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Ο ρόλος του Κριτικού Εγγραµµατισµού στην ανάδειξη της
οικολογικής διάστασης της λογοτεχνίας στα σχολικά εγχειρίδια
Καρυδά Ελένη, ∆ρ., Σχολική Σύµβουλος ∆.Ε

Σήµερα ολοένα και περισσότερο διαπιστώνουµε ότι, αν και έχει ξεπεραστεί
σχεδόν το πρόβληµα του αναλφαβητισµού, υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα που
αφορούν στην παραγωγή και στην κατανόηση του γραπτού λόγου ως προς τα
εξής ζητήµατα (Ματσαγγούρας, 2007): α) Έλλειψη ικανότητας κατανόησης σε
βάθος των κειµένων, β) Έλλειψη ικανότητας κριτικής ανάλυσης και
αποκωδικοποίησης των νοηµάτων από τα «ισχυρά» λεγόµενα κείµενα, γ)
Έλλειψη ικανότητας ανάδειξης των στερεoτύπων, προκαταλήψεων και
πολλαπλών κατασκευών του κοινωνικού κόσµου, όπως προβάλλονται µέσα από
το κείµενο, δ) Έλλειψη ικανότητας αµφισβήτησης και αντιπαράθεσης µε το
κατασκευασµένο νόηµα του κειµένου, ε) Έλλειψη ικανότητας ανάπτυξης
κοινωνικής δράσης και λήψης απόφασης για συµµετοχή σε διαδικασίες
κοινωνικής αλλαγής. Βασικός σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να
αναδειχθεί ο τρόπος µε τον οποίο οι µαθητές µαθαίνουν πώς να ανακαλύπτουν
τις πολλαπλές αναγνώσεις και τις ποικίλες εκδοχές ενός λογοτεχνικού κειµένου
µέσα από εναλλακτικούς τρόπους σκέψης. ∆ηλαδή, οι µαθητές οδηγούνται µέσα
από διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης του κειµένου πέρα από τις λέξεις, στις ιδέες
και πέρα από τις κυρίαρχες ιδέες στις υπόρρητες παραδοχές του κειµένου Με
άλλα λόγια, οι µαθητές είναι σηµαντικό να κατανοήσουν ότι συχνά το «ταξίδι»
προς τη γνώση είναι πολύ πιο σηµαντικό από την ίδια τη γνώση. Στην παρούσα
ανακοίνωση θα αναλύσουµε ένα λογοτεχνικό κείµενο µε οικολογική διάσταση
µε βάση την εφαρµογή ενός διδακτικού µοντέλου, που αφορά στον Κριτικό
Εγγραµµατισµό.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. Εισαγωγή
Μέχρι τα µέσα περίπου του 20ου αι. οι λογοτεχνικές και κειµενογλωσσολογικές
θεωρίες Μακροανάλυσης του γραπτού λόγου έδιναν έµφαση στις βασικές δοµές της
γλώσσας, δηλαδή στη µορφή και δευτερεύουσα αξία στη σηµασία, δηλαδή στο
περιεχόµενο (Ματσαγγούρας, 2001). Όπως ήταν φυσικό, το γεγονός αυτό καθόριζε σε
µεγάλο βαθµό και την επιδιωκόµενη γλωσσική αγωγή των παιδιών, µε αποτέλεσµα
την ύπαρξη των εξής συµβάσεων σε σχέση µε τη διδασκαλία της ανάγνωσης και
γραφής: α) Την επικράτηση της θεωρίας της αναγνωστικής ετοιµότητας, σύµφωνα µε
την οποία η κατάκτηση της ανάγνωσης και γραφής είναι αποκλειστικά αποτέλεσµα
της σχολικής φοίτησης, µιας και υπάρχει ένα συγκεκριµένο χρονικό σηµείο κατά το
οποίο τα παιδιά είναι ικανά να αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες, β) Τη διδασκαλία
ενός συγκεκριµένου τύπου κειµένων και τον µη προσδιορισµό της δοµής
διαφορετικών τύπων κειµένων, γ) Τη µη διδασκαλία κειµενικών πρακτικών, που είναι
αναγκαίες για να αποκτήσουν οι µαθητές την ικανότητα να παράγουν αυθεντικά,
επικοινωνιακά κείµενα, δ) Τη µη αξιοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης και των
γλωσσικών βιωµάτων που απέκτησαν οι µαθητές πριν τη φοίτησή τους στο σχολείο,
µέσα στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον, ε) Τη
διδασκαλία του αλφαβητικού συστήµατος µέσα από την αναγνώριση και γραφή, σε
ένα πρώτο επίπεδο, γραµµάτων, σε ένα δεύτερο επίπεδο, λέξεων και φράσεων, και σε
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ένα τρίτο επίπεδο, προτάσεων, στ) Την αντίληψη, σύµφωνα µε την οποία αν το παιδί
δεν αποκτήσει τις βασικές δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής στα πρώτα σχολικά
χρόνια, θα έχει οπωσδήποτε προβλήµατα στα µετέπειτα στάδια της ζωής του.
Ωστόσο, οι νέες συνθήκες που διαµορφώνονται από τα µέσα του 20ουαι.
επιβεβαιώνουν το σηµαντικό ρόλο της γλώσσας στην εκπαίδευση και στο πλαίσιο της
εκπαιδευτικής γλωσσολογίας (Μπουτουλούση, 2001). Συγκεκριµένα, θέτουν ως
ζητούµενο την ανάπτυξη εκπαιδευτικών θεωριών ικανών να αποτελέσουν τον
ενοποιητικό πυρήνα για τη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειµένων µε βασική
παράµετρο την προετοιµασία όλων των εκπαιδευτικών. Υπ’ αυτήν την έννοια η
εκπαιδευτική γλωσσολογία καλείται να συστεγάσει τις γλωσσολογικές θεωρίες µε τις
κοινωνικές θεωρίες ψυχολογίας (Vygotsky, 1962˙ Wertsch, 1985) αφενός και µε την
κοινωνιολογία της εκπαίδευσης αφετέρου (Bernstein, 1990,1996˙ Christie, 1989).
