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Η συνανάγνωση και η συν-γραφή στις διαδικτυακές κοινότητες για τη 
λογοτεχνία ως µορφές κριτικής στάσης προς το λογοτεχνικό κείµενο. 

 
Co- writing and co- reading in Literature Internet Communities as 

critical attitudes towards the literary text. 
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Φιλόλογος 

Υποψήφια Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ. 
 
 

Abstract 
This paper examines critical attitudes towards literary texts constructed through online dialogue. Two 
threads from the online book club η Λέσχη του Βιβλίου have been used to analyze social phenomena 
identified within the community. The first thread presents the co- reading of the texts and the way in 
which the meaning of the text as well as the meaning of reading as a procedure is constructed online. The 
second part of the paper presents the way in which co- writing is understood and planned within the 
second thread. The theoretical framework applied to the examination of the above social interaction 
implies that reading and writing should be thought of as interdependent aspects. It then emphasizes the 
themes on which the community is engaged as well as Participation and Interactivity as the essential 
parameters to understand social forms of reading and writing online. The paper concludes by arguing that 
unprompted online communities offer us critical perspective on reading and writing at school.  
 

1. Εισαγωγή 
Το κείµενο που ακολουθεί αντλεί τον προβληµατισµό του από ευρύτερη έρευνα 

για την θέση της Λογοτεχνίας στις διαδικτυακές κοινότητες η οποία βρίσκεται σε 

εξέλιξη. Για τις ανάγκες του κειµένου αυτού θα παρουσιαστούν στη συνέχεια δύο 

νήµατα της διαδικτυακής κοινότητας Λέσχη του Βιβλίου1 η οποία εµφανίστηκε στον 

παγκόσµιο ιστό τον Οκτώβριο του 2008, παρουσιάζει υψηλόβαθµη κινητικότητα µέχρι 

και σήµερα και ασχολείται συστηµατικά µε την ανάγνωση της λογοτεχνίας ενώ είναι 

µέσα στους στόχους της η προώθηση της διαδικτυακής συγγραφής µυθοπλαστικών 

κειµένων.   

Ξεκινώ από την παραδοχή ότι οι χρήσεις της ανάγνωσης και της γραφής εντός 

της κοινότητας χρωµατίζονται µε ιδιαίτερο τρόπο. Τα µέλη δηλαδή της διαδικτυακής 

κοινότητας εκφράζουν τις απόψεις τους για τα κείµενα στο πλαίσιο του διαδικτυακού 

περιβάλλοντος και παράγουν κείµενα, µε αποτέλεσµα να µην µιλούµε πια για ιδιωτικές 

δραστηριότητες, αλλά για συµβάντα συλλογικού γραµµατισµού των οποίων η 

παρατήρηση οδηγεί αναπόδραστα στον προσδιορισµό των κανόνων κοινωνικής 

                                                             
1 http://www.λέσχη.gr/forum/forum.php 
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διεπίδρασης που επανακαθορίζουν τις έννοιες ανάγνωση και γραφή στο πλαίσιο του 

διαδικτύου.  

Συνεπώς, εκτός του ότι η πρόσκτηση του γραµµατισµού δεν µπορεί να θεωρηθεί 

ατοµικό γεγονός, διαπιστώνουµε ότι πρόκειται για διαδικασία δυναµική και διαρκώς 

επαναπροσδιοριζόµενη η οποία εµπλέκει τους συµµετέχοντες σε ποικίλες 

επικοινωνιακές δραστηριότητες µέσα από τις οποίες η κοινότητα διαµορφώνει µορφές 

κριτικής στάσης απέναντι στη γλώσσα (Κωστούλη, 2006: 254) και βεβαίως τη 

λογοτεχνία που µας ενδιαφέρει εδώ ιδιαίτερα. Οι επικοινωνιακές αυτές διαδικασίες δεν 

µπορούν να αποκαλυφθούν µόνον µέσω ίσως των κειµένων που προκρίνει η κοινότητα 

ως από κοινού αναγνώσµατα, δεν µπορούν να αποκαλυφθούν ούτε και βλέποντας τις 

στάσεις των µεµονωµένων µελών της. Προσεγγίζονται διερευνώντας το βαθµό στον 

οποίο τα µέλη διαλέγονται και συν-οικοδοµούν τις στάσεις τους προς τα κείµενα.  

Ο κάθε χρήστης, από κοινού µε τους άλλους, διαµορφώνει µε τις συνεισφορές 

του στο διάλογο την άποψη της κοινότητας περί κειµένου. Η παρουσία του στο διάλογο 

ως ποµπού και η διαπραγµάτευση των ειδικών νοηµάτων του κειµένου, τον καθιστούν 

ενεργό κριτικό υποκείµενο που συµβάλλει στη διαµόρφωση των τοποθετηµένων 

σηµασιών που ορίζουν τις έννοιες της ανάγνωσης και της γραφής µέσα σε αυτήν. Έτσι 

η κοινότητα οικοδοµεί µια κοινή ιστορία που προσδοκά την εκπλήρωση και των 

µελλοντικών επικοινωνιακών της στόχων.  

 Η διαδικασία µοιράζεται συνεχώς ανάµεσα στο εντός και το εκτός σύνδεσης 

επίπεδο. Η ανάγνωση εξελίσσεται εκτός σύνδεσης. Το τυπωµένο κείµενο αποτελεί το 

έναυσµα για την εντός σύνδεσης συζήτηση, ενώ ο χρήστης επιστρέφει στο τυπωµένο 

βιβλίο για να τροφοδοτήσει εκ νέου τη συζήτηση. Συνεπώς, το µέσο (βιβλίο- 

ηλεκτρονικός υπολογιστής) είναι µέρος του σηµασιολογικού δυναµικού του συµβάντος. 

Η εναλλαγή των µέσων θεωρείται σηµαντική διάσταση στην προσέγγιση του 

συµβάντος και επηρεάζει τη σχέση µας µε το λογοτεχνικό κείµενο.  

Εξίσου σηµαντική για τα συµβάντα που θα προσεγγίσουµε είναι η συνύπαρξη 

και η διαπλοκή προφορικού και γραπτού λόγου (εναλλαγή τρόπου) (Murray, 1988: 352) 

αφού διαµορφώνει το ιδιαίτερο ύφος των αναρτήσεων της συζήτησης.  

 Ως κορυφαίες παραµέτρους για την προσέγγιση των συµβάντων εντός κοινότητας, 

που εµπεριέχουν πάντως τις παραπάνω παρατηρήσεις, πρέπει να σηµειώσουµε τη 

συµµετοχικότητα και τη διαλογικότητα. Η διαλογικότητα είναι ποιοτική διάσταση που 
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εξυπακούεται σε κάθε εκφορά λόγου. Ο άλλος, ο συνοµιλητής είναι συνεχώς παρών µε 

αποτέλεσµα να προσδιορίζεται ως υποκείµενο πάντα σε σχέση και ποτέ απόλυτα (Jones 

et al, 2009: 92· Emerson & Holoquist, 2007: 91). Στο εσωτερικό της κοινότητας η 

διάσταση αυτή οπτικοποιείται µέσω της νηµατικής µορφής2 των συζητήσεων ή τη 

χρήση της δυνατότητας της παράθεσης3 από το χρήστη για να εντοπιστεί το σηµείο του 

επιχειρήµατος του συνοµιλητή στο οποίο εστιάζεται η απάντηση. Τα νήµατα ως σειρές 

εκφορών του λόγου αισθητοποιούν την αλληλεξάρτηση των αναρτήσεων.  

