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ΠΔΡΗΛΖΦΖ Σν παξφλ θεθάιαην απνηειεί κηα δηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ησλ δηεξγαζηψλ 

πξφζιεςεο ελφο ππεξξεαιηζηηθνχ πνηήκαηνο θαη πνιπηξνπηθήο αλαπαξάζηαζήο ηνπ, κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ. ε ζεσξεηηθφ επίπεδν 

ζπλδένληαη νη ινγνηερληθέο ζεσξίεο ηεο αλαγλσζηηθήο αληαπφθξηζεο κε ηε ζεσξία ηεο 

πνιπηξνπηθφηεηαο. Χο εθαξκνγή παξνπζηάδεηαη δηδαθηηθφ ζελάξην, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη  

καζεηέο θαινχληαη λα κεηαγξάςνπλ ην πνίεκα ζε ειεθηξνληθφ πνιπηξνπηθφ θείκελν 

απνθαιχπηνληαο ηαπηφρξνλα ηηο εξκελεπηηθέο ηνπο εθδνρέο. Ζ πνιπκεζηθή αλαπαξάζηαζε 

ηνπ πνηήκαηνο ζπγθξνηεί κηα νιηζηηθή δηαδηθαζία πξφζιεςεο ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζπλδπάδεη 

ηελ αληαπφθξηζε κε ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηψλ-αλαγλσζηψλ. 
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1. Δηζαγσγή 

 
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο δηεξγαζίεο κε ηηο νπνίεο 

νη ζεκαζηνινγηθέο δνκέο ηνπ ππεξξεαιηζηηθνχ πνηεηηθνχ θεηκέλνπ (γισζζηθέο 

επηινγέο θαη απνθιίζεηο ζην ζπληαγκαηηθφ θαη παξαδεηγκαηηθφ άμνλα, βησκαηηθή 

ρξήζε ηεο γιψζζαο, πξνζεηηθφηεηα ηνπ δεκηνπξγνχ) πξνζιακβάλνληαη απφ ηνλ 

αλαγλψζηε θαη κεηαπιάζνληαη, κε ηελ αμηνπνίεζε πνηθίισλ ζεκεησηηθψλ θσδίθσλ 

πέξαλ ηνπ γισζζηθνχ, ζε πνιπηξνπηθφ θείκελν. Ζ νιηζηηθή, πνιπεπίπεδε  

πξνζέγγηζε ηνπ πνηεηηθνχ θεηκέλνπ αλαδεηθλχεη ηνπο ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ην Αζςνείδηηο ζεκαίλεη ηελ Ππαγμαηικόηηηα «ππαγνξεχνληαο» έηζη κηα 

πνιπηξνπηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ππεξξεαιηζηηθήο πνίεζεο.  
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ηε δηδαθηηθή πξφηαζή καο, ην πνηεηηθφ θείκελν κεηαγξάθεηαη ζε πνιπηξνπηθφ, 

κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, κε ηξφπνλ 

ψζηε ε πξφζιεςή ηνπ λα αλαδεηθλχεη ηε ξεπζηφηεηα ηνπ θεηκεληθνχ λνήκαηνο, ηε 

βησκέλε εκπεηξία, ηηο πνιιαπιέο εξκελεπηηθέο εθδνρέο ηνπ, ηελ εθθξαζηηθή δχλακε 

ηνπ γισζζηθνχ ζεκεησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε άιινπο 

θψδηθεο επηθνηλσλίαο. 

Ζ πξνζέγγηζή καο επηρεηξεί λα ζπλδέζεη ηηο ινγνηερληθέο ζεσξίεο πνπ 

αλαγλσξίδνπλ ζηνλ αλαγλψζηε ελεξγφ ξφιν θαηά ηελ πξφζιεςε ηνπ ινγνηερληθνχ 

θεηκέλνπ κε ηηο Πνιηηηζκηθέο πνπδέο πνπ κειεηνχλ ηελ πνιπηξνπηθφηεηα σο κηα 

νπζηαζηηθή θαη ζεκειηψδε παξάκεηξν ζε θάζε θείκελν θαη αλαιχνπλ ηνπο ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο ηα πνηθίια ζεκεησηηθά κέζα ζπλδπάδνληαη θαη παξάγνπλ λνήκαηα 

(Γεσξγαθνπνχινπ & Γνχηζνο, 1999: 273-275· Iser, 1976: 30· Πεζθεηδή, 2008). 

Σν δηδαθηηθφ παξάδεηγκα πνπ ππνζηεξίδεη ηελ εξγαζία καο θηλείηαη εληφο ηνπ 

πεδίνπ ηεο Κξηηηθήο Παηδαγσγηθήο πνπ αληηιακβάλεηαη ηε γλψζε φρη σο κεηαθνξά 

έηνηκσλ «παθέησλ» αιιά σο παξαγσγή λέαο γλψζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο 

καζεηέο απφ θνηλνχ (Υνληνιίδνπ, 1999α: 381). Αλαγλσξίδεη ηε ζρνιηθή ηάμε σο ην 

ρψξν αλάπηπμεο θξηηηθνχ δηαιφγνπ γχξσ απφ ηνλ ηξφπν, ή κάιινλ ηνπο ηξφπνπο, κε 

ηνπο νπνίνπο ηα δηάθνξα ζεκεησηηθά κέζα (ιφγνο θαη γξαθή, εηθφλεο θαη πξάμεηο) 

ζπκβάιινπλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ξεηνξηθήο, ηνπ ηξφπνπ δειαδή κε ηνλ νπνίν 

ζπγθξνηείηαη ν ιφγνο ζε θάζε θεηκεληθφ είδνο (Υνληνιίδνπ, 1999β). Ο θξηηηθφο 

απηφο δηάινγνο θαζηζηά ηνπο καζεηέο ζπλεηδεηφηεξνπο ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ 

ηνπο (αιιά θαη κε ηνπο άιινπο), ηθαλνχο λα ζπκβάινπλ θξηηηθά, ηζφηηκα θαη 

δεκηνπξγηθά ζηε δηακφξθσζε κηαο δηαινγηθήο θνπιηνχξαο θαη κηαο δεκνθξαηηθήο 

θνηλσλίαο (Παζραιίδεο, 1999: 322). 

 
2. Θεσξεηηθέο παξαδνρέο 

 
Σα λέα δεδνκέλα ζηελ παξαγσγή θαη πξφζιεςε ηνπ θεηκέλνπ, πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηα ειεθηξνληθά κέζα επηθνηλσλίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

Πνιηηηζκηθέο πνπδέο θαη ηηο αλαγλσζηηθέο ζεσξίεο, επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηελ 

έλλνηα ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ θαη αλαδεηθλχνπλ ηελ επηθνηλσληαθή δηάζηαζε 

ηεο αλαγλσζηηθήο πξάμεο (Υαηδεζαββίδεο, ρ.ρ.). 

Χο κείμενο ζήκεξα ε γισζζνινγία, νη ζεσξίεο ηεο ινγνηερλίαο, αιιά θαη ε 

εθπαηδεπηηθή γισζζνινγία, ζεσξνχλ κία ζχλζεηε πνηθηιία θνηλσληθψλ 

θαηαζηάζεσλ ή ζπκβάλησλ: γξαπηά θείκελα θαη αθίζεο, video-clips θαη 

θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ζρνιηθά καζήκαηα θαη πνιηηηθνχο ιφγνπο, ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο ή ζεαηξηθά δξψκελα θ.ά. (Υνληνιίδνπ, 1999β). ην ζχγρξνλν λνεηηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηα ειεθηξνληθά κέζα επηθνηλσλίαο, ηα ςεθηαθά 

θείκελα, πνιπηξνπηθά θαη ππεξθείκελα, επηβάιινπλ «έλα δηαθνξεηηθφ, δηαδξαζηηθφ 

θαη δπλακηθφ, επηθνηλσληαθφ κνληέιν ζπγγξαθήο θαη πξφζιεςεο ηεο ινγνηερλίαο» 

(Νηθνιαΐδνπ, 2007: 100). Σν λογοηεσνικό ςπεπκείμενο απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα πνιηηηζκηθνχ κνξθψκαηνο πνπ δείρλεη πψο επεξεάδνπλ ηα ειεθηξνληθά 

κέζα ην ινγνηερληθφ θαηλφκελν. Πξφθεηηαη γηα ινγνηερλία πνπ δεκηνπξγείηαη θαη 

πξνζιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά ζην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ, θαηαξγψληαο ηε 

κνλνθξαηνξία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαη αμηνπνηψληαο ηνπο δηαζέζηκνπο ζεκεησηηθνχο 

ηξφπνπο (εηθφλα, βίληεν, ήρν θαη γξαπηφ θείκελν) σο ζεκεησηηθνχο πφξνπο γηα ηελ 

ζπλ-άξζξσζε, ελ ηέιεη, ελφο θεηκέλνπ πνιπηξνπηθνχ κε έληνλε ηελ ππεξθεηκεληθή 

δνκή (Νηθνιαΐδνπ & Γηαθνπκάηνπ, 2001: 287· Νηθνιαΐδνπ, 2007: 100-102). 



 

 πρλά ηα ινγνηερληθά ςπεπκείμενα είλαη πξντφληα ζπλεξγαζίαο θαη 

πξνυπνζέηνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε δημιοςπγού και αναγνώζηη. Ζ αλάγλσζε γίλεηαη 

πεξηπέηεηα, έλα θπλήγη ζεζαπξνχ, φπνπ ν αλαγλψζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα κέζα απφ 

πξνζσπηθέο αλαγλσζηηθέο δηαδξνκέο λα πεηξακαηηζηεί κε επάιιειεο γξαθέο θαη 

δηνξζψζεηο ηνπ θεηκέλνπ, κε πνιπκεζηθέο κεηαγξαθέο ηνπ, αμηνπνηψληαο πνηθίινπο 

ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο (νπηηθφ, αθνπζηηθφ, θηλαηζζεηηθφ θηι.), κε πνηθίιεο, ελ ηέιεη, 

εθδνρέο λνεκαηνδφηεζήο ηνπ. 