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον Vygotsky και µε βάση τη θεωρία του για την «ζώνη
επικείµενης ανάπτυξης» οι µαθητές ανάλογα τις κοινωνικο-πολιτισµικές τους
εµπειρίες φτάνουν σε ένα επίπεδο επίδοσης, το οποίο συµπεριλαµβάνει και τη
γλωσσική τους ανάπτυξη. Σύµφωνα µε τον Bernstein εξάλλου, οι αξίες, οι στάσεις
και οι πεποιθήσεις κωδικοποιούνται σε διάφορα µοτίβα κοινωνικής αλληλεπίδρασης,
στα οποία συµπεριλαµβάνονται και τα γλωσσικά µοτίβα. Έτσι, παιδιά προνοµιούχων
οικογενειών, τα οποία έχουν περισσότερες ευκαιρίες για γλωσσικές εµπειρίες,
διαθέτουν πιο ανεπτυγµένους γλωσσικούς κώδικες και έχουν καλύτερη σχολική
επίδοση από τα παιδιά µη προνοµιούχων οικογενειών.
Όλοι οι παραπάνω λόγοι επέβαλαν µια στροφή προς τη µελέτη της σηµασίας
(Saussure,1966˙ Pierce, 1940˙ Firth, 1968˙ Halliday, 1978), καταδεικνύοντας ότι η
γλώσσα είναι µια κοινωνική σηµειωτική, η οποία υπεισέρχεται και δοµεί µε τρόπο
καθοριστικό την εµπειρία µας. Συνεπώς, µέσω της γλώσσας διαµορφώνουµε και
προβάλλουµε σε µεγάλο βαθµό τις ιδέες µας, τις αντιλήψεις µας, τις αξίες µας, αλλά
και τις προκαταλήψεις, τα στερεότυπα, τις ιδεοληψίες µας. Η γλώσσα δεν είναι
ουδέτερη, είναι µια κοινωνική κατασκευή, η οποία στοχεύει στην πληροφόρηση, στη
διασκέδαση, στην πειθώ και στη χειραγώγηση. Η έννοια της γλώσσας ως κοινωνικής
σηµειωτικής προσδίδει στη γλώσσα ένα δυναµικό, ενοποιητικό χαρακτήρα και
καταργεί τους τεχνητούς δυϊσµούς µορφής και περιεχοµένου ή αλλιώς διαδικασίας
(γραφή κειµένου) και τελικού προϊόντος (το παραγόµενο από το κείµενο νόηµα). Στην
παραπάνω θεώρηση στηρίζεται και το γλωσσολογικό ρεύµα της Συστηµικής
Λειτουργικής Προσέγγισης του M.A.K Halliday, σύµφωνα µε το οποίο οι λεξικογραµµατικές επιλογές διαµορφώνουν διαφορετική κοινωνική πραγµατικότητα
(Λύκου, 2001). Υπ’αυτήν την έννοια, οι µαθητές δεν αρκεί απλώς να διαβάζουν ή να
αποστηθίζουν ένα κείµενο, αλλά πρέπει πρωτίστως να µάθουν πώς να το αναλύουν,
να το µελετούν, να το αξιολογούν, ακόµα και να το αµφισβητούν ή και να το
απορρίπτουν. Επίσης, είναι σηµαντικό οι µαθητές να αποκτήσουν τη δεξιότητα να
αξιοποιούν τη γνώση που αποκοµίζουν στην καθηµερινή τους ζωή.
Με βάση εξάλλου, τις θεωρίες του Bernstein, οι Hasan (1989, 1992) και
Williams (1995) έχουν καταδείξει τις διαδικασίες µε τις οποίες κωδικοποιούνται οι
στάσεις, οι αξίες, οι παραδοχές µέσα από τα γλωσσικά σχήµατα. Συνάµα έχουν
τονίσει τη σηµασία της αποκωδικοποίησης αυτών των στάσεων, αξιών, παραδοχών
µέσα από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, µε σκοπό τη γλωσσική συνειδητότητα ή
επίγνωση (Μπουτουλούση, 2001). Σήµερα πλέον είναι αποδεκτό ότι η γλωσσική
αγωγή στο σχολείο πρέπει να εµπλέκει τους µαθητές σε επικοινωνιακές
δραστηριότητες που έχουν νόηµα γι’ αυτούς, από τις πρώτες κιόλας µέρες στο
σχολείο και µέσα από απλά κείµενα (Mackey, Thompson & Scaub, 1970).
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Γενικότερα θα λέγαµε ότι στο σχεδιασµό των µελλοντικών εκπαιδευτικών
προγραµµάτων πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο θεµελιώδης ρόλος της γλώσσας µέσα
από τις σύγχρονες αντιλήψεις και πρακτικές του Εγγραµµατισµού/Γραµµατισµού σε
όλους τους τοµείς της µάθησης.
2. Κριτικός Εγγραµµατισµός
Για τον όρο Γραµµατισµό (literacy) έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς πολλοί ορισµοί
από τους οποίους διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει οµοφωνία µεταξύ των ακαδηµαϊκών ως
προς το τι ακριβώς περιλαµβάνει (προσδιορισµός των κριτηρίων µε βάση τα οποία ο
πολίτης
θεωρείται
ότι
διαθέτει
ένα
στοιχειώδες
επίπεδο
Εγγραµµατισµού/Γραµµατισµού), πώς διαφοροποιείται µε βάση τις κοινωνικοοικονοµικές συνιστώσες και την ιστορική χρονική στιγµή, ποιες πρακτικές
χρησιµοποιεί, κ.ά.
