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Το σχήμα απεικονίζει την πορεία 

από τον συγγραφέα στο κείμενο κι 

από το κείμενο στον αναγνώστη 

στην ιστορία της κριτικής κατά τον 

περασμένο αιώνα.

Η επικοινωνιακή αντίληψη δεν 

είναι εμφανής μόνο στα ΠΣ της 

γλώσσας αλλά και σε αυτά της 

λογοτεχνίας. Στην περίπτωση αυτή 

μετατοπίζεται η έμφαση από τον 

συγγραφέα στον μαθητή ως 

αναγνώστη και στην ανάγνωση 

ως μια δυναμική διαδικασία, 

αλλά και στον μαθητή ως 

συγγραφέα (Νικολαΐδου, 2009, 61)

Η θεωρία ως φορέας μετασχηματισμού και μετεξέλιξης του διδασκόμενου 
αντικειμένου



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ

Ιστορική 
προσέγγιση

Έμφαση στο γραμματολογικό 
κέλυφος (ιστορικισμός):
• παράταξη συγγραφέων σε 

χρονολογική σειρά, 
• ένταξη των έργων σε μια 

σειρά ομοειδούς παραγωγής, 
• έμφαση στον λογοτεχνικό 

κανόνα, 
• βιογραφισμός, 
• γραμματολογική προσέγγιση.

Κέντρο βάρους: ο συγγραφέας 

Νέος τρόπος αντίληψης της 
ιστορικότητας: η ιστορικότητα της 
λογοτεχνίας ως θεσμού, η 
ιστορικότητα του συγγραφέα η 
ιστορικότητα του εκάστοτε 
αναγνώστη (Κουντουρά Ν., 2002).
Έμφαση στην ευρύτερη 
ιστορικότητα της στιγμής 
πρόσληψης αλλά και της στιγμής 
συγγραφής (εξέταση του 
γενικότερου – ιδεολογικού πλαισίου 
μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε το 
κείμενο).
Κέντρο βάρους: το τρίπτυχο 
συγγραφέας, κείμενο, αναγνώστης 
στην πλήρη ιστορική του διάσταση.

Για λόγους σχηματοποίησης μπορούμε να διακρίνουμε: 

(βλ. και Φρυδάκη Ε., 2003, 186 κ.εξ.)



Παραδοσιακό διδακτικό μοντέλο Σύγχρονο διδακτικό μοντέλο

Ποιητο-
λογική 
προσέγγιση

Έμφαση στην αισθητική 
αξία. 

Η «εργαστηριακή 
ανατομία» του κειμένου 
αποκλείει εκ των 
πραγμάτων τον 
αναγνώστη από την 
ερμηνεία (φορμαλισμός, 
δομισμός, Νέα Κριτική).

Κέντρο βάρους:               
το κείμενο και ο 
αναγνώστης ως 
παθητικός δέκτης

Έμφαση στις δεξιότητες διευρυμένης 
ανάγνωσης, με εργαλεία και της ποιητικής, 
και στην τάξη ως ενεργή αναγνωστική 
κοινότητα. 

Στόχος: η φιλαναγνωσία και η ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας και του αφηγηματικού 
γραμματισμού.

Παιγνιώδεις δραστηριότητες αναγνώρισης 
και τροποποίησης των αφηγηματικών 
συμβάσεων (κειμενοκεντρική αντίληψη)

Δημιουργικές δραστηριότητες με έμφαση 
στην αυθεντικότητα και τη βιωματικότητα
(επικοινωνιακή αντίληψη)

Κέντρο βάρους: ο αναγνώστης ως συν-
αφηγητής και συν-συγγραφέας



Παραδοσιακό διδακτικό μοντέλο Σύγχρονο διδακτικό μοντέλο

Ερμηνευτική 
προσέγγιση Η ερμηνευτική ως 

σύστημα κανόνων με 
στόχο την 
εξακρίβωση ενός 
σταθερού και 
μοναδικού νοήματος.