 Σν λφεκα ηνπ θεηκέλνπ, φπσο έρεη ήδε αλαδεηρζεί ζην έξγν ηνπ Bakhtine (1984), 

παξάγεηαη δηαινγηθά, σο πξντφλ επηθνηλσλίαο κε ηνλ αλαγλψζηε, κνλίκσο αλνηρηφ 

ζε λέεο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο θαη ηζηνξηθέο επηξξνέο (βι. επίζεο Πνπξθφο, 2008, 

2011). Σα ινγνηερληθά θείκελα σο εθθσλήκαηα δεχηεξεο ηάμεο, πνπ εκθαλίδνληαη 

ζε πεξηζηάζεηο πνιηηηζκηθήο αληαιιαγήο πην ζχλζεηεο θαη εμειηγκέλεο ζε ζρέζε κε 

ηελ θαζεκεξηλή αληαιιαγή κελπκάησλ, δελ παχνπλ λα είλαη απάληεζε/απφθξηζε ζε 

«άιια θείκελα ζπλερψο παξφληα» (Φξπδάθε, 2003: 156). Ζ δηαθεηκεληθφηεηα δελ 

καο ελδηαθέξεη σο έλαο ζηελά ελλννχκελνο ελδνινγνηερληθφο δηάινγνο, αιιά «σο 

κηα δηάδξαζε, σο κηα ζπλδηαιιαγή, άιινηε ζπλαγσληζηηθή θη άιινηε 

αληαγσληζηηθή, πνπ εθηείλεηαη ζε φιν ην εχξνο ηεο πνιηηηζκηθήο δσήο, κεηαμχ θάζε 

είδνπο κνξθήο θεηκέλσλ, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ απηά είλαη ινγνηερληθά ή κε, 

γισζζηθά ή εηθνληθά, έληππα ή πξνθνξηθά» (Παζραιίδεο, 1999: 323). 

 Σν ινγνηερληθφ θείκελν πξνζεγγίδεηαη, ινηπφλ, σο ζχλζεηνο πνιηηηζκηθφο-

θνηλσληθφο θφκβνο, κε ηελ έλλνηα φηη ζπκπιέθνληαη φιεο νη δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο 

θαη δπλάκεηο ηεο πνιηηηζκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο γηα ηελ παξαγσγή λνήκαηνο. Σν 

θείκελν δελ αλαγλσξίδεηαη σο έλα θιεηζηφ θαη αχηαξθεο φινλ, σο έλα ηεηειεζκέλν 

αηζζεηηθφ γεγνλφο αιιά σο έλα αλνηρηφ ζχζηεκα γισζζηθψλ, θαη φρη κφλν, ζεκείσλ 

πνπ ελεξγνπνηεί ηηο αληαπνθξίζεηο ηνπ αλαγλψζηε απέλαληη ζηηο δνκέο 

πξαγκάησζήο ηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία λνεκαηνδφηεζήο ηνπ. Οξγαλψλεη ην 

πεξηερφκελφ ηνπ ζχκθσλα κε έλα ξεπεξηφξην ζπκβάζεσλ θαη θαλφλσλ, πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηα ζεκαζηνινγηθά ζπζηήκαηα ηεο επνρήο ηνπ, θαη ππαγνξεχεη 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ λνήκαηφο ηνπ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν αλαθηά ηελ 

ηζηνξηθφηεηά ηνπ θαη αλαγλσξίδεη ηελ ηζηνξηθφηεηα ηνπ αλαγλψζηε. Σελ 

αιιειεμάξηεζε θεηκέλνπ-αλαγλψζηε απνδίδεη κε ελάξγεηα ε κεηαθνξά ηνπ Eco 

«[…] Σν θείκελν είλαη κία λσρειηθή κεραλή, πνπ απαηηεί απφ ηνλ αλαγλψζηε κία 

θνπηψδε ζπλεξγαζία, γηα λα ζπκπιεξσζνχλ νη ρψξνη ηνπ κε -ιεγφκελνπ ή ηνπ ήδε -

εηπσκέλνπ, πνπ έρνπλ κείλεη θελνί […]» (Κάιθαο, 1993: 34). ην βηβιίν ηνπ «Η 

Γομή Έλξηρ [Κλήζηρ] ηων Κειμένων», ν Iser (1970 ζην Φξπδάθε, 2003: 168) 

πεξηγξάθεη ηελ πξάμε ηεο αλάγλσζεο ζε ηέζζεξα επίπεδα. ην πξψην επίπεδν, πνπ 

είλαη απηφ ηνπ αζπλείδεηνπ, ην θείκελν ελεξγνπνηεί ηηο βησκαηηθέο αληαπνθξίζεηο 

ηνπ αλαγλψζηε. ην δεχηεξν επίπεδν ν αλαγλψζηεο πξνβάιιεη ηηο δηθέο ηνπ 

πξνζδνθίεο ζηε ζπκπιήξσζε ησλ θελψλ απξνζδηνξηζηίαο ηνπ θεηκέλνπ, 

αλαθαιψληαο κλήκεο, γλσζηηθνχ ηχπνπ εκπεηξίεο, ζπλεηξκνχο. ην ηξίην επίπεδν 

αληρλεχνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ξεπεξηνξίνπ θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ νξγαλψλνπλ ηελ 

θεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ο αλαγλψζηεο ζπγθξίλεη ηα λέα δεδνκέλα κε ηε δηθή ηνπ 

εθδνρή ηνπ θεηκέλνπ θαη αλαζηνράδεηαη. ην ηειεπηαίν επίπεδν, «αθνχ έρεη 

πξνζαλαηνιηζηεί ζηνλ θφζκν ηνπ θεηκέλνπ, κπνξεί λα βγεη έμσ απφ ηνλ θχθιν ηνπ 

θαη, κε αθππληζκέλε ζπλείδεζε, λα ελεξγήζεη θνηλσληθά θαη πνιηηηθά» (Φξπδάθε, 

2003: 168). Ζ πξάμε ηεο αλάγλσζεο γίλεηαη πξάμε επηθνηλσλίαο. 

Ζ αλαγλσζηηθή πξάμε, ζπλδπάδνληαο ηελ απφζηαζε θαη ηελ επηθνηλσλία κε ην 

θείκελν, δελ επηδηψθεη ηελ απνθάιπςε ηνπ «θξπκκέλνπ» λνήκαηφο ηνπ, αιιά ηελ 

παξαγσγή λνήκαηνο κέζα απφ ην δηάινγν κε άιια θείκελα, ζηα νπνία  



 

«απαληά/απνθξίλεηαη» θαη ησλ νπνίσλ ηνπο ζεκεησηηθνχο θψδηθεο δαλείδεηαη. Οη 

αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο, θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, φπσο αθξηβψο θαη νη γισζζηθέο, 

ζπληζηνχλ θνηλσληθέο πξαθηηθέο θαη ε παξαγσγή λνήκαηνο κηα πνιηηηζκηθά θαη 

θνηλσληθά κεζνιαβεκέλε εξκελεία. 

 Οη Πνιηηηζκηθέο πνπδέο αλαλεψλνπλ ην Δξκελεπηηθφ Παξάδεηγκα, θαζψο κηα 

νπζηαζηηθή δηάζηαζε ηεο Πνιηηηζκηθήο Δξκελεπηηθήο είλαη ε παξαδνρή φηη νη 

δηαθνξεηηθέο εξκελείεο πνπ πξνηείλνληαη γηα έλα θείκελν είλαη θείκελα πνπ ρξήδνπλ 

κε ηε ζεηξά ηνπο εξκελείαο. Σν αξρηθφ θείκελν ιεηηνπξγεί, έηζη, σο κέζν γηα λα 

πεξάζνπκε ζηε ζπζηεκαηηθή κειέηε θάπνησλ άιισλ θεηκέλσλ: εθείλσλ πνπ 

παξάγνπλ νη δηαθνξεηηθέο εξκελεπηηθέο εθδνρέο ηνπ αλαγλψζηε. Σα θείκελα 

απνηεινχλ εξκελείεο θαη νη εξκελείεο θείκελα θαη αληηθείκελν ηεο πνιηηηζκηθήο 

εξκελεπηηθήο «δελ είλαη ε άζθεζε ζε κηα “επαξθή” αλάγλσζε, ε κχεζε ζε κηα πην 

πιήξε εξκελεία, αιιά ε απζεξκήλεπζε ηνπ ίδηνπ ηνπ εξκελεχνληνο ππνθεηκέλνπ, ε 

απην-θαηαλφεζή ηνπ σο ελφο θνξέα θαη καδί παξαγσγνχ εξκελεηψλ θαη θεηκέλσλ» 

(Παζραιίδεο, 1999: 325). 

Απηφ ζεκαίλεη φηη θαηά ηελ πξφζιεςε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ ν δέθηεο 

πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεη έλα επξχ θάζκα αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ζρεηηθψλ φρη 

κφλν κε ην γξαπηφ θείκελν αιιά κε φιν ην θάζκα ηεο πνιηηηζκηθήο παξαγσγήο. Οη 

αιιαγέο απηέο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν παξαγσγήο θαη πξφζιεςεο ησλ 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ππαγνξεχνπλ αιιαγέο θαη ζην θαζεζηψο ηεο αλαγλσζηηθήο 

θαη εξκελεπηηθήο πξαθηηθήο πνπ επηθξαηεί ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Δπηβάιινπλ ηελ απφθηεζε, εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ, ελφο λένπ, πην δηεπξπκέλνπ 

ξεπεξηνξίνπ αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κφλνλ κε ην γξαπηφ 

θείκελν αιιά θαη κε φιν ην θάζκα ηεο πνιηηηζκηθήο παξαγσγήο (πνιπηξνπηθά 

θείκελα, δξακαηνπνίεζε, ελίζρπζε ηεο θηιαλαγλσζίαο θηι.).  

Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ν παξαδνζηαθφο φξνο ηεο εγγπαμμαηοζύνηρ 

(γξακκαηηζκνχ) δηεπξχλεηαη ζε πολιηιζμική εγγπαμμαηοζύνη. Πξφθεηηαη γηα ην 

ζχλνιν ησλ δεμηνηήησλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ θαηαλφεζε θαη απνθξππηνγξάθεζε ησλ 

πνηθίισλ πνιηηηζκηθψλ κνξθψλ θαη αλαπαξαζηάζεσλ θαη ηε ζπζρέηηζή ηνπο κε 

ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο εκπεηξίεο θαη ζρέζεηο, πνιηηηζκηθέο αμίεο θαη 

αληαγσληζκνχο.  

ε απφιπηε ζπλάθεηα κε ηελ έλλνηα ηεο πνιηηηζκηθήο εγγξακκαηνζχλεο είλαη ε 

έλλνηα ηεο πολςηποπικόηηηαρ (multimodality), εθφζνλ αλαθέξεηαη ζηελ πνηθηιφηεηα 

ησλ ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηα θείκελα. Δηδηθφηεξα, 

αλαθέξεηαη ζηελ πνηθηιία ησλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ (modes) πνπ αμηνπνηνχληαη γηα 

ηε δεκηνπξγία ελφο θεηκέλνπ, ζε αληηδηαζηνιή κε ηα κνλνηξνπηθά θείκελα ηνπ 

παξειζφληνο. Γίλεηαη, επνκέλσο, θαηαλνεηφ γηαηί ε έλλνηα απηή εκθαλίδεηαη ζρεδφλ 

ηαπηφρξνλα κε ηελ αλάπηπμε ησλ Πνιηηηζκηθψλ πνπδψλ. Οη ζπνπδέο απηέο, 

κειεηψληαο ηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο θαη πξφζιεςεο ησλ πνιηηηζκηθψλ πξντφλησλ, 

φπνπ ε πνιπηξνπηθφηεηα αλαδεηθλχεηαη σο ζεκειηψδεο παξάγνληαο 

λνεκαηνδφηεζεο θάζε θεηκέλνπ, έξρνληαη λα ζεξαπεχζνπλ ηελ αδπλακία ησλ 

παιαηφηεξσλ ζεσξεηηθψλ εξγαιείσλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ, 

ηνπιάρηζηνλ εηδνινγηθά, ηα κνλνηξνπηθά, θαηά θχξην ιφγν, θείκελα, δελ επαξθνχλ 

φκσο γηα ηελ εξκελεία ησλ ζχγρξνλσλ θεηκέλσλ, φπνπ ε έκθαζε δίλεηαη ζηνπο κε 

ιεθηηθνχο ηξφπνπο ηνπο νπνίνπο απηά αμηνπνηνχλ (Κππξηψηεο, 2006).  

Δληφο ηνπ πεδίνπ ηεο κπιηικήρ πολιηιζμικήρ εγγπαμμαηοζύνηρ, ην κάζεκα ηεο 

ινγνηερλίαο γίλεηαη ν ρψξνο φπνπ ε θνηλφηεηα κάζεζεο (καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί) 

ζςνομιλεί με ηα κείμενα –δεν μιλά για ηα κείμενα. Δλεξγνπνηνχληαη νη αληαπνθξίζεηο 

ησλ καζεηψλ, θαηαηίζεληαη εξκελεπηηθέο ππνζέζεηο, αλαγλσξίδεηαη ην ξεπεξηφξην 



 

ησλ θεηκεληθψλ ζηξαηεγηθψλ, δεκηνπξγνχληαη δίθηπα αλαγλψζεσλ πνηθίισλ 

εηδνινγηθά θεηκέλσλ, λνκηκνπνηνχληαη πξαθηηθέο θαηαζθεπήο ηεο 

ππνθεηκεληθφηεηαο. Οη καζεηέο νηθνδνκνχλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, σο αλαγλψζηεο 

αιιά θαη σο ππνθείκελα πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλα, ζε έλα 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ επλνεί ηελ εζηθή ηεο πνιπθσλίαο θαη ηνπ δηαιφγνπ, ηελ 

θξηηηθή απηνγλσζία, ηε δηαπνιηηηζκηθή ζπλείδεζε.  

 
Σν λα αζθεί θαλείο ηνπο λένπο αλαγλψζηεο ζε πξαθηηθέο αλάγλσζεο, ηζνδπλακεί κε ην λα 

ηνπο εθνδηάδεη κε θξηηήξηα γηα λα ζηνράδνληαη θξηηηθά πάλσ ζηα αλαγλψζκαηά ηνπο θαη 

ηε δσή ηνπο αιιά θαη κε εξγαιεία γηα λα γίλνπλ θαη νη ίδηνη παξαγσγνί θεηκέλσλ, άξα θαη 

παξαγσγνί λνήκαηνο (Φξπδάθε, 2003: 294). 

 

ηελ παξαπάλσ πξνβιεκαηηθή εληάζζεηαη θαη ην δηδαθηηθφ παξάδεηγκα πνπ 

παξνπζηάδνπκε ζηε ζπλέρεηα. 

 
3. Σν δηδαθηηθό παξάδεηγκα 

 

3.1. Διδακηικά προβλήμαηα και προηεινόμενες ζηραηηγικές ανάγνωζης ηης 

σπερρεαλιζηικής ποίηζης 

 
Σν δηδαθηηθφ παξάδεηγκα αθνξά ηνπο καζεηέο ηεο Β΄ Λπθείνπ. Πξφθεηηαη γηα ην 

πνίεκα ηνπ Ν. Δγγνλφπνπινπ, «Νέα πεξί ηνπ ζαλάηνπ ηνπ πνηεηνχ Φεληεξίθν 

Γθαξζία Λφξθα ζηηο 19 Απγνχζηνπ 1936 κέζα ζην ραληάθη ηνπ Κακίλν Νηε Λα 

Φνπέληε», απφ ηε ζπιινγή «Δλ αλζεξψ έιιελη ιφγσ» πνπ δεκνζηεχηεθε ην 1957. 

ηφρνο καο είλαη νη καζεηέο-αλαγλψζηεο: 

 λα αληηπαξαηεζνχλ κε ζηάζεηο δσήο, αηζζεηηθέο αληηιήςεηο θαη ηερληθέο 

θαηαζθεπήο ηνπ θεηκέλνπ κέζα απφ έλα δπλακηθφ δηάινγν κε ην πνίεκα 

ζ’ έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ επλνεί ηελ πνιπθσλία, 

 λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο πνιπηξνπηθήο θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο 

θεηκέλνπ,  

 λα δηεπξχλνπλ ηελ αλαγλσζηηθή εκπεηξία ηνπο γλσξίδνληαο ηνλ πνηεηή, 

ηηο ηδέεο θαη ην έξγν ηνπ κέζα απφ δηεξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο,  

 λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εηθφλεο θαη ιέμεηο 

ζπκθχξνληαη ζηελ ππεξξεαιηζηηθή πνίεζε, επηρεηξψληαο νη ίδηνη κέζα 

απφ εηθνληζηηθέο θαη ιεθηηθέο δηεξγαζίεο, λα λνεκαηνδνηήζνπλ ην 

πνηεηηθφ θείκελν,  

 λα αλαζεσξήζνπλ εδξαησκέλεο αληηιήςεηο θαη ζρήκαηα γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο πνίεζεο γεληθφηεξα θαη ηεο ππεξξεαιηζηηθήο 

εηδηθφηεξα, νη νπνίεο ππνλνκεχνπλ ή/θαη αθπξψλνπλ ηε γλήζηα 

επηθνηλσλία κε ην θείκελν (Φξπδάθε, 2003: 201-208). 

      Ζ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία καο θαηαζέηεη φηη, φπνηα απφπεηξα δηδαθηηθήο 

πξνζέγγηζεο ηεο ππεξξεαιηζηηθήο πνίεζεο δελ ελεξγνπνηεί ηνπο ζπλεηξκνχο θαη ηελ 

πνιηηηζκηθή εκπεηξία ησλ καζεηψλ-αλαγλσζηψλ, απνηπγράλεη, θαζψο δελ  

δηακνξθψλεη ζπλζήθεο πιήξσζεο ησλ θελψλ απξνζδηνξηζηίαο ηνπ πνηεηηθνχ 

θεηκέλνπ, κε απνηέιεζκα ε ζχγθιηζε ηνπ νξίδνληα πξνζδνθηψλ πνκπνχ θαη δέθηε 

ηνπ πνηεηηθνχ κελχκαηνο λα κε ζπληειείηαη θαη ε αλαγλσζηηθή απφιαπζε λα 

ράλεηαη. Δμάιινπ, ν ηδηαίηεξνο γισζζηθφο θψδηθαο ησλ θεηκέλσλ απηψλ 

πξνυπνζέηεη αλαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο, κε ηηο νπνίεο δελ είλαη εμνηθεησκέλνη νη 

έθεβνη καζεηέο. 