Η συµµετοχικότητα εκφράζεται ποσοτικά µε το πλήθος των ενεργών µελών και 

την έκταση των ενεργών νηµάτων. Η συµµετοχή των µελών και το ισχυρό κίνητρο που 

τους δεσµεύει σε µια χωρικά αποµακρυσµένη δραστηριότητα εκφράζει το µέγεθος 

ποιοτικά εφόσον τα µέλη εισφέρουν µε τα κείµενά τους στον προσδιορισµό  της 

κοινωνικής πρακτικής.  

Συµµετοχή και διαλογικότητα προσδιορίζονται ως αλληλένδετα µεγέθη. 

Παρακολουθούµε δηλαδή µια σειρά εκφορών καθεµιά από τις οποίες είναι απάντηση 

στην προηγούµενη. Ακόµη και η σιωπηλή παρατήρηση της κοινότητας µπορεί να 

οριστεί ως συµµετοχή. Υπάρχουν συστηµατικοί σιωπηλοί παρατηρητές (lurkers, 

vicarious learners) οι οποίοι, παρόλο που λανθάνουν (latent links) (Jones et al, 2009: 

92· Enriquez, 2009: 123), συνιστούν ακριβώς συνδέσµους και ενθαρρύνουν έστω και 

σιωπηλά τη διαλογικότητα, αφού σύµφωνα και µε τις θέσεις του Bakhtin (2007: 92) 

ακόµη και η σιωπηλή ανάγνωση προσδιορίζεται σε σχέση µε τον άλλον. Νοµίζω ότι 

κοινός παρονοµαστής των δύο παραπάνω παραµέτρων, παρονοµαστής που πάντως 

αναδεικνύεται σε σοβαρό καταλύτη για την επικοινωνιακή διαδικασία, είναι το 

θεµατικό πεδίο. Δηλαδή, το θέµα γύρω από το οποίο εκτυλίσσεται η συζήτηση 

αναδεικνύεται σε κριτήριο συµµετοχικότητας και διαλογικότητας.   

Έχοντας συνεπώς κατά νου τα χαρακτηριστικά της κοινότητας θα 

επιχειρήσουµε να καταγράψουµε τα θεµατικά πεδία που απασχολούν τους 

συµµετέχοντες. Μέσω των καταθέσεών τους θα διαφανεί, πρώτον, το πλέγµα των 

                                                             
2 Με τον όρο νήµα (thread) εννοείται η γραµµική ακολουθία των καταθέσεων των συµµετεχόντων στις 
κοινότητες του διαδικτύου οι οποίες έχουν κοινό θεµατικό άξονα, που ορίζεται από τον ευδιάκριτο τίτλο 
του νήµατος. Κάθε εισφορά τοποθετείται κάτω από την προηγούµενη, είναι εµφανές το προσωνύµιο 
αυτού που καταθέτει, ενώ η ηµεροµηνία και η ώρα της κατάθεσης είναι επίσης ορατές.   
3 Η παράθεση αποτελεί τεχνική δυνατότητα του συστήµατος. Κάθε συµµετέχων βρίσκεται δυνητικά σε 
θέση να επισηµάνει το σηµείο της προηγούµενης ανάρτησης στο οποίο αναφέρεται µε τη δικιά του 
περιλαµβάνοντάς την στα λόγια του. Αυτό συµβάλλει στην παρακολούθηση της συζήτησης ειδικά όταν 
οι δύο σχετικές αναρτήσεις είναι χωρικά αποµακρυσµένες.  
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κοινωνικών κανόνων που συγκρατούν τη διεπίδραση (ρόλοι µελών, κανόνες 

συµπεριφοράς, άσκηση εξουσίας εκ µέρους των ηγετικών µορφών της κοινότητας). 

Δεύτερον, θα υπονοηθούν οι κοινές σηµασίες και η κοινή ιστορία της οµάδας όπως 

υλοποιούνται µέσω των γλωσσικών επιλογών του κειµένου. Τρίτον, η επικοινωνιακή 

διαδικασία θα αποκαλύψει τους τρόπους µε τους οποίους η κοινότητα ενσωµατώνει 

στις πρακτικές της την ανάγνωση και τη γραφή και πώς µέσω αυτών προσεγγίζει και 

ενθαρρύνει τη συµµετοχή και άλλων χρηστών.  

 
 

Πίνακας 1. Θεµατικά πεδία της συν- ανάγνωσης 

Συν-ανάγνωση 

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

1. Τι είναι η συν- ανάγνωση 2. Συζήτηση για το περιεχόµενο του 

κειµένου 

ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ 

1.1 Χωρισµός σε ενότητες 2.1 Σχολιασµός της εποχής του κειµένου 

1.2 Ρυθµός της ανάγνωσης 2.2  Σχολιασµός του χαρακτήρα 

1.3 Τήρηση των κανόνων της συν- ανάγνωσης  

 

 

2. Ανάγνωση 

Στο πλαίσιο της διαδικτυακής κοινότητας, στα νήµατα της συν-ανάγνωσης, τα µέλη 

συζητούν τις ενότητες στις οποίες χωρίζεται το ανάγνωσµα και το ρυθµό µε τον οποίο 

θα προχωρήσει η ανάγνωσή του. Η ακολουθία των καταθέσεων που παρουσιάζεται 

(Παράρτηµα Α) προέρχεται από ένα νήµα που περιλαµβάνει τη συνεννόηση για την 

από κοινού ανάγνωση του Εγκλήµατος και Τιµωρίας4 του Ντοστογιέφσκι. Το νήµα 

ονοµάζεται «Συνανάγνωση: Έγκληµα και Τιµωρία- Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι» και κατά 

καιρούς γίνονται και σε αυτό σχόλια και για το περιεχόµενο του κειµένου παρόλο που 

γι’ αυτό προβλέπεται άλλο νήµα.5 Πρόκειται για συζήτηση µε µεγάλη συµµετοχή που 

στην τελική της ανάπτυξη φτάνει τις 97 αναρτήσεις. 