Κέντρο βάρους: το 
κείμενο

Έμφαση στην ερμηνευτική πολλαπλότητα. Ο 
ρόλος του ερμηνευτή ως ενεργού 
υποκειμένου παραγωγής νοήματος.
Οι νέες θεωρίες επιδιώκουν τη «διάλυση» του 
κειμένου και την ανασύνθεσή του με τα 
«δομικά υλικά» του (με το θέμα, τα 
πρόσωπα, την πλοκή, το χρόνο, το ύφος κ.ά)
Κέντρο βάρους: το κείμενο όπως 
προσλαμβάνεται από τον αναγνώστη 
(επικοινωνιακή αντίληψη).
Ο συγγραφέας ενδιαφέρει μόνο ως 
παντογνώστης ή ως λυρικό «εγώ» 
(Riffaterre). «Ο θάνατος του συγγραφέα» (R. 
Barthes, 1968). Κρίση του υποκειμένου (20ος

αι.). Αυτονόμηση του κειμένου από τον 
συγγραφέα που μετατρέπεται στον πρώτο 
αναγνώστη του. 
Όταν το κείμενο περνά σε άλλα πολιτιστικά ή 
ιστορικά συμφραζόμενα, αποκτά νέες 
σημασίες (Gadamer).
Κριτικός πολιτιστικός γραμματισμός με 



Η παραγωγή ερμηνευτικού σχολίου από 
τους/τις μαθητές/τριες. Παράδειγμα: Κική 
Δημουλά «Ο Πληθυντικός Αριθμός».

 Το παράδειγμα έχει σχεδιαστεί ως πορεία διδασκαλίας του ποιήματος στην Γ’
τάξη Γενικού Λυκείου που καταλήγει στην προφορική ή γραπτή σύνθεση
ενός ερμηνευτικού σχολίου από μαθητές/τριες. Ας σημειωθεί ότι η σύνθεση
ερμηνευτικού σχολίου, ως προσδοκώμενο μαθησιακό αποτέλεσμα, είναι
στενά συνυφασμένη με τη διεξαγωγή ερμηνευτικού διαλόγου και απορρέει
απ’ αυτή.

 Επίσης, το παράδειγμα προτείνεται ως σχεδιάγραμμα παραγωγής
ερμηνευτικού σχολίου από τους/τις μαθητές/τριες σε γραπτή εξέταση, με
την επισήμανση ότι σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται επιλεκτική
αξιοποίηση (στα όρια των λέξεων του θέματος) κειμενικών δεικτών από
τους προτεινόμενους του παραδείγματος και δίνονται λιγότερες
εξωκειμενικές πληροφορίες στο εισαγωγικό σημείωμα του αδίδακτου
λογοτεχνικού κειμένου.



Κική Δημουλά «Ὁ Πληθυντικός Ἀριθμός»

Ὁ ἔρωτας,
ὄνομα οὐσιαστικόν,
πολύ οὐσιαστικόν,
ἑνικοῦ ἀριθμοῦ,
γένους οὔτε θηλυκοῦ οὔτε ἀρσενικοῦ,
γένους ἀνυπεράσπιστου.
Πληθυντικός ἀριθμός
οἱ ἀνυπεράσπιστοι ἔρωτες.

Ὁ φόβος,
ὄνομα οὐσιαστικόν,
στήν ἀρχή ἑνικός ἀριθμός
καί μετά πληθυντικός:
οἱ φόβοι.
Οἱ φόβοι
γιά ὅλα ἀπό δῶ καί πέρα.

Ἡ μνήμη,
κύριο ὄνομα τῶν θλίψεων,
ἑνικοῦ ἀριθμοῦ,
μόνον ἑνικοῦ ἀριθμοῦ

καί ἄκλιτη.
Ἡ μνήμη, ἡ μνήμη, ἡ μνήμη.

Ἡ νύχτα,
ὄνομα οὐσιαστικόν,
γένους θηλυκοῦ,
ἑνικός ἀριθμός.
Πληθυντικός ἀριθμός
οἱ νύχτες.
Οἱ νύχτες ἀπό δῶ καί πέρα.

(Τό λίγο τοῦ κόσμου, 1971)



Εξωκειμενικές πληροφορίες
Βασικά θέματα της ποιητικής της

 Ο έρωτας, η μνήμη και η φθορά.

 Το θέμα του έρωτα το βρίσκουμε συνυφασμένο με την απουσία και 
την απογοήτευση, με το τέλος μιας σχέσης. 

 Η μνήμη συνδέεται έντονα με τη φθορά των σχέσεων, με την 
απώλεια του ερωτικού συντρόφου και τις τραυματικές εμπειρίες του 
παρελθόντος που προβάλλονται στο παρόν.



Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ποιητικής της

 Λόγος λιτός, ευέλικτος, καθημερινός και επικαιρικός, πεζολογικός. 
 Το ειρωνικό στοιχείο.  
 Γλώσσα τολμηρή, ανατρεπτική, εναργής, πειστική.
 Η επαναστατική χρήση λέξεων και φράσεων: ανατρέπει το γραμματικό και 

σημασιοσυντακτικό σύστημα με πολυσημίες, αμφισημίες, λεκτικά παιχνίδια (ανάμεσα 
στην κυριολεκτική και τη μεταφορική σημασία), ετερόκλητους ή παράδοξους 
συνδυασμούς λέξεων, νεολογισμούς. 