Στην παρούσα εισήγηση θα υιοθετήσουµε τον ορισµό της Αυστραλιανής
Πολιτικής για τη Γλώσσα και τον Γραµµατισµό (Australian Language and Literacy
Policy, 1991), από τον οποίο απορρέουν οι παρακάτω βασικές παράµετροι του
Εγγραµµατισµού/Γραµµατισµού:
1. Αναφέρεται στις δύο µορφές του γραπτού λόγου, στην ανάγνωση και στη γραφή.
2. Στοχεύει στην ανάπτυξη της ικανότητας του ατόµου να διαβάζει, να χρησιµοποιεί
γραπτές πληροφορίες και να γράφει αποτελεσµατικά σε ποικίλα επικοινωνιακά
πλαίσια.
3. Χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη της γνώσης και της κατανόησης, την επίτευξη
προσωπικής ανάπτυξης και την αποτελεσµατική επικοινωνία και συµµετοχή στην
κοινωνία µας.
4. Χρησιµοποιεί ως µέσα κείµενα και µη κείµενα (αριθµοί, µαθηµατικά σύµβολα,
εικόνες, σχεδιαγράµµατα, πίνακες, κ.ά)
5. Περιλαµβάνει την ενσωµάτωση της οµιλίας, της ακρόασης και της κριτικής
σκέψης στην ανάγνωση και γραφή.
6. ∆ιαθέτει ελαστικό και δυναµικό χαρακτήρα, αφού αναπτύσσεται καθόλη τη
διάρκεια της ζωής του ατόµου (λειτουργικός Εγγραµµατισµός/Γραµµατισµός).
Επιπλέον, στο πλαίσιο του Κριτικού Εγγραµµατισµού/Γραµµατισµού η
ανάγνωση είναι µια ενεργητική, δυναµική και εποικοδοµητική διαδικασία.
Ειδικότερα, η ανάγνωση περιλαµβάνει τα εξής δύο βασικά χαρακτηριστικά (Βλάχου,
2006): α) Την αποκωδικοποίηση ή αναγνώριση λέξης (decoding), η οποία
περιλαµβάνει τη φωνηµική επίγνωση, την ορθογραφική οικειότητα και την
γραφοφωνηµική αντιστοίχιση του λόγου και β) Την κατανόηση του νοήµατος της
λέξης ή την αναγνωστική κατανόηση (comprehension), η οποία περιλαµβάνει τη
διαδικασία παραγωγής του νοήµατος µέσα από την αλληλεπίδραση του αναγνώστη
µε το κείµενο. Η αλληλεπίδραση αυτή έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: α) Το
κείµενο είναι αφεαυτού ένα πρόβληµα για τον αναγνώστη, ο οποίος καλείται να το
επιλύσει, β) Ο αναγνώστης, προκειµένου να το επιλύσει, ενεργοποιείται, σκέπτεται,
κατασκευάζει το δικό του νόηµα για το κείµενο, χρησιµοποιώντας µεταγνωστικές
στρατηγικές.
Βέβαια, στην παραπάνω διαδικασία νοηµατοδότησης του κειµένου
υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες, όπως είναι: α) Η διακειµενικότητα: Τα στοιχεία
που διαθέτει ο αναγνώστης και χρησιµοποιεί για την ερµηνεία του κειµένου, όπως
είναι η προϋπάρχουσα γνώση του και οι αναγνωστικές και γλωσσικές του εµπειρίες,
β) Τα περικειµενικά στοιχεία: Αυτά που επιλέγει και αξιολογεί ο αναγνώστης για την
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ερµηνεία του κειµένου σχετικά µε τον συγγραφέα, την εποχή του, κ.ά, γ) Η ιστορική
στιγµή που γίνεται η ανάγνωση, δ) Το κοινωνικο-πολιτισµικό πλαίσιο ανάγνωσης του
κειµένου, ε) Οι µεταγνωστικές ικανότητες του αναγνώστη.
Εξάλλου, στα πλαίσια του Κριτικού Εγγραµµατισµού προτείνονται ποικίλα
µέσα και διαδικασίες, οι οποίες κωδικοποιούνται στα εξής πεδία (Ματσαγγούρας,
2007):
1. Έµφαση στην κειµενοκεντρική αντί στη γραµµατικο-κεντρική προσέγγιση, µε
βάση την οποία αναδεικνύεται το κοινωνικό ζήτηµα µε τα πρόδηλα αξιακά και
ιδεολογικά του στοιχεία.
2. Ερµηνεία και αποδόµηση του κειµένου, η οποία προϋποθέτει την
αποκωδικοποίηση των λέξεων και την αναγνωστική κατανόηση.
3. Αποστασιοποίηση από το κείµενο µέσα από την αµφισβήτηση και τη διαλεκτική
αντιπαράθεση µε αυτό, µε στόχο όχι την απαξίωσή του, αλλά τη βέλτιστη
κατανόησή του.
4. Αξιοποίηση λογοτεχνικών πρωτίστως κειµένων, σύµφωνα µε τη θεωρία της
Αισθητικής της Πρόσληψης και Ανταπόκρισης, όπου σηµαντικότατος
παράγοντας νοηµατοδότησης του κειµένου είναι ο αναγνώστης, το δε κείµενο
αποτελεί ένα «ανοιχτό» σύστηµα περικειµενικών και διακειµενικών στοιχείων.
5. Ευελιξία της σκέψης και διαπραγµάτευση του κειµένου µέσα από ισότιµο διάλογο
µαθητών και εκπαιδευτικού, αλλά και µεταξύ των µαθητών.
6. Ανάδειξη των ιδεολογικών στοιχείων των σχολικών κειµένων παλαιότερης εποχής.
