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ΜΟΝΙΚΑ Α. ΠΑΠΑ, πτυχιούχος Φιλολογίας, υπότροφος του Ι.Κ.Υ 
 
«Η κριτική-δημιουργική-διαλεκτική σκέψη στη διδασκαλέα της 
γλώσσας και των κειμένων: θεωρία  και πράξη.» 
 
 
 Το ζητούμενο στο σύγχρονο σχολείο είναι η καλλιέργεια και η 
ανάπτυξη της κριτικής, δημιουργικής και διαλεκτικής   σκέψης και η 
τεκμηρίωση των λειτουργικών της διαστάσεων σε όλες τις πτυχές της 
καθημερινότητας. Η κριτική σκέψη συνάπτεται στις περισσότερες 
περιπτώσεις με τη συγκλίνουσα σκέψη, αφού οριοθετεί τις αποφάσεις και 
εκλογικεύει τις επιλογές της.116 Αυτό σημαίνει, ότι υπάρχει το στοιχείο της 
οριοθετημένης αποτελεσματικότητας ή πιο απλά το σωστό και το λάθος στο 
αναμενόμενο αποτέλεσμα. Βασικές παράμετροι στην αποσαφήνιση της 
κριτικής σκέψης καταγράφονται μεταξύ άλλων και οι εξής:  
 
Η κριτική σκέψη δεν προγραμματίζεται: 
 
 Με την έννοια αυτή, δε θα μπορούσε να λειτουργήσει ως προϊόν 
τυποποιημένης διδασκαλίας. Είναι δηλαδή δύσκολο με λεκτικά σχήματα να 
διδάξουμε την κριτική σκέψη. Η κριτική σκέψη είναι επομένως προϊόν 
διεργασιών και νοητικών συνδυασμών, που με κυρίαρχη διάσταση τη 
λογική117, επιλέγει ή αξιολογεί καταστάσεις και γεγονότα, αλλά ταυτόχρονα 
λαμβάνει αποφάσεις που έχουν συνέπεια για το άτομο ή για το σύνολο 
γενικότερα. Η κριτική σκέψη επομένως, δε μπορεί να είναι υπηρετική 
προσωπικών η γενικότερων συμφερόντων καθεαυτή, αλλά περιέχει το 
κριτήριο της αντικειμενικότητας, που εάν επηρεαστεί από υποκειμενικά και 
βουλησιαρχικά δεδομένα παύει να είναι ένα αποτέλεσμα, με  αντοχή στον 
επιστημονικό έλεγχο.118 
 Η κριτική σκέψη επομένως, περικλείει τον κίνδυνο της λανθασμένης 
επιλογής, όταν το άτομο επηρεάζεται από κριτήρια προαποφασισμένων ή 
                                                           
116 Γ. Χατζηγεωργίου: Γνώθι το Curriculum: Αθήνα χ.χ.σελ. 6. Ο Σ. γράφει: «Ο Siegel 
(1988α), δικαιολογεί την επιλογή της κριτικής σκέψης ως εκπαιδευτικό ιδανικό με το 
σκεπτικό ότι: α)η ανάπτυξή της στηρίζεται στη λογική. β) η ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης βοηθά στην προετοιμασία για τη ζωή. γ) Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 
προϋποθέτει σεβασμό για τον άλλο. Συνήθως, η επιλογή των διαφόρων σκοπών γίνεται 
με βάση σκεπτικά στα οποία η ηθική διάστση δεν τονίζεται ιδιαίτερα. Η ανάπτυξη 
ωστόσο της κριτικής σκέψης στηρίζεται στην καντιανή ιδέα ότι ο άνθρωπος δεν είναι το 
μέσον αλλά ο σκοπός μιας οποιασδήποτε δραστηριότητας».βλ. και: Γ. Φλουρής: Η 
αρχιτεκτονική της διδασκαλίας και η διαδικασία της μάθησης: Αθήνα 1992, σελ. 13-18. 
117 Στον ίδιο.ο.π. σελ. 444-445. βλ. και : Χ. Κωσταντίνου: Το σχολείο ως γραφειοκρατικός 
οργανισμός και ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε αυτό: Αθήνα 1994, σελ. 94-97. βλ. και: Η 
μέθοδος Project και η προσχολική εκπαίδευση: Μικροί ερευνητές: Επιστημονική επιμέλεια-
εισαγωγή: Κώστας Χρυσαφίδης, Ευγενία Κουτσουβάνου, Αθήνα 2002, σελ. 26-32. 
118 Α. Κελεσσίδου/Γαλανού κ.α.: Ανθολόγιο φιλοσοφικών κειμένων: Ο.Ε.Δ.Β.: Αθήναι 1976, 
σελ. 162. « Καθεαυτό: στην προκαντιανή φιλοσοφία ,« πράγμα καθαυτό», σημαίνει αυτό 
που μπορεί να συλλάβει μόνο η καθαρή νόηση ως όντως ον. Στον Kant το «πράγμα 
καθαυτό»  είναι μια οριακή έννοια, είναι ένα Χ για το οποίο βέβαια δε μπορούμε να 
γνωρίσωμε τίποτε». 
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δογματικών επιλογών. Ευκταίο φυσικά θα ήταν, η κριτική σκέψη να 
αποτελέσει έναν παγκόσμιο κώδικα, τυποποιημένο σαν τον Πυθαγόρειο 
πίνακα, ώστε να υπάρξει η αρχή της απόλυτης βεβαιότητας και να 
γενικεύεται σε όλες τις περιπτώσεις, χωρίς παρεκκλίσεις ή προσωπικές 
επιλογές. Το γεγονός αυτό φυσικά θα μπορούσε να προγραμματίσει και στη 
συνέχεια να διδάξει την κριτική σκέψη, πράγμα  αδύνατο κατά τη δική μας 
εκτίμηση. 
 Για το λόγο αυτό διατυπώσαμε από την αρχή τη σκέψη, ότι η κριτική 
σκέψη δεν προγραμματίζεται. Άρα, δε μπορεί να διδαχθεί, ως ένα 
οριοθετημένο a priori μορφωτικό αγαθό. Η κριτική σκέψη μπορεί να 
καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί με ανακαλυπτικό τρόπο μέσα από τη 
Γλώσσα και τα Κείμενα, με τις διαδικασίες που θα θέσουμε στην 
πρακτική διάσταση της παρούσας εργασίας.119  
 
Η κριτική σκέψη αποτελεί μια δυνατότητα επιλογής: 
 
 Όπως διατυπώθηκε ήδη, κατά τη διαδικασία καλλιέργειας της 
κριτικής σκέψης, δίνεται η δυνατότητα στο άτομο να επιλέξει. Η επιλογή 
όμως δεν προγραμματίζεται, ούτε μπορεί να διδαχθεί, γιατί οι προτάσεις 
επιλογής και οι καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα 
είναι άπειρες και μερικές φορές πολύπλοκες και αντιφατικές. Τι θα 
επιλέξει το άτομο και πως θα εδραιωθεί μια αντίληψη επιτυχημένης 
επιλογής σε καίρια θέματα; Δυστυχώς δεν υπάρχουν απαντήσεις με το 
στοιχείο της απόλυτης βεβαιότητας.  Οι προτάσεις και τα προβλήματα 
εκτίθενται χωρίς διαβάθμιση και το άτομο πρέπει με υπευθυνότητα να 
επιλέξει και να πάρει αποφάσεις, που τις περισσότερες φορές δεν είναι 
αναστρέψιμες. Χρειάζεται επομένως η άσκηση και η καλλιέργεια του 
ατόμου, όχι με διδασκαλίες και θεωρητικούς προγραμματισμούς, αλλά με 
άμεση πρόσβαση σε υπαρκτές καταστάσεις που αποτυπώνονται στο 
γραπτό λόγο.  
 Στα κείμενα διαγράφονται γεγονότα, στάσεις, αξίες, έννοιες και ιδέες 
με το δίλημμα της κατάταξης και της κλιμάκωσης στο ιεραρχικό πλαίσιο, 
που απαιτεί η κριτική τους θεώρηση. Σε περίπτωση κατά την οποία η 
κλιμάκωση των γεγονότων δεν ιεραρχηθεί με απόλυτα παραδεκτή διάταξη, 
δημιουργείται πρόβλημα και ο φέρων την ευθύνη αυτής της διαβάθμισης 
θα υποστεί τις συνέπειες του κοινωνικού ελέγχου. Τέτοιες περιπτώσεις 
παρατηρούνται στα Μ.Μ.Ε, όταν η επικαιρότητα κατακλύζεται από 
σημαντικά γεγονότα και οι εκπονητές του Δελτίου ειδήσεων από έλλειψη 
σαφών κριτηρίων και κριτικής σκέψης δημιουργούν ένα πρωθύστερο 
σχήμα. 
  Για παράδειγμα, η παρουσίαση μικρότερων σε κοινωνική απήχηση 
γεγονότων στην πρώτη σειρά και η κατάταξη ουσιωδών γεγονότων στις 
τελευταίες βαθμίδες προκαλεί το κοινό αίσθημα, με συνέπεια οι υπεύθυνοι 
να χάσουν τη θέση τους. Αυτό σημαίνει ότι δε λειτούργησαν με τη σωστή 
κριτική σκέψη και δεν έκαναν την επιλογή που επιβάλλουν οι περιστάσεις. 
Είναι επομένως παρακεκινδυνευμένο να κάνει κανείς επιλογή με γνώμονα 
την κριτική σκέψη και απαιτείται η μέγιστη προσπάθεια της εκπαίδευσης για 

