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Πρόλογος

Το βίντεο

Το  βίντεο  με  τίτλο  «Η  μεταφορά  που  συνδέει: Η  σύγχρονη  τέχνη  σε  ένα  μάθημα
γλωσσολογίας  στο  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.)»  περιέχει
αποσπάσματα  από  ένα  μάθημα  γλωσσολογίας.  Παρακολουθούμε  μια  διαδικασία
διδασκαλίας/μάθησης  με  κύριο  θέμα  τη  μεταφορά  που  ξετυλίγεται  μαζί  με  την
περιγραφή ενός έργου σύγχρονης τέχνης, το «Εργαστήριο Διλημμάτων» του Γ. Δρίβα.
Το  έργο  πρωτοπαρουσιάστηκε  ως  βιντεοεγκατάσταση  στην  Μπιενάλε  της  Βενετίας
(2017) και διαπραγματεύεται την αγωνία και τη σύγχυση των ανθρώπων μπροστά σε
βασανιστικά  διλήμματα,  όπως  αυτό  που  αναδύεται  ξαφνικά  σε  ένα  εργαστήριο
επιστημονικής  έρευνας  αλλά  και  στις  «Ικέτιδες»  του  Αισχύλου  με  αναφορά  στο
σύγχρονο μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα.  Πρόκειται για το δίλημμα μεταξύ της
σωτηρίας του «ξένου/ανοίκειου» και της διατήρησης της σιγουριάς και της ασφάλειας
του «εγχώριου/οικείου».

Το κείμενο

Στο παρακάτω κείμενο δίνονται αρχικά βασικές πληροφορίες για τα περιεχόμενα, τους
στόχους, τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τις μεθόδους του σεμιναρίου «Ανάλυση λόγου
και  γλωσσική  διδασκαλία»  στο  πλαίσιο  του  οποίου  έγινε  το  μάθημα  που
βιντεοσκοπήθηκε.  Στο  κείμενο  περιγράφεται,  επίσης,  το  έργο  σύγχρονης  τέχνης
«Εργαστήριο Διλημμάτων» του Γ. Δρίβα και αναλύονται μεταφορές  που συνδέονται με
το δίλημμα, καθώς επίσης και οι επιχειρηματολογίες των δύο κεντρικών απόψεων που
συνιστούν το δίλημμα. Τέλος, εξετάζονται  κοινωνιολογικές, ψυχολογικές, φιλοσοφικές
οπτικές  που  αντιμετωπίζουν  το  δίλημμα ως  δομικό  χαρακτηριστικό  της  σκέψης και
τονίζουν  τον  σημαντικό  ρόλο  της  επεξεργασίας  διλημμάτων  κατά  τη  μαθησιακή
διαδικασία εντός και εκτός σχολείου.

Η συνέντευξη

Η παρουσίαση του θέματος ολοκληρώνεται με την απομαγνητοφώνηση τμημάτων μιας
συνέντευξης με τον καλλιτέχνη, με τίτλο «Συζητώντας με τον καλλιτέχνη, Γ. Δρίβα», που
έγινε στο μάθημα μέσω Skype από φοιτήτριες/-ές και την καθηγήτρια.

Το βίντεο, το κείμενο και η συνέντευξη είναι αυτόνομες περιγραφές, αλλά λειτουργούν
συμπληρωματικά και  αποδίδουν ποικίλες  πλευρές  του μαθήματος  και  του συνολικού
σεμιναρίου. 

1 Καθηγήτρια  Εφαρμοσμένης  Γλωσσολογίας,  Τμήμα  Γερμανικής  Γλώσσας  και  Φιλολογίας,
Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ., butulusi@del.auth.gr
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Ένα  σεμινάριο  γλωσσολογίας:  «Ανάλυση  λόγου  και  γλωσσική
διδασκαλία»: Περιεχόμενα, στόχοι, θεωρητικές προσεγγίσεις

Στην εκπαίδευση ειδικά στις υψηλές βαθμίδες (δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια)
επικρατούν ακόμη σε μεγάλο βαθμό ο διαχωρισμός και η διάκριση, τόσο ως
προς  τα  υποκείμενα  όσο  και  ως  προς  τα  αντικείμενα.  Με  σαφή  όρια
διαχωρίζονται  μεταξύ  τους  οι  ρόλοι  της/του  εκπαιδευτικού  και  της/του
μαθήτριας/-ή,  φοιτήτριας/-ή,  ενώ  διακρίσεις  δημιουργούνται  ανάμεσα  στους
μαθητές,  οι  οποίοι  διχοτομούνται  σε  «καλούς  -  κακούς»,  «έξυπνους  -
καθυστερημένους», «δικούς μας - ξένους» (Μουρελή, 2010:25). Τα αντικείμενα
διαχωρίζονται  επίσης,  εκτός  ίσως  από  περιορισμένες  περιπτώσεις
διαθεματικών  προγραμμάτων  ή  CLIL (συνδυαστική  μέθοδος  διδασκαλίας
δεύτερης/ξένης  γλώσσας  και  μαθημάτων  περιεχομένου,  π.χ.  γεωγραφίας,
ιστορίας),2 ενώ  δίνεται  μια  προνομιακή  θέση  στη  μελέτη  της  γλώσσας  ως
συστήματος επικοινωνίας και της λογοτεχνίας ως είδους κειμένου σε βάρος
άλλων σημειωτικών συστημάτων και άλλων ειδών κειμένων. Προνομιακή ή και
αποκλειστική θέση κατέχουν το σχολικό βιβλίο ή το σύγγραμμα, τα οποία είναι
γλωσσοκεντρικά.  Οι  απόψεις  γύρω από θέματα  της  σύγχρονης  κοινωνικής
ζωής διαχωρίζονται, επίσης, σε «καλές - κακές» και απουσιάζει η επεξεργασία
διλημμάτων  και  σύνθετων  προσεγγίσεων  (Κουτσογιάννης,  2017:377-384·
Μπουτουλούση, 2001).

Η έλλειψη εστίασης σε συνδέσεις και σχέσεις στην εκπαίδευση είχε τονιστεί
από παλιά  από τον  Bateson ως  ένα  πολύ  σοβαρό  πρόβλημα,  αλλά  μόνο
πρόσφατα οι ιδέες του άρχισαν να γίνονται ευρύτερα γνωστές (Bateson, 1972,
2017).

Κριτικοί  πολυγραμματισμοί  με  έμφαση  στην  πολυτροπικότητα,  την
πολυφωνία και τον αναστοχασμό

Στα σεμινάρια γλωσσολογίας στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., στην προσπάθειά μου να κάνω πιο αχνές
τις  παραπάνω διαχωριστικές  γραμμές,  συνδυάζω αρχές  και  μεθόδους  που
έχουν  προταθεί  στο  πλαίσιο  της  προσέγγισης  των  κριτικών  πολυτροπικών
πολυγραμματισμών. Η προσέγγιση αυτή ανήκει στις νέες κριτικές προσεγγίσεις
της  εκπαίδευσης  και  έχει  αφετηρία  την  κριτική  εκπαίδευση,  τους  κριτικούς
πολυγραμματισμούς,  την  κριτική  γλωσσική  επίγνωση  κ.ά.3 Στο  θεωρητικό
πλαίσιο  των  κριτικών  πολυγραμματισμών  προτείνεται  η  σύνδεση  της
εκπαίδευσης με τις ανάγκες της σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας που
κάνει  χρήση των νέων μέσων τεχνολογίας. Υποστηρίζεται  ότι  η εκπαίδευση
πρέπει να απομακρυνθεί από τα μονοπολιτισμικά πρότυπα4 και να προωθεί
την αποδοχή της διαφοράς (κοινωνικής, πολιτισμικής, γλωσσικής κ.ά.) μαζί με
τις  αξίες της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης,

2 CLIL:  Content  and  Language  Integrated  Learning  (Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου καιΟλοκληρωμένη  Εκμάθηση  Περιεχομένου  και
Γλώσσας) (Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου καιsee Coyle, Hood and Marsh, 2010).
3 Βλ. ενδεικτικά Fairclough, 1992· Kalantzis και Cope, 2001:214, 216· Janks, 201ο· Helland, 2018 και
για μια επισκόπηση στα ελληνικά βλ. ενδεικτικά Κουτσογιάννης, 2017· Μητσικοπούλου, 2001:209-
212· Μπουτουλούση, 1999· Στάμου, Αρχάκης και Πολίτης, 2016.
4 Για μια συνοπτική, κριτική παρουσίαση των προσεγγίσεων  της πολυπολιτισμικής, διαπολιτισμικής,
αντιρατσιστικής εκπαίδευσης βλ. Μπουτουλούση, 2010β.
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έτσι ώστε οι αξίες αυτές να γίνουν  ορόσημο των σύγχρονων κοινωνιών (βλ.
Declaration on European Identity (Copenhagen 1973))5 σε Wodak, 2015:189).

Επίσης,  πρέπει  να  εφοδιάζει  τις/τους  αυριανούς  πολίτες  με  τις  ικανότητες
εκείνες  που  είναι  απαραίτητες  για  την  επικοινωνία  σε  πολυγλωσσικά  και
πολυτροπικά  συμφραζόμενα,  στα  οποία  χρησιμοποιούνται  κείμενα  που
συνδυάζουν διάφορους σημειωτικούς τρόπους, π.χ. κείμενα του  γραπτού  και
προφορικού  λόγου, που περιέχουν εικόνες, σχεδιαγράμματα, χάρτες, αλλά και
σύνθετες  σημειωτικά  παραγωγές,  όπως  βίντεο,  κινηματογραφικές  ταινίες,
τηλεοπτικές  εκπομπές κλπ.

Στόχος της εκπαίδευσης σύμφωνα με τους κριτικούς πολυγραμματισμούς είναι
η  ευαισθητοποίηση  στις  ποικίλες  μορφές  γραμματισμού  και  χρήσεις  της
γλώσσας,  οι  οποίες  θεωρείται  ότι  διαμορφώνουν,  αλλά και  διαμορφώνονται
μέσα από ιδεολογικές θέσεις συνδεδεμένες με τις διάφορες μορφές κοινωνικής
εξουσίας (π.χ. Μητσικοπούλου, 2001:209-213).

Στα σεμινάρια γλωσσολογίας επικεντρώνουμε σε περιεχόμενα και μεθόδους
που  ευνοούν  την  ανακάλυψη  και  δημιουργία  συνδέσεων,  συνθέσεων,
αλληλεπιδράσεων  και  όσο  γίνεται  ολιστικών  οπτικών.  Έτσι,  επιλέγουμε  ως
θεωρητικό  πλαίσιο  ανάλυσης  μια  κριτική,  αναστοχαστική  ανάλυση
πολυτροπικών  λόγων  (discourses)  και  εστιάζουμε  κυρίως  στην  ανάλυση
κειμένων των Μ.Μ.Ε., της πολιτικής, της εκπαίδευσης, της μαζικής κουλτούρας
και  της  τέχνης  γύρω  από  σύγχρονα  θέματα  που  απασχολούν  τις/τους
φοιτήτριες/-ές.  Κατά  την  ανάλυση  προσπαθούμε  να  αναδείξουμε  την
πολυφωνία (Bakhtin, 2002), δηλαδή τις πολλές απόψεις και ιδεολογικές θέσεις
που  είναι  διαδεδομένες  στην  κοινωνία  αλλά  και  ανάμεσά  μας  και  να
αποκαλύψουμε στοιχεία που αφορούν στην κατασκευή τους. Γι  αυτό, κύριο
μέλημα των σεμιναρίων είναι ο συνεχής αναστοχασμός (Κωτσάκης κ.ά., 2010),
σχετικά  με  τις  δικές  μας  απόψεις  και  πράξεις  σε  σύνδεση  με  τους  λόγους
(discourses) που μελετούμε.