 

ρεηηθά κε ηελ ππεξξεαιηζηηθή πνίεζε, ε Ακπαηδνπνχινπ ζεκεηψλεη: «Ο ιφγνο 

είλαη κηα ζπγθξφηεζε. ε θάζε δηαζάιεπζή ηεο αλνίγεη ην ράνο. Ο ππεξξεαιηζηήο 

πξέπεη ακέζσο λα πξνβεί ζε κηα λέα ινγηθή ζπγθξφηεζε, θη απηή είλαη θαη’ εμνρήλ 

κηα ππάξη ελεςθεπίαρ. Όκσο ηελ ειεπζεξία απηή ν ππεξξεαιηζηήο δελ ηελ παίξλεη 

ελάληηα ζηα ζηνηρεία ηεο θχζεο, αιιά ελάληηα ζηηο δηθέο ηνπ ινγηθέο δνκέο, πνπ 

ρηίζηεθαλ θη εδξαηψζεθαλ κέζα απφ αηψλεο πνιηηηζκνχ» (Ακπαηδνπνχινπ, 1980: 

36-37). Γηδάζθνληαο πνηήκαηα ππεξξεαιηζηψλ πνηεηψλ ζην Λχθεην, γίλεηαη εκθαλήο 

ζπρλά ε ακεραλία ησλ καζεηψλ πνπ θάπνηεο θνξέο θηάλεη έσο ηελ απφξξηςε ηνπ 

θεηκέλνπ. Ζ δνκή ησλ θεηκέλσλ απηψλ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηε ινγηθή πνπ 

βαζίδεηαη ζην θαξηεζηαλφ cogito, κε ηελ νπνία εμνηθεηψλνληαη ηα παηδηά απφ λσξίο 

ζηελ εθπαίδεπζε. πρλά, ινηπφλ, ππάξρεη αλάγθε λα γλσξίζνπλ ηε ινγηθή ηνπ 

ππεξξεαιηζκνχ πνπ δηαηεξεί ηα αληηθείκελα αιιά ηα ζπλδπάδεη κε ηξφπν 

απξνζδφθεην, δεκηνπξγψληαο κε ηε θαληαζία κηα αθφκα πξαγκαηηθφηεηα. 

«Πξάγκαηα πνπ ν θνκθνξκηζκφο θξαηάεη ζε απφζηαζε, ν ππεξξεαιηζκφο ηα ελψλεη» 

(Ακπαηδνπνχινπ, 1980: 36).  

     Ζ πνιπκεζηθή λνεκαηνδφηεζε ηνπ πνηήκαηνο πνπ εηζεγνχκαζηε ζπγθξνηεί κηα 

νιηζηηθή δηαδηθαζία πξφζιεςεο ηνπ θεηκέλνπ ε νπνία ζπλδπάδεη αλαγλσζηηθή 

αληαπφθξηζε θαη δεκηνπξγηθή έθθξαζε. Αμηνπνηνχκε ηε δπλαηφηεηα ηεο 

ηερλνινγίαο λα κεηαηξέπεη ην έληππν, θιεηζηφ θαη κε επηδερφκελν αιιαγψλ 

ινγνηερληθφ θείκελν ζε ςεθηαθφ, ξεπζηφ θαη, άξα, αλνηθηφ ζε λέεο κνξθέο 

νξγάλσζεο θαη αλαπαξάζηαζεο κε ππεξθεηκεληθά θαη πνιπηξνπηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Άιισζηε, ε πνιπεπίπεδε θαη πνιπηξνπηθή αλάγλσζε ηνπ ππεξξεαιηζηηθνχ θεηκέλνπ 

ζηνηρίδεηαη πιήξσο κε ηηο αξρέο ηνπ. «Ο ππεξξεαιηζκφο πξνζεηαηξίδεηαη ηελ άπεηξε 

ζπλδπαζηηθή ηεο θαληαζίαο», φπσο ππνγξακκίδεη ραξαθηεξηζηηθά ν πνηεηήο 

(Διχηεο, 1996: 324).  

Αθεηεξία ζηελ φιε δηαδηθαζία είλαη ε πξφθιεζε αλαγλσζηηθήο θαη αηζζεηηθήο 

αληαπφθξηζεο ησλ εθήβσλ αλαγλσζηψλ κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ ρξσκάησλ θαη 

κνηίβσλ πνπ παξέρεη ην ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο. Οη καζεηέο θαινχληαη, απφ ηελ 

πξψηε θηφιαο επαθή ηνπο κε ην θείκελν, λα κεηαθέξνπλ κε ρξψκαηα ζηελ νζφλε 

ηελ πξψηε ηνπο εληχπσζε, πεγαία, απζφξκεηε θαη αλεπεμέξγαζηε (ζχλζεζε ζην 

πλεχκα ηεο ππεξξεαιηζηηθήο γξαθήο). ηε ζπλέρεηα «ελεξγνχλ» πνιιαπιέο θαη 

επάιιειεο αλαγλψζεηο ηνπ πνηεηηθνχ θεηκέλνπ κε ζπλερείο ρεηξηζκνχο θαη 

κεηαθνξέο λνεκάησλ κε ρξψκαηα (dual coding approach) (Paivio, 1974). ε χζηεξε 

θάζε κπνξνχλ λα  πξνζζέζνπλ εηθφλεο θαη, εθφζνλ επηζπκνχλ, θαη κνπζηθή. 

Με απηή ηε δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή πξνθαιείηαη κηα δπλακηθή αιιειεπίδξαζε ησλ 

καζεηψλ-αλαγλσζηψλ κε ην πνηεηηθφ θείκελν, αιιά θαη ησλ κειψλ θάζε νκάδαο 

κεηαμχ ηνπο, θαζψο γηα θάζε ηνπο επηινγή ζα πξέπεη λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο, 

ελδερνκέλσο λα βιέπνπλ ην θείκελν απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο, λα ειέγρνπλ 

ηαθηηθά ηε ζηξαηεγηθή πξφζβαζήο ηνπο ζ’ απηφ, λα ην δηαβάδνπλ θαη λα ην 

μαλαδηαβάδνπλ, λα δνθηκάδνπλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αλάγλσζεο θαη λα 

θαηαιήγνπλ ζε θάπνηα εξκελεία, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία ηνπ ξεπεξηνξίνπ 

θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ νξγαλψλνπλ ηελ θεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα (Iser, 1976: 

215· Therien, 1996: 105).  

Χζηφζν, θαηά ηελ πινήγεζε ησλ καζεηψλ αλάκεζα ζε ζηίρνπο, ρξψκαηα θαη 

εηθφλεο δεκηνπξγνχληαη απνξίεο, σο απνηέιεζκα ηεο απφζηαζεο ηνπ νξίδνληα 

πξνζδνθηψλ ηνπο κε εθείλνλ ηνπ θεηκέλνπ. Έηζη ε δηαδηθαζία λνεκαηνδφηεζεο 

θαζίζηαηαη ακήραλε. Ζ δπζθνιία, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο πεξηνξηζκέλεο 

αλαγλσζηηθέο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ ππεξξεαιηζηηθή πνίεζε, 



 

αίξεηαη κε ηελ παξφηξπλζε εθ κέξνπο ηνπ δηδάζθνληνο λα αλαδεηήζνπλ θαη λα 

επεμεξγαζηνχλ πιεξνθνξίεο ζε πξνεπηιεγκέλνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ή ηζηνζειίδεο 

ζρεηηθέο κε ην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην αλαθνξάο ηνπ πνηήκαηνο θαη κε 

βηνγξαθηθά ή θαη εξγνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ πνηεηψλ Φ. Γθ. Λφξθα θαη Ν. 

Δγγνλφπνπινπ.  

Σελ θαηαλφεζε ηνπ πνηήκαηνο βνεζά επίζεο θαη ε παξάιιειε πξνζέγγηζε ελφο 

άιινπ πνηήκαηνο ηνπ ίδηνπ πνηεηή, κεηαγελέζηεξνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ, κε ηίηιν 

«Πνίεζε 1948». Σε γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε ηνλ πνηεηή Ν. Δγγνλφπνπιν 

ζπκπιεξψλεη ε πινήγεζή ηνπο ζηα έξγα δσγξαθηθήο ηνπ, πάιη κε ηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ καο παξέρνπλ νη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο, θαη ε επηινγή 

ελφο ή δπν απφ απηά, κε ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα αλαπιαηζηψζνπλ ή λα 

πξνεθηείλνπλ ηελ εξκελεία θάπνησλ ζηίρσλ ή θάπνηνπ απνζπάζκαηνο ηνπ 

πνηήκαηνο. Δηθφλεο ησλ έξγσλ απηψλ κεηαθέξνληαη θαη εληάζζνληαη ζηηο δηαθάλεηεο 

παξνπζίαζεο ζε κέγεζνο θαη ζέζε επηινγήο ηνπο. Με ην ελέξγεκα ηεο κεηαθνξάο 

αλνίγεη γηα ηνπο καζεηέο θαη κηα πξφζβαζε ζην πεδίν δηαιφγνπ ησλ ηερλψλ, φπνπ ε 

κηα ζπκπιεξψλεη θαη δηεπξχλεη ηα εθθξαζηηθά κέζα θαη ηηο νπηηθέο πξνζέγγηζεο ηεο 

άιιεο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, επηρεηξνχλ πνιπεπίπεδε θαη πνιπηξνπηθή αλάγλσζε 

ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ θαη, κε ηελ αμηνπνίεζε πνηθίισλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ, 

δεκηνπξγνχλ ηε δηθή ηνπο εξκελεπηηθή πξφηαζε γηα ην θείκελν. Ζ πξφηαζε απηή 

απνηειεί έλα λέν θείκελν ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά πξνζδηνξηζκέλν πνπ πξνζθαιεί 

ηελ θνηλφηεηα κάζεζεο ζε δηαδηθαζίεο αλαζηνραζκνχ πάλσ ζηε ινγνηερληθή 

αλάγλσζε.  

Σν πξντφλ πνπ αλακέλνπκε απφ ηνπο καζεηέο είλαη έλα εξκελεπηηθφ αλάπηπγκα 

παξαδνηέν ζε δηαθάλεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ παξνπζίαζεο (Power point), φπνπ ζα 

εκθαλίδεηαη ζηαδηαθά ε πξνζπάζεηα ηνπο λα δηακνξθψζνπλ ζηξαηεγηθέο πξφζβαζεο 

ζην πνηεηηθφ θείκελν θαη δηακφξθσζεο εξκελεπηηθήο άπνςεο. 