                                                             
4 http://www.λέσχη.gr/forum/showthread.php?4251-Συνανάγνωση-Έγκληµα-και-τιµωρία-Φιοντόρ-
Ντοστογιέφσκι  
5 http://www.λέσχη.gr/forum/showthread.php?698-Έγκληµα-και-Τιµωρία-συζήτηση 
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 Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1 εντοπίζονται στο νήµα της συν-ανάγνωσης δύο 

θεµατικά πεδία: «Τι είναι η συν-ανάγνωση» και «Συζήτηση γύρω από το ίδιο το 

ανάγνωσµα» ενώ κάτω από κάθε θέµα αναπτύσσονται υποθέµατα.  

Η νηµατική µορφή υπονοεί την ύπαρξη της διαλογικότητας. Οι αναρτήσεις 

παρατίθενται όπως εµφανίζονται χρονικά, από την παλαιότερη στην πιο πρόσφατη, 

κάτω από τον τίτλο του νήµατος και µε εµφανή στο επάνω µέρος της σελίδας τον τίτλο 

της ευρύτερης ενότητας στην οποία ανήκει η συζήτηση. Αποτέλεσµα είναι κάθε 

επόµενη ανάρτηση να συνδέεται στενά µε την προηγούµενη και να προκαλείται από 

αυτήν. Η στενή τοπική εξάρτηση των αναρτήσεων υπενθυµίζει συνεχώς ότι αποτελούν 

µια αλυσίδα στην οποία κάθε εκφορά είναι αξεχώριστος σύνδεσµος.  

Η διαλογικότητα αισθητοποιείται και µέσω της χρήσης της παράθεσης εντός του 

νήµατος. Με τη βοήθειά της η ανάρτηση του κάθε µέλους ενσωµατώνεται σε αυτήν του 

συνοµιλητή.  

Την αίσθηση της κοινότητας δεν την εισπράττουµε µόνον όµως λόγω της 

οργάνωσης του χώρου. Σηµαντικό δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η εναλλαγή 

προφορικού και γραπτού λόγου. Το αίσθηµα ότι παρακολουθούµε µια συζήτηση 

παλαιών γνώριµων όπου ο τόνος είναι οικείος και οι σχέσεις των µελών στενές 

εµπεδώνεται µέσω της προσφώνησης «παιδιά» και της χρήσης του πρώτου 

πληθυντικού προσώπου. Πρόκειται για µια ιδιότυπη προφορικότητα που επιβάλλεται 

από το ηλεκτρονικό µέσο. Η προφορικότητα ενισχύεται από τη συµπαράθεση των 

εικονιδιών6 που σχολιάζουν την συναισθηµατική στάση των συµµετεχόντων. Είναι 

γεγονός ότι η αµεσότητα που απελευθερώνεται από την προφορικότητα αυτήν 

συµβάλλει στην αύξηση της συµµετοχικότητας.  

Η εναλλαγή του µέσου (βιβλίου- ηλεκτρονικού υπολογιστή) κορυφώνει τη 

διεπίδραση των µελών. Οι χρήστες έχουν διαβάσει ένα γραπτό κείµενο που προκάλεσε 

τη συµµετοχή τους, ενώ οι καταθέσεις τους αναρτώνται σε γραπτό λόγο -λόγω της 

φύσης του µέσου- µε δεδοµένα τα χαρακτηριστικά  προφορικότητας.   

Από την παράθεση της ακολουθίας των νηµάτων προκύπτει η αίσθηση των µελών 

για την έννοια της από κοινού ανάγνωσης. Ο κοινός ρυθµός και ο σχολιασµός των 

µερών που αναγιγνώσκονται είναι απαραίτητες προϋποθέσεις της επιτυχίας του 

εγχειρήµατος. Η συνεχής διαβεβαίωση ότι όλοι τηρούν το ίδιο πρόγραµµα ανάγνωσης 
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συµβάλλει στη διατήρηση του κοινού ρυθµού. Για να περιγραφεί µε σχετική πληρότητα 

η έννοια της συν- ανάγνωσης στο πλαίσιο της κοινότητας είναι απαραίτητη η 

διερώτηση κατά πόσο στο πλαίσιο που έχουµε µπροστά µας η ανάγνωση που λαµβάνει 

χώρα είναι κριτική ανάγνωση.  

Κύρια προϋπόθεση για την κριτική στάση προς τα κείµενα θεωρώ την έκφραση 

διαφορετικών θέσεων µε αφορµή το περιεχόµενο του κειµένου που διαπιστώνουµε από 

την ακολουθία των αναρτήσεων. Οι συµµετέχοντες δεν δεσµεύονται από καµία αρχή 

για τη λειτουργία της κοινότητας να καταλήξουν σε ένα στέρεο συµπέρασµα για το 

χαρακτήρα και τους στόχους του συγγραφέα. Ενθαρρύνονται να εκφράσουν 

αµφιβολίες, τους δίνεται η δυνατότητα να µην σχολιάσουν καθόλου, αν το επιθυµούν. 

Η ίδια διαδικασία δίνει τη δυνατότητα σε άλλους απλώς να περιδιαβάσουν στο 

εσωτερικό της συζήτησης χωρίς να συµµετέχουν. Αναγνωρίζει βεβαίως σε όλους -

σιωπηλούς και µη- το δικαίωµα να διατηρούν τη µαγεία της αναγνωστικής εµπειρίας 

αµείωτη µε τη χρήση της κάλυψης της πλοκής.7  

Η µόνη πραγµατική δέσµευση που µπορεί να σηµαδέψει την ανάγνωση είναι η 

γραφή. Οι δύο διαδικασίες είναι αλληλοεξαρτώµενες και κάθε γραφή είναι ανάγνωση 

µιας πραγµατικότητας η οποία υπήρξε και αυτή απολύτως εξαρτηµένη από µια 

προηγούµενη γραφή (Compagnon, 2003: 223-24). Αυτό αισθητοποιείται και πάλι µε τις 

αναρτήσεις των µελών.  

 

Πίνακας 2. Θεµατικά πεδία της συν- γραφής 
Συν-γραφή 

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

1. Τι είναι η συν- γραφή 2. Συζήτηση για το κείµενο 

ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ 

1.1 Κανονισµός (συσχετισµός περιεχοµένου της 

κάθε ανάρτησης µε τις προηγούµενες) 

2.1 Σχολιασµός της συνοχής του κειµένου 

(χαρακτήρες, λεπτοµέρειες πλοκής κ.ο.κ) 

1.2 Ρυθµός της συν- γραφής 2.2  Σχολιασµός της σηµασίας των κανόνων 

1.3 Ενίσχυση της προσπάθειας των µελών  2.3  Έµµεση αναφορά στο τι είναι Τέχνη 

                                                                                                                                                                                   
6 Στο Παράρτηµα Γ µπορεί ο αναγνώστης να βρει την ερµηνεία των εικονιδίων που περιλαµβάνονται στις 
αναρτήσεις που αποτελούν το υλικό µας.  
7 Η κάλυψη της πλοκής αποτελεί τεχνική δυνατότητα του συστήµατος. Ο συµµετέχων µπορεί να 
ενεργοποιήσει τη δυνατότητα αυτή µε σκοπό να µην είναι ορατή η πλοκή του κειµένου από άλλους 
συµµετέχοντες, κάτι που θα κατέστρεφε την αναγνωστική εµπειρία τους.   
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3. Γραφή 
Η συν-γραφή, ως συνεργατική µορφή παραγωγής κειµένου, αναπτύσσεται σε δύο 

επίπεδα: στη γραφή για την προαγωγή της συζήτησης και στη συνεισφορά στη 

σκυταλοδροµία γραφής. Μέσω της διαδικασίας αυτής κάθε συνεπής και οργανωµένη 

κοινότητα απελευθερώνει τις απόψεις της για τη γραφή και τη συνδέει µε την 

ανάγνωση.  