Κριτική,  πολυτροπική  ανάλυση  λόγου  και  η  σύγχρονη  τέχνη  ως  είδος
λόγου που ενδιαφέρει την εκπαίδευση

Tα αποσπάσματα από το μάθημα «Η μεταφορά που συνδέει:  Η σύγχρονη
τέχνη σε ένα μάθημα γλωσσολογίας στο Α.Π.Θ.» που παρακολουθεί κανείς
στο βίντεο είναι μέρος του σεμιναρίου με τίτλο «Ανάλυση λόγου και γλωσσική
διδασκαλία».  Στο  σεμινάριο  αυτό,  το  οποίο  αποτελείται  από  14  τρίωρα
μαθήματα, αναλύονται διαφορετικά είδη κειμένων στη γερμανική και ελληνική
γλώσσα  που  προσεγγίζουν  το  μεταναστευτικό  ζήτημα  από  κοινωνιο-
γλωσσολογική,  κοινωνιολογική-πολιτική,  ιστορική,  ψυχολογική  πλευρά.
Πρόκειται  για επιστημονικά κείμενα,  τοκ σόου της ελληνικής και  γερμανικής
τηλεόρασης και  έργα σύγχρονης τέχνης, όπως το «Εργαστήριο Διλημμάτων»
που εξετάζεται εδώ. Τα κείμενα αυτά αναλύονται στο θεωρητικό πλαίσιο μιας
ανάλυσης λόγου η οποία συνδέει αρχές και μεθόδους της κριτικής ανάλυσης
λόγου (Fairclough, 1992, 2010) και της κοινωνικής σημειωτικής πολυτροπικής
ανάλυσης  λόγου  (Kress  και  van  Leeuwen,  2006). Η ανάλυση του έργου).  Η  ανάλυση  του  έργου
επικεντρώνεται  στη  μεταφορά  και  την  επιχειρηματολογία.  Συνοπτικά

5 https://www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/2798dc9  -b2c9/publishable_en.pdf  
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διατυπώνονται οι λόγοι για τους οποίους  γίνονται οι επιλογές αυτές σε σχέση
με το θεωρητικό πλαίσιο και το αντικείμενο ανάλυσης.

Το θεωρητικό πλαίσιο μιας κριτικής πολυτροπικής ανάλυσης λόγου προσφέρει
ολιστικές  οπτικές  γύρω  από  ένα  θέμα,  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση,  της
μετανάστευσης.  Εξετάζει  τον  διακειμενικό  διάλογο  ανάμεσα  στα  διάφορα
κείμενα που αποτελούν τον μεταναστευτικό λόγο (discourse) και αναδεικνύει
τις  πολύφωνες  οπτικές  (συμφωνίες,  διαφωνίες,  συγκρούσεις,  διλήμματα),
εστιάζοντας  στις  ιδιαίτερες  επικοινωνιακές  και  κοινωνικές  συνθήκες,  καθώς
επίσης  και  τους  τρόπους  παραγωγής  και  κατανάλωσής  τους  (Fairclough,
1992, 2010).

Ας  δούμε  γιατί  ένα  έργο  σύγχρονης  τέχνης,  και  συγκεκριμένα  το  έργο
«Εργαστήριο  Διλημμάτων»  του  Γ.  Δρίβα,  μπορεί  να  παίξει  έναν  σημαντικό
ρόλο  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία.  Το  έργο  αυτό  περιέχει  κείμενα  από
διαφορετικές  εποχές  που  εμφανίζονται  είτε  με  αποσπάσματα  (ενός
ντοκιμαντέρ  βιολογικού  πειράματος)  είτε  ως  αναφορές  (οι  «Ικέτιδες»
Αισχύλου).  Τα  κείμενα  αυτά  παρουσιάζονται  στους  θεατές,  μέσα  σε  μια
εγκατάσταση  (installation),  σε  βίντεο  ή  ακουστικά  αρχεία  -  σε  ένα  είδος
περιπατητικού  κινηματογράφου.  Κατά την ανάλυση του έργου «Εργαστήριο
Διλημμάτων  δίνεται  η  δυνατότητα  να  συνδεθεί  η  αρχαία  τραγωδία  με  το
ντοκιμαντέρ, η τέχνη με την επιστήμη και την ηθική, η περιπατητική αφήγηση
και  ο  κινηματογράφος  με  τα  λοιπά  είδη  πολυτροπικών  κειμένων  που
δημιουργούνται στον διεθνή χώρο μιας Μπιενάλε, π.χ. συνεντεύξεις, ομιλίες,
αναρτήσεις στο ιντερνέτ, ψηφιακό υλικό.

Η προσέγγιση του θέματος της μετανάστευσης μέσα από διαφορετικές φωνές
και μορφές δημιουργεί ποικίλες πολυαισθητηριακές (multisensory)  συνδέσεις
των  θεατών  και  των  φοιτητριών/-ών  με  το  έργο.  Έτσι  ενεργοποιούνται
πολλαπλές νοητικές-συναισθηματικές διεργασίες και σωματικές εμπειρίες που
εγείρουν τη φαντασία προσφέροντας μια πιο σφαιρική, ολιστική και ενεργητική
κατανόηση  του  έργου  και  των  θεμάτων  που  εξετάζει  (Σταυρακάκης,  κ.ά.,
2008).

Η συνθετότητα σε περιεχόμενα και μορφές ενός έργου σύγχρονης τέχνης και η
ενεργητική  έρευνα  σε  ποικίλες  πολυτροπικές  και  πολύ  επίκαιρες  πηγές
ζωντανεύει το μάθημα και βοηθά να εξασκηθούν εκπαιδευτικοί και μαθήτριες/-
ές  ή φοιτήτριες/-ές  στη διεξοδική παρατήρηση και  την ανακάλυψη σχέσεων
ανάμεσα σε περιεχόμενα και μορφές, μέσα από την εξοικείωση με πολλούς
αλληλεπιδρώντες τρόπους.

Οπότε,  μαθητευόμενοι  και  εκπαιδευτικοί  βρισκόμαστε  αρχικά μαζί  στη θέση
του «ερευνητή που δεν γνωρίζει» (βλ. πιο κάτω) και συνεργαζόμαστε για να
ανακαλύψουμε τόσο τις ερμηνείες που είχε στον νου του ο καλλιτέχνης όσο και
πιθανές  άλλες  ερμηνείες  που  προκύπτουν  από  τις  συνδέσεις  που
δημιουργούνται στο μάθημα με άλλα κείμενα που μελετούμε, καθώς και με τις
δικές μας απόψεις.6). Η ανάλυση του έργου

6 Βλ. σχετικά απόσπασμα από τη συνέντευξη: «Συζητώντας με τον καλλιτέχνη, Γ. Δρίβα»: «Πρώτα από
όλα αυτό που είχα πει με την κυρία Μπουτουλούση ότι δεν πιστεύω απαραίτητα ότι υπάρχει μία μόνο
ερμηνεία.  Πόσο μάλλον ότι  αυτή η μία και μόνο ερμηνεία  είναι  η δική μου.  Δηλαδή,  αν  κανείς  δεν
καταλάβει  το έργο,  ακριβώς,  όπως  εγώ το  έχω σκεφτεί,  είναι  λάθος.  Αντιθέτως,  πιστεύω σε  θέματα
ανοιχτά που βάζουν μια βάση για να ανοίξουμε μια συζήτηση.»
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Τα  φαινόμενα  που  επιλέγουμε  να  εξετάσουμε  στα  κείμενα  αυτά  είναι  η
μεταφορά και η επιχειρηματολογία, επειδή και τα δύο επιτελούν ένα συνδετικό
ρόλο· συμπυκνώνουν, συνδέουν και δομούν τις απόψεις που παρουσιάζονται
σε ένα κείμενο.

Μεταφορά

Στη γλωσσολογία, η θεωρία που έβγαλε τη μεταφορά από το περιθώριο και
έδωσε  μεγάλη  ώθηση  στη  μελέτη  της  είναι  η  Θεωρία  της  Εννοιακής
Μεταφοράς.  Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η μεταφορά είναι  ένας κεντρικός
μηχανισμός της ανθρώπινης νόησης (Lakoff και Johnson, 1980:153).

Σύμφωνα με τον Bateson, η μεταφορά δεν αφορά μόνο τον άνθρωπο, αλλά
«συνιστά  ένα  πρότυπο  (pattern)  σκέψης,  αντίληψης  και  επικοινωνίας  σε
ολόκληρο τον έμβιο κόσμο. Ενδεχομένως, να αποτελεί μέρος μιας διανοητικής
στρατηγικής ολόκληρης της βιόσφαιρας. H μεταφορά δηλώνει τη σχέση μεταξύ
των σχέσεων δύο ολοτήτων, την ομοιότητα ή τη διαφορά τους. Η φράση «ο
κόσμος  είναι  μια  σκηνή  (θεάτρου)»  αποτελεί  δήλωση  της  σχέσης  των
συνδεδεμένων  μεταξύ  τους  στοιχείων,  που  απαρτίζουν  το  θέατρο,  και  των
συνδεδεμένων μεταξύ τους μερών, που αποτελούν τον κόσμο,  στο πλαίσιο
συγκεκριμένης  επικοινωνίας.  Η  μεταφορά  απαρτίζεται  από  μέρη  που  το
καθένα έχει τη δική του πολυπλοκότητα (κόσμος, σκηνή), όντας συγχρόνως
ενιαίο» (Μουρελή, 2018:10).

Ας επικεντρώσουμε στη μεταφορά ως μηχανισμό της ανθρώπινης νόησης και
ας δούμε πότε και  με ποιους τρόπους πραγματώνεται  κατά την ανθρώπινη
επικοινωνία. Με τη μεταφορά καταλαβαίνουμε και βιώνουμε κάτι με όρους από
κάτι άλλο (Lakoff και Johnson, 1980:5).

Ας δούμε ως παράδειγμα το παρακάτω απόσπασμα από το έργο:

«Πρέπει να χαθούμε σε ένα λαβύρινθο από προβλήματα και προκλήσεις και να
βρούμε την έξοδο».

Στη βάση της γλωσσικής αυτής μεταφοράς (να χαθούμε σε ένα λαβύρινθο)
βρίσκεται  η  εννοιακή  μεταφορά  Η  ΣΚΕΨΗ  ΕΙΝΑΙ  ΠΟΡΕΙΑ  ΣΕ  ΕΝΑΝ
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ7. Δηλαδή,  το  πεδίο-πηγή  ΠΟΡΕΙΑ  ΣΕ  ΕΝΑΝ  ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ
χρησιμοποιείται για να γίνει κατανοητό το πεδίο-στόχος που είναι Η ΣΚΕΨΗ.
Με  τη  μεταφορά  αυτή  δημιουργούνται  εννοιακές  αντιστοιχίσεις  (conceptual
mappings) ανάμεσα στην πορεία που διανύει κανείς μέσα σε έναν λαβύρινθο
και στη διαδικασία της σκέψης.

Οι  σύγχρονες θεωρίες  της μεταφοράς δεν αναδεικνύουν μόνο τις  εννοιακές
όψεις  της  μεταφοράς,  αλλά  επικεντρώνουν  και  στις  ποικίλες  μορφές  της
(γλώσσα,  εικόνα,  ήχος,  χειρονομίες  κ.ά.),  καθώς  επίσης  και  στα
συμφραζόμενα του λόγου στον οποίο παράγεται μια μεταφορά.8 Σύμφωνα με
τον Forceville (2009:24), πολυτροπικές είναι οι μεταφορές εκείνες των οποίων
ο  στόχος  και  η  πηγή  παρουσιάζονται  αποκλειστικά  ή  κατά  κύριο  λόγο  με
διαφορετικούς  τρόπους.  Ενώ  οι  τρόποι  είναι  οι  παρακάτω:  προφορική

7 Τα μικρά κεφαλαία δηλώνουν ότι πρόκειται για έννοια (concept).).
8 Βλ. Cameron και Deigman, 2006· Forceville, 2009· Chart).eris-Black, 2014· Musolff, 2016 και για μια
συνοπτική παρουσίαση της εξέλιξης των θεωρητικών προσεγγίσεων της μεταφοράς βλ.  But).ulussi, 2019a.
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γλώσσα, γραπτή γλώσσα, εικόνες, χειρονομίες, μουσική, μη γλωσσικοί ήχοι,
μυρωδιά, γεύση και αφή.