                                                           
119 Μ.Βάμβουκας: Η αναγνώριση των σημασιακών σχέσεων των λέξεων από μαθητές 
δημοτικού σχολείο Αθήνα 1992, σελ. 9-11. 
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την καλλιέργειά της μέσα από τα κείμενα που περιέχουν σαφείς 
καταστάσεις, για την άσκηση και το διάλογο μεταξύ των 
εκπαιδευόμενων.120 
Η κριτική σκέψη είναι συγκλίνουσα:121 
 
 Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της κριτικής σκέψης είναι ότι είναι 
συγκλίνουσα και κάθε απόκλιση δημιουργεί αναπόφευκτα συνέπειες για το 
άτομο ή το σύνολο που αποφασίζει. Έχοντας επομένως αυτό το κριτήριο, 
μπορούμε να εντοπίσουμε τα προϊόντα της κριτικής σκέψης και να 
επισημάνουμε τις διαφορές από την αποκλίνουσα σκέψη. Η συγκλίνουσα 
σκέψη είναι σύμμαχος του κοινωνικού κονφορμισμού, οδηγεί το 
άτομο με περισσότερη ασφάλεια στην επιλογή, αξιολογεί δεδομένες 
καταστάσεις και αποφάσεις, χωρίς να μετατοπίζεται από το 
οριοθετημένο πλαίσιο αναφοράς, δηλαδή από το κοινωνικώς 
παραδεκτό. Η συσσώρευση άλλωστε πολλών γεγονότων και καταστάσεων 
με συγκλίνοντα περιεχόμενο βοηθά τον εκπαιδευόμενο, να αποσαφηνίσει 
τα σημεία του κειμένου που συνθέτουν την κριτική σκέψη.122 Η 
επιχειρηματολογία και οι αποφάσεις αποτελούν ένα συνεκτικό ιστό, που 
οδηγεί στην υποκειμενική βεβαιότητα, ότι το συγκεκριμένο στοιχείο έχει 
καταγραφεί ως γεγονός, που συγκλίνει με το αναμενόμενο αποτέλεσμα. 
               
Από τη θεωρία στα κείμενα: 
 
 Είναι γνωστές οι θέσεις του A.S Neill, για την αντιαυταρχική αγωγή. 
Τα κείμενα μας δίνουν πάντα την ευκαιρία να προσδιορίσουμε το ποιόν και 
το ποσόν της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παραδείγματα παιδαγωγικής 
απραξίας και καταστρατήγησης της κριτικής σκέψης μπορούμε να 
παρατηρήσουμε σε περιπτώσεις διδακτικής παρέμβασης του εκπαιδευτικού 
για την αναζήτηση απαντήσεων, ενδεικτικών των επισημάνσεων του 
επιπέδου καλλιέργειας της κριτικής σκέψης. Η συμμετοχή των μαθητών και 
η έλλειψη άσκησης στα κείμενα με στόχο την καλλιέργεια της κριτικής 
σκέψης, φαίνεται ανάγλυφα στο διάλογο μιας καθηγήτριας Γυμνασίου με 
τους μαθητές της, κατά τη διάρκεια διδασκαλίας της ενότητας: Ο ΝΕΡΩΝ.  
 Η καθηγήτρια αφηγείται στην τάξη της τα κατορθώματα του Νέρωνα 
με ένα παραστατικό προφορικό λόγο, από όπου αποκαλύπτεται σε όλο το 
μεγαλείο της η σχιζοφρενική προσωπικότητα του Ρωμαίου αυτοκράτορα και 
η εγκληματική του συμπεριφορά στο οικογενειακό, φιλικό και ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον. Παραθέτουμε το κείμενο: « Η καθηγήτρια 
μιλούσε στην τάξη για το Νέρωνα, που σκότωσε τη μητέρα του και 
έπαιζε βιολί ενώ η Ρώμη καιγόταν. Και τώρα παιδιά ύστερα από όσα 
σας είπα, νομίζετε ότι ο Νέρωνας ήταν καλός ή κακός; Τι λες εσύ 

                                                           
120 Χ.Κωσταντίνου: Η πρακτική του εκπαιδευτικού στην Παιδαγωγική Επικοινωνία-Ο 
Αυταρχισμός ως κυρίαρχο γνώρισμα της υπαρκτής σχολικής πραγματικότητας: Αθήνα 
2001, σελ. 88-92. 
121 Ι.Ν.Παρασκευόπουλου-Ι.Ν. Χαραλαμπόπουλου: Ψυχολογία Ατομικών διαφορών.: Αθήνα 
1979, σελ. 30-31. 
122 Φ. Κοσσυβάκη: Επικοινωνιακή διδασκαλία: Κριτική προσέγγιση της Διδακτικής Πράξης: 
Αθήνα 2002, σελ. 32-34. 
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Βασίλη;» «Σας παρακαλώ κυρία, εμένα ο Νέρωνας δε μου έκανε 
τίποτα».123 
Η κριτική σκέψη, μπορεί να πάρει και τη μορφή ειρωνείας, όταν η κριτική 
αναφέρεται σε γεγονότα που αφήνουν να διαφανεί η ρατσιστική αντίληψη 
για τις φυλετικές ιδιαίτερα διακρίσεις. Αυτό σημαίνει, ότι παρακάμπτεται 
το εννοιολογικό και ανθρωπιστικό περιεχόμενο της ανθρώπινης 
ύπαρξης με καθαρή στροφή στο οριοθετημένο αντιληπτικό πεδίο 
της προσωπικής ηθικής.  
Στο ίδιο πνεύμα εντάσσεται και ο διάλογος που ακολουθεί και αποκαλύπτει 
τη διαβάθμιση της ευαισθησίας για την ανθρώπινη ύπαρξη. Πρόκειται για 
την ηθική κατάπτωση στο είδος άνθρωπος, που ο συγγραφέας στιγματίζει 
με αρκετή δόση ειρωνείας. Ο διάλογος εξελίσσεται ως εξής:  
« Σας περιμέναμε δυο μέρες και πάνω, γιατί καθυστερήσατε, 
κόλλησε το καράβι;  
-Ναι κυρία, αλλά δεν ήταν που κόλλησε το καράβι, αυτό δε μας 
καθυστέρησε πολύ. Έσκασε ένα καζάνι!  
- Θεέ μου! Χτύπησε κανείς; 
-Όχι κυρία! Σκοτώθηκε ένας μαύρος. 
-Ευτυχώς, γιατί καμία φορά τραυματίζεται κόσμος!»124 
Η φιλοσοφία για την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης αποδεικνύει 
περίτρανα, ότι αυτή δε διδάσκεται, ούτε προγραμματίζεται, αλλά μπορεί να 
καλλιεργηθεί ως στοιχείο «εν δυνάμει», που μέσα από την καθημερινή 
πρακτική εξελίσσεται σε πρακτική «εν ενεργεία». Κατά τη διδασκαλία της 
Γλώσσας και των Κειμένων παρέχεται στο διδάσκοντα η ευκαιρία να 
ανακαλύψει και να καταγράψει γεγονότα και καταστάσεις, που εκφράζουν 
την κριτική σκέψη, όπως αυτή αποτυπώνεται στο αναγνωστικό κείμενο. 
Στο κεφάλαιο θεωρία και πράξη της παρούσας εργασίας θα αναλύσουμε 
εκτενέστερα τις θεωρητικές αυτές σκέψεις στην πραξιακή τους διάσταση.  
 