Με τη γραφή τα µέλη της κοινότητας απαντούν στο ερώτηµα «πώς µπορώ να 

αντιδράσω στο κείµενο που µου δόθηκε;», να πω δηλαδή αυτά που θέλω 

ενσωµατώνοντας ενδεχοµένως διαφορετικές απόψεις για την πραγµατικότητα ή να 

απαντήσω απλώς σε ό,τι έχω διαβάσει.  

Η δραστηριότητα της συν- γραφής αναπτύσσεται σε ζεύγη νηµάτων. Δηλαδή κάθε 

νήµα συν-γραφής αναπτύσσεται παράλληλα µε ένα νήµα συζήτησης για τη συγγραφή. 

Θα παρακολουθήσουµε ένα µικρό µέρος συζήτησης για τη συγγραφή µε τίτλο: 

«Χριστουγεννιάτικο παραµύθι της Λέσχης του βιβλίου: οδηγίες- συζήτηση».8 Νήµα 

επίσης µεγάλης συµµετοχής µε 196 αναρτήσεις το οποίο παρακολουθεί τις συνεισφορές 

των µελών στη σκυταλοδροµία γραφής που βρίσκεται σε άλλο νήµα.9  

Στον Πίνακα 2 βλέπουµε, πρώτον, το θέµα «Τι είναι η συν- γραφή» που αφορά το 

πώς εισπράττεται η έννοια της συν- γραφής µαζί µε τα υποθέµατά που την αφορούν 

και, δεύτερον, το θέµα «Συζήτηση για το κείµενο» και βεβαίως τα υποθέµατα που 

εντάσσονται κάτω από το ερώτηµα αυτό. Οι µηχανισµοί της διαλογικότητας και της 

συµµετοχικότητας απόκεινται και πάλι στη νηµατική µορφή. Η εναλλαγή του 

προφορικού και του γραπτού λόγου (αλλαγή τρόπου) είναι και εδώ µεγάλης σηµασίας 

για τον προσδιορισµό της διαλογικότητας αφού το ύφος των αναρτήσεων στη συζήτηση 

είναι ύφος προφορικότητας και οικειότητας ενώ το αποτέλεσµα (της συν- γραφής) είναι 

γραπτό κείµενο.  

Η πρώτη ανάρτηση που βλέπει ο χρήστης στην ακολουθία του νήµατος 

(Παράρτηµα Β) συνιστά κείµενο αρχών και έχει διπλό ρόλο. Αφενός ενθαρρύνει τη 

συµµετοχικότητα αφού προσδιορίζει τους όρους υπό τους οποίους µπορεί, όποιος το 

επιθυµεί, να συµµετάσχει και τον ρόλο που θα έχει ως συν- γράφων. Αφετέρου ορίζει 

                                                             
8 http://www.λέσχη.gr/forum/showthread.php?4049-Το-χριστουγεννιάτικο-παραµύθι-της-λέσχης-του-
βιβλίου-οδηγίες-συζήτηση 
9 http://www.λέσχη.gr/forum/showthread.php?4068-Ο-Άη-Βασίλης-άρρωστος 
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από την πρώτη γραµµή την έννοια «οµαδική συγγραφή» την οποία στηρίζει µε τη 

συλλογική γλώσσα και τη διανοµή των ρόλων των συµµετεχόντων· κάθε συµµετέχων 

θα αναρτήσει δύο φορές στο κείµενο, ειδοποιείται όταν έρθει η σειρά του και επαινείται 

αµέσως µόλις η ανάρτησή του κοινοποιηθεί, γεγονός που υπογραµµίζει την άποψη ότι η 

προσπάθειά του συνάδει µε το κλίµα των προηγούµενων αναρτήσεων.  

Το τι συµβαίνει όταν κάποιος παραβιάζει τους κανόνες µπορούµε να το δούµε 

εντελώς αποσπασµατικά εδώ λόγω του ότι η Λέσχη (και σωστά) αφαιρεί από την κοινή 

θέα τις αναρτήσεις που δείχνουν ιδεολογικές ασυνέχειες ή τάσεις των µελών που τυχόν 

σκοπούν στη διατάραξη του κλίµατος της συζήτησης.  

Από την ανάγνωση του διαλόγου προκύπτει η άποψη των συµµετεχόντων για το τι 

είναι συν- γραφή. Μια συνέχεια αναρτήσεων στην οποία ο καθένας παίρνει τη σκυτάλη 

από τον άλλον, αναρτά σε σχέση µε την προηγούµενη κατάθεση σε ορισµένο πλαίσιο 

χρόνου.  

Ωστόσο, το ερώτηµα του ορισµού της συν- γραφής συσχετίζεται και µε το πόσο 

αυθόρµητη δικαιούται να είναι η διαδικασία της συν- γραφής, πόσο πρέπει να την 

επηρεάζουν οι κανόνες και η συστηµατική και σταθερή από την πλευρά των ηγετικών 

µορφών της κοινότητας άσκηση εξουσίας που σκοπεί στην τήρησή τους. Τα ζητήµατα 

αυτά σχετίζονται και µε το ερώτηµα τι είναι τέχνη το οποίο βρίσκεται σπερµατικά εδώ 

και διατρέχει το σύνολο της κοινότητας. Παρόλο που κάθε προβληµατισµός για τον 

προσδιορισµό της τέχνης και του λογοτεχνικού φαινοµένου στο πλαίσιο της κοινότητας 

ξεφεύγει από τους στόχους της εργασίας αυτής, πρέπει να τονισθεί ότι η ενθάρρυνση 

του κάθε µέλους να αναρτήσει κείµενο ή να συµµετάσχει στη συν- γραφή δεν είναι 

ανεξάρτητη από αυτό.  