Η εννοιακή μεταφορά Η (ΔΙΛΛΗΜΑΤΙΚΗ) ΣΚΕΨΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΕ ΕΝΑΝ
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ μπορεί να εκφραστεί με διάφορα γλωσσικά σημεία αλλά και με
άλλου  είδους  σημεία  που  χρησιμοποιούν  ποικίλους  τρόπους,  π.χ.  εικόνες,
τρισδιάστατες κατασκευές, όπως συμβαίνει στο έργο που εξετάζουμε, γι’ αυτό
και χαρακτηρίζεται πολυτροπική.

Η εκάστοτε  συγκεκριμένη  μορφή της  μεταφοράς  και  τα  συμφραζόμενα  στα
οποία χρησιμοποιείται μας δίνουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για να
μπορέσουμε  να  προσδιορίσουμε  όσο  γίνεται  με  μεγαλύτερη  ακρίβεια  την
πολιτισμική,  ιδεολογική,  και  ρητορική  κινητροδότηση  του  χρήστη  μιας
μεταφοράς  (Charteris-Black,  2014)  αλλά  και  τις  πολλαπλές  συνδέσεις  και
σχέσεις που δημιουργεί.

Για τις σχέσεις αυτές μιλάει η Nora Bateson (2010) στο ντοκιμαντέρ που γύρισε
για τον πατέρα της, όπως και για τη σπουδαιότητα της τέχνης στην ανθρώπινη
επικοινωνία:

«Η  μεταφορά  είναι  η  γλώσσα  των  σχέσεων,  η  γλώσσα  των  φυσικών
συστημάτων,  στην  οποία  υπάρχει  χώρος  για  να  επικοινωνούμε  σε  διάφορα
φάσματα δυνατοτήτων αντί να περιοριζόμαστε σε έναν αδιέξοδο χώρο. (…) Ο
Gregory  θεωρούσε ότι η έκφραση μέσα από την τέχνη είναι η πιο ειλικρινής και
αγνή  μορφή  ανθρώπινης  επικοινωνίας». (Nora Bateson σε  van Boeckel,
2011).

Για να αναδυθούν οι ποικίλες σχέσεις και συνδέσεις, αναλύουμε ολόκληρο το
έργο τέχνης με βάση τις αρχές και μεθόδους της κριτικής ανάλυσης λόγου και
της  κοινωνικής  σημειωτικής  πολυτροπικής  ανάλυσης  λόγου. Σε  αυτό  το
πλαίσιο  εντάσσουμε  και  την  ανάλυση  της  μεταφοράς.  Επομένως,  για  να
καταλάβουμε  και  να  ερμηνεύσουμε  τις  μεταφορές  που  χρησιμοποιεί  ο
καλλιτέχνης  στο  έργο  «Εργαστήριο  Διλημμάτων»  θα  χρειαστεί  να  το
περιγράψουμε  στο  σύνολό  του  με  αναφορές  στα  περιεχόμενά  του,  τους
τρόπους που χρησιμοποιεί,  όπως επίσης  και  τις  συνθήκες  παραγωγής  και
παρουσίασής  του  (βλ.  Μπιενάλε  2017,  εθνική  συμμετοχή  Ελλάδας,
κοινωνικοπολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, μεταναστευτικό /
προσφυγικό ζήτημα).

Επιχειρηματολογία

Η  ανάλυση  της  επιχειρηματολογίας  βρίσκεται  στο  προσκήνιο  κατά  την
ανάλυση του έργου, επειδή αναδεικνύει τις συνιστώσες των δύο πλευρών του
διλήμματος.  Σύμφωνα  με  το  κλασσικό  μοντέλο  του  Toulmin  (1958),  μια
επιχειρηματολογία  περιέχει  τουλάχιστον:  α)  τα  δεδομένα  ή  αλλιώς  τα
επιχειρήματα, β) τις εγγυητικές μαρτυρίες (π.χ. γενικές αρχές, αξίες) και γ) τον
ισχυρισμό ή αλλιώς το συμπέρασμα.

Δηλαδή, σε ένα συμπέρασμα  οδηγούμαστε με βάση τα δεδομένα και κάποιες
γενικές  αρχές  ή  αξίες.  Οι  αρχές  και  οι  αξίες  είναι  σημαντικές,  επειδή  οι
ομιλήτριες/-ές καταλήγουν σε ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα κυρίως με βάση
τις αρχές τους. Για παράδειγμα, όταν οι αρχές ενός ατόμου οδηγούν σε ένα
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συγκεκριμένο συμπέρασμα (π.χ. οι  ξένοι  πρέπει  να φύγουν) τότε για να το
υπερασπιστεί «φτιάχνει» τα δεδομένα με τέτοιο τρόπο (π.χ. δίνει έμφαση στην
επικινδυνότητα  των  ξένων),  ώστε  να  συμβαδίζουν  με  το  συμπέρασμα  στο
οποίο επιθυμεί να καταλήξει.

Τα δεδομένα αποτελούνται από τις περιστάσεις (circumstances), αλλά και τις
συνέπειες  (consequences)  που μπορούμε να προβλέψουμε ότι  θα έχει  μια
πράξη  μας.9 Σε  περιπτώσεις  που  οι  συνέπειες  δεν  είναι  δυνατόν  να
προβλεφθούν,  οι  αξίες  είναι  και  πάλι  αυτές  που  μας  καθοδηγούν  σε  ένα
συγκεκριμένο  συμπέρασμα.10 Η  ανακάλυψη  των  μερών  της
επιχειρηματολογίας δίνουν τη δυνατότητα να συνδεθούν επιχειρήματα, αρχές,
αξίες  και  συμπεράσματα  και  να  αναδυθούν  οι  διάφορες  φωνές  και  οι
ιδεολογίες.

Μέθοδοι  διδασκαλίας-έρευνας  με  έμφαση  στον  ενεργητικό  ρόλο  των
φοιτητριών/-ών και τον αναστοχαστικό διάλογο

Στο σεμινάριο επιλέγονται μέθοδοι διδασκαλίας-έρευνας οι οποίες ενισχύουν
την ενεργή συμμετοχή των φοιτητριών/-ών, έτσι ώστε σε αρκετά στάδια της
μαθησιακής  διαδικασίας  οι  ρόλοι  «φοιτητής»,  «καθηγητής»,  «ερευνητής»
εναλλάσσονται.

Μετά  τις  παρουσιάσεις  της  διδάσκουσας  οι  φοιτήτριες/-ές  επιλέγουν  και
μελετούν  στο  πλαίσιο  ομαδικών εργασιών  (πολυτροπικά)  κείμενα  τα  οποία
παρουσιάζουν  στο  σεμινάριο  στο  Πανεπιστήμιο  (ενίοτε  και  σε  τάξεις  της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος γίνονται πολύ συχνά συζητήσεις11  σχετικά με
τα θέματα που παρουσιάζονται. Στα μαθήματα, που γίνονται σε αίθουσα με
υπολογιστές, οι σαράντα πέντε (45) φοιτήτριες/-ές (από το τρίτο και τέταρτο
έτος) παράγουν, επίσης, γραπτά κείμενα σε ένα forum που δημιουργήθηκε για
το σεμινάριο στο περιβάλλον e-learning του Α.Π.Θ. Μόλις μια ομάδα φοιτητών
γράψει τα δικά της και τα αναρτήσει έχει τη δυνατότητα να διαβάσει τα σχόλια
των άλλων. Οι  φοιτήτριες/-ές  ή η διδάσκουσα αναφέρονται  στα σχόλια του
forum  στα  επόμενα  μαθήματα  και  γίνεται  νέα  συζήτηση.12 Οι  φοιτήτριες/ές
έχουν επίσης τη δυνατότητα να ανοίξουν τα αρχεία που έχουν αναρτηθεί για το
συγκεκριμένο σεμινάριο, π.χ. διαφάνειες, σκαναρισμένα κείμενα, ασκήσεις, ή
να  ψάξουν  πληροφορίες  και  υλικό  στο  διαδίκτυο.  Επίσης,  με  στόχο  τον
αναστοχασμό απομαγνητοφωνούν και αναλύουν συζητήσεις του σεμιναρίου.

9 Οι συνέπειες είναι σημαντικές κυρίως στα συμφραζόμενα μιας πρακτικής συλλογιστικής  (Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου καιpractical
reeasoning context)  που  συναντάται  σε  περιπτώσεις  όπου  ένα  πρόβλημα  ζητάει  λύση  (Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου καιa  problem-
solution context) (Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου καιβλ. Fairclough και Fairclough, 2010:60, 65∙ 2012:45, 51, 88).
10 Σχετικά με τη δυσκολία αυτή μιλάει ο Δρίβας στη συνέντευξη, επειδή το δίλημμα που δημιουργείται
στο έργο οφείλεται στο γεγονός ότι δεν γίνεται να προβλεφθούν με σιγουριά οι συνέπειες.
11 Βλ. Μπουτουλούση (Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και2010γ) σχετικά με τον «Ανοιχτό Διάλογο» στην εκπαίδευση.
12 Το φόρουμ αυτό σχεδιάστηκε  και  υλοποιήθηκε από το προσωπικό της Υπηρεσίας  ηλεκτρονικών
μαθημάτων του Α.Π.Θ. μετά από πρόταση της διδάσκουσας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω στο σημείο
αυτό τα μέλη του προσωπικού, και ειδικότερα τη Δέσποινα Παπαδάκη, για την προθυμία τους και τη
συνεχή  τους  διαθεσιμότητα  να  επιλύουν  τα  τυχόν  προβλήματα  που  παρουσιάζονται  και  να  το
βελτιώνουν.
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Μερικές φορές oι δραστηριότητές μας επεκτείνονται και πέραν του χώρου του
πανεπιστημίου,  π.χ.  παρακολουθούμε  μια  θεατρική  παράσταση,  εκθέσεις
σύγχρονης τέχνης με θέματα που συνδέονται με το σεμινάριο, οι φοιτήτριες/-ές
παίρνουν  συνεντεύξεις  από  τους  καλλιτέχνες,  συνεργαζόμαστε  με  τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση κ.ά. (Μπουτουλούση, 2010α).

Έτσι  η  ανάδυση  και  η  δημιουργία  της  πολυφωνίας  προκύπτει  από  τα
διαφορετικά κείμενα που αναλύονται,  από τις συζητήσεις,  αλλά και από τα
κείμενα που παράγουν οι ίδιοι οι φοιτητές. Κύριος στόχος είναι να προκύψουν
αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε αντικείμενα (π.χ. γλωσσολογία, κοινωνιολογία,
ψυχολογία,  ιστορία,  τέχνη),  ανάμεσα  στις/στους  εκπαιδευτικούς  και  τις/τους
φοιτήτριες/-ές,  ανάμεσα  στις  γλωσσικές  και  άλλες  σημειωτικές  μορφές,
ανάμεσα σε διαφορετικά είδη κειμένων.

Μέσα από την ενεργητική  αυτή  διαδικασία ανάλυσης του έργου τέχνης σε
σχέση με τα φαινόμενα της μεταφοράς και της επιχειρηματολογίας αποκτάται
μια  σύνθετη  και  δυναμική  εικόνα  του  μεταναστευτικού  και  προσφυγικού
ζητήματος, όπως και η επίγνωση των ποικίλων παραγόντων που συμμετέχουν
στην παραγωγή και την ερμηνεία της εικόνας αυτής.