 
3.2. Η προηεινόμενη διδακηική διαδικαζία 

 
Οη καζεηέο εηζάγνληαη ζηε δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο ηνπ θεηκέλνπ κε ηελ 

αλαδήηεζή ηνπ ζε πξνζδηνξηζκέλν δηθηπαθφ ηφπν. Μεηά απφ ζρεηηθή νδεγία 

επηζθέπηνληαη πξνεπηιεγκέλν δηθηπαθφ ηφπν, πρ. ην πνπδαζηήξην Νένπ 

Διιεληζκνχ (www.snhell.gr), εληνπίδνπλ θαη κεηαθνξηψλνπλ ην πνίεκα ζε αξρείν 

Word, δηαηεξψληαο ηε κνξθή κε ηελ νπνία είλαη δεκνζηεπκέλν.  

Με ηελ πξψηε καηηά, αλ νη ίδηνη νη καζεηέο δελ έρνπλ αζθεζεί, ηνπο εθηζηνχκε 

εκείο ηελ πξνζνρή, δηεπθνιχλνληαο ηελ πξφζβαζή ηνπο ζην θείκελν κε ηελ 

αμηνπνίεζε ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο κνξθήο ηνπ. Σνπο επηζεκαίλνπκε, δειαδή, φηη ε 

κνξθή κε ηελ νπνία εκθαλίδεηαη ην πνίεκα ζην έληππν ή ειεθηξνληθφ κέζν δελ 

είλαη ρσξίο ζεκαζία γηα ηελ αλάγλσζε θαη ηελ θαηαλφεζή ηνπ. Απνηειείηαη απφ 

ηξία κέξε: ηνλ ηίηιν, κηα πξνκεησπίδα (motto) θαη ηνπο ζηίρνπο. Οη κεηαμχ ηνπο 

ζπζρεηηζκνί κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε πνιιαπιέο θαη δπλακηθέο αλαγλψζεηο. Σν 

πνίεκα αλήθεη ζηε ζπιινγή «Πνηήκαηα, Β» απφ ηηο εθδφζεηο Ίθαξνο θαη έρεη ηελ 

αθφινπζε κνξθή. 
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Nέα πεξί ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Iζπαλνχ πνηεηνχ  

Φεληεξίθν Γθαξζία Λφξθα ζηηο 19 Aπγνχζηνπ ηνπ 1936 

κέζα ζην ραληάθη ηνπ Kακίλν Nηε Λα Φνπέληε   

 

Nίθνο Δγγνλφπνπινο  

 

                              ...una accion vil y disgraciado. 

 

ε ηέρλε θη’ ε πνίεζε δελ καο βνεζνχλ λα δήζνπκε: 

ε ηέρλε θαη ε πνίεζηο καο βνεζνχλε 

λα πεζάλνπκε 

 

πεξηθξφλεζηο απφιπηε 

αξκφδεη 

ζ’ φινπο απηνχο ηνπο ζφξπβνπο 

ηηο έξεπλεο 

ηα ζρφιηα επί ζρνιίσλ 

πνπ θάζε ηφζν μεθνπξλίδνπλ 

αξγφζρνινη θαη καηαηφδνμνη γξαθηάδεο 

γχξσ απφ ηηο κπζηεξηψδηθεο θη’ αηζρξέο ζπλζήθεο 

ηεο εθηειέζεσο ηνπ θαθνξξίδηθνπ ηνπ Λφξθα 

ππφ ησλ θαζηζηψλ 

 

κα επί ηέινπο! πηα ν θαζείο γλσξίδεη 

πσο 

απφ θαηξφ ηψξα 

-θαη πξν παληφο ζηα ρξφληα ηα δηθά καο ηα ζαθάηηθα- 

είζηζηαη 

λα δνινθνλνχλ 

ηνπο πνηεηάο  

 

(απφ ηα Πνηήκαηα, B΄, Ίθαξνο 1977)   

 

Πεγή: (www.snhell.gr) 

 

Με ηελ πξνυπφζεζε φηη νη καζεηέο γλσξίδνπλ ηε ρξήζε ησλ βαζηθψλ εξγαιείσλ 

ηνπ MS OFFICE θαη θάπνηνπ θπιινκεηξεηή, πρ. Internet Explorer, Firefox, Google 

Chrome ή άιινπ, ηνπο δίλνληαη νξηζκέλεο απαξαίηεηεο νδεγίεο πνπ ζα ηνπο 

δηεπθνιχλνπλ ζηηο δηεξεπλεηηθέο ηνπο εξγαζίεο.  
 

 Πξψηα, αθνχ δηαβάζνπλ κηα θνξά ην πνίεκα, θαινχληαη λα κεηαθέξνπλ ηελ 

πξνκεησπίδα (ην motto) θαη ην ζχλνιν ησλ ζηίρσλ ζε κηα ιεπθή δηαθάλεηα 

παξνπζίαζεο δηαηεξψληαο ηελ αξρηθή ηνπο κνξθή. Σν motto κπνξνχλ λα ην 

ηνπνζεηήζνπλ ζε φπνην δηαζέζηκν ζεκείν ηεο δηαθάλεηαο επηζπκνχλ. Ο 

αλαζρεδηαζκφο ηεο νπηηθήο επαθήο ηνπ αλαγλψζηε κε ην θείκελν ηνλ νδεγεί 

ζ’ έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν (mode) πξφζιεςεο θαη παξαγσγήο λνήκαηνο. Σν 

πιεξνθνξηαθφ θνξηίν, ε νπηηθή έκθαζε πνπ δίλεηαη ζε κέξνο απφ απηφ θαη ε 

ζηελφηεξε ζχλδεζε ή δηαρσξηζκφο ηνπ κέζσ πιαηζίσλ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ 

http://www.snhell.gr/


 

ηνπο θαη δίλνπλ ζηνπο καζεηέο απηή ηε δπλαηφηεηα κε ηε ζχλζεζε ήδε ηεο 

πξψηεο δηαθάλεηαο (Kress & van Leeuwen, 1998: 183). ρεηηθφ παξάδεηγκα 

θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 11 θαη 2.  
 

Δηθφλα 1.   

Γηαθάλεηα 1. 
 

 Σν επφκελν βήκα είλαη ε επηινγή ρξσκαηηθνχ ππνζηξψκαηνο («ηαπεηζαξίαο» 

-background) ηεο δηαθάλεηαο κέζσ ηνπ νπνίνπ νη καζεηέο απνδίδνπλ 

ρξσκαηηθά2 ηηο αξρηθέο ηνπο εληππψζεηο απφ ην πνηεηηθφ θείκελν. Δίλαη ε 

θαηαγξαθή ηεο πξψηεο ηνπο αηζζεηηθήο αληαπφθξηζεο απέλαληη ζην θείκελν, 

ηελ νπνία θαινχληαη λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα νπηηθνπνηήζνπλ. 
 

Δηθφλα 2.  

Γηαθάλεηα 2. 

                                                 
1
 Γηαθάλεηα 1: Ζ ζέζε ησλ ζηίρσλ θαη ηνπ motto πάλσ ζηε δηαθάλεηα επηιέγεηαη ειεχζεξα απφ ηα κέιε 

θάζε νκάδαο. Δδψ ε επηινγή αο ζεσξεζεί ηπραία γηα ηηο αλάγθεο παξνπζίαζεο ηνπ δηδαθηηθνχ 

παξαδείγκαηνο.  
2
 Ζ ρξήζε ησλ ρξσκάησλ ή ρξσκαηηθψλ κνηίβσλ είλαη βαζηθφ εξγαιείν έθθξαζεο ζηα ρέξηα ησλ 

καζεηψλ κε ην νπνίν δηαρεηξίδνληαη πάλσ ζηηο δηαθάλεηεο φζα αηζζεηνπνηνχλ απφ ην ζχλνιν ή ηα κέξε 

ηνπ πνηεηηθνχ θεηκέλνπ πνπ επεμεξγάδνληαη. ην ειεθηξνληθφ κέζν φιεο νη δηαθάλεηεο είλαη έγρξσκεο. 



 

 

Σελ ηαπεηζαξία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ απφ ηα ππνδείγκαηα πνπ δηαζέηεη ην 

ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο ή κπνξνχλ λα ηελ θηινηερλήζνπλ απηνζρεδηάδνληαο. Μηα 

επηινγή, πνπ κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα ηξνπνπνηήζνπλ θαη λα πξνζαξκφζνπλ, φζν ε 

βησκαηηθή ηνπο ζρέζε κε ην θείκελν απνθηά βάζνο θαη σξηκάδεη. Ζ εηθφλα 2 δίλεη 

έλα παξάδεηγκα επηινγήο ηαπεηζαξίαο γηα ηηο δηαθάλεηεο πάλσ ζηηο νπνίεο ζα 

εξγαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα νη καζεηέο. Ζ πξνκεησπίδα δηαθξίλεηαη απφ ηνπο ζηίρνπο 

κε ηδηαίηεξε κνξθνπνίεζε. 

 

 ηε ζπλέρεηα κεηαθέξνπλ θαη ηνλ ηίηιν ηνπ πνηήκαηνο πάλσ ζηε δηαθάλεηα 

ζε ζέζε, θαζψο θαη ζρήκα, ρξψκα, κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο, ηεο επηινγήο 

ηνπο (εηθφλα 3, δηαθάλεηα 2).  

 

Δηθφλα 3.  

Γηαθάλεηα 2. 