7. ∆ιερεύνηση της λειτουργίας των γλωσσικών επιλογών και τεχνικών που
χρησιµοποιεί ο συγγραφέας προκειµένου να επηρεάσει τον αναγνώστη.
Η τελευταία αυτή παράµετρος είναι πολύ σηµαντική. Για το λόγο αυτό θα
επιχειρήσουµε να αναλύσουµε τις λειτουργίες που φαίνεται ότι σχετίζονται µε αυτήν.
2.1. Οι γλωσσικές επιλογές
Οµοιογενοποίηση οµάδων-Γενίκευση: Με τη χρήση αντωνυµιών α’ προσώπου
πληθυντικού και άλλες γλωσσικές επιλογές δε γίνεται διάκριση των διαφορετικών
κοινωνικών οµάδων σκοπίµως, ώστε να µην υπάρχει ανάγκη προβολής των απόψεών
τους.
Τοποθέτηση-Ταύτιση του αναγνώστη µε το κείµενο: Με τη χρήση αδιαµφισβήτητου
και γενικού κύρους εκφράσεων επιχειρείται ο επηρεασµός του αναγνώστη, ώστε να
υιοθετήσει την επικρατούσα ή προτιµητέα ανάγνωση.
Αντικειµενικοποίηση: Μέσα από απρόσωπες εκφράσεις για υποτιθέµενες καθολικές
αλήθειες, βεβαιότητες και ωραιοποιήσεις προωθείται η ταύτιση του αναγνώστη µε το
κείµενο.
Μεταφορική χρήση της γλώσσας: Η χρήση µεταφορών διευκολύνει για να
προσεγγίζεται η ρεαλιστική όψη της ζώσας πραγµατικότητας µε ελκυστικό ή
υπαινικτικό τρόπο.
Ονοµατοποιήσεις-Χρήση της παθητικής φωνής: Η χρήση ουσιαστικών ονοµάτων στη
θέση ρηµάτων δράσης, καθώς και η χρήση της Παθητικής Φωνής αντί της
Ενεργητικής, δεν παραπέµπουν άµεσα σε δρώντα πρόσωπα και έτσι καθιστούν το
λόγο ουδέτερο και απονευρωµένο.
Προσωπικός τόνος-Χροιά: Με ρήµατα α’ προσώπου ενικού ή πληθυντικού
προκαλείται συναισθηµατική φόρτιση, η οποία έχει σκοπό να πείσει τον αναγνώστη.
Η κεντρική ιδέα-Το µήνυµα: Προβάλλεται η µοναδική άποψη ως η µόνη αληθινή.
Η αντίθετη άποψη: ∆εν εκπροσωπείται σχεδόν ποτέ µέσα στο κείµενο.
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2.2. Οι τεχνικές
Κενά- Απουσία- Απόκρυψη-Περιθωριοποίηση- Αποσιώπηση προσώπων:Τα κενά
συµπληρώνονται νοηµατικά από τον αναγνώστη. Οι αποσιωπήσεις αφορούν τον
αποκλεισµό των απόψεων ορισµένων κοινωνικών οµάδων. Η απόκρυψη των
αρνητικών επιπτώσεων προωθεί την ωραιοποίηση καταστάσεων σε βάρος της
κριτικής σκέψης.
Η αναπαράσταση-Παραλλαγή της κοινωνικής πραγµατικότητας:Ο συγγραφέας
προβάλλει µια συγκεκριµένη όψη της πραγµατικότητας, αποκρύβοντας τις υπόλοιπες.
Έτσι, προβάλλεται η πολιτική, κοινωνική, οικονοµική όψη της και σπάνια ο
συνδυασµός όλων αυτών.
Υποστήριξη-Πλειοδότηση-Υπερτίµηση:Μέσα από το κείµενο δίδεται ιδιαίτερο βάρος
σε συγκεκριµένες ιδέες, σε ορισµένους ήρωες, κ.ά.
Συνεπώς, ζητούµενο στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία είναι η διδασκαλία
µεταγνωστικών στρατηγικών κατανόησης ενός κειµένου, µέσα από την υιοθέτηση
του κατάλληλου διδακτικού µοντέλου και των κατάλληλων διδακτικών µέσων και
εργαλείων.
Στο πρακτικό µέρος της παρούσας εισήγησης θα επιχειρήσουµε µέσα από την
εφαρµογή του διδακτικού µοντέλου για τον Κριτικό Εγγραµµατισµό να
προσεγγίσουµε ένα θέµα από το σχολικό εγχειρίδιο της Γλώσσας της ΣΤ΄ τάξης του
∆ηµοτικού, εστιάζοντας στη σηµαντική οικολογική διάσταση του θέµατος.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. Εφαρµογή του Κριτικού Εγγραµµατισµού στο µάθηµα της Γλώσσας
Σχολικό εγχειρίδιο: Γλώσσα (α’ τεύχος, σελ.47)
Τάξη: ΣΤ’
Ενότητα 4: ∆ιατροφή
Τίτλος: Η πολύ λαίµαργη φάλαινα που έφαγε τη θάλασσα
Με την εφαρµογή του µοντέλου του Κριτικού Εγγραµµατισµού και
ειδικότερα της Μακροανάλυσης κειµένου (Ματσαγγούρας, 2007) θα καταδείξουµε το
πώς και το κατά πόσο µπορούµε να αξιοποιήσουµε τις δυνατότητες πρόσβασης σε
συγκεκριµένα είδη Εγγραµµατισµού ώστε να οδηγηθούµε πέρα από τις λέξεις, στις
ιδέες. Συγκεκριµένα στο πλαίσιο της Μακρο-ανάλυσης του κειµένου θα
επιχειρήσουµε να διακρίνουµε την αναπαράσταση του κοινωνικού κόσµου, όπως
αυτός κατασκευάζεται µε βάση τη γλώσσα του συγγραφέα, την οποία στη συνέχεια
θα αποδοµήσουµε, θα υποβάλλουµε σε κριτική ανάλυση ώστε να αναδείξουµε την
οικολογική διάσταση του κειµένου.