Ένα  ιδιαίτερο  στοιχείο  του  έργου  είναι  ότι  θέτει  στο  κέντρο  του
προβληματισμού του τα διλήμματα που αναπτύσσονται γύρω από τα  σύνθετα
ζητήματα του μεταναστευτικού και του προσφυγικού. Πρόκειται για το δίλημμα
μεταξύ της σωτηρίας του «ξένου/ανοίκειου» και της διατήρησης της σιγουριάς
και της ασφάλειας του «εγχώριου/οικείου».

Το «Εργαστήριο Διλημμάτων»: Μια κριτική, αναστοχαστική, πολυτροπική
ανάλυση με έμφαση στη μεταφορά και την επιχειρηματολογία

Περιγραφή της κατασκευής και της βασικής ιστορίας13

Το «Εργαστήριο διλημμάτων» είναι ένα έργο του εικαστικού Γιώργου Δρίβα σε
επιμέλεια  του  Ορέστη  Ανδρεαδάκη,  το  οποίο  επιλέχθηκε  ανάμεσα  σε  30
προτάσεις από μια καλλιτεχνική επιτροπή, που ορίστηκε από το Υπουργείο
Πολιτισμού  και  Αθλητισμού,  να  εκπροσωπήσει  την  Ελλάδα  το  2017  στη
Μπιενάλε της Βενετίας.14 Πρόκειται για μια αφηγηματική εγκατάσταση, σε ένα
διώροφο  κτίσμα  συνολικά  200  τ.μ.,  που  αποτελείται  από  τρεις  χώρους,  οι
οποίοι και δομούν την αφήγηση. Ας δούμε τον σκελετό της ιστορίας και την
κεντρική αφήγηση, όπως αυτή κατανέμεται μέσα στον χώρο.

Είσοδος:

Μόλις μπαίνει κανείς στο κτήριο διαβάζει σε μια μεγάλη ταμπέλα περίπου τα
εξής:

13 Ευχαριστώ  πολύ  τον  καλλιτέχνη  του  έργου,  Γιώργο  Δρίβα,  που  έθεσε  στη  διάθεσή  μας  τα
αδημοσίευτα κείμενα του έργου,  και ήταν ανοιχτός να συζητήσει τις απορίες και ερμηνείες μας με όλα
τα μέσα (Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου καιηλεκτρονικά μηνύματα, προσωπικές συναντήσεις, Skype).
14 Στο έλος του κειμένου μετά τις βιβλιογραφικές αναφορές δίνονται ιστοσελίδες, όπου μπορεί να βρει
κανείς υλικό για το έργο (Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου καιβίντεο, φωτογραφίες, κείμενα κ.ά.).
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Τον Ιούνιο του 2016 ανακαλύφθηκαν στο Μπουένος Άιρες αποσπάσματα από
ένα  ντοκιμαντέρ,  στα  οποία  καταγράφεται  η  εκτέλεση  ενός  βιολογικού
πειράματος από τον Οκτώβριο του 1968 μέχρι  και  τον Δεκέμβριο του 1969,
πιθανόν σε κάποιο εργαστήριο της Κεντρικής Ευρώπης.

Μαζί  με το ντοκιμαντέρ βρέθηκε σε μετάφραση στα αγγλικά η τραγωδία του
Αισχύλου «Ικέτιδες» και μερικές σημειώσεις του σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ. Η
τραγωδία αναφέρεται σε 50 γυναίκες που τράπηκαν σε φυγή από την Αίγυπτο και
ζήτησαν  άσυλο  στο  Άργος.  Στο  βιολογικό  πείραμα  που  αναφέρεται  στο
ντοκιμαντέρ ο καθηγητής και οι συνεργάτες του προσπάθησαν να αναπτύξουν
ανθεκτικά ηπατικά κύτταρα που θα μπορούσαν να μεταμοσχευθούν στο συκώτι
ασθενών που έπασχαν από ηπατίτιδα. Σχετικά με την πορεία του πειράματος και
του ντοκιμαντέρ σώζονται ελάχιστες πληροφορίες. Σύμφωνα με τα αποσπάσματα
που βρέθηκαν τα γεγονότα πρέπει να εξελίχθηκαν  ως εξής.

Μετά η/ο θεατής ανεβαίνει  δεξιά από μια σκάλα στον επάνω όροφο. Αφού
διανύσει τον επάνω όροφο, κατεβαίνει στον κάτω όροφο και αφού διανύσει και
αυτόν,  μπαίνει  σε  μια  αίθουσα  προβολής  στην  οποία  κάθεται  και
παρακολουθεί μια ταινία.

Η κατασκευή αποτελείται, δηλαδή, συνολικά από τρεις χώρους:

Α. Επάνω όροφος: 

Στον  επάνω  όροφο  υπάρχει  ένας  διάδρομος  με  βίντεο  και  5  οθόνες,  στις
οποίες, περπατώντας από τη μία οθόνη στην άλλη, βλέπουμε αποσπάσματα
ενός  ντοκιμαντέρ  που  αναφέρεται  σε  ένα  βιολογικό  πείραμα  με  στόχο  την
καταπολέμηση  της  ηπατίτιδας.  Στα  αποσπάσματα  που  προβάλλονται  στον
επάνω όροφο μιλάει μόνο ο καθηγητής προς τους συνεργάτες του. Από τον
καθηγητή.

Β. Κάτω όροφος:

Στον κάτω όροφο η/ο θεατής διασχίζει έναν λαβύρινθο και ακούει σε 5 σημεία
ηχητικά ντοκουμέντα από το ίδιο ντοκιμαντέρ στα οποία ο καθηγητής συζητάει
με τους συνεργάτες του για μια απρόβλεπτη εξέλιξη του πειράματος.  Ένας
ερευνητής ενημερώνει για την αιφνίδια εμφάνιση του προβλήματος:

«Ένας  νέος  πληθυσμός  κυττάρων  στην  καλλιέργεια  των  κυττάρων  μας
(ηπατοκύτταρα) αυξάνεται!»

Τα  νέα  αυτά  κύτταρα  προσπαθούν  να  οργανωθούν  με  τα  ήδη  υπάρχοντα
ανθεκτικά κύτταρα, επειδή αλλιώς φαίνεται ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν.

 Ο καθηγητής πρέπει τώρα να αντιμετωπίσει ένα δίλημμα:

a) «Αν δεν επιτρέψουμε στα νέα αυτά κύτταρα να οργανωθούν με την καλλιέργειά
μας, κινδυνεύουμε να τα χάσουμε. (...) (Η νέα ανακάλυψη πρέπει να σωθεί). Θα
είναι προς όφελός μας και πάνω απ’ όλα προς όφελος της επιστήμης!»

b)Από την άλλη πλευρά,  «αν τα αφήσουμε να παραμείνουν στην καλλιέργειά
μας, ολόκληρο το πείραμά μας μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο»
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ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

«(...)  Δεν  μπορώ να  πάρω αυτή  την  απόφαση  μόνος  μου.  Ο  κίνδυνος  ενός
ολόκληρου  πειράματος  δεν  είναι  θέμα  προσωπικής  επιλογής.  Θα  πρέπει  να
παρουσιάσω το ζήτημα στο συμβούλιο του Ινστιτούτου. Πιστεύω ότι αυτά τα νέα
κύτταρα θα πρέπει να σωθούν. Ας ελπίσουμε ότι η τελική απόφαση θα είναι η
σωστή».

Οπότε ο καθηγητής, οι ερευνητές, η διευθύντρια και τα μέλη του συμβουλίου
συγκεντρώνονται για να αποφασίσουν τι πρέπει να γίνει.

Γ) Αίθουσα προβολής:

Στην  αίθουσα  προβολής  βλέπουμε  σε  μια  15λεπτη  ταινία  τη  συζήτηση
ανάμεσα στον καθηγητή, τη διευθύντρια, τις ερευνήτριες και τους ερευνητές και
τα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου.

Στον  τρίτο  αυτό  χώρο με  την  κινηματογραφική  οθόνη,  ο/η  θεατής
παρακολουθεί  τις  αντιπαραθέσεις  και  τα  λεπτομερή  επιχειρήματα  της  κάθε
πλευράς  αλλά δεν  μαθαίνει  ποτέ  την  τελική  τους  απόφαση σχετικά  με  την
εξέλιξη του πειράματος.

Οι (πολυτροπικές) μεταφορές: Το δίλημμα – το εργαστήριο, οι «Ικέτιδες»,
ο λαβύρινθος

Η κεντρική αυτή αφήγηση συνδέεται με την τραγωδία «Ικέτιδες» του Αισχύλου,
την οποία αναφέρει ο καθηγητής στο βίντεο που βλέπουμε στον επάνω όροφο
(βλ. πιο κάτω). Μέσα από τα διάφορα κείμενα και μέσα από τους ποικίλους
τρόπους που έχει επιλέξει ο καλλιτέχνης, η/ο θεατής επεξεργάζεται  νοητικά-
συναισθηματικά αλλά και σωματικά μια σειρά από διλήμματα που συνδέονται
άμεσα ή έμμεσα με το δίλημμα της ερευνητικής ομάδας και των μελών του
συμβουλίου.

Ο  καλλιτέχνης  επιλέγει  τη  μεταφορά  του  λαβυρίνθου  για  να  φωτίσει  από
διαφορετικές πλευρές το δίλημμα. Η έννοια ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ εμφανίζεται αρχικά
και ως λέξη και ως εικόνα στο δεύτερο μόνιτορ, όπου βλέπουμε τον καθηγητή
να μιλάει:

«Εδώ είναι μια μακέτα του εργαστηρίου μας. Όπως μπορείτε να δείτε μοιάζει με
λαβύρινθο.  Όλοι  οι  χώροι  επικοινωνούν  μεταξύ  τους  και  (…)  αν  δεν  ξέρει
κανείς πως να κινηθεί εδώ μάλλον θα χαθεί (…) Αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει
όμως… Πρέπει να χαθούμε μέσα σε μια χαοτική έρευνα, για να ανακαλύψουμε
τη λύση που θα μας βοηθήσει να εξέλθουμε νικητές (…). Στα πειράματά μας,
έχουμε  χρησιμοποιήσει  στο  παρελθόν  μικρά  αξιαγάπητα  ποντικάκια  και  τα
έχουμε τοποθετήσει σε ανάλογες κατασκευές. Παρατηρώντας τα, σκέφτηκα ότι ο
τρόπος που κινούνται μέσα σε αυτές, πρέπει να μας εμπνεύσει, ως επιστήμονες
και ανθρώπους. Ένα μικρό ποντίκι δεν σταματάει ποτέ να κινείται μέσα στον
λαβύρινθο και πηγαίνοντας δεξιά ή αριστερά, ανακαλύπτει  σχεδόν πάντα την
έξοδο.  Αυτός  είναι  ο  στόχος  μας.  Να  χαθούμε  σε  ένα  λαβύρινθο  από
προβλήματα και προκλήσεις και να βρούμε την έξοδο. Τίποτα δεν πρέπει να μας
εμποδίζει  ή να μας αποθαρρύνει.  Εισερχόμαστε σε μια περίοδο που το μόνο
όριο,  το  μόνο  εμπόδιο  είναι  η  φαντασία  μας.  Πρέπει  να  τολμήσουμε  το
αδύνατο».
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Η μακέτα του εργαστηρίου που δείχνει  ο  καθηγητής στους συνεργάτες  του
είναι η μακέτα όλης της  εγκατάστασης του έργου στο οποίο κινείται αυτή τη
στιγμή η/ο θεατής. Με την αναφορά αυτή στο ίδιο το έργο η/ο θεατής γίνεται
μέρος του έργου.