Επαναλαµβάνω το ερώτηµα: Μπορεί η γραφή στο πλαίσιο αυτό να χαρακτηριστεί 

τοποθετηµένη κοινωνική πρακτική; Έχουµε µια κοινότητα λόγου που παρουσιάζει τα 

δικά της κειµενικά είδη για να απαντήσει στην πραγµατικότητα. Οι κοινοί δηµόσιοι 

στόχοι της αφορούν και τη συν- γραφή, αλλά και την τήρηση των κανόνων που 

σχετίζονται µε αυτήν. Αξιολογούνται οι στρατηγικές της ως κριτικές;  

Το απόσπασµα των κειµενικών καταθέσεων που χρησιµοποιήσαµε είναι µικρό για 

να καταλήξουµε σε ένα απόλυτο ναι ή ένα απόλυτο όχι. Δύο πράγµατα όµως 

συµβαίνουν µε βεβαιότητα: η κοινότητα λόγου που έχουµε µπροστά µας διαχειρίζεται 

κριτικά τις γλωσσικές συµβάσεις αφού χρησιµοποιεί το διαδίκτυο ως χώρο ανάρτησης 
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αντίστοιχων µε αυτές που συν- αναγιγνώσκονται κειµενικών µορφών και καλεί τα µέλη 

της ως ενεργούς συνοµιλητές στη διαδικασία της κατασκευής. Δεύτερον, τα κείµενά 

της είναι πολυφωνικά, ενσωµατώνουν τους ποικίλους λόγους που αρθρώνουν τα µέλη 

της, και εξαρτώνται από τα αναγνώσµατα της. Θα µπορούσαµε λοιπόν να µιλήσουµε 

για στρατηγικές κινήσεις της κοινότητας προς το κείµενο (Luke et al, 2001: 117), 

κινήσεις που αξιολογούνται ως κριτικές.  

 

4. Συµπερασµατικές παρατηρήσεις  
Νοµίζω ότι η αυθόρµητη οργάνωση της διαδικτυακής κοινότητας µάς δίνει τη 

δυνατότητα να αποκοµίσουµε συµπεράσµατα για τη διαµόρφωση της τάξης σε 

κοινότητα κριτικού γραµµατισµού.  

 Μέσω της διαδικτυακής κοινότητας το κείµενο αναδεικνύεται σε σηµαίνουσα 

παράµετρο αφού διαπιστώνεται για άλλη µια φορά η αξία του ως συµβολικής µορφής 

µέσω της οποίας µπορούµε να κατανοήσουµε τον κόσµο. Ενώ λόγω της δύναµης και 

των δυνατοτήτων της γλώσσας το κείµενο γίνεται φορέας διαφορετικών απόψεων που 

ενσωµατώνονται σε αυτό, γεγονός που αντικατοπτρίζει την κοινωνική ποικιλότητα.  

Είναι γνωστό ότι διαφορετικές κοινότητες διαβάζουν και ερµηνεύουν διαφορετικά 

τα κείµενα υιοθετώντας διαχρονικά τις δικές τους αναγνωστικές πρακτικές. Τη 

δυναµική της σχολικής τάξης ως φύσει τέτοιας κοινότητας ζητούµε να αναδείξουµε 

µέσω της επέκτασής της και στο Διαδίκτυο. Συνδέοντας την ανάγνωση της λογοτεχνίας 

στην αίθουσα µε την πρόταξη και την κειµενοποίηση των ερµηνειών στη διαδικτυακή 

κοινότητα, δίνουµε τη δυνατότητα άµεσης κοινοποίησης των κειµένων –λογοτεχνικών, 

πληροφοριακών και σχολιαστικών- των µαθητών ενώ ικανοποιούνται δύο κορυφαία 

ζητούµενα· αξιοποιείται η εµπειρία που φέρνει µαζί του ο µαθητής, υλοποιείται η 

εύλογη επιθυµία να αναπτύξει δικές του αναγνωστικές πρακτικές και να ακουστεί η 

φωνή του.  

Η απόπειρα αξιοποίησης των παραπάνω παρατηρήσεων στο πλαίσιο της σχολικής 

τάξης είναι σε εξέλιξη. Οι προβληµατισµοί από τη χρήση των αρχών λειτουργίας και 

των τρόπων συνοικοδόµησης του νοήµατος της αυθόρµητης διαδικτυακής κοινότητας 

αξιοποιούνται στην παράλληλη προς το δια ζώσης µάθηµα της λογοτεχνίας 

διαδικτυακή συζήτηση που λειτουργεί για δύο τµήµατα Γυµνασίου της Θεσσαλονίκης. 

Περιµένουµε λοιπόν να µας αποκαλυφθούν οι δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο 
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στην ανάδειξη της σχολικής αίθουσας σε περιβάλλον καλλιέργειας κριτικού 

γραµµατισµού.  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

ΣΥΝ- ΑΝΑΓΝΩΣΗ10 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ: Παιδιά εγώ δεν µπορώ αύριο! Θέλω πολύ λίγο για να τελειώσω αυτό 
που διαβάζω, όποτε το ξεκινάω λίγο αργότερα..  

ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΗΡΕΥΤΗΣ: Μην αγχώνεσαι, θα πάµε χαλαρά στην αρχή.  

[…] 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΗΡΕΥΤΗΣ: Το βιβλίο ξεκινάει ως εξής: Μια εξαιρετική βραδιά του 
Ιούλη....11. Και λίγο αργότερα, στο δωµάτιο της γριάς τοκογλύφου: Και ο ήλιος που 
εκείνη τη στιγµή έγερνε στη δύση το φώτιζε. Εδώ χωρίς να το εξηγεί, έχουµε τις 
περίφηµες Λευκές Νύχτες που ως γνωστόν επικρατούν στην Αγία Πετρούπολη το 
καλοκαίρι.  

ΜΟΡΦΕΑΣ: πάντως παιδιά ο Μαρµελάντοφ µου χαράχθηκε στη µνήµη!! Κάθοµαι 
και σκέφτοµαι γενικά τα άτοµα που έχω γνωρίσει στη ζωή µου, και πιστεύω θα 
συµφωνείτε πως όλοι µας έχουµε γνωρίσει άτοµα παρόµοιας φυσιογνωµίας! Όχι σε 
τέτοιο βαθµό πιστεύω αλλά σίγουρα κάτι παρόµοιο!! 
Εµένα πάντως κάτι µου λέει πως ο Φίοντορ δεν τον έβγαλε τον χαρακτήρα αυτό 
εντελώς από τη φαντασία του.. 

(ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΗΡΕΥΤΗΣ: έχουµε τις περίφηµες Λευκές Νύχτες που 
ως γνωστόν επικρατούν στην Αγία Πετρούπολη το καλοκαίρι)  

τι εννοείς? πρώτη φορά τις ακούω..  