1.1. Μακρο-Ανάλυση κειµένου
Η Μακρο-Ανάλυση αφορά το περιεχόµενο του κειµένου και παραπέµπει στη
νοηµατική συνεκτικότητα και τη γλωσσική συνοχή του. Ειδικότερα το πλαίσιο
κριτικής ανάλυσης του συγκεκριµένου κειµένου θα εξετάσουµε τα εξής πεδία:
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1.1.1. Σκοπός κειµένου
Ποιο θέµα θέτει; Το θέµα που εξετάζει η συγκεκριµένη ενότητα έχει να κάνει µε τη
διατροφή. Σε ένα πρώτο επίπεδο, ως πεδίο συζήτησης και διαπραγµάτευσης τίθενται οι
βουλιµικές συνήθειες και η απληστία µιας φάλαινας, που έχουν καταστροφικές
συνέπειες όχι µόνο για την ίδια αλλά και για όλα τα υπόλοιπα έµβια και άβια όντα. Σε
ένα δεύτερο επίπεδο, η νοηµατική επέκταση του κειµένου αφορά στις διατροφικές
συνήθειες των ανθρώπων και όχι µόνον, αλλά και στις τάσεις απληστίας, αυθαίρετης
εξουσίας και κυριαρχίας του ανθρώπου-δυνάστη έναντι της φύσης µε αποτέλεσµα τη
δηµιουργία σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων.
Ποιοι είναι οι αποδέκτες του κειµένου; Αποδέκτες του κειµένου είναι οι µαθητές της ΣΤ΄
τάξης του ∆ηµοτικού.
Ποια είναι η κεντρική ιδέα; Σε ένα πρώτο επίπεδο η κεντρική ιδέα δοµείται στη
µεταφορική σηµασία του µηνύµατος του κειµένου και αφορά στην καταπολέµηση της
τάσης της βουλιµίας, που είναι ένα σύνηθες χαρακτηριστικό του σύγχρονου ανθρώπου
στις δυτικού τύπου κοινωνίες και στην υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών από
τους ανθρώπους, γεγονός που προκύπτει ως λογική αναγκαιότητα και ύψιστη
προτεραιότητα. Σε ένα δεύτερο επίπεδο αναδεικνύεται η ανάγκη αποκατάστασης της
οικολογικής ισορροπίας ως της µοναδικής βιώσιµης λύσης για τη διάσωση του πλανήτη
και του ανθρώπου ειδικότερα.
Τι κειµενικό είδος είναι; Πρόκειται για λογοτεχνική αφήγηση, ανήκει δηλαδή στα
αφηγηµατικά κείµενα. Ως λογοτεχνικό κείµενο είναι πολυσηµικό, µε ποικίλες εκδοχές.
Υπάρχει νοηµατική πληρότητα στον τίτλο; Ο τίτλος είναι σχετικά εκτενής. Συµπυκνώνει
την κεντρική ιδέα του κειµένου µε ένα τρόπο υπαινικτικό και µυστηριακό, προϊδεάζοντας
τον αναγνώστη για την περιπέτεια της φάλαινας µε τη χρήση του υπερθετικού βαθµού
του επιθέτου «λαίµαργη».
Ποιος ο ρόλος και η λειτουργία της πρώτης παραγράφου; Η µορφή του κειµένου αν και
δεν έχει τη συνηθισµένη συµβατική µορφή ενός πεζογραφήµατος, δηλαδή οι παράγραφοι
δεν είναι µορφολογικά διακριτές, αναδεικνύονται ως τέτοιες µε βάση τη νοηµατική
διαφοροποίηση. Όσον αφορά στο ρόλο και στη λειτουργία της πρώτης παραγράφου θα
λέγαµε ότι δεν προϊδεάζει για την εξέλιξη της πλοκής της ιστορίας, µε αποτέλεσµα στη
συνέχεια µέσα από τις γρήγορες ανατροπές να προκαλείται έκπληξη και αγωνία στον
αναγνώστη.
Ποιος ο ρόλος και η λειτουργία των υπολοίπων παραγράφων; Οι παράγραφοι είναι
νοηµατικά πλήρεις και σαφείς και ακολουθούν την αλληλουχία των δοµικών στοιχείων
του συγκεκριµένου κειµενικού είδους, εξασφαλίζοντας τη λογική συνοχή του κειµένου.
Ποιος ο ρόλος και η λειτουργία της τελευταίας παραγράφου; Η τελευταία παράγραφος δεν
ανακεφαλαιώνει, αλλά αναφέρεται στην υιοθέτηση θετικών εναλλακτικών πρακτικών για
την επόµενη µέρα.
1.1.2. ∆οµικά στοιχεία του κειµένου
Ποια είναι τα βασικά δοµικά στοιχεία του κειµένου;
Τα βασικά δοµικά στοιχεία που απαρτίζουν το συγκεκριµένο κειµενικό είδος
αναπτύσσονται επαρκώς και χωρίς περιττά στοιχεία, καθώς παρατίθενται στη
βέλτιστη δυνατή αλληλουχία. Συγκεκριµένα έχουµε τα εξής:
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Α. Αρχική Κατάσταση (Κατάπιε……..κακοµοίρες): Περιγράφεται λεπτοµερώς η
αρχική κατάσταση δηλαδή οι ενέργειες της λαίµαργης φάλαινας, µέσα από την
ανάδειξη των παρακάτω παραµέτρων:
α) Το Χωρο-χρονικό πλαίσιο: Γίνεται σαφής και διεξοδική περιγραφή των έµβιων και
άβιων όντων, τα οποία σχετίζονται ποικιλοτρόπως µε τη θάλασσα. Επίσης γίνεται
αναφορά και σε αντικείµενα του τεχνητού πολιτισµού, που εµπλέκονται ενεργά στην
πλοκή της αφήγησης.