Ακούγοντας και διαβάζοντας τα λόγια αυτά αυτόματα σκύβεις  και βλέπεις στον
κάτω  όροφο  τις/τους  θεατές  που  έχουν  ήδη  κατέβει  και  σκέφτεσαι  ότι  ο
καλλιτέχνης θέλει να σου υποβάλει την ιδέα ότι και οι θεατές είναι ίσως σαν τα
ποντίκια σε ένα εργαστήριο. Έτσι βλέπεις τις/τους θεατές του κάτω ορόφου
όπως οι ερευνητές βλέπουν τα ποντίκια και αυτόματα σκέφτεσαι: Σε λίγο που
θα κατεβώ  κάτω, θα με βλέπουν οι άλλοι θεατές σαν  να είμαι εγώ το  ποντίκι.
Ο εφησυχασμός στον ρόλο της/του θεατή-παρατηρητή αρχίζει να κλονίζεται.
Δημιουργείται  μια αγωνία σχετικά με το τι πρέπει να καταλάβω, πώς θα με
εμπλέξει παρακάτω το έργο.15

Ο καλλιτέχνης αρχίζει  να χτίζει  στο μυαλό των θεατών μια σειρά εννοιακές
μεταφορές (conceptual metaphors):

ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ16). Η ανάλυση του έργου

ΟΙ ΘΕΑΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΟΙ ΘΕΑΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΕ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΕ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ

Λίγο πριν κατέβει  η/ο θεατής στον λαβύρινθο του κάτω ορόφου ακούει  τον
καθηγητή να  λέει  σε μια παρέα γιατρών ότι  ξαναδιαβάζει  τις  «Ικέτιδες» του
Αισχύλου  και  ότι  δεν  θα  ήθελε  να  βρίσκεται  στη  θέση  του  Βασιλιά  και  να
πρέπει να δώσει λύση στο δίλημμα.

«Διαβάζω ξανά τις «Ικέτιδες» του Αισχύλου. Γνωρίζετε το δίλημμα του Βασιλιά;
Αν σώσει τις ικέτιδες κινδυνεύει να έρθει σε ρήξη με τους διώκτες τους κι αυτό
μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις σ’ αυτόν και το λαό του. Μπορεί να
σημαίνει και πόλεμο! Αν όμως δεν τις σώσει τότε πάει ενάντια στις εντολές των
θεών που δεν επιτρέπουν να αγνοεί κανείς έναν ικέτη που ζητάει βοήθεια. Συχνά
σκέφτομαι ότι μέχρι τώρα ήμουν πολύ τυχερός στη ζωή μου. Δεν βρέθηκα σε
παρόμοιο δίλημμα. Φαντάσου να είσαι αναγκασμένος να αποφασίσεις να σώσεις
κάποιον που βρίσκεται σε ανάγκη διακινδυνεύοντας τη ζωή σου ή να τον/την
αφήσεις να εξαφανιστεί. Τι θα κάνατε στη θέση του βασιλιά; Θα ρισκάρατε την
ασφάλεια σας για να βοηθήσετε ή να προστατέψετε κάποιον ή… κάτι;»

15 Βλ.  Kress και  van Leeuwen (Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και2006:119-158)  σχετικά  με  την  ανάλυση  της  διαπροσωπικής
(Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου καιinterpersonal/interactive)  μετα-λειτουργίας  που  δημιουργείται,  σύμφωνα  με  τον  Halliday,  ανάμεσα
στον παραγωγό και τους αποδέκτες.
16 Η πρώτη έννοια είναι πάντα το πεδίο-στόχος και η δεύτερη το πεδίο-πηγή. Για παράδειγμα: Εννοιακή
μεταφορά:  (Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου καιconceptual  metaphor):  ΟΙ  ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ  ΕΙΝΑΙ  ΠΟΝΤΙΚΙΑ  /  Πεδίο-στόχος  (Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου καιtarget
domain):  ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ / Πεδίο-πηγή (Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου καιsource domain): ΠΟΝΤΙΚΙΑ.
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Μετά κατεβαίνεις στον κάτω όροφο και αρχίζεις να διασχίζεις τον λαβύρινθο με
τα  ανοίγματα  και  τις  γυαλιστερές  επιφάνειες.  Στην  αρχή  της  διαδρομής
διαβάζουμε σε μια  καρτέλα  ότι  θα ακούσουμε πέντε  αρχεία  ήχου όπως τα
κατέγραψε ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ στο μαγνητόφωνό του. Στα αρχεία
αυτά  ακούγονται  οι  ερευνητές  που  ενημερώνουν  τον  καθηγητή  για  την
απρόβλεπτη εξέλιξη του πειράματος και οι συζητήσεις τους με τον καθηγητή,
στις  οποίες  επιχειρηματολογούν  γύρω  από  το  δίλημμα  της  διατήρησης  ή
απομάκρυνσης των νέων κυττάρων. Δηλαδή, τη μια  στιγμή ο καθηγητής λέει
ότι ήταν τυχερός που δεν βρέθηκε σε ένα παρόμοιο δίλημμα, όπως ο βασιλιάς
του Άργους, και την επόμενη στιγμή ανατρέπεται η κατάσταση και ο καθηγητής
βρίσκεται σε ένα δίλημμα που αφορά στην εξέλιξη του πειράματος. 

Ως θεατής έπιασα τον εαυτό μου να σκέφτεται: «Τι καλά που εγώ  δεν είμαι
αναγκασμένη να απαντήσω σε αυτό το δίλημμα». Όμως όσο περπατούσα με
αγωνία και δυσκολία στον λαβύρινθο, επειδή υπήρχαν ανοίγματα, γυαλιστερές
επιφάνειες, σκοτάδι, κακός ήχος, άρχισα να ανησυχώ ότι δεν θα βρω το σωστό
ηχητικό αρχείο, ότι θα χαθώ στον δρόμο για την έξοδο, προβληματιζόμουν με
τις διαφορετικές απόψεις των ερευνητών και ανυπομονούσα  να ακούσω την
απάντηση στο δίλημμα.

Σε διάφορα σημεία θολώνουν οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε θεατές και
έργο.  Βήμα-βήμα  το  έργο  μας  κάνει  μέρος  του  και  μας  ωθεί  στη  σκέψη,
δημιουργώντας παράλληλα το ανάλογο συναίσθημα και βίωμα, ότι η θέση του
ισχυρού, του παρατηρητή ή του αμέτοχου είναι επισφαλής, ότι μπορεί εύκολα
να  χάσουμε  την  ασφάλεια  της  θέσης  αυτής  και  να  βρεθούμε  αδύναμοι,
παρατηρούμενοι, ελεγχόμενοι.

Στο τελευταίο ηχητικό αρχείο ο καθηγητής λέει ότι η απόφαση δεν μπορεί να
ληφθεί  μόνο  από  τον  ίδιο  και  ότι  πρέπει  να  παρουσιάσει  το  ζήτημα  στο
Συμβούλιο του Ινστιτούτου.

Πριν δούμε τι  διαμείβεται  στον τρίτο χώρο, ας εξετάσουμε πιο αναλυτικά τη
λειτουργία  της  τρισδιάστατης  πραγμάτωσης  της  εννοιακής  μεταφοράς  Η
(ΔΙΛΛΗΜΑΤΙΚΗ) ΣΚΕΨΗ ΕΙΝΑΙ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ή Η (ΔΙΛΛΗΜΑΤΙΚΗ) ΣΚΕΨΗ
ΕΙΝΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ.

Με  τον  πραγματικό  λαβύρινθο  που  κατασκευάζει  στο  έργο  ο  καλλιτέχνης
μετατρέπει  τη γλωσσική μεταφορά  λαβύρινθος σε πολυτροπική και  έτσι  η/ο
θεατής  προσλαμβάνει  τη  μεταφορά  Η  (ΔΙΛΛΗΜΑΤΙΚΗ)  ΣΚΕΨΗ  ΕΙΝΑΙ
ΠΟΡΕΙΑ  ΣΕ  ΕΝΑΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ  με  περισσότερες  αισθήσεις  και  τη  βιώνει
σωματικά. Δηλαδή, περπατά κυριολεκτικά τους «δρόμους», τις διακλαδώσεις
του διλήμματος. Η δύσκολη νοητική προσπάθεια που καταβάλει η/ο θεατής για
να παρακολουθήσει τα επιχειρήματα και να τα σκεφτεί συνοδεύεται από μια
σωματική προσπάθεια να δει,  να ακούσει καθαρά, να προχωρήσει προς τη
σωστή κατεύθυνση και να βρει τελικά την έξοδο. Ενώνεται η γλώσσα, η εικόνα,
ο ήχος, το φως, η κίνηση, η αφή και όλα αυτά μαζί επιδρούν στο σώμα που
κινείται και αντιδρά. Δηλαδή, με τον πραγματικό λαβύρινθο σωματοποιείται η
εμπειρία της εννοιακής μεταφοράς Η (ΔΙΛΛΗΜΑΤΙΚΗ) ΣΚΕΨΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΡΕΙΑ
ΣΕ ΕΝΑΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ.17

17 Βλ. Butulussi (Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και2019b) σχετικά με τη διαπλοκή ενσώματου, πολιτισμικού και ιδεολογικού.
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Θα μπορούσαμε σχηματικά να περιγράψουμε ως εξής τις διαφορετικές μορφές
(πραγματώσεις) της μεταφοράς ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ:

Πεδίο-πηγή: ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

a) Γλωσσική μορφή της μεταφοράς: Π.χ.: Να χαθούμε σε ένα λαβύρινθο από
προβλήματα και προκλήσεις και να βρούμε την έξοδο.

b) Εικονική μορφή της μεταφοράς:  Ο καθηγητής δείχνει  στο βίντεο την
εικόνα μιας  μακέτας  λαβυρίνθου ενός  εργαστηρίου  που είναι  η  ίδια
εικόνα της μακέτας του έργου στο οποίο είμαστε μέσα.

c) Η  τρισδιάστατη  μορφή  της  μεταφοράς:18 Στο  έργο  «Εργαστήριο
Διλημμάτων» ο/η θεατής περπατάει με δυσκολία σε έναν πραγματικό
λαβύρινθο τους «δρόμους» του διλήμματος.

Η εμπειρία  του  θεατή  είναι  σωματική,  αλλά  είναι  και  πολιτισμική,  επειδή  ο
λαβύρινθος αποτελεί  πλέον μια  πολιτισμική  κληρονομιά και  όλοι  γνωρίζουν
κάποιες από τις αφηγήσεις που συνδέονται μαζί της στην ιστορία, τις τέχνες,
τις επιστήμες. Μερικά παραδείγματα: Στο μουσείο στο Ηράκλειο συναντούμε
μια σειρά από λαβυρίνθους που δημιουργήθηκαν στην τέχνη, π.χ.  ο Κήπος-
Λαβύρινθος στο παλάτι  Hampton Court στην Αγγλία,  σχεδιασμένος το 1700
από τους George London και Henry Wise, ο κήπος-λαβύρινθος στην ταινία του
Kubrick Λάμψη (1980), το άλμπουμ Labyrinth (1986) του David Bowie.19 Στην
ψυχολογία το ασυνείδητο έχει συμβολιστεί, επίσης, με έναν λαβύρινθο (Jung,
1988:171). Στη σύγχρονη εποχή υπάρχει η τάση να σχεδιάζονται λαβύρινθοι
σε  κήπους  νοσοκομείων,  εκκλησιών  κ.ά.,  επειδή  το  περπάτημα  σε  έναν
λαβύρινθο θεωρείται ότι οδηγεί στην ίαση (Lauren, 2006). Η ανάλυση του έργου).

Μετά  τον  λαβύρινθο,  μπαίνεις  στον  τρίτο  χώρο  και  παρακολουθείς  τη
δεκαπεντάλεπτη ταινία στην οποία ο καθηγητής, οι ερευνητές, η διευθύντρια, ο
μάνατζερ και άλλα μέλη του συμβουλίου20 επιχειρηματολογούν υπέρ της μιας ή
της άλλης άποψης και περιμένεις με αγωνία την τελική απόφαση η οποία πάλι
δεν σου δίνεται.

