οµάδα µπορούµε να λειτουργήσουµε όταν 
ακούµε τις απόψεις των άλλων λέµε τις δικές µας και µπορούµε να βγάλουµε ένα 
καλό αποτέλεσµα.  

Εγώ:  Τέλος θέλω να ρωτήσω το εξής: έτσι όπως κάνω την πρόταση µε το φυλλάδιο της 
οµαδικής συνεργασίας και µετά που δουλεύαµε στον υπολογιστή 2-3 οµάδες και 
µόνοι στο σπίτι. Αυτό όλο βελτίωνε την επικοινωνιακή σας ικανότητα, σας 
βοηθούσε να επικοινωνείτε µε τους συµµαθητές σας;  

Μαθ.:  Και µε τους συµµαθητές και µε τους καθηγητές µπορούσαµε να επικοινωνήσουµε 
καλύτερα και να συνεργαστούµε καλύτερα.  

Εγώ:  Εµπλουτίζει τις γνώσεις σας;  

Μαθ.:  Ναι.  
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Εγώ:  Οξύνει την κριτική σας ικανότητα;  Σας κάνει να κρίνετε καλύτερα;  

Μαθ.:  Σε πολύ µεγάλο βαθµό.  

Εγώ:  Καλλιεργεί τη φαντασία σας;  

Μαθ.:  Ναι.  

Εγώ:  Και τέλος σας βοηθά να κατανοείτε βαθύτερα την πραγµατικότητα;  Είτε της εποχής 
του συγγραφέα, είτε της εποχής που αναφέρεται το έργο, είτε τη σηµερινή εποχή;  
Με παράλληλες καταστάσεις;  

Μαθ.:  Ναι γιατί κάνουµε µια βαθύτερη έρευνα πάνω στο κείµενο και στην εποχή.  

 

 

 

 