β) Τα Πρόσωπα και οι σχέσεις: Βασικός ήρωας της ιστορίας είναι µια λαίµαργη
φάλαινα, της οποίας οι αδηφάγες ενέργειες σκιαγραφούνται µε τρόπο ζωντανό και
παραστατικό από το συγγραφέα. Αναδεικνύονται οι σχέσεις της ηρωίδας-φάλαινας µε
τα υπόλοιπα έµβια όντα του θαλάσσιου κόσµου αλλά και µε ορισµένα αντικείµενα
του τεχνητού πολιτισµού. Οι υπόλοιποι ήρωες της ιστορίας φαίνεται να έχουν κάποιο
υποτυπώδη δευτερεύοντα ρόλο.
Β. Ανατροπή αρχικής κατάστασης: Οι ανατροπές της ιστορίας είναι αλυσιδωτές και
γίνονται µε τρόπο γρήγορο και εντυπωσιακό. Επιµέρους στοιχεία που αφορούν στην
ανατροπή της αρχικής κατάστασης είναι τα εξής: α) Τα αίτια της ανατροπής (Είδε
……φαλαινοθήρες): Ως αίτιο της ανατροπής προβάλλεται η εµφάνιση των
φαλαινοθήρων, οι οποίοι έρχονται από µακριά, β) Οι επιπτώσεις της ανατροπής (Αχ
……κύµα): Περιγράφονται οι νέες συνθήκες που δεν επιτρέπουν στη φάλαινα να
κρυφτεί και έτσι εκτίθεται άµεσα σε κίνδυνο. Τότε η ηρωίδα-φάλαινα αναγκάζεται να
αναστοχαστεί τι να κάνει, µετανιώνοντας για την προηγούµενη συµπεριφορά της.
Γ. Οι Συναισθηµατικές Αντιδράσεις και οι Εµπρόθετες ∆ράσεις: Την κορυφαία
στιγµή κατά την οποία απειλείται η ζωή της φάλαινας γίνεται ανάλυση των
συναισθηµάτων της, που είναι τα εξής: Τρόµος, σύγχυση, πανικός. Ακολουθούν οι
εξής έµπρακτες δράσεις: Κραυγές αγωνίας, λόγια µεταµέλειας.
∆. Η Αποκατάσταση των πραγµάτων (∆εν υπάρχει…..σώθηκε): Η αποκατάσταση
των πραγµάτων γίνεται σχετικά γρήγορα. Συνάµα, στη διαδικασία αυτή υπάρχει
υπαινικτική παραθεώρηση ή απλοϊκή περιγραφή ζητηµάτων οικολογικής φύσης, τα
οποία σχετίζονται µε το συλλογικό συµφέρον. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι η
οικολογική αποκατάσταση της ισορροπίας της φύσης είναι ζήτηµα σύνθετο,
πολύπλοκο και αρκετά αδιευκρίνιστο ακόµα και στις µέρες µας.Ε. Η Επόµενη µέρα
(Κι από τότε……. µία-µία: Με βάση τα σχόλια του συγγραφέα η περιγραφή της
επόµενης µέρας είναι ενδιαφέρουσα και υπεραισιόδοξη. Η αλλαγή της προβληµατικής
συµπεριφοράς της φάλαινας και η υιοθέτηση από µέρους της πιο δηµιουργικών
στάσεων ζωής δίνει ένα αίσιο και ελπιδοφόρο τέλος στην ιστορία. Ωστόσο, η
αποκατάσταση των πραγµάτων προβάλλεται ως ένα φαινόµενο εξαιρετικά εύκολο,
απλό, µονοσήµαντο, «µαγικό», ενώ στην πραγµατικότητα αυτό δεν ισχύει.
Συγκεκριµένα η αλλαγή των διατροφικών συνηθειών των ανθρώπων δεν µπορεί να
ακυρώσει εξ ολοκλήρου και επί του πεδίου τις βλάβες που έχουν ήδη προκληθεί στον
οργανισµό τους από προηγούµενες διατροφικές ατασθαλίες. Γενικότερα, η αλλαγή
στάσης των ανθρώπων ως προς την υπερκατανάλωση και την εξάντληση των
φυσικών πόρων είναι µια πολύ δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία.
1.1.3. Χρονικός άξονας
Ο χρονικός άξονας προβάλλεται µε έµµεσο τρόπο, δηλαδή µέσα από την
ιδιαίτερη δόµηση των παραγράφων και µε την παρουσία χαρακτηριστικών λέξεων
χρονικής αλληλουχίας. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις εξής χρονικές λέξεις: µεµιάς,
µία κι έξω, τότε, κι από τότε.
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1.1.4. ∆ιάλογος και µεταφορά
Οι τρεις εσωτερικοί µονόλογοι της ηρωίδας-φάλαινας τονίζουν τα βασικά
δοµικά στοιχεία του κειµένου, µιας και αναφέρονται στα εξής: α) Στην αρχική
κατάσταση, β) Στις επιπτώσεις της ανατροπής, γ) Στην αποκατάσταση των
πραγµάτων. Οι παραπάνω µονόλογοι αναδεικνύουν την έντονη συναισθηµατική
φόρτιση της φάλαινας και την εµπλοκή της σε διαδικασίες σκέψης,
αναστοχασµού, µεταµέλειας και λήψης απόφασης. Τα ανθρωποκεντρικά αυτά
χαρακτηριστικά της φάλαινας έχουν έντονη µεταφορική διάσταση και
παραπέµπουν σε ανάλογες συµπεριφορές των ανθρώπων. Ωστόσο, πρέπει να
σηµειώσουµε ότι και οι τρεις µονόλογοι εκφράζουν τη συγκεκριµένη οπτικήεκδοχή της λαίµαργης φάλαινας, καθώς λείπουν οι εκδοχές άλλων οµάδων, όπως
είναι για παράδειγµα η εκπροσώπηση των απόψεων των υπολοίπων θαλάσσιων
όντων.