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Οι «λευκές νύχτες» είναι ορατές σε γεωγραφικά πλάτη µεταξύ 60° και 
66°, δηλαδή στα εξωτερικά όρια των αρκτικών κύκλων, κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού. Ο ήλιος δύει µεν, αλλά βρίσκεται ελάχιστα κάτω από τον ορίζοντα - 
αυτό έχει ως αποτέλεσµα την ύπαρξη φωτός στον ουρανό, ώστε δραστηριότητες σαν 
το διάβασµα να είναι εφικτές χωρίς επιπλέον φωτισµό.[…] 

                                                             
10 Παρατίθενται οι αναρτήσεις των µελών χωρίς να αλλαχθεί η ορθογραφία και η στίξη τους. Επειδή, 
λόγω χώρου, δεν είναι δυνατή η παράθεση όλων των αναρτήσεων παραθέτουµε εδώ αυτές που 
συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη του σκεπτικού των παραπάνω σελίδων. Μεταξύ των αναρτήσεων 
τοποθετούνται αποσιοποιητικά εντός γωνιωδών αγκυλών για να δειχθεί ότι η ανάρτηση δεν ακολουθεί 
αµέσως από κάτω. Στα παραρτήµατα καταγράφεται η ύπαρξη παραθέσεων. Τα λόγια του συνοµιλητή 
που περιέχονται στην ανάρτηση κάθε χρήστη παρουσιάζονται µέσα σε παρένθεση µετά από τη λέξη 
ΠΑΡΑΘΕΣΗ και το όνοµα του τελευταίου. Στις αναρτήσεις που θα παρουσιαστούν εδώ υποδεικνύονται 
τα σηµεία στα οποία υπάρχει η κάλυψη της πλοκής µε την ύπαρξη της φράσης ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΛΟΚΗΣ 
εντός γωνιωδών αγκυλών. Τα σχολιαστικά εικονίδια του πρωτοτύπου έχουν αντικατασταθεί και στα δύο 
παραρτήµατα µε αριθµούς εντός γωνιωδών αγκυλών (π.χ. [3]). Ο αναγνώστης µπορεί να βρει τα 
εικονίδια και τις σηµασίες τους στο Παράρτηµα Γ. 
11 Η έντονη γραµµατοσειρά είναι του πρωτοτύπου.  
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[…] 

ΜΟΡΦΕΑΣ: τα κεφάλαια πως θα τα πάµε? Για να ξέρουµε αν θα προχωράµε ή θα 
περιµένουµε τους άλλους..  

 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΗΡΕΥΤΗΣ: Πάµε µέχρι το 4ο και βλέπουµε αν θα φτάσουν και οι 
άλλοι, σχολιάζοντας.  

ΑΝΑΜΠΕΛ ΛΗ: Να ξεκινήσω κι εγώ από αύριο; Ψάχνω µια αφορµή να το διαβάσω, 
όλο το αναβάλλω...  

 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ:(ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΝΑΜΠΕΛ ΛΗ: Να ξεκινησω κι εγώ από αύριο; Ψάχνω 
µια αφορµή να το διαβάσω, όλο το αναβάλλω...): Ναι, ξεκίνα το! Σήµερα το 
ξεκίνησα και µπορώ να πω ότι κυλάει πολύ όµορφα και δεν είναι καθόλου 
κουραστικό.  

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Ξεκινάω κι εγώ αύριο![1] 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΗΡΕΥΤΗΣ: Ωραία λοιπόν, καλό θα ήταν να σχολιάσετε ως το Κ4 για 
να συγχρονιστούµε. Περιµένουµε λοιπόν αυτοί που φτάσαµε εκεί. 

[…] 

ΜΟΡΦΕΑΣ: Καλά, έτσι όπως πάµε, µέσα από ένα βιβλίο θα µάθουµε όλη την 
ιστορία και την παράδοση της Ρωσίας! Αλλά παιδιά, πραγµατικά αυτό είναι που 
λατρεύω στα βιβλία. Ότι πάντα µα πάντα θα σου µάθουν κάτι καινούργιο!!!  

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ: […] Τι έχετε να πείτε για τον χαρακτήρα του Ρασκόλνικοβ µέχρι 
τώρα;  

[…] 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΗΡΕΥΤΗΣ (ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ): Πριν από το χαρακτήρα, µας 
δίνει την εικόνα της απόλυτης ανέχειας και ταπείνωσης που τον διαµορφώνει. Και 
µας βάζει ν' αναρωτηθούµε, τελικά η γριά αξίζει να ζεί;!!! Παρασύρει τους 
αναγνώστες και τους κάνει συµµάχους του Ρασκόλνικωφ! Αλλά τελικά, ποιόν 
πείραξε η γριά τοκογλύφος; Αξίζει να πεθάνει;  

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ: Γενικά ο συγγραφέας αποτυπώνει το κλίµα της εποχής και βλέπουµε 
ότι υπάρχουν οι πολύ πλούσιοι και αυτοί που ζουν στην ανέχεια. Εγώ προσωπικά δεν 
έχω γίνει σύµµαχος µε τον πρωταγωνιστή, γιατί όπως βλέπουµε έχει ευκαιρίες για να 
δουλέψει και δεν το κάνει. Μου φαίνεται για µια διαταραγµένη προσωπικότητα που 
παλεύει πολύ µέσα του. Θα δείξει η συνέχεια µάλλον αν τελικά είχε δίκιο που πήρε 
αυτή την απόφαση..  

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΗΡΕΥΤΗΣ): Μου θυµίζει τον 
προβληµατισµό σχετικά µε τη θανατική ποινή. Αξίζει να ζει ο δολοφόνος; Ίσως το 
ότι ζει να είναι µεγαλύτερη τιµωρία γι' αυτόν απ' τον θάνατο του. Έτσι και η γριά 
''τιµωρείται'' µε αυτή τη µίζερη ζωή. Αργότερα το ερώτηµα επεκτείνεται. Κι αν ο 
θάνατός της έφερνε ευτυχία σε πολλούς άλλους ανθρώπους; Τότε αξίζει να πεθάνει; 
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http://www.youtube.com/watch?v=kBdfcR-8hEY Βέβαια ο Ρασκόλνικωφ 
τουλάχιστον ως τώρα δε λειτουργεί ως ''τιµωρός'', δε θέλει να γλιτώσει τον κόσµο 
απ' την κακία της γριάς. Χρησιµοποιεί την κακία της αλλά και τον σκοπό για τον 
οποίο χρειάζεται τα λεφτά της για να ελαφρύνει τη δική του θέση.  

ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΗΡΕΥΤΗΣ: Καληµέρα! Φτιάχνω καφέ και χώνοµαι στις σελίδες. 
Ευστρατία ναι, είναι τεµπέλης. Το µόνο που έχει καλό είναι η ψυχή του. Είδαµε τα 
τελευταία του χρήµατα να τ' αφήνει κρυφά στους δυστυχισµένους και όλ' αυτά µου 
φαίνονται πολύ σηµαντικά για το έργο. 

ΑΝΑΜΠΕΛ ΛΗ: Μόλις βρήκα τους δυο τόµους µου από τις εκδόσεις Γκοβόστη. 
Ντροπή αλλά ούτε που τους είχα βγάλει από το χάρτινο που είναι µέσα. Ξεκινάω, 
διαβάζω γρήγορα, θα σας φτάσω!  

[…] 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ: Mόλις τελείωσα το πρώτο µέρος.. Πού βρίσκεστε οι υπόλοιποι; 
[ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΛΟΚΗΣ] 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΗΡΕΥΤΗΣ: Κι εγώ φτάνω εκεί, σε δυό τρεις σελίδες και πραγµατικά 
τα ‘κανε µούσκεµα! 