Η δημιουργική σκέψη, θεωρητική προσέγγιση: 
 
 Κατά τη δεκαετία του 60, με την απομυθοποίηση της ex officio  
αυθεντίας, άρχισε με ραγδαίους ρυθμούς να συζητείται ο όρος 
δημιουργικό, δημιουργικότητα, ως αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Η δημιουργικότητα (creativity), δημιούργησε ετερόκλητους 
συνειρμούς με διαλεκτικές αναφορές στο επιστημονικό πεδίο και 
ακριβέστερα στο χώρο των επιστημών της Αγωγής. Η δημιουργική σκέψη 
(kreatives denken), ενέπλεξε μια ποικιλία όρων ιδιαίτερα από τον τομέα 
της ψυχολογίας με διαστάσεις ανθρωπολογικές. Η ορολογία αυτή, ως 
προϊόν της δημιουργικότητας θα συμπεριλάβει κατά τους ερευνητές μεταξύ 
των άλλων και τα εξής: «Οι διαστάσεις της δημιουργικότητας, 
(dimensionen der kreativität) εκτείνονται σε οκτώ στάδια και αναλύονται 
ως εξής:  

 «Η ανθρωπολογική διάσταση (die anthropologische dimension), 
περιλαμβάνει τη δεκτικότητα και την πηγαιότητα. 

                                                           
123 A.S.Neill: Θεωρία και πράξη της αντιαυταρχικής αγωγής: μτρφρ. Κ.Λάμπρου, Αθήνα 
1972, σελ. 29. 
124 Μ.Κ.Mueike: Ειρωνεία. Η γλώσσα της κριτικής. Μτφρ. Κ.Πύρζας, Αθήνα 1974, σελ. 20. 
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 Η κοινωνικοψυχολογική διάσταση (sozialpsychologische 
dimension) που αναλύεται στον κονφορμισμό και στον αντικονφορμισμό. 

 Η θεωρητικοπολιτιστική διάσταση (kulturtheoretische 
dimension), που επιδιώκει τη σύζευξη της παράδοσης και του νεωτερισμού. 

 Η ηθική διάσταση (ethische dimension) , που τα χαρακτηριστικά 
της στοιχεία είναι ο κανόνας και η ελευθερία. 

 Η συναισθηματική διάσταση (emotionale dimension), που 
περιέχει την αμυντική και εκφραστική συμπεριφορά.  

 Η γνωστική διάσταση ( cognitive dimension), που αναφέρεται στη 
συγκλίνουσα και την αποκλίνουσα σκέψη. 

 Η διδακτική διάσταση ( didaktische dimension), που η διδακτική 
διαδικασία μπορεί να είναι κλειστή ή ανοιχτή. 

 Η μεθοδολογική διάσταση (methodische dimension) που η 
διδακτική αρχή της αυτενέργειας χωρίζεται σε αυθόρμητη αυτενέργεια και 
σε καθοδήγηση κονφορμιστική».125 
 Πως ορίζεται όμως η δημιουργικότητα; Ένας απλός, αλλά πολύ 
σημαντικός ορισμός θεωρεί τη δημιουργικότητα, ως προϊόν του μοναδικού 
εγώ μας. Η Margaret Mead, ορίζει τη δημιουργικότητα ως εξής: «Στο 
βαθμό που ένα πρόσωπο κατασκευάζει, ανακαλύπτει ή σκέφτεται 
κάτι που είναι νέο για αυτό, μπορεί να πούμε, ότι έχει κάνει μια 
δημιουργική πράξη. Σύμφωνα με αυτή την άποψη το παιδί εκείνο, 
που ανακαλύπτει ξανά στον 21ο αιώνα, ότι το τετράγωνο της 
υποτείνουσας, σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο, είναι ίσο με το άθροισμα 
των τετραγώνων των δύο καθέτων πλευρών, κάνει μια τόσο 
δημιουργική πράξη, όπως εκείνη που έκανε ο Πυθαγόρας, παρόλο 
που οι συνέπειες της ανακάλυψης, για την πολιτιστική παράδοση, 
είναι χωρίς αξία, αφού οι προτάσεις αυτές είναι πια μέρος της 
Γεωμετρίας». 126 
 Πιστεύουμε επίσης, ότι η δημιουργικότητα δε μπορεί να διδαχτεί. 
Γιατί αν αυτό συμβεί, τότε το προϊόν δε θα είναι δημιουργικό αλλά 
απλώς μια αποτύπωση του προϋπάρχοντος. Η δημιουργικότητα 
επομένως περικλείει το μη αναμενόμενο. Είναι η πρωτοτυπία, η οποία 
αναζητείται σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η 
επανανακάλυψη θεωρείται σημαντική για το παιδί, αλλά δεν αποτελεί την 
πρωτογενή και πρωτότυπη ανακάλυψη, αφού το δημιούργημα δεν έχει 
συνέπειες για την ανθρωπότητα. Η δημιουργικότητα εγκλείει μέσα της 
την αυτονομία και προσπαθεί να αναδείξει δημιουργούς και όχι 
αντιγραφείς. Αυτό είναι και ο αντίποδας της δημιουργικότητας σε σχέση 
με την κριτική σκέψη, που κυριαρχείται από τη συγκλίνουσα σκέψη. Η 
διδασκαλία στο σύγχρονο σχολείο πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τα νέα 
δεδομένα και να αποφύγει τις πνευματοκτόνες και πολλές φορές κτηνώδεις 
ερωτήσεις του εκπαιδευτικού προς το μαθητή, όπως υποστηρίζει ο 
H.Gaudig.127  