1.1.5. Χαρακτήρες
Υπάρχει λεπτοµερειακή περιγραφή του χαρακτήρα της ηρωίδας-φάλαινας,
ενώ οι χαρακτήρες των υπολοίπων ηρώων είναι σχεδόν αφανείς. Ο χαρακτήρας
της ηρωίδας-φάλαινας είναι δυναµικός και παρουσιάζει εξέλιξη κατά τη διάρκεια
της ιστορίας, σε αντίθεση µε τους χαρακτήρες των υπολοίπων ηρώων, οι οποίοι
έχουν στατικό ρόλο.
Επιπλέον, οι χαρακτήρες των ηρώων της ιστορίας εκφράζουν διάφορα
στερεότυπα και παραπέµπουν σε υπόρρητες παραδοχές. Για παράδειγµα, οι
φαλαινοθήρες είναι πάντα κακοί και κάνουν ό,τι κάνουν, µόνο και µόνο για να
πληγώσουν ή να σκοτώσουν τις φάλαινες. Η φάλαινα µε τη σειρά της έχει
υπερφυσικές δυνάµεις, αφού όλα τα υπόλοιπα θαλάσσια πλάσµατα, που
συνάντησε, ήταν αδύναµα και ανυπεράσπιστα µπροστά της.
1.1.6. Κενά, αποσιωπήσεις και υπόρρητες παραδοχές
Ποια τα κενά και οι αποσιωπήσεις δεδοµένων; Προβάλλεται το συµφέρον του
ισχυρού που στην περίπτωσή µας είναι η λαίµαργη φάλαινα. Οι απόψεις της είναι
άδικες και παράλογες και οι συµπεριφορές της απαράδεκτες, αφού χαρακτηρίζονται
από τάσεις ανερµάτιστης πλεονεξίας και στερούν το δικαίωµα της ζωής από τα
υπόλοιπα πλάσµατα της γης. Τέλος, η συµπεριφορά της λαίµαργης φάλαινας είναι
καταστροφική για τους άλλους και παραλίγο να αποβεί µοιραία και για την ίδια.
Ποια πρόσωπα απουσιάζουν; Απουσιάζουν αρκετές κοινωνικές οµάδες ανθρώπων,
όπως: α) Οι οικολόγοι-ακτιβιστές, οι οποίοι δεν θα ήταν τόσο επιεικείς απέναντι
στη λαίµαργη φάλαινα, β) οι αρµόδιοι φορείς για τη φύλαξη και προστασία του
θαλάσσιου πλούτου (ακτοφυλακή, λιµενοφυλακή), γ) οι ανυπεράσπιστοι ναύτες
των πλοίων που καταβρόχθισε η λαίµαργη φάλαινα, δ) οι φαλαινοθήρες, οι οποίοι
θα µπορούσαν να διευκρινίσουν, αν κυνηγούν νόµιµα ή παράνοµα.
Ποια ερωτήµατα δε τίθενται; Αποσιωπώνται, ενώ θα ήταν χρήσιµο να διευκρινιστούν,
σηµαντικά στοιχεία σχετικά µε την έννοια του φυσικού δικαίου και τις προϋποθέσεις
της νόµιµης φαλαινοθηρίας. Είναι πρόδηλο ότι οι παραπάνω επισηµάνσεις θα
νοηµατοδοτούσαν διαφορετικές εκδοχές της ιστορίας και θα προσέδιδαν διαφορετικό
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ρόλο και στους υπόλοιπους ήρωες της ιστορίας (φαλαινοθήρες=βιοπαλαιστές, ή
φαλαινοθήρες= παράνοµοι κυνηγοί, φάλαινα=θύτης ή φάλαινα=θύµα).
Ποιες είναι οι υπόρρητες παραδοχές του κειµένου; α) Από το κείµενο απορρέει ένας
ανθρωποκεντρισµός, αφού η ηρωίδα-φάλαινα συµβολίζει τον άνθρωπο εξουσιαστή,
ισχυρότερο από όλα τα υπόλοιπα έµβια όντα στη γη, β) Ο ανθρωπισµός διαφαίνεται
επίσης και από την υπεροχή των φαλαινοθήρων έναντι όλων των έµβιων και άβιων
όντων στη γη, γ) Σύµφωνα µε το κείµενο εξάλλου, το δίκαιο του ισχυροτέρου
επιβεβαιώνεται σε κάθε περίσταση, δ) Από το κείµενο αναδεικνύεται η αντίληψη
σύµφωνα µε την οποία η επαναφορά της οικολογικής ισορροπίας είναι ζήτηµα πολύ
απλό, ενώ στην πραγµατικότητα πρόκειται για µια πολύπλοκη, σοβαρή και όχι πάντα
αναστρέψιµη διαδικασία, ε) Τέλος, οι επιµέρους ιδέες που εκφράζει το κείµενο
ορίζουν ως ύψιστη προτεραιότητα την προάσπιση του ατοµικού συµφέροντος µε
οιονδήποτε τρόπο ακόµα και σε βάρος των υπολοίπων όντων.
1.1.7. Εξουσία και Συµφέροντα
Ποια συµφέροντα/απόψεις προβάλλονται; Ο συγγραφέας ξετυλίγει την πλοκή της
ιστορίας, εστιάζοντας µόνο στην οπτική και τα συµφέροντα της ηρωίδας-φάλαινας.