 
ΦΑΡΟΦΥΛΑΚΑΣ: χµ.. µήπως να τα βάζατε σε "πλοκή" ; νοµίζω πως πολλοί κάνουν 
κλικ βιαστικά στο νήµα και έρχονται αντιµέτωποι µε όλες τις λεπτοµέρειες που 
γράφετε εδώ.[2] 
[…] 
 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ: Θέλω γύρω στις 20 σελίδες για να τελειώσω το δεύτερο µέρος.. Πάντως 
πολλές φορές πιάνω τον εαυτό µου να φαντάζεται το ύφος και την έκφραση του 
προσώπου που µπορεί να έχει ο Ρασκόλνικοβ σε διάφορες καταστάσεις, όπως εδώ 
π.χ. που λέει 
[ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΛΟΚΗΣ] 
 
 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: (ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ)Το ίδιο κι εγώ! Είναι απολαυστικές οι 
περιγραφές του!  

ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΗΡΕΥΤΗΣ: Σε περιµένω για να ξεκινήσουµε µαζί το 3ο. Οι άλλοι που 
είστε; 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Απόλλωνα έχω προχωρήσει πολύ.. είµαι στο 4ο κεφάλαιο του 5ου 
µέρους. Γι' αυτό δε σχολιάζω κιόλας να µη σας το χαλάσω. Βιάζοµαι γιατί έχω και 
εργασίες για τη σχολή! [3] 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΗΡΕΥΤΗΣ: Μπορείς να σχολιάζεις για τα κεφάλαια που 
βρισκόµαστε εµείς.  
[…] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

ΣΥΝ-ΓΡΑΦΗ 

ΧΡΥΣΗΙΔΑ: Ας αρχίσω λοιπόν µε κάποια αυτονόητα: 
 
1. Όπως σε κάθε οµαδικό παιχνίδι έτσι και στην οµαδική συγγραφή πρέπει να 
λειτουργούµε σαν οµάδα και όχι σαν µονάδες. Έτσι λοιπόν δεν γράφουµε για να 
εντυπωσιάσουµε µε το ύφος µας ή το λεξιλόγιο που διαθέτουµε κλπ αλλά 
συµµορφωνόµαστε στο ύφος και στο γενικότερο στυλ που φαίνεται να επικρατεί. 
Εδώ, ιδιαίτερες αρετές προσαρµοστικότητας θα πρέπει να επιδείξουµε όσοι θα 
γράψουµε προς το τέλος, ενώ οι πρώτοι θα είναι αυτοί που στην ουσία θα δώσουν το 
χαρακτηριστικό στίγµα του παραµυθιού. 
  
 
2. Διαβάζουµε όλοι ανεξαιρέτως τις παραγράφους των µελών, για να γνωρίζουµε 
την πλοκή µε κάθε της λεπτοµέρεια. Θα είναι πρόβληµα αν ο ήρωας έχει 
παρουσιαστεί ξανθός πχ και κάποιος παρακάτω µιλήσει για τα µαύρα του µαλλιά. 
 
3. Η οµαδική συγγραφή έχει ένα «σπαστικό» χαρακτηριστικό: διαβάζεις κάτι και 
όπως είναι φυσικό φαντάζεσαι τη συνέχειά του. Όµως, η συνέχεια που δίνεται 
τελικά από το µέλος που γράφει, δεν έχει καµία σχέση µε τη συνέχεια που είχες 
φανταστεί. Οπότε, το ξαναπαίρνεις όλο απ’ την αρχή… 
 
4. Το παραµύθι πρέπει να έχει έναν κεντρικό ήρωα, του οποίου τις περιπέτειες θα 
παρακολουθήσουµε. Ο ήρωας στο 95% των περιπτώσεων παρουσιάζεται στην 
πρώτη παράγραφο του παραµυθιού. Αν λοιπόν η πρώτη παράγραφος του 
παραµυθιού µας παρουσιάσει ένα ορφανό που γράφει γράµµα στον Άγιο Βασίλη, 
τότε θα είναι λίγο περίεργο να το γυρίσουµε και να κάνουµε κεντρικό ήρωα τον 
κολλητό του. Όλα γίνονται βέβαια, αλλά νοµίζω ότι στην οµαδική συγγραφή θα είναι 
καλύτερα να αφήσουµε τους πειραµατισµούς και να περιοριστούµε στα κλασικά 
πρότυπα.  

Αυτές είναι κάποιες πρώτες σκέψεις που έκανα και µε την πείρα άλλης µιας 
κυκλοµυθίας που παλέψαµε κάποτε εδώ στη λέσχη, αλλά δε µας βγήκε. 
Οποιεσδήποτε πρόσθετες σκέψεις ας κατατεθούν εδώ, όπως επίσης και απορίες.  
 
Τέλος, ονόµασα αυτό το νήµα «οδηγίες – συζήτηση», για να το έχουµε σαν βοήθηµα 
σε όλη τη διάρκεια της συγγραφής και να συζητάµε εδώ οτιδήποτε προκύπτει: σχόλια 
για την παράγραφο που µόλις γράφτηκε, σκέψεις κλπ.  
 
ΑΛΙΚΗ: Από µια φορά θα γράψουµε όλοι, σωστά;  

ΧΡΥΣΗΙΔΑ:Χµµµ, αυτό δεν το σκέφτηκα καθόλου. Έχω τώρα µπροστά µου το 
Κοριτσάκι µε τα Σπίρτα και τη Χιονάτη και έχουν και τα δυο τους πολύ περισσότερες 
από είκοσι παραγράφους. Θέλετε να γράψουµε από 2 φορές ο καθένας;  

ΝΗΡΗΙΔΑ: Νοµίζω αυτό είναι ανάλογα πόσο θα πάει. Μην κάνει κοιλιά και το 
παρατραβήξουµε αλλά µην τελειώσει και απότοµα. Οπότε βλέπουµε πως πάει και το 
συζητάµε στην πορεία;  
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ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΗΡΕΥΤΗΣ: Μία πρόταση. Να δηλώσουν συµµετοχή οι επίδοξοι 
συµµετέχοντες, έως την Κυριακή 25 - 11 στις 22:00 και να γίνει κλήρωση σειράς, 
από τον πρώτο ως τον τελευταίο. Αν κάποιος δεν έχει δει το νήµα, ως την ώρα που 
θέσαµε και θέλει να γράψει, δεν θα µπορεί να είναι ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος.  

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ: Μήπως θα ήταν καλύτερα, να αναλάβει κάποιος την επιµέλεια του 
κειµένου; 

Κάποιος, -α, µε εµπειρία στο αντικείµενο; Αυτό ίσως αφαιρέσει ένα µέρος από τον 
αυθορµητισµό του έργου, αλλά θα του προσδώσει καλύτερη και πιο στρωτή µορφή.  