Στις «Ικέτιδες» ο Αισχύλος δεν αφηγείται τι συζήτησαν, με ποια επιχειρήματα
στήριξαν την απόφασή τους, αλλά μας λέει τι αποφάσισαν: Η απόφασή τους
ήταν να  δώσουν άσυλο στις ικέτιδες. Στο Εργαστήριο Διλημμάτων αντίθετα
ξεδιπλώνονται με όλες τις συνιστώσες τους (επιχειρήματα -τα δεδομένα και οι
συνέπειες-,  οι  αξίες,  το  συμπέρασμα)  οι  επιχειρηματολογίες  των μελών του
συμβουλίου, αλλά δεν μαθαίνουμε ποια ήταν η απόφαση. Οι θεατές καλούνται
να συνεχίζουν τη διαβούλευση αυτή,  να πάρουν μαζί  τους το δίλημμα των
μελών του συμβουλίου αλλά και ένα επιπλέον έμμεσο δίλημμα που γεννιέται

18 Αναγκαστικά περιγράφουμε τη μακέτα και τον πραγματικό χώρο του λαβύρινθου με λέξεις. Έτσι
περιορίζεται η ανάλυση των στοιχείων που συνιστούν τις πολυτροπικές μεταφορές στις δυνατότητες
που μας δίνουν οι λέξεις.
19 Για μια συζήτηση σχετικά με την επιρροή της μεταφοράς του λαβυρίνθου στη θεματική αλλά και τη
δομή λογοτεχνικών έργων βλ. Rassidakis (Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και1994) και Μπαμπάσικας (Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και2017).
20 Στο  βίντεο  στην  τελική  σκηνή   συμμετέχουν  οι  Charlotte  Rampling,  ο  Γιώργος  Κοτανίδης,  ο
Λάζαρος Γεωργακόπουλος, η Κόρα Καρβούνη, ο Πολύδωρος Βογιατζής, η Ρένα Κυπριώτη, ο Πάνης
Καλοφωλιάς.
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από  την  αναφορά  του  καθηγητή  στις  «Ικέτιδες».  Με  τη  διακειμενική  αυτή
αναφορά ο Δρίβας δημιουργεί μια αλληγορία η οποία παράγει στο μυαλό των
θεατών και άλλες μεταφορές:

ΟΙ ΙΚΕΤΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ/ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΚΕΤΙΔΕΣ και ΤΑ ΝΕΑ
ΚΥΤΤΑΡΑ

ΟΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΚΥΤΤΑΡΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΑ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ
κ.ά. ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

Η αναφορά στις «Ικέτιδες» που κάνει  εφικτή τη δημιουργία των παραπάνω
μεταφορών οδηγεί τις/τους θεατές σε ένα ακόμη δίλημμα που γεννιέται  στις
σημερινές  συνθήκες  σε  σχέση  με  τους  σύγχρονους  αιτούντες  άσυλο.  Τι
κάνουμε  με  τους  μετανάστες  και  πρόσφυγες;  Ποια  διλήμματα  πρέπει  να
επεξεργαστούμε για να αποφασίσουμε τι πρέπει να γίνει; Ποιοι παίρνουν τις
αποφάσεις  και  με  βάση ποιες  αξίες;  Πόσο εμπλέκεται  η καθεμιά μας και  ο
καθένας μας στα ζητήματα αυτά; Το έργο αυτό επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει
την Ελλάδα σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες
υποδοχής των μεγαλύτερων προσφυγικών ροών. Οπότε το έργο δημιουργεί
αυτόματα για τις/τους θεατές δύο διαφορετικά διλήμματα· το άμεσο που αφορά
τους πρωταγωνιστές του έργου και τα κύτταρα και το έμμεσο που αφορά τους
θεατές και τους πρόσφυγες.

Το  έργο  δεν  μας  δίνει  απάντηση.  Στο  βίντεο  και  στη  συνέντευξη  με  τον
καλλιτέχνη εξετάζονται  διάφορες ερμηνείες σχετικά με το ανοιχτό τέλος. Στη
συνέχεια παραθέτουμε μερικές από τις σκέψεις του καλλιτέχνη:

Στη συνέντευξη ο Δρίβας λέει:  «(…) το να σκεφτόμαστε είναι να μπαίνουμε
σε έναν λαβύρινθο που μπορεί να μη βγούμε ποτέ, αλλά μπορούμε να βρούμε
300  ρήγματα  στους  τοίχους.  (…)  Το  θέμα  είναι  μέσα  από  τη  συζήτηση  να
καταλαβαίνεις  κάθε φορά,  γιατί  αποφασίζεις  αυτό που αποφάσισες.  Να έχεις
καλύψει  όλο  το  φάσμα  των  επιχειρημάτων.  Να  μη  λες  αντανακλαστικά,
αυτόματα, ας πούμε, να μην αναπαράγεις κλισέ. Σκέψου, γιατί το έκανες αυτό
εκείνη τη στιγμή και  τι  διακυβεύεται  και  τι  χάνεται.  Αλλά να ξέρεις  όλη την
παλέτα».

Σε  ένα  κείμενο  στον  κατάλογο  του  έργου,  ο  Δρίβας  απευθύνει  ένα  πιο
συγκεκριμένο αίτημα:

«Ο  θεατής  μέσα  στο  ελληνικό  περίπτερο  μοιράζεται  την  αγωνία  του
πρωταγωνιστή  της  ιστορίας.  Πρέπει  να  χαθούμε  στα  δεδομένα,  πρέπει  να
εκτεθούμε στην πρόσκληση για να βρούμε τη λύση και να βγούμε σοφότεροι,
όπως λέει και ο πρωταγωνιστής του έργου. Ο λαβύρινθος είναι η πρόκληση που
οφείλουμε να δεχτούμε, ο χρόνος και η ενέργεια που οφείλουμε να επενδύσουμε,
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η δουλειά που πρέπει να κάνουμε. Ως άτομα, αλλά και ως κοινωνίες ολόκληρες»
(Δρίβας και Ανδρεαδάκης, 2017:37).

Παίρνοντας υπόψη την ανάλυση του έργου και τα λόγια του Δρίβα σχετικά με
τα ζητήματα που τον απασχόλησαν θεωρήσαμε ότι είναι εμφανής η επιθυμία
του καλλιτέχνη να συνεχιστεί το έργο μέσα από τις διαβουλεύσεις των θεατών
στους διάφορους χώρους που αυτοί ενεργοποιούνται (πολιτική, εκπαίδευση,
κοινωνικά κινήματα κ.ά.) σε σχέση με ζητήματα καίρια που υπήρχαν από την
εποχή του Αισχύλου, υπάρχουν σήμερα και θα υπάρχουν στο μέλλον. 

Το δίλημμα και οι επιχειρηματολογίες 

Στο  σεμινάριο  στο  Πανεπιστήμιο  συζητήσαμε  διεξοδικά  τα  παραπάνω
ερωτήματα,  όπως,  επίσης,  και  τις  δύο  πλευρές  του  διλήμματος.  Έχοντας
μπροστά μας τα κείμενα των συζητήσεων στα βίντεο ανάμεσα στον καθηγητή
και τους ερευνητές και στην τελική ταινία ανάμεσα στα μέλη του συμβουλίου,
ταξινομήσαμε  στο  πλαίσιο  ομαδικής  άσκησης  τα  επιχειρήματα  των  δύο
πλευρών με βάση το μοντέλο της πρακτικής συλλογιστικής των Fairclough  και
Fairclough (2010:6). Η ανάλυση του έργου5· 2012:45, 51, 88).

Α. Το δίλημμα και οι επιχειρηματολογίες σχετικά με τα κύτταρα

Αα. Ο καθηγητής και οι ερευνητές:

 Επιχειρήματα:

1α) Δεδομένα και συνθήκες (data, circumstances):

Αναπτύχθηκαν  τυχαία  στην  καλλιέργεια  νέα  κύτταρα.  Οι
αναλύσεις δείχνουν ότι δεν θα επιβιώσουν, αν δεν οργανωθούν
με τα παλιά. Είναι συγγενικά, επειδή μοιάζουν με τα δικά μας.

1β) Συνέπειες (consequences):

Υπάρχει η πιθανότητα, αν ενωθούν τα νέα με τα παλιά κύτταρα
να γίνουν τα δικά μας πιο αδύναμα (αρνητική), αλλά δεν σημαίνει
την  καταστροφή  της  καλλιέργειάς  μας  (ουδέτερη).  Έχουμε
ενδείξεις ότι μπορεί να κάνει να κάνει τα ηπατοκύτταρά μας πιο
ανθεκτικά (θετική).

 Αξίες (values):

Πρέπει να προσπαθούμε να αλλάξουμε τη ζωή των ανθρώπων
προς το  καλύτερο.  Πρέπει  να τολμάμε  το  αδύνατο.  Πρέπει  να
πιστεύουμε  σε  ιδέες,  σε  αξίες,  σε  οράματα  και  να  τους
αφιερώνουμε τη ζωή μας. Να μην φοβόμαστε το άγνωστο, αλλιώς
δεν θα φτάσουμε πουθενά. Οι επιστημονικές ανακαλύψεις πρέπει
να προστατεύονται. Οι αξίες και οι αρχές των επιστημόνων είναι
υπέρ  του  συνεχούς  πειραματισμού  και  της  δοκιμής  νέων
πραγμάτων.  Πρέπει  να  αντιμετωπίζουμε  την  αλλαγή  όχι  σαν

Τεύχος 36                                 metalogos-systemic-therapy-journal.gr                                    15



κίνδυνο καταστροφής αλλά σαν γέννηση κάτι νέου. Αυτές οι αξίες
ανήκουν στην επιστημονική ηθική.

 Συμπέρασμα (conclusion): Ισχυρισμός για δράση (λύση).

Να διαφυλάξουμε και να προστατεύσουμε τα νέα κύτταρα.

Αβ. Η διευθύντρια:

Να απομονώσουμε τα νέα κύτταρα και να τα αφήσουμε στην τύχη
τους.

 Επιχειρήματα:

1α) Δεδομένα και συνθήκες (data and circumstances):

Τα νέα κύτταρα προέκυψαν κατά τύχη, ανεξέλεγκτα.

1β) Συνέπειες (consequences):

Τα νέα κύτταρα θα βάλουν σε κίνδυνο το πείραμα. Ακόμη και αν
δεν καταστρέψουν τα παλιά, αλλά ενωθούν μαζί τους, ίσως είναι
επικίνδυνα  για  τον  ανθρώπινο  οργανισμό  στον  οποίο  θα
εισαχθούν.

 Αξίες (values):

Ύψιστες αξίες είναι ο έλεγχος και η διατήρηση του παλιού. Αξία
έχουν  οι  κόποι  εκείνων  που  έχουν  αφοσιωθεί  σε  ένα
συγκεκριμένο  σκοπό  που  τείνει  να  επιτευχθεί.  Αξία  έχουν  οι
συντονισμένες  κοινές  προσπάθειες  και  αυτές  πρέπει  να
προστατευτούν και όχι το άγνωστο.

 Συμπέρασμα (conclusion): Ισχυρισμός για δράση (λύση).

Να διατηρήσουμε  τους  αρχικούς  στόχους  μας,  να  αρκεστούμε
στην καλλιέργεια με τα παλιά κύτταρα, να απομονώσουμε τα νέα
κύτταρα και να τα αφήσουμε στην τύχη τους.

Οι επιχειρηματολογίες αυτές έδωσαν αφορμή για ερευνητικά ερωτήματα και τη
μελέτη  κειμένων  που  εξετάζουν  τις  αρχές  και  τις  αξίες  που  διέπουν  τους
τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων στη σύγχρονη κοινωνική ζωή και
το  περιβάλλον,  π.χ.  τον  έλεγχο,  τον  ορθολογισμό,  τον  ντετερμινισμό  ή  τον
ανθρωπισμό,  την  ισότητα,  την  αλληλεγγύη,  τον  ιντετερμινισμό,  την
ενδεχομενικότητα (contigence, βλ. Επίκουρο σε Θεοδωρίδη, 1999:36). Η ανάλυση του έργου7).