                                                           
125 H. Schiffler: Fragen zur Kreativität: Ravensburg 1974,s.6 κ.ε. βλ. και: Α.Ε.Παπάς: Σχολική 
Παιδαγωγική. Αθήνα χ.χ., σελ. 18-19. 
126 B.Massialas-J. Zevin: Creative encounters in the classroom, μτφρ. Κ.Τσιμπούκης, Αθήνα 
1975, σελ. 22. 
127 Α.Ε.Παπάς: Σχολική Παιδαγωγική: ο.π. σελ. 101. 
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 Η δημιουργικότητα μας προτρέπει να απαγκιστρωθούμε από τα 
αδιέξοδα και τα διάφορα προβλήματα. Η αρχή που διέπει τη 
δημιουργικότητα συνοψίζεται ως εξής: Όταν έχεις ένα πρόβλημα και δε 
μπορείς να το λύσεις , αλλάζεις το πρόβλημα και λύνεται αμέσως. Ίσως η 
ρήση αυτή να δημιουργεί εύλογες απορίες και η εκλαΐκευση δεν 
προσφέρεται ως τεκμηρίωση. Γεγονός όμως παραμένει, ότι η 
προσκόλληση στο στατικό πεδίο αποτελματώνει το άτομο και του 
αφαιρεί την ικμάδα για περαιτέρω δημιουργία. Ο εκπαιδευτικός στο 
δημιουργικό του ρόλο κάνει πολλές φορές ερωτήσεις στους μαθητές του, 
ερωτήσεις στις οποίες ούτε και ο ίδιος μπορεί να απαντήσει. Βέβαια 
η εκπαίδευση με το σωστό και το λάθος μπορεί να κυριαρχεί ακόμα στη 
σκέψη των ανθρώπων, αλλά από την οπτική της νεωτερικότητας και της 
μετανεωτερικότητας, χρειάζεται η καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης 
του μαθητή, ως μοχλού ανανέωσης και προόδου της επιστήμης και της 
κοινωνίας.  
 Τέλος η δημιουργικότητα μας διδάσκει ότι: Οι γνώσεις δεν είναι 
παγκόσμιο θέσφατο. Ο Μαρκ Οράϊζον γράφει για τη δημιουργική 
σύλληψη του συγγραφέα:  
«Γύρω στα 1840-1845, ένα δημοσίευμα γραμμένο απ’ τον Charles 
Philippon, μυαλό γόνιμο και δημιουργό του Charivari, πρόσφερε στους 
αναγνώστες του ένα άρθρο με τον τίτλο: “Πώς και γιατί ο Ναπολέων δεν 
υπήρξε ποτέ”. Ο συγγραφέας απόδειχνε με τη μεγαλύτερη άνεση ότι η 
ιστορία του Ναπολέοντα δεν ήταν παρά μια μεταφορά ενός ηλιακού μύθου. 
Στήριζε τα λεγόμενά του στην ετυμολογία. Ο Απολέων είναι το ισοδύναμο 
και συνώνυμο του Απόλλων. Το όνομα της μητέρας του αυτοκράτορα, 
Λετίσια, σημαίνει χαρά και υποδηλώνει την αυγή. Τα τέσσερα αδέλφια του 
που έγιναν όλα βασιλιάδες, εκτός από το τέταρτο, υποδηλώνουν τις 4 
εποχές του χρόνου απ’ τις οποίες η τέταρτη, ο χειμώνας, είναι στερημένη 
από κάθε βασιλικό σκήπτρο. Η γέννηση κι ο Θάνατος του ήρωα σε ένα νησί 
αποδείχνει ότι ολόκληρη η Ιστορία δεν είναι παρά μια σύγχρονη μεταφορά 
της ζωής του Απόλλωνα που γεννήθηκε στο νησί της Δήλου και 
εξαφανίστηκε μέσα στη Θάλασσα. Ο θρύλος του τελικά, απαιτεί από αυτόν 
να δώσει ένα τέλος στην καταστροφική συμφορά που ονομάζουν: Η 
Λερναία Ύδρα της επανάστασης — εικόνα εμπνευσμένη από το φίδι 
Πύθωνα, φόβο και τρόμο της Ελλάδας απ’ το οποίο ο Απόλλωνας την 
απολευτέρωσε, κ.λπ. Και όμως φαίνεται πραγματικά αναμφισβήτητο 
πως ο Ναπολέων υπήρξε για τα καλά. Αναρίθμητα τεκμήρια γραπτά 
ή αρχιτεκτονικά, για παράδειγμα, μου αποδείχνουν την πραγματική 
ύπαρξη αυτού του προσώπου. Αλλά στο ακρότατο όριο της λογικής 
τίποτα δεν με πείθει: με την έννοια των φυσικών επιστημών — πως 
όλα αυτά δεν είναι παρά μια τεράστια φάρσα οργανωμένη από 
πραγματικούς παίχτες με σκοπό να κάνουν να πιστέψουν οι 
επόμενες γενιές, πως ένας κάποιος Ναπολέων Βοναπάρτης έζησε 
πραγματικά, ενώ στην πραγματικότητα εκείνοι διευθύνανε τα 
πάντα.128 
  
Η Διαλεκτική σκέψη και το θεωρητικό της υπόβαθρο: 
 

                                                           
128 Οραιζον, 1974, 30-32. 
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 Η αποσαφήνιση του όρου θεωρείται αναγκαία για την περαιτέρω 
ανάπτυξη του παρόντος θέματος. Τι είναι η διαλεκτική; Από τη γλωσσική 
και εννοιολογική της θεώρηση σε μια πρώτη προσέγγιση η διαλεκτική 
θεωρείται: «Η μέθοδος αναζητήσεως της αλήθειας μέσω μιας διαδικασίας 
συνεχών ερωταποκρίσεων, είτε γενικά μέσω της συζήτησης είτε μέσω 
συστηματικού διαλόγου ως μεθόδου ευρέσεώς της. Στην εγελιανή 
φιλοσοφία η έκφραση της νομοτέλειας που υπάρχει στη φύση της σκέψης, 
η οποία βασίζεται στο τριαδικό σχήμα: θέση-αντίθεση-σύνθεση».129      

 
 Η διαλεκτική επομένως παίρνει ποικίλες διαστάσεις στην 
καθημερινότητα. Υπάρχει φυσικά μια διαφορά μεταξύ της διαλεκτικής και 
της μεταφυσικής.Η μεταφυσική χαρακτηρίζεται από την ακινησία, ενώ η 
διαλεκτική μας οδηγεί συνεχώς σε μια κίνηση και μεταβλητότητα. Ο 
Ηράκλειτος διατύπωσε την κίνηση αυτή με τη χαρακτηριστική ρήση: 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ ΚΑΙ ΟΥΔΕΝ ΠΑΓΙΟΝ ΜΕΝΕΙ. Σύμφωνα με τις θέσεις του 
ENGELS, ο υλισμός ως θεωρία που ασχολείται με τη διαλεκτική ιδιαίτερα 
κατά το 18ο αιώνα, μας έδωσε ένα μηχανιστικό και μεταφυσικό υλισμό. Με 
την πρόοδο της επιστήμης υπάρχει σαφής διαφοροποίηση και μεταβολή του 
υλισμού σε διαλεκτικό. Στην αλλαγή συνέβαλε και η παρουσία των 
ENGELS και ΜΑRΧ, που αντιτίθενται στη θεωρία του Χέγγελ. 
Υποστηρίζουν, ότι τα πράγματα κινούν τη σκέψη. Ο ΜΑRΧ, θα μας πει 
καθαρά ότι η διαλεκτική: «….είναι η επιστήμη των γενικών νόμων της 
κίνησης, τόσο του εξωτερικού κόσμου όσο και της ανθρώπινης σκέψης».130 
Σύμφωνα με τον Karl Popper, η αναφορά στο Hegel που χρησιμοποίησε 
τον όρο, μας δίνει τη διαλεκτική, ως μια τριάδα δηλαδή: θέση, αντίθεση, 
σύνθεση. Μια θεωρία ή μια ιδέα μπορεί να αποτελέσει τη θέση. Στο 
δεύτερο στάδιο δημιουργείται μια αντίδραση για την καθολικότητα της 
θέσης αυτής, που είναι δυνατόν να εκφράζει αντιθέσεις. Η αντίθεση 
συνεπώς είναι το δεύτερο στάδιο και εναντιώνεται στη θέση, όπως αυτή 
διατυπώθηκε αρχικά. Έχουμε συνεπώς μια συνεχή πάλη μεταξύ της θέσης 
και της αντίθεσης, που μετά από την εξάντληση της επιχειρηματολογίας 