ΧΡΥΣΗΙΔΑ: Νηρηίδα, αυτό που λες είναι σωστό, δηλαδή "όσο πάει". Εγώ απλώς 
ήθελα όλοι οι συµµετέχοντες να προσφέρουν το ίδιο. Ας το αφήσουµε όσο πάει, 
άλλωστε εδώ θα είµαστε να τα λέµε.  

Απόλλωνα, τα σχετικά µε τις συµµετοχές βρίσκονται στο άλλο νήµα. Εκεί εξήγησα 
και πώς έβγαλα τη σειρά. Κατά τον ίδιο τρόπο σκέφτοµαι να γίνει και η τελική 
κατάταξη µε τα υπόλοιπα παιδιά που θέλουν να συµµετέχουν. Αν έχεις κάποια 
ένσταση, γράψ' το εκεί. 

 Αδαµάντιε, ας γραφτεί πρώτα και αν χρειάζεται, κάποιος θα βρεθεί να το 
επιµεληθεί. [3] 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ: Χρύσα, εννοώ κατά την διάρκεια της συγγραφής. Να την καθοδηγεί. 
Για αυτό και λέω ότι αυτό ενέχει τον κίνδυνο να χαθεί ο αυθορµητισµός του 
κειµένου.  

 
ΧΡΥΣΗΙΔΑ: Αααα, τώρα κατάλαβα. Γι' αυτό, πάντως, ξεκίνησα αυτό το νήµα, για να 
συζητάµε τις στραβοτιµονιές που θα κάνουµε. Ας είµαστε όλοι προετοιµασµένοι ότι 
µπορεί να γράψουµε και να σβήσουµε κάµποσες φορές.  
Και στην τελική, ένα παραµυθάκι είπαµε να γράψουµε, όχι το απόλυτο αριστούργηµα 
[3] και θα το γράψουµε [4] 
 
ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ: Έχω την αίσθηση ότι το βαραίνουµε χωρίς λόγο. 
Σε µια διασκεδαστική δραστηριότητα, οι πολλοί κανόνες αφαιρούν την αίγλη της 
δηµιουργίας και προσδίδουν ένα αίσθηµα καταναγκασµού και συµµόρφωσης στις 
δοθέντες νόρµες. 
Με δεδοµένο µάλιστα ότι υπάρχουν πολλοί συµµετέχοντες, θα είναι απολαυστικό να 
τρέχουν παράλληλα πολλοί ρόλοι µε διαφορετικές ιδιότητες. Η γραµµική και επίπεδη 
εξέλιξη της ιστορίας, εκτός από προβλέψιµη είναι και βαρετή. 
Εν κατακλείδι, φρονώ ότι θα ήταν άκρως διασκεδαστικό να κινηθούµε έξω από τα 
κλασσικά πρότυπα (όπως λέει και το αρχαίο ελληνικό ρητό "Think out of the box"). 
Υ.Γ. Τα παραπάνω είναι απλά προσωπικές σκέψεις, δεν έχουν ρόλο παρέµβασης στη 
διαδικασία.[3] 
 
ΦΑΡΟΦΥΛΑΚΑΣ: Καπνιστή, η ιδέα της Χρυσηίδα είναι να βγει µια ιστορία "που 
στέκει" σαν αφήγηση, σαν πλοκή. Αυτό δεν γίνεται δίχως συντονισµό και κανόνες. 
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Από πολλή εµπειρία πάνω στο θέµα εδώ στην Λέσχη. Το έχουµε δει πολλές φορές να 
γράφει ο καθένας ό,τι θέλει κι όπως του έρχεται.  
 
ΛΟΡΕΝΑ: Πολύ ωραίο ως εδώ.. θα έχει και συνέχεια; Και από ποιον;  
 
ΧΡΥΣΗΙΔΑ: Όµορφο και απλό το ξεκίνηµα του Αδαµάντιου, που τον ευχαριστούµε. 
[3] 
 
Αλίκη, δικό σου [3] (Αν συµφωνείτε και οι υπόλοιποι, θα έλεγα να αφήσουµε στο 
νήµα του παραµυθιού µόνο το παραµύθι, χωρίς σχόλια, ώστε οι συγγραφείς να 
µπορούν να το διαβάζουν µε ευκολία. Λόρι, αν δε σε πειράζει, µετέφερε το σχόλιό 
σου εδώ)  
 
[…] 
 
ΧΡΥΣΗΙΔΑ: Εφόσον ο ΓιάννηςΝτι φαίνεται ότι δεν θα γράψει, Έµιλυ µπορείς να 
ετοιµάζεσαι. Γενικότερα, ας το βάλουµε σαν κανόνα, να περιµένουµε ένα 24ωρο το 
κάθε µέλος να γράψει. Αν ο χρόνος αυτός περνάει, µπορεί να συνεχίσει ο επόµενος.  
 
[…] 
 
ΧΡΥΣΗΙΔΑ: Κάτι µου λέει ότι ο Ιαβέρης δεν πήρε είδηση πως είναι η σειρά του... 
Επόµενη παίκτρια πάντως είναι η Ίζι.  
 
ΙΑΒΕΡΗΣ: (ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΧΡΥΣΗΙΔΑ) Εδώ είµαι, ρε παιδιά!!!! Το είδα φυσικά, 
απλά σκέφτοµαι ακόµα τι να γράψω. Αύριο το πρωί, το αργότερο, είµαι έτοιµος. [3] 
 
ΧΡΥΣΗΙΔΑ: Ε, δώσε ένα σήµα ζωής, βρε Ιαβέρη. Πού να το ξέρω; Εγώ είδα που 
πέρασε το 24ωρο σου και γι' αυτό µίλησα. 
Σε περιµένουµε. [3] 
[…] 

ΦΑΡΟΦΥΛΑΚΑΣ: Σήµερα ήµουν εκτός και διάβαζα από κινητό που δεν µε βολεύει 
ιδιαίτερα να παρακολουθήσω την λέσχη και να γράψω. 

Καπνιστή, πολύ φάουλ η ανάρτησή σου. Τρολαριστότατη. 

Χρυσηίδα, κακώς έδωσες συνέχεια και διάσταση στον εκνευρισµό. 
Νπαπς, κακώς πετάχτηκες να συντονίσεις ενώ υπάρχει ήδη συντονιστής. Άλλη µια 
από αυτές τις µικρές κινήσεις σου που καταφέρνουν να οδηγούν σε κάτι µεγαλύτερο. 
 
Λοιπόν, νοµίζω πως κάποιοι µεταφέρατε εδώ τον εκνευρισµό από προηγούµενες 
υποθέσεις. Νοµίζω πως δεν θα είναι άσχηµο να αποµακρυνθείτε για λίγο ώστε να 
βρούµε την ηρεµία µας οι υπόλοιποι και να συνεχίσουµε το όµορφο παραµύθι. 
 
Ας αναλάβει κάποιος άλλος τον συντονισµό. Αδαµάντιε, θα σε ενδιέφερε;  

[…]  