 Χρήση τύπων και λεκτικών συνόλων της καθαρεύουσας ή της λόγιας γλώσσας.
 Φράσεις κοφτές, σχήματα ασύνδετα, οξύμωρα και παρά προσδοκίαν.
 Το ύφος της είναι παιγνιώδες, αποφθεγματικό.
 Ιδιότυπος χαμηλόφωνος λυρισμός, εξομολογητικός τόνος.
 Ασήμαντο ερέθισμα έμπνευσης που καταλήγει στην έκπληξη. Πορεία από τον έξω 

κόσμο στον έσω με μια μεγάλη λυρική αφαίρεση.
 Μετάβαση από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο.
 Τα ποιήματά της είναι άλλοτε αυστηρής κι άλλοτε ελλιπούς ισορροπίας.



Οι Κειμενικοί Δείκτες του ποιήματος 

Το λογοτεχνικό γένος/είδος: μοντέρνο ποίημα σε ελεύθερο στίχο

Αφηγηματικοί τρόποι/τεχνικές: 

• Το ποίημα αφηγείται μια μικρή ιστορία και παρά την ορατή απουσία του 
ποιητικού υποκειμένου, καταγράφει ένα προσωπικό βίωμα.

• Το ποίημα κινείται στο γ΄ πρόσωπο, έτσι στήνεται μια απόσταση από το 
υποκείμενο που γράφει και ακτινογραφεί παθήματα και αισθήματα/ ορατή 
απουσία του ποιητικού υποκειμένου.

• Αναγνώστης (ως αποδέκτης της αφήγησης): δημιουργείται αναπόληση και 
εμπλοκή στο βίωμα. Ανασύρει σχολικές μνήμες και περασμένους έρωτες. Ο 
ποιητικός χώρος είναι ιδιωτικός, γίνεται όμως δημόσιος από τη συμμετοχή 
του αναγνώστη.

• Αοριστία χρόνου, χώρου, προσώπων (εκτός από τη φράση «από δω και 
πέρα» που εκκινεί από το παρόν και εξακοντίζεται στο μέλλον – διάρκεια)



Τίτλος: επανάληψη του τίτλου στο στ. 7. Εμπλέκεται στο ποίημα. 
Φαινομενικός στόχος του π. είναι να οριστεί η γραμματική έννοια του 
πληθυντικού αριθμού. Πραγματικός, να οριστεί ποιητικά.

Στιχουργία: Το ποίημα δομείται σε 4 στροφές που κλιμακώνονται-
φθίνουν σταδιακά (στίχοι: 8,7,6,6): εναλλαγή, εξεικόνιση της πορείας 
προς τη στέρηση όπου η μνήμη (3η) ισορροπεί με τη νύχτα (4η).

 Ύφος: απλό, καθημερινό με μια διάσταση υπαρξιακή της 
προσωπικής ζωής από την απώλεια εκείνου που έφερνε πληρότητα 
συναισθηματική. Εξομολογητική φωνή χωρίς λυρικές εξάρσεις.

Συνειρμός: συνειρμική σχέση «μνήμης» και «θλίψεων» (στ.16-17).

 Ο καταληκτικός στίχος:  Η αντιλυρική δήλωση «Οι νύχτες από δω 
και πέρα».



Οι γλωσσικές επιλογές ως κειμενικοί δείκτες

 Τελείες: επιβράδυνση, υποβολή

 Λέξεις – κλειδιά: που αυτονομούνται ως στίχοι αυθύπαρκτοι.

 Ελλειπτικός λόγος

 Λεκτικό: κλίνει προς την καθαρεύουσα, τετριμμένο που το ανυψώνει σε ποιητικό και 
πολύσημο. Γλωσσική ανάμειξη. Οι λέξεις στη λόγια μορφή τους («ουσιαστικόν») 
ανατρέπει την πεζολογική αφήγηση και ο στ. αποκτά ποιητικότητα.