 
Όιεο νη ελέξγεηεο ησλ καζεηψλ κέρξη απηφ ην ζεκείν έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε 

δηαρείξηζε ησλ κεξψλ ηνπ πνηεηηθνχ θεηκέλνπ κε πξαθηηθνχο ρεηξηζκνχο θαη κε 

εξγαιείν ην ινγηζκηθφ παξνπζηάζεσλ. Σν ζεκαληηθφηεξν θέξδνο απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο είλαη ε δηα ρεηξφο ζρεδφλ ελεξγνχκελε πξνζπέιαζε ηνπ θεηκέλνπ απφ 

δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο, πξάγκα πνπ ήδε δεκηνπξγεί ζπλζήθεο δηαθνξεηηθψλ ή θαη 

επάιιεισλ αλαγλσζηηθψλ δηαδξνκψλ αλάινγα κε ηηο πξνζιεπηηθέο ηθαλφηεηεο θάζε 

νκάδαο. Σν πνηεηηθφ θείκελν έρεη δηαβαζηεί πεξηζζφηεξεο θνξέο θαη έρεη γίλεη ζαθήο 

θαη δηαθξηηή ε ζέζε θαη ε ζεκαζία ηνπ ηίηινπ θαη ηεο πξνκεησπίδαο (motto).  

 

 Με ην επφκελν βήκα εηζάγνληαη νη νκάδεο ησλ καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία 

απφθξπςεο θαη αλαζχλζεζεο ησλ ζηίρσλ ηνπ πνηήκαηνο. Αθνχ θάλνπλ 

αλαπαξαγσγή ηεο ηειεπηαίαο δηαθάλεηαο, απνθξχπηνπλ κε θαηάιιειν 

ρεηξηζκφ φινπο ηνπο ζηίρνπο, ελψ αθήλνπλ νξαηνχο ηνλ ηίηιν θαη ηελ 

πξνκεησπίδα (Δηθφλα 4, δηαθάλεηα 3).   



 

Δηθφλα 4.   

Γηαθάλεηα 3. 

 

Γηα ηελ απφθξπςε ησλ ζηίρσλ νη καζεηέο επηιέγνπλ φιεο ηηο ιέμεηο θαη ηνπο 

δίλνπλ ρξψκα γξακκαηνζεηξάο ίδην κε ην ρξσκαηηθφ ππφβαζξν ηεο δηαθάλεηαο. Έηζη 

απνθξχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ ζηίρσλ, ρσξίο λα ηνπο εμαιείθνπλ θαη δηαηεξνχλ ηε 

δπλαηφηεηα λα επαλεκθαλίδνπλ ιέμεηο, θξάζεηο ή θαη νιφθιεξνπο ζηίρνπο ζχκθσλα 

κε ηηο επηινγέο ηνπο.  

Χο βνήζεκα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ην πνηεηηθφ θείκελν ζε έληππε κνξθή είηε 

απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, είηε εθηππσκέλν απφ ηνλ ππνινγηζηή.  
 

 Δθφζνλ έρεη γίλεη θαηαλνεηή ε ηερληθή ηεο ζηαδηαθήο επαλεκθάληζεο ιέμεσλ, 

θξάζεσλ ή θαη νιφθιεξσλ ζηίρσλ, θαινχληαη νη καζεηέο ζηελ θαζεαπηή 

δηεξεπλεηηθή ηνπο ελαζρφιεζε. Γηα ηελ εθθίλεζε ηνχο δίδεηαη έλα ζχληνκν 

εξψηεκα3: «Ποιοι δολοθονούν ηοςρ ποιηηάρ;» κε ηελ ππελζχκηζε φηη πξέπεη λα 

ζρεκαηίζνπλ ηελ απάληεζε κφλν κε ηηο απνιχησο απαξαίηεηεο ιέμεηο κέζα απφ 

ην πνηεηηθφ θείκελν. Ζ δηαθάλεηα πνπ πηζαλψο ζα πξνθχςεη απνηππψλεηαη ζηελ 

εηθφλα 5, δηαθάλεηα 4. 
  

Δηθφλα 5.  

Γηαθάλεηα 4. 

                                                 
3
 Σν εξψηεκα επηιέγεηαη θαη δηαηππψλεηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληνο.  



 

 

Απφ απηφ ην ζεκείν θαη γηα ηε ζπλέρεηα ε πξσηνβνπιία ησλ θηλήζεσλ 

παξαδίδεηαη ζηνπο καζεηέο. Κάζε νκάδα ζα απνηππψζεη ζηηο δηαθάλεηεο ηε δηθή ηεο 

αλαγλσζηηθή δηαδξνκή, ην δηθφ ηεο ζρεδηαζκφ θαη ηε δηθή ηεο πνξεία αλαζχλζεζεο 

θαη παξαγσγήο  ηνπ πνηεηηθνχ θεηκέλνπ. 

 

 Ζ δηεξεπλεηηθή αλαζχλζεζε ηνπ πνηήκαηνο, ζην πιαίζην ηεο νκάδαο 

εξγαζίαο, θαηεπζχλεηαη απφ άμνλα/άμνλεο πνπ δηακνξθψλεη ε αλαγλσζηηθή 

εκπεηξία ηεο νκάδαο. Δπεηδή ππάξρεη πηζαλφηεηα ε ελεξγνπνίεζε ησλ 

αληαπνθξίζεσλ ησλ καζεηψλ λα είλαη δπζρεξήο, ν δηδάζθσλ κπνξεί λα 

δηεπθνιχλεη κε αλαγλσζηηθέο νδεγίεο πνπ θαηεπζχλνπλ ζε κηα 

δηεηζδπηηθφηεξε πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ. 

  

Σέηνηεο νδεγίεο κπνξεί λα απνηεινχλ ηα αθφινπζα εξσηήκαηα:  

 πνην ζεκαληηθφ δήηεκα αλαδεηθλχεη ε αλαθνξά ηνπ Ν. Δγγνλφπνπινπ 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ πνηεηή Φ. Γθ. Λφξθα, ή 

 πψο εμεγείηαη ην παξάδνμν ησλ ηξηψλ πξψησλ ζηίρσλ ζε ζπζρεηηζκφ 

κε ηα πξφζσπα αλαθνξάο ηνπ πνηήκαηνο, ή  

 πψο ζπλδένληαη νη «γξαθηάδεο», γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ιφγνο ζην 

πνίεκα, κε ηελ πεξίπησζε ηνπ Φ. Γθ. Λφξθα θαη κε ηνλ ίδην ηνλ 

πνηεηή, ή αθφκε  

 πνηα θνηλσληθά-πνιηηηζκηθά ζρήκαηα νξίδνπλ ηε ζηάζε θαη θηλνχλ ηε 

δξάζε ησλ πξνζψπσλ, ζηα νπνία νη ζηίρνη ηνπ Ν. Δγγνλφπνπινπ 

θάλνπλ άκεζε ή έκκεζε αλαθνξά θηι.  

Δίλαη αλακελφκελν φηη ε ζπλνκηιία κε ην θείκελν ζα αλαδείμεη γηα ηνπο καζεηέο 

πεξηζζφηεξα εξσηήκαηα απφ απηά ζηα νπνία ζα κπνξέζνπλ νη ίδηνη λα απαληήζνπλ. 

Ο δάζθαινο, σο δηακεζνιαβεηήο, δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία κε ην θείκελν, δελ 

επηβάιιεη ηε δηθή ηνπ εξκελεία. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν παξάγεηαη κηα ζεηξά 

πνιιαπιψλ θαη επάιιεισλ αλαγλψζεσλ ζηηο νπνίεο δνθηκάδεηαη ε εξκελεπηηθή 

πξνζπάζεηα ηεο νκάδαο. Αλακέλεηαη λα δηαηππσζνχλ ππνζέζεηο, λα πξνηαζνχλ 

εξκελεπηηθά ζρήκαηα θαη λα ακθηζβεηεζνχλ, λα αλαδεηεζνχλ πιεξνθνξίεο θαη 

εμεγήζεηο. 

 

 ηε ζπλέρεηα, θάζε νκάδα θαιείηαη λα αλαζπλζέζεη ην πνίεκα 

απνθαιχπηνληαο ζηαδηαθά, κεκνλσκέλεο ή θαηά νκάδεο, ιέμεηο, θξάζεηο ή 

θαη νιφθιεξνπο ζηίρνπο. Ο πεξηνξηζκφο πνπ ηίζεηαη εδψ είλαη φηη πξέπεη λα 

νινθιεξψζνπλ ηελ αλαζχλζεζε ζε επηά (7) έσο δέθα (10) ην πνιχ 

δηαθάλεηεο. Κάζε θνξά πνπ απνθαιχπηνπλ κηα νκάδα ιέμεσλ, θξάζεσλ ή 

ζηίρσλ ηεο απνδίδνπλ ηδηαίηεξν ρξψκα γξακκαηνζεηξάο. Γηα λα ζπλερίζνπλ 

ζην επφκελν βήκα κεηαθέξνπλ ηελ σο εθείλν ην ζεκείν εξγαζία ηνπο ζε λέα 

δηαθάλεηα, ζηελ νπνία ζα επηιέμνπλ θαη ζα εκθαλίζνπλ έλα αθφκε δνκηθφ 

κέξνο ηνπ πνηήκαηνο.   

 

 Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο αλαγλσζηηθήο ηνπο δηαδξνκήο πξνηείλνληαη ζηνπο 

καζεηέο ηα αθφινπζα: 

 

  



 

 Να αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Φ. Γθ. Λφξθα, 

θαζψο θαη γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Ν. Δγγνλφπνπινπ, απφ 

πξνεπηιεγκέλεο δηαδηθηπαθέο πεγέο4. Χο θαηάιιειν ρξνληθφ ζεκείν 

γηα ηελ αλάθιεζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ ππνδεηθλχεηαη ε έληαμε 

ηνπ ηίηινπ ηνπ πνηήκαηνο πάλσ ζηε δηαθάλεηα 2 (εηθφλα 3). 