∆ιαφαίνεται δηλαδή καθαρά ότι η ανατροπή της αρχικής κατάστασης έχει
αρνητικές επιπτώσεις κυρίως για την ηρωίδα-φάλαινα και αποσιωπάται το γεγονός
ότι οι αρνητικές αυτές επιπτώσεις επεκτείνονται και στους υπόλοιπους βιοτικούς
και αβιοτικούς παράγοντες. Για παράδειγµα, η έλλειψη του θαλασσινού νερού έχει
τραγικές συνέπειες για όλα τα πλάσµατα της γης, λόγω της διαταραχής του κύκλου
του νερού.
Ποια συµφέροντα/απόψεις αποσιωπώνται; Αποσιωπώνται τα συµφέροντα των
προαναφερόµενων οµάδων που απουσιάζουν, αλλά και των βιοτικών και αβιοτικών
παραγόντων.
Είναι οι προβαλλόµενες απόψεις στο κείµενο αντικειµενικές και δίκαιες; Τη στιγµή
που ένα θέµα δεν εξετάζεται µέσα από όλες τις οπτικές-εκδοχές δεν µπορούµε να
πούµε ότι έχει αντικειµενική διάσταση. Εάν δηλαδή όλοι οι ήρωες της ιστορίας
είχαν το δικαίωµα να παρουσιάσουν τις απόψεις τους, θα γινόταν κατανοητή η
γενική οικολογική αρχή, της αλληλεξάρτησης βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων,
που θα αναδείκνυε τις πολύπλοκες σχέσεις ανταγωνισµού αλλά και συµβίωσης.
Ποια γνώση προϋποθέτει η κατανόηση του κειµένου; Ο αναγνώστης πρέπει να
γνωρίζει θέµατα που αφορούν την τροφική αλυσίδα και τη σχέση βιοτικών και
αβιοτικών παραγόντων. Επίσης, πρέπει να έχει κατανοήσει τις λεπτές οικολογικές
ισορροπίες στη φύση και τη σηµασία του κύκλου του νερού για την επιβίωση των
όντων πάνω στη γη. Επίσης, για την κατανόηση του κειµένου χρήσιµες είναι και οι
γνώσεις σχετικά µε το κυνήγι της φάλαινας και τη χρησιµότητά της στον άνθρωπο.
Πώς τοποθετείται ο αναγνώστης έναντι της ηρωίδας-φάλαινας; Ο συγγραφέας
επιχειρεί να κάνει τον αναγνώστη να τοποθετηθεί µε σχετική επιείκεια απέναντι στη
λαίµαργη φάλαινα.
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1.1.8. Προβαλλόµενη άποψη και πραγµατικότητα
Ποια είναι η εικόνα του κόσµου; Η αναπαράσταση της πραγµατικότητας θέλει τον
ισχυρό να επικρατεί µέσα από διαδικασίες αυθαιρεσιών, πλεονεξίας και σκληρού
ανταγωνισµού.
Ποια πλευρά κοινωνικής πραγµατικότητας προβάλλει; Η επέκταση του θέµατος στις
ανθρώπινες κοινωνίες αναδεικνύει ζητήµατα που σχετίζονται µε τον ατοµοκεντρισµό,
την πλεονεξία, την κοινωνική αναλγησία, την εξόντωση και τον ανταγωνισµό.
Ειδικότερα παραπέµπει στη βουλιµία των ανθρώπων, κυρίως στις δυτικού τύπου
κοινωνίες, η οποία οδηγεί στην υπερκατανάλωση τροφίµων και έχει αρνητικές
επιπτώσεις στην υγεία τους.
Τι είναι το πραγµατικό και τι το φανταστικό στο κείµενο; Το πραγµατικό έχει να κάνει
µε τις µονάδες που εκπροσωπούν το φυσικό κόσµο, αλλά και το ανθρωπογενές
περιβάλλον. Το φανταστικό αφορά στις υπερβολές που χαρακτηρίζουν τη βουλιµική
συµπεριφορά της ηρωίδας-φάλαινας.
Ποια είναι τα ανάλογα του θέµατος σε άλλους τόπους; Ανάλογο θέµα, το οποίο
ταυτόχρονα αποτελεί και µια µεγάλη αντίφαση, είναι οι διατροφικές συνήθειες των
ανθρώπων στις χώρες του Τρίτου κόσµου, στις οποίες παρατηρείται έλλειψη ακόµα
και σε βασικά είδη τροφίµων.
1.1.9. Το πρόσωπο του συγγραφέα
Ποια εικόνα σχηµατίζει ο αναγνώστης για το συγγραφέα; Μέσα από το συγκεκριµένο
ιδεολογικό προσανατολισµό ο συγγραφέας επιχειρεί να ταυτίσει τον αναγνώστη µε
την ηρωίδα-φάλαινα, προκειµένου να έχει µια επιεική στάση απέναντι στην αδηφάγο
φάλαινα.
Τι αξίες/ιδέες ασπάζεται ο συγγραφέας; Ο συγγραφέας φαίνεται να πιστεύει ότι κάτι
ανάλογο µε την περίπτωση της αδηφάγου φάλαινας συµβαίνει και µε τους
ανθρώπους. Οι άνθρωποι αλλάζουν διατροφικές συνήθειες, όταν παρουσιαστεί
σοβαρός κίνδυνος για την υγεία τους, ενώ θα ήταν ορθότερη η υιοθέτηση υγιεινών
διατροφικών πρακτικών να γίνεται µέσα από διαδικασίες πρόληψης και
αυτορρύθµισης.
Τι σχόλια διατυπώνει ο συγγραφέας; Τα σχόλια του συγγραφέα αφορούν στην αλλαγή
της συµπεριφοράς της λαίµαργης φάλαινας και εµπεριέχουν ένα ελπιδοφόρο µήνυµα
για την επόµενη µέρα. Κατ’ αναλογία το συγκεκριµένο σχόλιο του συγγραφέα αφορά
στις διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων.
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