 Λέξεις (ή λεκτικά σύνολα): αμφίσημες που λειτουργούν με διττή σημασία: 

1. Μία για το επίπεδο της γραμματικής τεχνολόγησης (ουσιαστιμόν, ενικός αριθμός, 
γένος θηλυκό, πληθυντικός αριθμός)

2. Μία για το επίπεδο του βιώματος (ποιητικό επίπεδο)

Π.χ. γένος θηλυκό: Στο γραμματικό επίπεδο ο όρος χαρακτηρίζει ονόματα που δηλώνουν 
θηλυκά όντα ή που έχουν θηλυκό άρθρο. Στο ποιητικό επίπεδο δηλώνει την γενική 
επίδραση του έρωτα (στ. 5 «γένους ούτε θηλυκού ούτε αρσενικού») στις γυναίκες και τους 
άντρες. Στοιχείο αιφνιδιασμού σε συνδυασμό με τον στ. 6 «γένους ανυπεράσπιστου»
(επίθετο ως ουσιαστικό).



 Το λογοπαίγνιο των γραμματικών κανόνων (παιχνίδι λέξεων, όρων και επιθετικών 

προσδιορισμών): συνεχίζεται σε όλο το ποίημα με την ίδια μορφή και δομή: 

προβάλλουν το μη λεγόμενο της ψυχής.

 Επαναλήψεις, στερεότυπες εκφράσεις

 Το επίθετο: κυριαρχεί όχι ως διακοσμητικό, αλλά ως δηλωτικό και προσδιοριστικό.

 Έλλειψη ρήματος: ακινησία της μοναξιάς      η δράση αντικαθίσταται από τον ορισμό 

πραγμάτων καταστάσεων / απουσία του αγαπημένου προσώπου

 Έμφαση στο ουσιαστικό: που ονομάζεται και προσδιορίζεται λεκτικά και ποιητικά.

 Παρά προσδοκίαν σύναψη στίχων/λέξεων (στ.3, 5-6): «πολύ ουσιαστικόν» /  «γένους 
ούτε θηλυκού ούτε αρσενικού / γένους ανυπεράσπιστου» (άψυχο έμψυχο): 

σημασιολογική πολυσημία/δισημία.  

 Εκφραστικά Σχήματα: αναδίπλωση (στ.2-3, στ. 18-19), υπαλλαγή (ή συνεκδοχή) (στ. 

8), επαναφορά (στ.5-6), επανάληψη (στ.6-8, 13-14, 21). 

 Παράθεση ως επεξήγηση: στ.16-17: «Η μνήμη / κύριο όνομα των θλίψεων»



Ιδέες/ συναισθηματικό κλίμα του ποιήματος

 Οι γραμματικές έννοιες της γλώσσας απέκτησαν ποιητική διάσταση: γραμματικές αναλύσεις 
που παραπέμπουν στο τρίπτυχο: έρως-ζωή-θάνατος.

 Η ανατροπή των γραμματικών κανόνων      ανατροπή συναισθήματος, βιώματος.

 Υπάρχει μια καταβύθιση, ένα παιχνίδι παρόντος και μνήμης που παραπέμπει στο 
παρελθόν, υπάρχει μια απουσία που ματώνει την ψυχή με αξιοπρέπεια και απόγνωση, μια 
απουσία που γίνεται παρουσία.

 Έρωτας-φόβος-μνήμη: ψυχαναλυτικά μονοπάτια που σχετίζονται με την απώλεια του 
αγαπημένου προσώπου.

 Ο πληθυντικός αριθμός στις έννοιες «έρωτες, φόβοι, νύχτες»: 

1. πολλαπλασιάζει την καταλυτική επίδραση του έρωτα,

2. πολλαπλασιάζει το συναίσθημα του φόβου,

3. δίνει το εύρος της δυστυχίας (νύχτες) του ποιητικού υποκειμένου.

4. δίνει καθολικότητα και διαχρονικότητα στο βίωμα του έρωτα

• Ο έρωτας είναι η πρώτη έννοια που αναλύεται ως η πιο σημαντική απ’ όλες.

• Η μνήμη είναι «μόνον ενικού αριθμού» για να αισθητοποιήσει την εμμονή της στο 
μοναδικό βίωμα του έρωτα που προσπαθεί να το περισώσει από τη λήθη.



Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το θέμα του ποιήματος «Ο Πληθυντικός 
Αριθμός; Ποια είναι η άποψή σου για τον τρόπο με τον οποίο φαίνεται να 
αντιμετωπίζεται το θέμα από το ποιητικό υποκείμενο ; (150-200 λέξεις)

 1ο ζητούμενο: Με την αξιοποίηση των κατάλληλων κειμενικών δεικτών και της 
πραγματικότητας που αναπαριστά το ποιητικό υποκείμενο (εσωκειμενικό συγκείμενο) 
το θέμα υποθέτουμε ότι είναι (ενδεικτικά):