Β. Το δίλημμα και οι επιχειρηματολογίες σχετικά με τους πρόσφυγες
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Από την εκτενή συζήτηση σε σχέση με το δίλημμα που αφορά άμεσα τους
θεατές σε σχέση με τους μετανάστες και πρόσφυγες παραθέτω στη συνέχεια
μόνο μια μικρή άσκηση με ενδεικτικές απαντήσεις των φοιτητριών/-ών:

Άσκηση:  Αν  δεν  μιλούσαμε  για  «νέα  κύτταρα»  αλλά  για  «μετανάστες»,
«πρόσφυγες»,  «αποκλεισμένους»  που  φτάνουν  στη  χώρα  μας,  ποιοι  θα
μπορούσαν να αποτελούν τους ισχυρισμούς για δράση  που θα στηρίζονται
Βα) στις αξίες  του καθηγητή και Ββ) στις αξίες της διευθύντριας;

Βα) Ισχυρισμοί για δράση  σύμφωνα με τις αξίες  του καθηγητή:

Διάσωση,  προστασία,  καλύτερες  συνθήκες  διαβίωσης,  δυνατότητες
μόρφωσης,  ενσωμάτωση  στη  χώρα,  ένταξή  τους  στην  κοινωνία  (όχι
στρατόπεδα), ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και συνεργασίες με ντόπιους
και  ξένους  για  την  επίλυση  προβλημάτων  της  περιοχής,  π.χ.  συμμετοχή
προσφύγων στο σύλλογο γονέων ή στο συμβούλιο της πολυκατοικίας κλπ.

Ββ) Ισχυρισμοί για δράση  σύμφωνα με τις αξίες της διευθύντριας:

Απομάκρυνση από την κοινωνία και αποκλεισμός σε στρατόπεδα και ειδικές
δομές, μη παροχή βοήθειας και δικαιωμάτων (βλ. πολιτική αντικινήτρων: για να
μην  έρθουν και άλλοι) κλπ.

Η  διαβούλευση  συνεχίστηκε  στο  σεμινάριο  με  συγκεκριμένα  παραδείγματα
από  τη  ζωή  μεταναστών/προσφύγων  που  βιώνουν  τον  αποκλεισμό  στην
κοινωνία  και  το  σχολείο.  Έτσι  μπορέσαμε  να  συμπεριλάβουμε  στις
επιχειρηματολογίες  μας  περισσότερα  στοιχεία  από  την  περιγραφή  των
συγκεκριμένων περιστάσεων και να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις
για δράσεις.  Η διαδικασία αυτή έκανε εμφανές ότι δεν υπάρχουν γενικευμένες
απαντήσεις και αξιωματικές λύσεις σχετικά με αυτό που πρέπει να γίνει κάθε
φορά που δημιουργείται ένα πρόβλημα αποκλεισμού (Κωτσάκης 2010:146). Η ανάλυση του έργου).

H μελέτη  βιβλιογραφίας  σε  σχέση  με  κοινωνιο(γλωσσο)λογικές  και
ψυχολογικές κυρίως προσεγγίσεις του «ξένου», του ρατσισμού, του εθνικισμού
κ.ά.  έδωσε  τη  βάση  για  την  κατανόηση  του  σύγχρονου  μεταναστευτικού  /
προσφυγικού ζητήματος και των ποικίλων κατασκευών του τόσο σε ευρύτερα
ιστορικά και γεωπολιτικά συμφραζόμενα όσο και στις ιδιαίτερες συνθήκες της
Ελλάδας (βλ. ενδεικτικά  Agamben 1995,  Bauman 2011,  Gazakis κ.ά.  2014,
Παπαστεργίου κ.ά. 2019).

Το δίλημμα και η σημασία της επεξεργασίας του στην εκπαίδευση

Στην αρχή του κειμένου αυτού αναφέρθηκε ότι στην εκπαίδευση επικρατεί σε
μεγάλο βαθμό ο έλεγχος των απόψεων και η διάκρισή τους σε «καλές» και
«κακές»  γεγονός  που  λειτουργεί  απαγορευτικά  για  την  επεξεργασία
διλημμάτων και σύνθετων προσεγγίσεων που αφορούν θέματα της σύγχρονης
ζωής. Με σαφή όρια διαχωρίζονται, επίσης, τα διάφορα αντικείμενα, καθώς και
οι ρόλοι εκπαιδευτικών και μαθητών/φοιτητών.  Ένας από τους στόχους του
σεμιναρίου ήταν να φέρει  πιο κοντά όλα αυτά που μένουν απομακρυσμένα
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λόγω των διαχωριστικών αυτών γραμμών και να δείξει τη σπουδαιότητα της
επεξεργασίας των διλημμάτων.

Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο του κειμένου θα αναφέρω μερικές παρατηρήσεις
σχετικά  με  την  εκπαιδευτική  πράξη  σε  σύνδεση  με  παράγοντες  που
αναστέλλουν την επεξεργασία διλημμάτων σε σχέση με σύγχρονα κοινωνικά
ζητήματα.  Θα  παρουσιάσω,  επίσης,  πολύ  σύντομα  κοινωνιολογικές,
ψυχολογικές,  φιλοσοφικές οπτικές του διλήμματος και της εκπαίδευσης που
δείχνουν ότι  η συνειδητοποίηση, αποδοχή και επεξεργασία των διλημμάτων
εντός  και  εκτός  σχολείου  είναι  η  βάση  κάθε  ενεργητικής,  χειραφετητικής
μαθησιακής διαδικασίας.

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι στην σύγχρονη εκπαιδευτική πράξη συνυπάρχουν
τόσο  οι  μονοπολιτισμικές,  παραδοσιακές  όσο  και  οι  διαπολιτισμικές,
συμπεριληπτικές  οπτικές  (Μπουτουλούση,  2010β).  Όμως  και  στις  δύο
περιπτώσεις  αποφεύγεται,  σύμφωνα με  τη  βιβλιογραφία21 και  με  μαρτυρίες
μαθητών και εκπαιδευτικών, η επεξεργασία των διλημμάτων και των συνοδών
μικτών  συναισθημάτων,  που  δημιουργούνται  στη  σχολική  και  ευρύτερη
κοινότητα σε σχέση με τον αποκλεισμό ή τη συμπερίληψη του ανοίκειου.

Οι φοιτήτριες/τές, στις συζητήσεις στο μάθημα και στα κείμενα που αναρτούν
στα «Αναστοχαστικά Σχόλια», υποστηρίζουν ότι στο σχολείο δεν μπορούσαν
να  εκφράσουν  τις  αντικρουόμενες  σκέψεις  τους,  π.χ.  από  φόβο  να  μην
χαρακτηριστούν ρατσιστές ή επειδή οι εκπαιδευτικοί έκοβαν τη συζήτηση.

Οι  εκπαιδευτικοί,  σε  συζητήσεις  που  έχουν  γίνει  στο  πλαίσιο  συνεργασιών
ανάμεσα στο πανεπιστήμιο και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υποστηρίζουν
ότι αποφεύγουν την αναφορά σε διλήμματα και αντικρουόμενα συναισθήματα,
π.χ. από φόβο να μην δημιουργηθεί ένταση στην τάξη, να μην προκαλέσουν
τις αντιδράσεις των γονέων ή να μην ενδυναμώσουν τους αντίπαλους λόγους.
Ανησυχούν,  επίσης, ότι  σε μια τόσο ανοιχτή συζήτηση δεν θα μπορούν να
δώσουν απαντήσεις και ότι έτσι θα ακυρωθούν ως δάσκαλοι.

Στη  συνέχεια,  αναφέρομαι  σε  οπτικές  που  αντιμετωπίζουν  το  δίλημμα  ως
δομικό χαρακτηριστικό της σκέψης και τονίζουν τον σημαντικό ρόλο από τη μια
της «Παιδαγωγικής του βλέμματος» και από την άλλη της «Χειραφέτησης του
μαθητή».  Οι  απόψεις  αυτές  ίσως μετριάσουν  τους  παραπάνω φόβους των
εκπαιδευτικών  και  δείξουν  τη  σπουδαιότητα  και  το  αυτονόητο  της
επεξεργασίας  διλημμάτων κατά τη μαθησιακή διαδικασία.

Το  δίλημμα  ως  δομικό  χαρακτηριστικό  της  σκέψης  -  Επίγνωση  και
αποδοχή του διλήμματος στην εκπαίδευση

Σύμφωνα με τους Billig et al.  (1988),  η σκέψη, η κοινή λογική, αλλά και  η
ιδεολογία είναι διλημματικές. Η θεωρία των ιδεολογικών διλημμάτων τονίζει τον
ρόλο  της  επιχειρηματολογίας  της  «σκεπτόμενης  κοινωνίας»  και  των
«σκεπτόμενων  ατόμων».  Τα  διλήμματα  δεν  θεωρούνται  αντιφάσεις,  αλλά
δομικά χαρακτηριστικά της σκέψης, χωρίς τα οποία η επιχειρηματολογία και ο
ιδεολογικός  διάλογος  δεν  θα  μπορούσαν  να  πραγματοποιηθούν.  Για  τους
συγγραφείς η ανάλυση των διλημματικών στοιχείων του λόγου συντελεί στην

21 Βλ.  Mitsikopoulou &  Koutosogiannis,  2005:103,  104  σε  Μπουτουλούση,  2006:335-336  και  σε,
Κουτσογιάννης, 2017:255-256.
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ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και συμβάλλει στην κοινωνική αλλαγή και δράση
(Billig et al., 1988:32).

Τα διλήμματα συνοδεύονται συνήθως από μικτά συναισθήματα και αμφιθυμίες.
Ο Green (1996). Η ανάλυση του έργου) θεωρεί ότι το κύριο θέμα για το άτομο είναι «να έχει επίγνωση
της αμφιθυμίας του και να μπορεί να αντέχει την ένταση που προκαλούν τα αντιθετικά
συναισθήματα. Για να είναι δυνατή όμως μια τέτοια διαδικασία για το άτομο πρέπει να
υποστηρίζεται από κοινωνικούς θεσμούς που χειρίζονται την αντίθεση και τη διαφορά
με  ευελιξία  αντί  να  τη  διασπούν  και  να  την  πολώνουν» (Green,  1996). Η ανάλυση του έργου:20,  σε
Βοσνιάδου, 2002:7).

Ως  προς  αυτό  το  σημείο  θα  μπορούσε  η  εκπαίδευση  να  αναζητήσει  έναν
ενεργό  ρόλο  συμπεριλαμβάνοντας  την  επεξεργασία  διλημμάτων  και  των
συνοδών  μικτών  συναισθημάτων  μέσα  από  συζήτηση,  βιωματικές  και
αναστοχαστικές «ασκήσεις», ανάλυση κειμένων ή έργων τέχνης, όπως αυτό
που επεξεργαστήκαμε εδώ κ.ά.,  που θα οδηγούν στη συνειδητοποίηση της
ύπαρξης και αποδοχής τους.  Αυτό είναι πολύ σημαντικό, επειδή η αποφυγή
της επεξεργασίας των διλημμάτων είναι και ένα από τα κύρια ελλείμματα της
σύγχρονης κοινωνίας.