 Να επηζθεθζνχλ ην δηθηπαθφ ηφπν πνπ θηινμελεί ηα έξγα δσγξαθηθήο 

ηνπ πνηεηή θαη δσγξάθνπ Ν. Δγγνλφπνπινπ θαη λα επηιέμνπλ έλα ή 

δπν απφ απηά κε ηα νπνία ζα επηρεηξήζνπλ λα θσηίζνπλ εξκελεπηηθά 

κέξνο ή κέξε ηνπ πνηήκαηνο πνπ επεμεξγάδνληαη. Δπηρεηξείηαη έηζη ε 

δηεχξπλζε ηεο αλαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, κέζσ ηεο ζπλνκηιίαο ησλ 

ηερλψλ (αλαπιαηζίσζε ηνπ πνηεηηθνχ λνήκαηνο κε εηθνληζηηθή 

αλαπαξάζηαζε).  

 Να αλαγλψζνπλ θαη έλα άιιν πνίεκα ηνπ Ν. Δγγνλφπνπινπ, «Πνίεζε 

1948», απφ ηελ πεγή πνπ ήδε ρξεζηκνπνίεζαλ, www.snhell.gr, θαη λα 

ην παξνπζηάζνπλ ζε θαηλνχξγηα δηαθάλεηα ζε παξάιιειε δηάηαμε κε 

ην πνίεκα πνπ επεμεξγάδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξίλνπλ ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν πνηεηήο κεηαπιάζεη ηελ ηζηνξηθή εκπεηξία 

ζε πνίεζε θαη λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζηε δηθή ηνπο εξκελεπηηθή 

άπνςε γηα ην ζπγθεθξηκέλν πνίεκα.  

 

 Σν ζχλνιν ηεο εξγαζίαο ηεο θάζε νκάδα ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα ζηε 

ζπλέρεηα λα ην ζπγθξνηήζεη θαη λα ην επηκειεζεί ζε κηα ζπλνιηθή 

παξνπζίαζε, κε ζθνπφ λα δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ. 

Δίλαη απηνλφεην φηη θάζε δηαθάλεηα κνξθνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ησλ 

ΣΠΔ πνπ δίλνπλ ζε θάζε νκάδα ηε δπλαηφηεηα εθηφο απφ γξαπηφ 

θείκελν λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη ρξψκαηα, εηθφλεο θαη πιαίζηα θαηά 

βνχιεζε. Ζ πξφζιεςε θαη παξαγσγή λνήκαηνο αλά νκάδα γίλεηαη κε 

πεξηζζφηεξνο απφ έλαλ ηξφπνπο (modes), γιψζζα, πιαίζηα ρξψκαηα, 

εηθφλα, κνπζηθή.   

 

πγθεθαιαηψλνληαο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη καζεηέο «έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο» 

ην δνκηθφ πιηθφ ελφο πνηήκαηνο θαη γλσξίδνπλ ηελ ηειηθή ηνπ δηάηαμε. Οη ίδηνη 

ηνπνζεηνχληαη ζηελ αθεηεξία ηεο νηθνδφκεζήο ηνπ θαη θαινχληαη λα επηιέμνπλ κηα 

ζεηξά-αθνινπζία κε ηελ νπνία ζα βάινπλ ηα δνκηθά κέξε ζηε ζέζε ηνπο. ’ απηή ηε 

δηαδηθαζία θαινχληαη λα δηαβάζνπλ, λα ζπιιέμνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ 

πιεξνθνξίεο, λα ζπγθξίλνπλ έλλνηεο, λα νκαδνπνηήζνπλ, λα αμηνινγήζνπλ, λα 

ηαμηλνκήζνπλ, λα πεηξακαηηζζνχλ θαη λα απνθαζίζνπλ. Ζ θαηλνχξγηα πξφθιεζε 

φκσο είλαη λα ζρεκαηίζνπλ ηε δηθή ηνπο εξκελεπηηθή άπνςε γηα ην πνίεκα, λα 

ζρεδηάζνπλ ηελ απφδνζή ηεο κε ηε βνήζεηα ησλ ΣΠΔ θαη λα ηελ απνδψζνπλ κε 

ρξήζε πεξηζζφηεξσλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ.   

Ο δηδάζθσλ δελ επεκβαίλεη ζηηο αλαδεηήζεηο ησλ νκάδσλ, εθηφο αλ δηαπηζηψζεη 

φηη θάπνηα απφ απηέο βξίζθεηαη ζε αδηέμνδν. ε θάζε πεξίπησζε επηζεκαίλεη ζηνπο 

καζεηέο φηη ζηφρνο ησλ ππεξξεαιηζηψλ πνηεηψλ δελ είλαη ε απνδφκεζε ηνπ 

πνηεηηθνχ ιφγνπ θαη ε ζπλεηδεηή εκκνλή ζην αθαηαλφεην, αιιά ε αλαηξνπή ηνπ 

απαιινηξησκέλνπ ιφγνπ, πνπ ιεηηνπξγεί εθεζπραζηηθά θαη αδξαλνπνηεί ηελ 

                                                 
4
 Ζ αλαζχζηαζε ηνπ ηζηνξηθν-θηινινγηθνχ πιαηζίνπ δελ απνηειεί απηνζθνπφ, αιιά λνκηκνπνηείηαη ζην 

βαζκφ πνπ θσηίδεη φςεηο ηνπ πεξηθεηκέλνπ, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ηελ 

πνιηηηζκηθή εκπεηξία ησλ καζεηψλ θαη δπζρεξαίλνπλ ηελ επηθνηλσλία κε ην θείκελν. 

http://www.snhell.gr/


 

ειεπζεξία ηεο ζπλείδεζεο, αθαηξψληαο ηαπηφρξνλα απφ ηνπο αλζξψπνπο 

αλαγλσξηζκέλα ηνπο δηθαηψκαηα θαη ηελ αμηνπξέπεηά ηνπο.  

 

3.3. Σσζτέηιζη ηης προηεινόμενης διδακηικής διαδικαζίας με ηο θεωρηηικό 

πλαίζιο  

 

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνπζίαζε ηεο δηδαθηηθήο καο πξφηαζεο, επηζεκαίλνπκε 

ηα αθφινπζα: 

Ζ δηαδηθαζία αλαζχζηαζεο ηνπ πνηήκαηνο γίλεηαη ζηαδηαθά ζχκθσλα κε ηε 

κέζνδν αλάγλσζεο ηνπ θεηκέλνπ πνπ επεμεξγάζηεθε ν Iser (1970) ζην βηβιίν ηνπ 

«Ζ δνκή έιμεο [θιήζεο] ησλ θεηκέλσλ» (Φξπδάθε, 2003: 168): 

 ’ έλα πξψην επίπεδν –ζην επίπεδν ηνπ αζπλείδεηνπ– ελεξγνπνηνχληαη 

νη βησκαηηθέο αληαπνθξίζεηο ησλ καζεηψλ-αλαγλσζηψλ. Ζ επηινγή 

ρξσκάησλ ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή κεηαθέξεη ηελ πξψηε ηνπο 

εληχπσζε, πεγαία, απζφξκεηε θαη αλεπεμέξγαζηε. Ο ζπκβνιηζκφο ησλ 

ρξσκάησλ θαη ε επίδξαζή ηνπο ζην ππνζπλείδεην έρνπλ επαλεηιεκκέλα 

ζπδεηεζεί ηφζν ζηηο αηζζεηηθέο ζεσξίεο φζν θαη ζηε ζεσξία ηεο 

ςπραλάιπζεο (Καλαηζνχιε, 1999: 243).  

 ’ έλα δεχηεξν επίπεδν πξνβάιινληαη νη πξνζδνθίεο ησλ καζεηψλ-

αλαγλσζηψλ ζηε ζπκπιήξσζε ησλ θελψλ απξνζδηνξηζηίαο ηνπ 

θεηκέλνπ. Γηαηππψλνπλ εξκελεπηηθέο ππνζέζεηο ελεξγνπνηψληαο ηελ 

πνιηηηζκηθή ηνπο εκπεηξία. Σν πνηεηηθφ θείκελν αλαδεηθλχεηαη ζε 

ζχλζεην πνιηηηζηηθφ θφκβν φπνπ πξνζσπηθέο αλαγλσζηηθέο δηαδξνκέο 

θαη εκπεηξίεο ζπλαληψληαη (Παζραιίδεο, 1999: 325). Σν λφεκά ηνπ 

νηθνδνκείηαη ζηαδηαθά κέζα απφ ην δηαξθή δηάινγν ησλ ππνθεηκέλσλ 

κεηαμχ ηνπο θαη κε ην θείκελν, ηνπ θεηκέλνπ κε άιια θείκελα 

(Bakhtine, 1984: 342· Todorov, 20002: 140-141· Φξπδάθε, 2003: 158). 

Οη καζεηέο δηεξεπλνχλ ζηνηρεία ηνπ πεξηθεηκέλνπ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε 

δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο/λνεκαηνδφηεζεο ηνπ πνηήκαηνο. Ζ 

αλαζχζηαζε ησλ ηζηνξηθν-θνηλσληθψλ  ζπκθξαδνκέλσλ λνκηκνπνηείηαη 

ζην βαζκφ πνπ αλαδεηθλχεη ηε δηαθεηκεληθφηεηα σο ζπζηαηηθφ ηνπ 

θεηκέλνπ. Κάζε θείκελν ζπληζηά κηα απνξξφθεζε θαη κεηακφξθσζε 

άιισλ θεηκέλσλ (Kristeva, 1969: 174-207· Φξπδάθε, 2003: 235). Οη 

καζεηέο αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο πνιπηξνπηθψλ 

πιεξνθνξηψλ (Κππξηψηεο, 2006) θαη δεμηφηεηεο πνιηηηζκηθήο 

εγγξακκαηνζχλεο.   