1. Η καταλυτική και βασανιστική επίδραση του έρωτα

2. Η θλίψη για την απουσία του αγαπημένου προσώπου στο παρόν

3. Ο φόβος για όσα θα ακολουθήσουν στη ζωή λόγω της απουσίας του άλλου

4. Το ψυχικό τραύμα της ανάμνησης του έρωτα 

5. Το ανεκπλήρωτο κενό που αφήνει ο χαμένος έρωτας (πραγματικός ή φανταστικός)

6. Η καταβύθιση στο εσωτερικό της ψυχής ως πηγή θλίψης και φόβου

7. Η εμμονική προσκόλληση στο παρελθόν ως πηγή δυστυχίας 

8. Το πένθος του έρωτα (ερωτικό μοιρολόγι)

9. Η απουσία του άλλου στο φυσικό επίπεδο που γίνεται παρουσία στο συναισθηματικό



2ο ζητούμενο: 3 ενδεικτικές προσωπικές ανταποκρίσεις

1. Κατά τη γνώμη μου, η εμμονική αναβίωση μιας παρελθοντικής εμπειρίας μοιάζει σαν 
εκούσια επιστροφή στο πρωταρχικό ψυχικό τραύμα. Το ποιητικό υποκείμενο 
εγκλωβίζεται στα ατέρμονα γρανάζια της μνήμης για να γεμίσει το συναισθηματικό 
κενό που του προκαλεί η στέρηση του έρωτα και ο φόβος της οριστικής απώλειάς 
του. Το φάσμα του θανάτου απειλεί την ύπαρξή του και γεμίζει με αγωνία την ψυχή 
του. Η ανάμνηση του έρωτα λειτουργεί ως αμυντικός μηχανισμός απώθησής του.  

2. Το ποιητικό υποκείμενο, καθηλωμένο σε κατάσταση ψυχικής αποξένωσης από τους 
άλλους, μοιάζει σαν να ζει μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία που διαιωνίζει τη θλίψη 
του. Κατά τη γνώμη μου, το άτομο που βιώνει μια στέρηση, μια απώλεια, μια 
βασανιστική απουσία χρειάζεται χρόνο για να επουλωθούν τα τραύματά του και 
υποστήριξη από τους φίλους του για να γεμίσει το συναισθηματικό του κενό. 

3. Κατά τη γνώμη μου, ο χαμένος έρωτας είναι μια πληγή αγιάτρευτη. Δυστυχώς δεν 
έχει ανακαλυφτεί ακόμα το «φάρμακο» της λήθης από το βάσανο του έρωτα. Σε 
καταδιώκει η σκιά του σαν αδειανή οπτασία και δεν μπορείς να απαλλαγείς απ’ αυτήν. 
Το ποιητικό υποκείμενο έχει αποδεχτεί αυτό το γεγονός και ανυπεράσπιστο 
υποτάσσεται στα σκοτάδια –χωρίς τελειωμό- της ψυχής του, με το βάρος της 
απώλειας και της απουσίας.



Διακειμενικές αναφορές
Τόσο στην αρχαία όσο και στη νέα ελληνική ποίηση, δημοτική και έντεχνη

 Ἔρως ἀνίκατε μάχαν, Σοφοκλή Αντιγόνη,

 Γλυκύπικρον ἀμάχανον ὅρπετον (= γλυκόπικρο ερπετό ακαταμάχητο), Σαπφώ,

 για ἄφυκτον ὄμμα (= βλέμμα που δεν μπορείς να αποφύγεις), Αισχύλος,

 ἔρως μ’ ἔτρωσε (= με πλήγωσε), Ευριπίδη Ιππόλυτος,

 ἔρως ἐτόξευσε, Ευριπίδη Τρωάδες,

 ἀφύκτοις τόξοισι (= με τόξα που δεν μπορείς να τ’ αποφύγεις), Ευριπίδη Άλκηστις,

 O Έρωτας ανυφαντής με πονηριάν εγίνη·               

αράχνην ήστεσε ψιλήν, κ' επιάστηκα εις εκείνη, Ερωτόκριτος (Α, 1181-1182),

 Αγάπη είναι ο φόβος που μας ενώνει με τους άλλους, Μανόλης Αναγνωστάκης,

 στο σώμα, στην ενθύμηση πονούμε , Κώστας Καρυωτάκης, [Είμαστε κάτι...]),

 στάζει τη μέρα στάζει στον ύπνο μνησιπήμων πόνος, Γιώργος Σεφέρης, Τελευταίος σταθμός,

 Δεν ακούει κανένας όπου κι αν χτυπήσω / η μνήμη με σκοτώνει (Οδ. Ελύτης, Άξιον εστί).
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