                                                           
129 Α.Ε.Παπάς: Η αντιπαιδαγωγικότητα της Παιδαγωγικής, Αθήνα 2004, σελ. 355, από 
όπου και το σχήμα. 
130 Β.Ι.Λένιν: Ο Καρλ Μαρξ και η θεωρία του: μτφρ. Π. Αγγελακόπουλος-Γ.Παπανικολάου: 
Αθήνα χ.χ. σελ. 19. 
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προσπαθεί με υπέρβαση των εκατέρωθεν αντιθέσεων να καταλήξει στη 
σύνθεση.  
Έχουμε εδώ μια διατήρηση των υγιών αρχών και αξιών και απαγκίστρωση 
από τους πιθανούς περιορισμούς των προηγούμενων όρων. Στην τριάδα 
επομένως προστίθεται η σύνθεση, η οποία μπορεί να αρχίσει ξανά τον 
προηγούμενο κύκλο, δηλαδή να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας 
συζήτησης, αν φυσικά η σύνθεση δεν είναι σύμφωνη με τις προσδοκίες και 
αναμενόμενη δεοντολογία. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται μια νέα 
διαλεκτική τριάδα με τη σύνθεση να αποτελεί πόλο νέας αντίθεσης.  
Ο Karl Popper γράφει χαρακτηριστικά: «Αυτά γι ό,τι ονομάζεται 
«διαλεκτική τριάδα». Δύσκολα μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το ότι η 
διαλεκτική τριάδα περιγράφει αρκετά καλά ορισμένες βαθμίδες εξελιξης 
στην Ιστορία της σκέψης, και ιδιαίτερα ορισμένες εξελίξεις ιδεών και 
θεωριών, καθώς και κοινωνικών κινημάτων που έχουν τη βάση τους σε 
ιδέες ή θεωρίες. Μπορούμε να «εξηγήσουμε» μια τέτοια διαλεκτική εξέλιξη, 
αν δεί- ξουμε ότι προχωρεί σύμφωνα με τη μέθοδο της δοκιμής και του 
σφάλματος για την οποία συζητήσαμε πιο πάνω. Πρέπει, ωστόσο, να 
παραδεχτούμε πως μια τέτοια εξέλιξη δεν είναι ακριβώς ίδια με την εξέλιξη 
μιας Θεωρίας με τη δοκιμή και το σφάλμα (εξέλιξη που περιγράφουμε πιο 
πάνω). Η προηγούμενη περιγραφή της μεθόδου της δοκιμής και του 
σφάλματος ασχολήθηκε μόνο με μια ιδέα και την κριτική της ή, για να 
χρησιμοποιήσουμε την ορολογία των διαλεκτικών, μόνο με την πάλη 
ανάμεσα σε μια Θέση και στην αντίθεσή της. Δεν κάναμε αρχικά κανέναν 
υπαινιγμό για κατοπινή εξέλιξη, δε Θέλαμε να πούμε ότι η πάλη ανάμεσα 
σε μια Θέση και σε μια αντίθεση θα οδηγούσε σε μια σύνθεση. 
Εννοούσαμε, για την ακρίβεια, ότι η πάλη ανάμεσα σε μια ιδέα και στην 
κριτική της, ή ανάμεσα σε μια Θέση και στην αντίθεσή της, Θα οδηγούσε 
στον αποκλεισμό της Θέσης (ή ίσως της αντίθεσης), αν αυτή δεν είναι 
ικανοποιητική, και ότι ο ανταγωνισμός των Θεωριών Θα οδηγούσε στην 
υιοθέτηση νέων, μόνο αν έχουμε στα χέρια μας αρκετές θεωρίες που 
προσφέρονται για δοκιμή». 131  
Συνεχίζοντας ο Karl Popper, αναφέρεται και στην άρνηση της άρνησης, ή 
άρνηση της θέσης. Η χρήση του όρου αντίφαση προτιμάται αντί των όρων: 
«αντιτιθέμενο συμφέρον» ή «σύγκρουση» ή τάση προς αντίθεση. Οι όροι 
όμως άρνηση της άρνησης ή και άρνηση, όπως και ο όρος αντίφαση 
περιπλέκουν το νόημα σε καθορισμένο λογικό επίπεδο και το 
διαφοροποιούν από αυτό που λέμε διαλεκτική χρήση. Δημιουργείται έτσι 
μια σύγχυση μεταξύ της λογικής και της διαλεκτικής. Σύμφωνα τώρα με 
τον Politzer η άρνηση της άρνησης γίνεται πιο συγκεκριμένη  στο σχήμα: 
κατάφαση-άρνηση-άρνηση της άρνησης, που αντιστοιχεί περίπου στο 
σχήμα: θέση- αντίθεση- σύνθεση. 
 Ο POLITZER γράφει: «Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα αυγό, που το 
γέννησε και το κλώσησε μια κότα. Διαπιστώνουμε ότι μέσα στ’ αυγό 
βρίσκεται το σπέρμα που σε ορισμένη θερμοκρασία και κάτω από ορισμένες 
συνθήκες αναπτύσσεται. Αυτό το σπέρμα, όταν αναπτυχθεί, θα δώσει ένα 
πουλάκι. Έτσι, αυτό το σπέρμα είναι κιόλας η άρνηση του αυγού. Βλέπουμε 
λοιπόν ότι, μέσα στ’ αυγό, υπάρχουν δύο δυνάμεις: Αυτή που τείνει στο να 
μείνει το αυγό αυγό και αυτή που τείνει στο γίνει το αυγό πουλάκι. Το αυγό 

                                                           
131 Karl Popper:  Τι είναι η Διαλεκτική: μτφρ.: Στ. Δημόπουλος, Θεσ/νίκη1990. σελ. 37 κ.ε. 
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λοιπόν είναι σε ασυμφωνία με τον ίδιο τον εαυτό του και όλα τα πράγματα 
είναι σε ασυμφωνία με τον εαυτό τους».132 
Σε τελικό συμπέρασμα έχουμε από την άρνηση της άρνησης μια νέα 
διαδικασία όπως τονίσαμε και σε προγενέστερα στάδια. 
 
Η Κριτική – Δημιουργική και Διαλεκτική σκέψη στη διδασκαλία της 
Ελληνικής γλώσσας και των κειμένων: Από τη θεωρία στην πράξη: 
 
 Η κριτική σκέψη θα μπορούσε να αποδοθεί με το έλλογο, δηλαδή με 
το αντικειμενικό στοιχείο. Αντίθετα η δημιουργική σκέψη συνάπτεται με το 
άλογο στα κείμενα ή με το υποκειμενικό στοιχείο. Η αναφορά μας στην 
κριτική και δημιουργική σκέψη, ανάγεται στη διαλεκτική αντιπαράθεση και 
το δημόσιο διάλογο του Κ. Τσάτσου με το Γ. Σεφέρη για το περιέχον 
και το περιεχόμενο της ποίησης. Ο Τσάτσος θα υποστηρίξει το έλλογο 
στην ποίηση, κάτι που συνάδει κατά την εκτίμησή του με το αντικειμενικό 
στοιχείο. Αυτό σημαίνει, ότι τα κείμενα και ιδιαίτερα η ποιητική έκφραση 
και τέχνη, εκτός από την αισθητική συγκίνηση διέπονται και από τη 
νοηματική αλληλουχία. Αυτό σημαίνει, ότι χωρίς να είναι διανοητικά ορθό 
μπορεί να είναι έλλογο. Το έλλογο στοιχείο συνεπώς, έχει την 
αντικειμενικότητα και αυτό θα αντιστοιχούσε στην κριτική σκέψη, δηλαδή 
στη συγκλίνουσα σκέψη. Περνάμε έτσι από στη σύνθεση νοηματικής 
αλληλουχίας αντικειμενικότητας- νοητότητας.133  
«Το έλλογο στοιχείο έχει αντικειμενικότητα. Νοείται αναγκαστικά από 
όλους κατά τον ίδιο τρόπο. Ο λόγος είναι ένας και όλοι πρέπει να μετέχουν 
σ’ αυτόν. 0ταν στη βάση του ποιήματος υπάρχει μία νοηματική αλληλουχία, 
υπάρχει ένα στοιχείο αντικειμενικό, που κάθε συνείδηση θα πρέπει να 
μπορεί να συλλάβει, οποιαδήποτε και αν είναι η μυθική και συμβολική της 
σύνθεση. Έτσι, η ποίηση, όση και αν είναι η προέκταση του ρυθμικού και 
του συμβολικού, μπορεί να διατηρεί πάντα μία νοητότητα, στηριγμένη στην 
αντικειμενικότητα του έλλογου συνειρμού των νοημάτων της. Όπου όμως 
η νοηματική αλληλουχία τείνει να εκμηδενιστεί, εκεί το στοιχείο της 
αντικειμενικότητας χάνεται, και ελαττώνεται παράλληλα ως το μηδέν η 
νοητότητα. Στην πρωτοποριακή ποίηση, την αντικειμενική νοηματική 
αλληλουχία την αντικαθιστά μία αλληλουχία από υποκειμενικές 
συγκινήσεις, από αλλεπάλληλες προσωπικές εντυπώσεις, οπτασίες μουσικές 
και ζωγραφικές»134. 
                                                           