«Η παιδαγωγική του βλέμματος» και «η χειραφέτηση του μαθητή»

Η αποφυγή της επεξεργασίας των διλημμάτων δεν παρατηρείται  μόνο στην
εκπαίδευση, αλλά αποτελεί  και ένα από τα κύρια ελλείμματα της σύγχρονης
κοινωνίας. Σύμφωνα με τον Han η κοινωνία μας θέλει να είναι λεία, όπως τα
γλυπτά του Jeff Koons ή η οθόνη των iPhone. Χάριν της γρήγορης μετάδοσης
της πληροφορίας η εποχή μας χαρακτηρίζεται από θετικότητα και αποφεύγει
την  αρνητικότητα  και  την  εμβάθυνση  (Han,  2015α:10-11).  Οι  τάσεις  των
κριτικών  πολυγραμματισμών,  όπως  αναφέρθηκε,  δίνουν  μεγάλη  βαρύτητα
στην κριτική, αναστοχαστική ανάλυση που εμβαθύνει με στόχο για παράδειγμα
να αποκαλύψει τις ιδεολογίες και σχέσεις εξουσίας που διέπουν τα κείμενα και
τους  λόγους.  Ο  Han ανασύρει  από  το  παρελθόν  την  «Παιδαγωγική  του
βλέμματος», όπως την εννοεί ο  Nietzsche, και υποστηρίζει ότι πρέπει να της
δοθεί και πάλι προτεραιότητα. Ο άνθρωπος πρέπει να μην αντιδρά αμέσως σε
ένα ερέθισμα, αλλά να μάθει να βλέπει, που σημαίνει να συνηθίσει το μάτι του
στην  ηρεμία,  στην  υπομονή,  στη  βαθιά  και  θεωρησιακή  προσοχή.  Η
«Παιδαγωγική του βλέμματος» οδηγεί στην εμβάθυνση, την περισυλλογή και
την πνευματικότητα (Han, 2015β:79).

Ο στόχος αυτός μπορεί  να επιτευχθεί,  αν,  μεταξύ άλλων,  μαθητές/φοιτητές
έχουν έναν ενεργητικό ρόλο αντίστοιχο, όσο γίνεται, με αυτόν ενός ερευνητή.
Οι πρόσφατες προσεγγίσεις που διατυπώνονται  στο θεωρητικό πλαίσιο της
παιδαγωγικής, της ψυχολογίας ή της γλωσσολογίας καταρρίπτουν με πλούσια
επιχειρήματα τη δασκαλοκεντρική διδασκαλία και  μάθηση (Μπίμπου,  2010).
Θα αναφερθώ σύντομα στον Rancière, επειδή εκφράζει την άποψη αυτή μέσα
από  μια  πολύ  επιτυχημένη  μεταφορά:  Ο/η  εκπαιδευτικός,  γράφει,  «δεν
μαθαίνει  στους  μαθητές  του  τη  δική  του  γνώση,  αλλά  τους  επιβάλλει  να
περιπλανηθούν στο δάσος των πραγμάτων και των σημείων, να πουν τι είδαν
και  τι  σκέφτονται  για  αυτό  που  είδαν».  Έτσι  «ο  μαθητής  μαθαίνει  από  τον
δάσκαλο κάτι που δεν γνωρίζει ούτε ο ίδιος ο δάσκαλος.» (Rancière, 2015:20,
23). Μαζί μετασχηματίζουν τον χάρτη «του αντιληπτού και του σκεπτού» και
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δημιουργούν «νέες μορφές εμπειρίας του αισθητού, νέες αποστάσεις με τους
υπαρκτούς σχηματισμούς του δεδομένου (…)» (Rancière, 2010:23, 20, 85).

Οι εκπαιδευτικοί που θα ασχοληθούν σε βάθος με τις απόψεις αυτές και θα
αναστοχαστούν  σχετικά  με  την  κατασκευή  των  προτύπων  που  διέπουν  τη
διδασκαλία τους αναμένεται ότι θα καταφέρουν να απομακρυνθούν από την
τάση να θεωρούν ότι το καθήκον τους είναι να μεταφέρουν έτοιμες απαντήσεις
με  τη  βεβαιότητα  της  αυθεντίας.  Η  αβεβαιότητα  κατά  την  επεξεργασία
διλημματικών καταστάσεων δεν θα τους δημιουργεί ανασφάλειες και ενοχές. Η
θέση του «ερευνητή που δεν γνωρίζει», μια άλλη διατύπωση του  Rancière,
ανοίγει χώρο και στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές για μια ενεργητική
στάση και διεγείρει την ευρηματικότητα, τη φαντασία και τη διάθεσή τους για
παιχνίδι κατά τη  μαθησιακή διαδικασία (Huizinga, 2010 για το παιχνίδι στον
ανθρώπινο πολιτισμό – «Homo Ludens»). Ο Bateson ενδιαφερόταν πολύ για
την  τέχνη,  επειδή  πίστευε  ότι  ο  λογικός  νους  χρειάζεται  διόρθωση από τα
όνειρα, την τέχνη και την ποίηση (van Boeckel, 2011).

Έτσι, αυτές οι διαδικασίες μάθησης μπορούν να λειτουργήσουν ως πρόληψη
για διάφορα κοινωνικά και ψυχικά προβλήματα που δημιουργεί η εκπαίδευση
του διαχωρισμού, της διάκρισης και της αυθεντίας. Ελπίζω ότι τόσο το μάθημα
που παρουσιάζεται στο βίντεο όσο και το σεμινάριο που παρουσιάζεται στο
παρόν κείμενο να έδωσαν αρκετές αφορμές και αρκετό υλικό για σκέψη.

Επίλογος 

Στο  κείμενο  αυτό  παρουσιάστηκε  ένα  σεμινάριο  γλωσσολογίας  με  τίτλο
«Ανάλυση  λόγου  και  γλωσσική  διδασκαλία»  στο  οποίο  οι  φοιτήτριες/-ές
μαθαίνουν  για  το  θεωρητικό  πλαίσιο  της  (Κριτικής)  ανάλυσης  λόγου,  τις
θεωρίες ανάλυσης της (πολυτροπικής) μεταφοράς και της επιχειρηματολογίας
και  για  θεωρίες  γλωσσικής  διδασκαλίας  (γραμματισμού).  Η  εφαρμογή,
εξάσκηση  και  εμπέδωση  των  θεωρητικών  αυτών  προσεγγίσεων
περιλαμβάνουν  την  ανάλυση  ελληνικών  και  γερμανικών  (πολυτροπικών)
κειμένων με έμφαση στην ανάλυση της μεταφοράς και επιχειρηματολογίας. Τα
κείμενα αυτά είναι κυρίως τηλεοπτικές συζητήσεις και  έργα σύγχρονης τέχνης.
Στο συγκεκριμένο μάθημα που παρουσιάζεται στο βίντεο αναλύεται ένα έργο
σύγχρονης τέχνης, το «Εργαστήριο διλημμάτων», το οποίο συγκροτείται γύρω
από  μεταφορές  και  επιχειρηματολογίες  που  χρησιμοποιούνται  για  να
εκφράσουν ένα δίλημμα σχετικά με τον αποκλεισμό ή τη συμπερίληψη του
ανοίκειου.

Μέσα  από τις  αναλύσεις  αυτές  είχαμε  τη  δυνατότητα  να  εμβαθύνουμε   σε
ζητήματα της ανάλυσης λόγου, της μεταφοράς,  της επιχειρηματολογίας,  της
μετανάστευσης, καθώς και της γλωσσικής διδασκαλίας. Ειδικά η επιλογή ενός
έργου  σύγχρονης  τέχνης  και  μάλιστα  του  συγκεκριμένου  μας  έδωσε  τη
δυνατότητα  να  ανακαλύψουμε  ποικίλες  συνδέσεις  ανάμεσα  σε  διάφορες
μορφές και νοήματα και να διατυπώσουμε ποικίλες ερμηνείες αναδεικνύοντας
την πολυφωνία του. Τα διάφορα πολυτροπικά κείμενα που αναρτώνται  στο
διαδίκτυο για να παρουσιάσουν το έργο, η πολυπλοκότητα των μορφών και η
ανοιχτότητα  των  ερμηνειών  του  έβαλαν  κατά  την  ανάλυση  τόσο  την
καθηγήτρια  όσο  και  τις  φοιτήτριες/τους  φοιτητές  στον  ρόλο  των
ερευνητριών/ερευνητών που ψάχνουν σε συνεργασία για πιθανές ερμηνείες
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συνεισφέροντας ο καθένας με βάση τις δικές του απόψεις, πράξεις και τα δικά
του συναισθήματα.

Κλείνω  με  τα  λόγια  των  φοιτητριών/φοιτητών  που  αναρτήθηκαν  στο  forum
«Αναστοχαστικά  Σχόλια και  αξιολόγηση»  και  θα ήθελα στο  σημείο αυτό  να
τις/τους  ευχαριστήσω  για  τις  ζωντανές  συζητήσεις  μας  και  την
ανατροφοδότηση:

«Το μάθημα ήταν  πολύ ενδιαφέρον και  εναλλακτικό.  Οι  φοιτητές  εξέφρασαν
ελεύθερα τις αντιλήψεις επί του θέματος και υπήρχε ενδιαφέρουσα συζήτηση»
(Χ. Κ., Ά. Τ.).

«Το  σημερινό  μάθημα  ήταν  απόλυτα  κατανοητό  και  εξαιρετικά  ενδιαφέρον.
Ιδιαίτερη εντύπωση μας έκανε το εργαστήριο διλημμάτων, το οποίο έμοιαζε με
περιπατητικό κινηματογράφο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και η διδάσκουσα.
Είναι  πραγματικά  εντυπωσιακός  ο  τρόπος,  με  τον  οποίο  η  σύγχρονη  τέχνη
προσπαθεί να μας εμπλέξει  και να μας παρακινήσει να γίνουμε κι εμείς  έργα
τέχνης, να γίνουμε κομμάτι, μέρος της» (Β. Β., Σ. Θ., Π. Κ.).

«Το μάθημα ήταν κάτι διαφορετικό, δεν ήταν δηλαδή μια απλή παράδοση υλικού
αλλά  μας  έβαλε  σε  σκέψεις  μέσω  του  βίντεο  του  κ.  Δρίβα  ‘Εργαστήριο
Διλημμάτων’. Ήταν εξαιρετική ιδέα να το συγκρίνουμε με το μεταναστευτικό και
να αντικρούσουμε τα επιχειρήματα της διευθύντριας και του καθηγητή με βάση
τους μετανάστες» (Δ.Μ., Η.Β.).

«Το εργαστήριο Διλημμάτων, ήταν ένα μάθημα που προκάλεσε προβληματισμούς
και  αφύπνισε  την  κριτική  μας  σκέψη,  εξασκήσαμε  την  ικανότητα  να
επεξεργαζόμαστε κείμενα. Το μάθημα είχε ενδιαφέρον, μας δίνεται η δυνατότητα
να συμμετέχουμε κάθε φορά σε αυτό. Παρ΄ όλα αυτά το κομμάτι των αγγλικών
ίσως να μας δυσκόλεψε λίγο» (Γ. Γ., Χ. Π.).

«Το σημερινό μάθημα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον, καθώς μέσα από τη μεταφορά
του  λαβυρίνθου  είδαμε  πόσο  δύσκολο  είναι  τελικά  όταν  βρίσκεται  κανείς
μπροστά στην ανάγκη να λάβει μια απόφαση για κάποιο πρόβλημα. Το δίλημμα
που  προκύπτει  όταν  κανείς  πρέπει  να  ζυγίσει  τα  υπέρ  και  τα  κατά  μιας
κατάστασης  μπορεί  να  γίνει  μια  ψυχικά και  πνευματικά  επίπονη  διαδικασία.
Μας άρεσε πολύ η ταινία με το πείραμα, γιατί έδειξε πώς αλλάζει η στάση και η
αντίληψη του ατόμου όταν εμπλέκεται σε μια κατάσταση και δεν είναι απλώς
ένας  εξωτερικός  παρατηρητής  που  εκφέρει  γνώμη  εύκολα  και  πολλές  φορές
αυθαίρετα» (Ο. Λ., Μ.Μ., Μ.Β.).

«Ιδιαίτερα πετυχημένη η χρήση του έργου Εργαστήριο Διλημμάτων. Αναδεικνύει
την πολυτροπικότητα του λόγου και ταυτόχρονα αποκαλύπτει την πολυεπίπεδη
δράση της μεταφοράς. Βουτιά στα βαθιά!» (Ι.Π.).
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