 ’ έλα ηξίην επίπεδν αληρλεχνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ξεπεξηνξίνπ θαη νη 

ζηξαηεγηθέο πνπ νξγαλψλνπλ ηελ θεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ 

βησκαηηθή πξφζιεςε ελαιιάζζεηαη αβίαζηα κε κηα αλάγλσζε πνπ 

γίλεηαη κε ζπγθεθξηκέλνπο νδεγνχο δξάζεο: ππνδείμεηο γηα ζηνηρεία 

ηνπ θεηκέλνπ –θαη γηα εμσθεηκεληθά ζηνηρεία– πνπ πξέπεη λα 

πξνζερζνχλ, λα επηιεγνχλ ή λα ζπλδπαζηνχλ γηα λα αλαδπζεί κηα λέα 

ζεκαζία (Foulin & Mouchon, 1999: 116· Φξπδάθε, 2003: 220). Οη 

καζεηέο ζπγθξίλνπλ ηα λέα δεδνκέλα κε ηε δηθή ηνπο εξκελεπηηθή 

εθδνρή θαη αλαζηνράδνληαη. Σν πνίεκα δε ζπληζηά έλα θιεηζηφ θαη 

αχηαξθεο φινλ, αιιά πξντφλ δηαπξαγκάηεπζεο ππνθεηκεληθνηήησλ  

εμνηθεησκέλσλ κε ζηξαηεγηθέο αλάγλσζεο πνπ ππνβάιιεη ην θείκελν 

(Chelard-Mandroux & Tauveron, 1998 : 187· Οηθνλνκίδνπ, 2000: 122). 



 

Ο δάζθαινο δελ είλαη ν θνξέαο ηεο απζεληηθήο εξκελείαο ηνπ 

πνηεηηθνχ θεηκέλνπ αιιά δηακεζνιαβεί αλάκεζα ζην θείκελν θαη ζηνπο 

καζεηέο-αλαγλψζηεο δίλνληαο αλαγλσζηηθέο νδεγίεο (Moirand, 1979: 

49· Seoud, 1997: 83-84). Οη πνιιαπιέο αλαγλψζεηο-εξκελείεο 

κνηξάδνληαη ζην πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο (εθπαηδεπηηθνχ-καζεηψλ), 

δηεπξχλεηαη ην ξεπεξηφξην ησλ αλαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη νη λένη 

αλαγλψζηεο αζθνχληαη ζηελ παξαγσγή θεηκέλσλ-λνεκάησλ 

ελεξγνπνηψληαο  ιεθηηθνχο θαη εηθνληζηηθνχο καζεζηαθνχο πφξνπο, ελψ 

εμνηθεηψλνληαη κε πξαθηηθέο θξηηηθνχ δηαιφγνπ γχξσ απφ απηά, 

δηαιφγνπ αλνηρηνχ ζε λέεο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο θαη ηζηνξηθέο 

επηξξνέο.  

 ην ηειεπηαίν επίπεδν ν δηάινγνο κε ην θείκελν δηεπξχλεηαη ζε θξηηηθφ 

δηάινγν ζην πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο. Οη καζεηέο, «με αθςπνιζμένη 

ζςνείδηζη» ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηε δηακφξθσζε κηαο δεκνθξαηηθήο, 

δηαινγηθήο θνπιηνχξαο. Οη έθεβνη αλαγλψζηεο σο ηζηνξηθά 

πξνζδηνξηζκέλα ππνθείκελα ηνπνζεηνχληαη απέλαληη ζην θείκελν θαη 

ζέηνπλ θαηλνχξγηα εξσηήκαηα. Δληφο ηνπ πεδίνπ ηεο κπιηικήρ 

πολιηιζμικήρ εγγπαμμαηοζύνηρ, ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο γίλεηαη ν 

ρψξνο φπνπ ε εξκελεία ελφο θεηκέλνπ γίλεηαη αθεηεξία γηα ηελ 

εξκελεία άιισλ θεηκέλσλ, ιεθηηθψλ θαη εηθνληζηηθψλ, θαη ησλ 

ππνθεηκέλσλ πνπ ηα παξάγνπλ. ηφρνο είλαη «ε απζεξκήλεπζε ηνπ 

ίδηνπ ηνπ εξκελεχνληνο ππνθεηκέλνπ» (Παζραιίδεο, 1999: 325), ν 

απηνπξνζδηνξηζκφο ηνπ σο δηαρεηξηζηή θαη καδί παξαγσγνχ 

πνιπηξνπηθνχ θεηκεληθνχ πιηθνχ, ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά 

πξνζδηνξηζκέλνπ.  

 

4. πκπεξάζκαηα – ζπδήηεζε  

 

Απηφο ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο θαη εξκελείαο αλαθηλεί ην ελδηαθέξνλ γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο ππεξξεαιηζηηθήο πνίεζεο ζηε ζρνιηθή ηάμε. Κη απηφ φρη κφλν, 

επεηδή νη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο απμάλνπλ ηηο πξνζδνθίεο γηα 

ηελ πην ελεξγφ θαη απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα, αιιά 

γηαηί ν ζρεδηαζκφο θαη ε απφδνζε ηεο εξκελείαο θαη αλαζχλζεζεο ηνπ πνηήκαηνο 

δηεπξχλνληαη κε ηε ρξήζε πεξηζζφηεξσλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ.  

Χζηφζν, ηέηνηνπ είδνπο θαηλνηφκεο εθαξκνγέο ζηε δηδαζθαιία ηεο πνίεζεο, θαη 

ηδηαίηεξα ησλ ππεξξεαιηζηψλ πνηεηψλ, είλαη αλακελφκελν λα ζπλαληήζνπλ 

πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε: 

 ηελ θαηάξηηζε θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ, 

 ηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δεηήκαηα κεζνδνινγηθήο 

πξνζέγγηζεο ηεο ινγνηερλίαο, 

 ηνλ ηδξπκαηηζκφ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζε παγησκέλνπο ξφινπο κέζα 

ζηελ ηάμε,  

 ηηο, ελδερνκέλσο, ειιηπείο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ ζηε ρξήζε 

ησλ ΣΠΔ θαη ηελ έιιεηςε ζπλεξγαηηθήο εκπεηξίαο θαη ηέινο  

 ηελ έιιεηςε εκπεηξίαο ζηελ ηαπηφρξνλε θαη απζφξκεηε, ζρεδφλ, ρξήζε 

πνιιαπιψλ ζεκεησηηθψλ θσδίθσλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαγσγή 

πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ. 



 

Πηζαλφλ λα ζθεθζεί θάπνηνο φηη γη’ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο εθαξκνγέο είλαη 

απαξαίηεηε ε γλψζε ηεο «γξακκαηηθήο» ελφο εθάζηνπ ησλ ζεκεησηηθψλ θσδίθσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Κάηη ηέηνην φκσο ζα ηηο θαζηζηνχζε de facto αδχλαηεο, 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηε ζρνιηθή ηάμε. Δθηφο απηνχ, ε παξνχζα εθαξκνγή έρεη σο 

πξνυπφζεζε ηελ άκεζε θαη απζφξκεηε αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ζην πνηεηηθφ 

θείκελν θαζψο θαη ηελ αλαπαξάζηαζή ηνπ κε «απηφκαηε πνιπηξνπηθή γξαθή», 

αληίιεςε απνιχησο ζπκβαηή κε ην πλεχκα ηνπ Τπεξξεαιηζκνχ. Δπηπιένλ, ην 

παξαγφκελν πνιπηξνπηθφ θείκελν είλαη πξντφλ θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, 

ζηεξίδεηαη ζε γλψζεηο πνπ παξάγνληαη νκαδηθά θαη εθθξάδεη κηα εξκελεπηηθή 

άπνςε (Kress & van Leeuwen, 2001: 4), ηελ άπνςε ηεο νκάδαο.  

Αληηιακβαλφκαζηε φηη ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο σο εξγαιείνπ θαη ε ρξήζε 

πνιιαπιψλ ζεκεησηηθψλ θσδίθσλ δελ παξακέλνπλ νπδέηεξα θαηά ηε δηαδηθαζία 

πξφζιεςεο θαη παξαγσγήο λνήκαηνο (Kress & van Leeuwen, 2001: 7, 28). Δμάιινπ 

ν ηξφπνο θαη ν βαζκφο επίδξαζεο πνιιαπιψλ ηξφπσλ (modes) θαη ζεκεησηηθψλ 

θσδίθσλ (codes) επί ηνπ παξαγφκελνπ λνήκαηνο παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ, 

ηφζν ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν, φζν θαη ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Γη’ απηφ θαη πξνηάζεηο, 

φπσο ε παξνχζα, κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ θαη ζηα δπν επίπεδα κε πηινηηθέο 

εθαξκνγέο θαη ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε.  

Σέινο, ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο θαη ε αμηνπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ζε άιια ινγνηερληθά θείκελα παξακέλεη αλνηθηή κεηά 

απφ απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο.  
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From the poetic discourse metaphor to the multimedia metaphors of 

ICT: A multimodal representation of surrealistic poetry - A teaching 

example 
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* 
 
ABSTRACT The present paper is an exploratory approach to the processes engaged in the 

reception of a surrealistic poem and its multimodal representation, using the multimedia 

applications and the Internet. At a theoretical level, the literary theories of reading response 

are connected with the theory of multimodality. A teaching scenario is presented as an 

application example, according to which the students are asked to transcribe the poem into an 
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electronic multimodal text exhibiting, at the same time, their interpretative versions. The 

multimodal representation of the poem constitutes a holistic process of reception of the text 

that combines response with the students-readers’ creative expression.  

 
Key words: Literary theory, Multimedia applications, Multimedia metaphor, Multimodal 

representation, Poetic discourse metaphor.   

 