132 G.Politzer: Στοιχειώδεις αρχές της φιλοσοφίας: ό.π. σελ. 141. 
133 Θ. Γέρου: Ειδική Διδακτική:τ. Β’ , Αθήνα χ.χ. σελ. 98. 
134 Κ.Τσάτσου: Δοκίμια αισθητικής και Παιδείας: Αθήνα 1960. Ο συγγραφέας 
αναφερόμενος στο έλλογο και το άλογο στην ποίηση γράφει: «Το απλώς υποκειμενικό 
είναι και άλογο. Λόγοι τυχαίοι εσωτερικοί και εξωτερικοί, ορίζουν τη σειρά των ψυχικών 
μας καταστάσεων. Πρέπει, η τυχαία αυτή σειρά να μετουσιωθεί σε αναγκαία 
αλληλουχία. Αλλά όταν γίνει αναγκαία, μαζί θα γίνει και αντικειμενική και κατ’ ανάγκην 
έλλογη, γιατί μονάχα ο λόγος έχει εσωτερική αναγκαιότητα. Όσοι όμως θαυμαστές του 
Σεφέρη και πολέμιοι της φιλοσοφίας, δε με ξέρουν, υπάρχει κίνδυνος από όσα γράφω να 
με φανταστούνε σαν αποκλειστικό θιασώτη της παλιάς πλατιαστικής, παρατακτικά 
πορευόμενης ποίησης, που είναι καθώς λένε, σαφής και προσιτή σε όλους. Γι’αυτούς 
μονάχα λέω, πως την πρωτοποριακή ποίηση δεν την αρνούμαι, γιατί δήθεν είναι δύσκολη 
ποίηση, ή μου πέφτει δύσκολη εμένα. Πρώτα-πρώτα γιατί δεν είναι δύσκολη». 
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 Το να θέτει κανείς το πρόβλημα της αντικειμενικότητας, δε 
σημαίνει ότι αποκλείει την ύπαρξη και άλλων απαντήσεων στη σημασία των 
κειμένων. Η κριτική σκέψη στα κείμενα μπορεί να είναι συγκλίνουσα και να 
περιγράφει αυτό που ο Τσάτσος περιγράφει, ως μια νοητική αλληλουχία. 
Ο Γ. Σεφέρης αναφερόμενος στο ίδιο πρόβλημα, σχολιάζει διαφορετικά το 
έλλογο και το άλογο, αλλά και την άποψη για το αντικειμενικό και 
υποκειμενικό. Καταφεύγει στη δημοτική ποίηση για να μας δώσει ένα 
κείμενο με ιδιαίτερη αισθητική και δημιουργική διάσταση: «Είναι άραγε 
πραγματική αυτή η αντίθεση έλλογου και άλογου στοιχείου στην ποίηση; 
Μήπως βρίσκουμε την αντίθεση αυτή όταν κάτι μας δυσαρεστεί ή δεν το 
καταλαβαίνουμε, πράγμα που είναι συχνά το ίδιο;……..Ποιο είναι το ποσό 
του έλλογου στοιχείου στα δημοτικά τραγούδια;  
Κόκκιν΄αχείλι εφίλησα κι έβαψε το δικό μου, 
Και στο μαντήλι το ‘συρα κι έβαψε το μαντήλι, 
Και στο ποτάμι το ‘πλυνα κι έβαψε το ποτάμι, 
Κι έβαψε η άκρη του γιαλού κι η μέση του πελάγου. 
Κατέβη ο αϊτός να πιει νερό κι έβαψαν τα φτερά του, 
Κι έβαψε ο ήλιος ο μισός και το φεγγάρι ακέριο».135 
 Ο Σεφέρης θα συμφωνήσει όμως, ότι η ποίηση μέσα από την 
τέχνη είναι υπηρετική ορισμένων κανόνων, αλλά το άλογο όπως 
διατυπώθηκε από τον Κ.Τσάτσο δεν αποτελεί πραγματική αντίθεση αλλά 
δυνατότητα σύλληψης με το αντικειμενικό πνεύμα. Επομένως σύμφωνα με 
το Σεφέρη τα αμιγή κείμενα με την κριτική σκέψη σε μια θεώρηση 
αντικειμενική και έλλογη δε μπορούν να αποτελέσουν γενικό κανόνα, που 
θα διέπει τον ποιητικό λόγο αλλά ένα εξειδικευμένο πεδίο έλλογης 
έκφρασης. Για παράδειγμα αν διατυπώσουμε ένα θεώρημα όπως: Το 
τετράγωνο της υποτείνουσας είναι ίσο με το άθροισμα των τετραγώνων 
των δύο άλλων καθέτων πλευρών, αποτελεί ένα νομοτελειακό κείμενο με 
επιστημονική δομή και η τέχνη του λόγου και της έκφρασης υποτάσσεται 
σε κανόνες.136 
  Αν όμως επικαλεστούμε τους στίχους του Ομήρου στην πρώτη 
Ραψωδία, δε μπορούμε να έχουμε τη λογική καθαρότητα, αφού περνάμε 
από την επίκληση στη Μούσα κάτι φυσικά που εξιδανικεύει το λόγο, αλλά 
στην ουσία μπορεί να θεωρηθεί ως το κατά φαντασίαν υπάρχον. Αν πάλι 
πάρουμε τους στίχους του Κ.Καβάφη στο ποίημα: Τα άλογα του 
Αχιλλέως: «Τον Πάτροκλο σαν είδαν σκοτωμένο, που ήταν τόσο ανδρείος 
και δυνατός και νέος άρχισαν τα άλογα να κλαίνε του Αχιλλέως, η φύσις 
των η αθάνατη αγανακτούσε για του θανάτου αυτό το έργο που θωρούσε. 
Τίναζαν τα κεφάλια των και τες μακριές τις χαίτες κουνούσαν, την γη 
χτυπούσαν με τα πόδια, και θρηνούσαν τον Πάτροκλο που ενιώθανε 
άψυχο- αφανισμένο- μια σάρκα τώρα ποταπή- το πνεύμα του χαμένο- 
ανυπεράσπιστο χωρίς πνοή εις το μεγάλο Τίποτε επιστραμμένο απ’ την 
ζωή».137 
 Εδώ έχουμε τη δημιουργική σκέψη σε όλη της την έκφραση. Η 
ποίηση αγγίζει αυτό που τονίζει ο Richards, τη συγκινησιακή χρήση της 
γλώσσας. Ο Σεφέρης καταλήγοντας θεωρεί, ότι η αντικειμενικότητα 

                                                           
135 Θ. Γέρου: Ειδική Διδακτική:τ. Β’ , Αθήνα χ.χ. σελ. 102. 
136 Το Πυθαγόρειο θεώρημα αντικατοπτρίζει το έλλογο στοιχείο. 
137 Μ.Παναγιωτόπουλος: Νεοελληνική ποιητική ανθολογία: τ. Β’ , Αθήνα χ.χ. σελ.99. 
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σχετίζεται και με τη δεκτικότητα του ακροατή. Καταφεύγοντας πάλι στο 
Δημοτικό τραγούδι μπορούμε να δούμε με κάποια καθαρότητα αυτήν την 
αμφισβήτηση της άλογης ποίησης, όπως εκφέρεται στους στίχους που 
ακολουθούν.:  
Εγώ για το χατήρι σου τρεις βάρδιες είχα βάλει. 
Είχα τον ήλιο στα βουνά και τον αϊτό στους κάμπους 
Και το βοριά το δροσερό τον είχα στα καράβια. 
Μα ο ήλιος εβασίλεψε κι ο αϊτός αποκοιμήθη 
Και το βοριά το δροσερό τον πήραν τα καράβια 
Και έτσι του δόθηκε καιρός του χάρου και σε πήρε. 
 Θα λέγαμε ότι πρόκειται για μια διάσταση της αποκλίνουσας 
σκέψης με δημιουργικό περιεχόμενο, που τα λεκτικά σχήματα ικανοποιούν 
τον αναγνώστη στη συγκινησιακή του έκφραση, αλλά δεν έχουν το 
στοιχείο της συγκλίνουσας σκέψης. Η αναφορά στα συγκεκριμένα κείμενα 
γίνεται μετά από μια οριοθέτηση των κριτηρίων για προσέγγιση της 
κριτικής-δημιουργικής και διαλεκτικής σκέψης, χωρίς όμως την αρχή της 
απόλυτης βεβαιότητας αφού στο θεωρητικό πλαίσιο οι εκτιμήσεις 
μπορούν να ανατραπούν με τη διαλεκτική παρέμβαση. Το πρώτο 
κείμενο αφορά την ενότητα: ΕΝΑ ΔΑΚΡΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΡΜΠΑ-ΤΖΙΜΥ: Οι 
μαθητές ανιχνεύουν στο κείμενο μετά από το στάδιο κατανόησης τις 
προτάσεις εκείνες, που αναφέρονται στην κριτική, δημιουργική ή 
διαλεκτική σκέψη, όπως στο κείμενο που ακολουθεί:   
 
«ΕΝΑ ΔΑΚΡΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΡΜΠΑ-ΤΖΙΜΥ» 
 

«Η αλήθεια πως ήταν ο μεγαλύτερος της παρέας. Κάποιοι   από 
μας κάτω από τα είκοσι. Κάποιοι πιο πάνω. Αυτός                
σαρανταδυό.  
Από σεβασμό και αγάπη τον εφωνάζαμε μπάρμπα, κι από 

ασσυλογισιά. Εγώ τότε νόμιζα πως χρειαζόταν τρεις                  
 αιώνες να φτάσω τα σαρανταδυό, που μου φαινότανε 

 πολλά, πάρα πολλά χρόνια.  
 
 Το ίδιο θα νομίζανε κι οι άλλοι και κάναμε μπάρμπα το Δημήτρη το 
Ντεμίρη, πριν την ώρα του, κι ας μας έλεγε στην αρχή « μα γιατί 

δε με φωνάζετε σκέτα Τζίμη ή Δημήτρη;…» Βέβαια εξόν την ηλικία του 
ήταν και ο παλιότερος στην Αμερική.  

Εμείς οι άλλοι φρεσκοφερμένοι. Μυρίζαμε θυμάρι ακόμα, ξενάκια! 
Ξενάκια, και τόσο θέλαμε κάποιον, κάτι σαν πατέρα, σαν μεγάλο 
αδερφό, σαν θείο,  

και υιοθετήσαμε για κάτι τέτοιο τον μπάρμπα- Τζίμη, γιατί τον αγαπούσαμε.  
Όλοι μας τον αγαπούσαμε. Μα εγώ τον αγαπούσα απ’ όλους πιο 
πολύ!  
Ήταν γιατί μου φαινόταν ήρωας ο μπάρμπα- Τζίμης, που ήρθε στην 
Αμερική το χρόνο που εγώ γεννήθηκα, κι όταν εγώ άρχισα να λέω 
ντα-ντα-ντα και μα-μα-μα, αυτός άρχισε να μιλάει τα Αγγλικά και 
τώρα όποια λέξη ήθελες την ήξερε! Κι ακόμα σπουδαιότερο κι 

ηρωικό μου φαινότανε που στον πόλεμο-στον πρώτο μεγάλο πόλεμο- 
αυτός ήταν με τον αμερικάνικο στρατό και λαβώθηκε στη Γαλλία και πήρε 
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και παράσημα. Είδα και φωτογραφίες του με στολή αξιωματικού και 
γαλόνια.  

Κι ήταν κι αμερικανός πολίτης και ψήφιζε ο μπάρμπα- Τζίμης, σαν 
ήτανε να βγάλουν πρόεδρο της Αμερικής, ψήφιζε! Ολ’ αυτά μου 
φαινότανε τόσο σπουδαία τότε, τόσο ηρωικά».138 

 Οι προτάσεις, όπως έχουν χαρακτηρισθεί μπορεί να γίνουν 
αντικείμενο συζήτησης, αφού δεν πρέπει να πρυτανεύσει η αρχή της 
απόλυτης βεβαιότητας. Το σημαντικό εδώ, είναι να δουν οι μαθητές το 
περιεχόμενο τέτοιων προτάσεων και να αξιολογήσουν το δικό τους τρόπο 
σκέψης, καθώς και τις δυνατότητες να εμπλακούν σε μια παρόμοια 
αναζήτηση. Εάν τώρα πάρουμε αμιγή κείμενα δημιουργικής σκέψης, είναι 
φυσικά ευκολότερο, όπως είδαμε στα δημοτικά τραγούδια, αλλά και σε 
μεγάλους ποιητές Έλληνες και ξένους.  
 Για την κριτική σκέψη είπαμε, ότι μπορούνε να βρούνε επίσης 
κείμενα αμιγή με συγκλίνουσα διατύπωση, που δεν αφήνει περιθώρια 
αμφιβολιών. Στο διαλεκτικό πεδίο, εκτός από φιλοσοφικά κείμενα, όπως το 
ΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΟΝ, που παραθέτουμε στη συνέχεια μας δίνουν το μέτρο 
της διαλεκτικής βάσης: « Δηλαδή αν υπάρχη κάτι, αυτό είναι το ον ή 
το μη ον ή και το ον και το μη ον. Όμως, όπως θα δείξουν τα πράγματα, 
ούτε το ον υπάρχη ούτε το μη ον ούτε το ον και το μη ον. Επομένως δεν 
υπάρχει τίποτα. Και βέβαια τό μή όν δεν υπάρχει. Γιατί αν το μη ον 
υπάρχη, θα υπάρχη καί ταυτόχρονα δεν θά υπάρχη, δηλαδή εφόσον το 
εννοούμε ως μη ον δε θα υπάρχη, αλλ’ εφόσον υπάρχει ως μη  ον , πάλι 
θα υπάρχη. Είναι όμως τελείως άτοπο το να υπάρχει κάτι και ταυτόχρονα 

να μην υπάρχη ֹ Επομένως δεν υπάρχη το μη ον. Και διαφορετικά: αν 
υπάρχη το μη ον το ον δε θα υπάρχη γιατί αυτά βέβαια είναι αντίθετα 
μεταξύ τους, και αν στο μη ον πέφτει το είναι, τότε στο ον θα πέφτει το μη 

είναι. Αλλά βέβαια δεν λέμε ότι το ον δεν υπάρχει ֹ Επομένως ούτε το μη ον 
θα υπάρχη. Αλλά ούτε και το ον υπάρχη. Γιατί αν το ον υπάρχει, είναι ή 
κάτι που υπάρχει πάντα ή κάτι που γίνεται ή κάτι που υπάρχη πάντα και 

ταυτόχρονα κάτι που γίνεται ֹαλλά όπως θα δείξωμε, δεν είναι ούτε κάτι 
που υπάρχη πάντα ούτε κάτι που γίνεται ούτε και τα δυο ֹεπομένως δεν 
υπάρχη το ον γιατί αν το ον είναι κάτι που υπάρχη πάντα (και φυσικά 
πρέπει να αρχίσωμε από εδώ), δεν έχει αρχή. Γιατί βέβαια κάτι που γίνεται, 

                                                           
138 Σημείωση: Σύμφωνα με τις θεωρητικές θέσεις που έχουμε ήδη αναπτύξει επιχειρούμε 
μια εφαρμογή στην Πράξη, προσέγγισης της κριτικής-δημιουργικής και διαλεκτικής 
σκέψης. Πρέπιε να τονιστεί a priori ότι δεν υπάρχει η αρχή της απόλυτης βεβαιότητας, 
άλλωστε αυτό είναι απόλυτα συμβατό με το μη αναμενόμενο, το οποίο θα αναδυθεί από 
την έρευνα των ίδιων των μαθητών που θα εργαστούν με το μοντέλο που προτείνουμε. 
Για καλύτερη αντιστοιχία στους χαρακτηρισμούς κριτικής-δημιουργικής-διαλεκτικής 
σκέψης, επιλέγουμε μια τριχρωμία στο κείμενο, ώστε να είναι απόλυτα αναγνωρίσιμη. 
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έχει κάποια αρχή, ενώ αυτό που υπάρχει πάντα, μια και είναι αγέννητο, δεν 
έχει αρχή. Και αφού δεν έχει αρχή, είναι άπειρο. Αλλά αν είναι άπειρο, δεν 
είναι πουθενά. Γιατί αν είναι κάπου, αυτό το όπου επάνω του βρίσκεται 
είναι κάτι άλλο από αυτό που είναι, και έτσι το ον δε θα είναι πια άπειρο, 

μια και θα περιέχεται σε κάτι άλλο ֹκαι, όπως έιναι γνωστό, αυτό που 
περιέχει έιναι πιο μεγάλο από το περιεχόμενο και δεν υπάρχη τίποτα πια πιο 
μεγάλο από το άπειρο, επομένως το άπειρο δεν είναι πουθενά. Και βέβαια 
ούτε στον εαυτό του περιέχεται».139 
  Σε ό,τι αφορά τη δημιουργική σκέψη μπορεί να αποτελέσει 
θέμα συζήτησης το ποίημα του Ελύτη: Το παιδί με το γρατζουνισμένο 
γόνατο. Εδώ η δημιουργική σκέψη μεταφέρει τον αναγνώστη σε 
εξωραϊσμένες σκηνές με μια δόση υποκειμενικής αλληλουχίας, χωρίς τον 
άτεγκτο νοητικό ειρμό. Ο συμβολισμός εξάλλου και τα καλολογικά 
στοιχεία, δημιουργούν μια αίσθηση εξόδου από την πεζότητα και τις 
λογικές αναφορές της συντεταγμένης ποίησης. Σε γενικότερη θεώρηση το 
συγκεκριμένο ποίημα παραπέμπει στην αισθητική ανύψωση και στην 
αποκλίνουσα σκέψη.  
 
ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΤΖΟΥΝΙΣΜΕΝΟ ΓΟΝΑΤΟ. 
 
Παιδί με το γρατζουνισμένο γόνατο 
Κουρεμένο κεφάλι όνειρο ακούρευτο 
Παιδιά με σταυρωμένες άγκυρες 
Μπράτσο του πεύκου γλώσσα του ψαριού 
Αδερφάκι του σύννεφου! 

Κοντά σου είδες ν’ ασπρίζει ένα βρεμμένο βότσαλο ֹ 
Άκουσες να σφυρίζει ένα καλάμι 
Τα πιο γυμνά τοπία που γνώρισες 
Τα πιο χρωματιστά 
Βαθιά βαθιά ο αστείος περίπατος του σπάρου 
Ψηλά ψηλά στης εκκλησίτσας το καπέλο 
Και πέρα πέρα ένα βαπόρι με φουγάρα κόκκινα. 
Παιδί με το γρατζουνισμένο γόνατο 
Χαϊμαλί τρελό σαγόνι πεισματάρικο 
Παντελονάκι αέρινο 
Στήθος του βράχου κρίνο του νερού 

Μορτάκι του άσπρου σύννεφου!140 
Ο Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλος αναφερόμενος στην τέχνη και την επιστήμη, 
διαφοροποιεί τους όρους επιστήμη και δημιουργική δύναμη της ψυχής. Η 
τέχνη εισέρχεται στην ποιότητα της ύλης, ενώ η επιστήμη κάνει απλά μια 
προσεκτική ταξινόμηση. Υπάρχει δηλαδή το διαπλασιακό στοιχείο στην 
τέχνη και το θεωρητικό στην επιστήμη. «Το ποίημα και όταν λέγωμεν 
ποίημα εννοούμεν κάθε καλλιτεχνικό δημιούργημα- είναι σύστημα 

                                                           
139 Α. Κελεσσίδου κ.α.:Ανθολόγιο φιλοσοφικών κειμένων, Γ’ Λυκείου, Ο.Ε.Δ.Β. Αθήνα 
1976,σελ.132-133. 
140 Ο.Ελύτης: Το παιδί με το γρατζουνισμένο γόνατο. Σημείωση:βότσαλο: μικρή 
στρογγυλεμένη πέτρα στην ακρογιαλιά η την ακροποταμια, χαϊμαλί: φυλαχτό, μορτάκι: 
αλητάκι, μαγκάκι, αλάνι. 
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νοημάτων διεπομένων υπό των καλλιτεχνικών μορφών της 
ψυχής».141 
Ο Ε. Παπανούτσος θα μιλήσει επίσης για τη φαντασία. Η φαντασία δεν 
είναι αμελητέα ποσότητα στον άνθρωπο, ούτε παραμένει κανείς στην 
άποψη της προικισμένης προσωπικότητας με οξύτητα στην παρατήρηση και 
τη νόηση. Η καλλιτεχνική  έκφραση στηρίζεται στην έντονη συγκίνηση και 
τη γόνιμη φαντασία, που προσμετρώνται ως αρετές του ατόμου και όχι ως 
αδυναμίες. Σήμερα ακούγεται κατά κόρον η θέση της συναισθηματικής 
νοημοσύνης.  «Τα πιο επιστημονικά ευρήματα είναι από μιαν άποψη 
«ποιήματα», όχι μόνο σαν προϊόντα μιας ελεύθερης δημιουργικής 
δύναμης, αλλά και γιατί πραγματοποιούνται τότε μόνο, όταν μια 
φτερωμένη από συγκίνηση φαντασία βάζει τα πράγματα μέσα σε 
νέες σχέσεις, αναλύει και ξανασυνθέτει τα «φαινόμενα» κατά ένα 
καινούριο πρωτότυπο τρόπο».142     
Η κριτική σκέψη, σε συντεταγμένο κείμενο μας παραπέμπει σε μια 
θετικιστική αντίληψη για το σωστό ή το λάθος. Η γενικότερη λειτουργία 
της κριτικής σκέψης στην καθημερινότητα μας πείθει, ότι η λειτουργία της 
είναι σημαντική για το ανθρώπινο ον. Η κειμενική επισήμανση και η 
διαλογική καταληκτική διατύπωση είναι ένα ζητούμενο στη 
σύγχρονη εκπαίδευση. Ο προγραμματισμός είναι αδύνατος, αλλά η 
ερευνητική και διαπιστωτική πορεία μέσα από τα αναγνωστικά κείμενα 
αναπληρώνουν τα κενά, που μπορεί να υπάρξουν στο γίγνεσθαι του 
αναπτυσσόμενου ανθρώπου. Η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας και των 
κειμένων, έχει μεταξύ των άλλων και τους στόχους της θεματικής μας, 
χωρίς θεωρητικούς ακροβατισμούς. Το τρίπτυχο : Κριτική, Δημιουργική 
και Διαλεκτική σκέψη είναι το αίτημα της σύγχρονης εκπαίδευσης, 
όπως φαίνεται ανάγλυφα στο σχήμα που ακολουθεί.143 

                                                           
141 Ι.Ν.Θεοδωρακόπουλος: Φιλοσοφία της Τέχνης, Αθήνα 1929, σελ. 11-12. 
142 Ε.Παπανούτσος: Ηθική, Αθήνα 1956, σελ. 379. 
143 Α.Ε.Παπας.: Διδακτική γλώσσας και κειμένων,τ. Β’, Αθήνα χ.χ. σελ. 364, από όπου και 
το σχήμα. 
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Το Μάη του 68 144 στη Γαλλία, οι φοιτητές αγωνίστηκαν για αυτό το 
τρίπτυχο με συνθήματα, που ανέγραψαν στους τοίχους. Παραθέτουμε τρία:  
 

 Απαγορεύονται οι απαγορεύσεις. 
 Εμείς είμαστε η εξουσία. 
 Η φαντασία στην εξουσία. 

 
Νομίζω, ότι η τρίτη από τις παραπάνω ρήσεις καλεί όλους μας να 
καλλιεργήσουμε τη φαντασία και τη δημιουργικότητα, αλλά και την κριτική 
και τη διαλεκτική σκέψη. Ελπίζω να συμφωνήσετε μαζί μου και γι΄αυτό σας 
ευχαριστώ. 
                                                           
144 P.Seale-M. McConville: Die Revolution oder de Gaulle,München 1968,s.15 κ.ε. 
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