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Δρ. Φ. ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ, Σχολικός σύμβουλος 
 
«Η σχηματική κριτική και η κριτική με σχήματα» 
 
 
 Η σκέψη ως φαινόμενο ανθρώπινο και ως μέσο με το οποίο το άτομο 
διαχειρίζεται τον κόσμο αποτελεί αντικείμενο έρευνας προκειμένου να 
προσδιοριστούν οι όροι και να αναλυθούν οι παράγοντες που το 
καθορίζουν. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι όπως ήταν φυσικό η 
εμφάνιση των επιστημονικών κλάδων εκείνων που μελετούν συστηματικά 
τη σκέψη, η εξέλιξη των ανθρωπιστικών επιστημών που αναζητούν μέσα 
από τη σκέψη τις κατηγορίες της και η κατανόηση του πνευματικού 
πολιτισμού ο οποίος συνιστά προϊόν και μέσο της σκέψης.  Η σκέψη δηλ. 
ταυτίζεται με το γεγονός της πνευματικής ζωής και αποτελεί την 
καθοριστική ουσία της ύπαρξης η οποία μέσα από τις εκδηλώσεις του νου 
πραγματώνεται. Είναι βεβαίως η σκέψη ο προσωπικός χαρακτήρας του 
υποκειμένου και ο ατομικός του αριθμός, αφού με τη σκέψη προσδιορίζεται 
το άτομο και ενεργεί. Πράγματι η σκέψη είναι κάθε προσπάθεια 
αυτοπροσδιορισμού και αυτοσυνειδησίας του ανθρώπου που καθορίζει τη 
θέση του στον κόσμο και περιλαμβάνει κάθε δράση με την οποία το άτομο 
αυτοανακαλύπτεται ως οντότητα. Πρόκειται επίσης για λειτουργία με την 
οποία ο σκεπτόμενος άνθρωπος κρίνει, διακρίνει, αντιλαμβάνεται, αναλύει, 
αφαιρεί και συνάγει συμπεράσματα με τα οποία επιτυγχάνει πνευματικούς, 
πρακτικούς, ηθικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Αυτό μας επιτρέπει να 
υποστηρίξουμε πως η σκέψη είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος 
εκφράζεται και συνιστά το έσχατον υπαρξιακό γεγονός χάριν του οποίου 
ενεργεί το άτομο ως άνθρωπος.  
 Με την ευρεία του όρου έννοια ως σκέψη μπορούμε να θεωρήσουμε 
κάθε σύλληψη του υποκειμένου που αποτελεί προέκταση της συνείδησης 
και προϋπόθεση της λογικής και της πράξης. Κι όλα αυτά βεβαίως 
εξετάζονται από το πρίσμα της συλλογιστικής η οποία προκύπτει από την 
ελεύθερη περιδιάβαση του νου και από την ιδιομορφία του. Είναι δηλ. 
σκέψη για τις σκέψεις και εμπειρία εσωτερική η οποία για τη 
νευροφυσιολογία αποτελεί άποψη υποκειμενική.  
 Ωστόσο η αναφορά της σκέψης στον εαυτό της ως ενέργεια 
εσωτερική διαθέτει τη δύναμη εκείνη που βοηθά το άτομο να βιώνει το 
θαύμα του μυαλού που είναι αδύνατο να υποστεί ποιοτική και ποσοτική 
μέτρηση παρόμοια με κείνη που υφίστανται τα αντικείμενα. Θα ήταν 
πράγματι δύσκολο να συλλάβουμε το γεγονός της σύλληψης της γνώσης 
αφού η ανακάλυψή της ως εκδήλωση εκτείνεται πέρα από τα όρια των 
συνάψεων και των νευροδιαβιβαστών. Κι αυτό γιατί η σκέψη ως θαύμα 
ανεξαρτοποιείται από χωροχρονικές παραμέτρους και συντελεί ακόμη και 
σε οριακά επίπεδα συλλογισμών. Αυτή η διάσταση της σκέψης θα 
μπορούσε να την κατατάξει στις κατακτήσεις εκείνες του ανθρώπου που 
δεν έχουν ολοκληρωθεί και επομένως δε δύναται τούτη πλήρως να 
ερμηνευτεί.  
 Δε χωρά αμφιβολία πως η σκέψη ως εν δυνάμει φαινόμενο 
περικλείει άγνωστα στοιχεία προσδιορισμού τα οποία όσο κι αν 
ανακαλύπτονται αφήνουν το μεγαλύτερο μέρος τους ανεξερεύνητο. 
Αποτελεί θα λέγαμε η σκέψη ένα σύμπαν το οποίο συλλαμβάνεται με μέσο 
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την ίδια την ύλη που αποσκοπεί να συλλάβει. Έτσι όμως όσο μέρος 
κατανοείται άλλο τόσο δημιουργείται ως αντικείμενο προς διερεύνηση. 
Παρόλα αυτά η σκέψη ως δημιουργία διέπεται από αρχές και αποτελείται 
από ουσίες οι οποίες μετά από διεργασία μορφοποιούνται σε κατασκευές 
που λειτουργούν. Αυτό όπως είναι φυσικό μας επιτρέπει να αναζητούμε 
τους νόμους που διέπουν το μυαλό και μας δημιουργεί την ανάγκη να 
κατανοήσουμε τις δυνάμεις που οδηγούν στη σύλληψη της σκέψης. 
 Πρωτίστως η αποτελεσματικότητα της σκέψης και ο επικοινωνιακός 
της χαρακτήρας μας αναγκάζουν  να συμφωνήσουμε με την άποψη που 
θέλει τη σκέψη μέσο με διαστάσεις, ποιότητα και ποσότητα. Τη θέση μας 
αυτή την υπαγορεύει βεβαίως και η ταύτιση της γλώσσας με το 
συλλογισμό, ο οποίος σύμφωνα με το Σωσίρ καταλαμβάνει τη μια σελίδα 
ενός φύλλου που αν καεί καίει ταυτόχρονα και τον προφορικό λόγο. 
Συνεπώς η σκέψη είναι γλώσσα με υλική υπόσταση, άποψη που 
επαληθεύεται από τη γεωμετρική έκταση του συλλογισμού.  
 Τη συγκεκριμένη μορφή αυτή του μυαλού την αντιλαμβάνεται 
επίσης κανείς αν παρακολουθήσει την τακτική συγκρότησης των 
προτάσεων και παρακολουθήσει τον τρόπο που ολοκληρώνεται το νόημα. 
Κατ’ εξοχήν το φαινόμενο αυτό το συνειδητοποιεί αν αντιληφθεί κανείς την 
άσκηση κριτικής και επιχειρήσει να την απεικονίσει. Θα διαπιστώσει τότε 
πως η σκέψη με τη μορφή της κριτικής είναι κίνηση, είναι σημεία που 
μορφοποιούν διαδρομές οι οποίες στην απλή τους μορφή και στη σύνθεσή 
τους παραμένουν σαφείς.  
 Είναι συγκεκριμένα η κριτική Βε (V) και ευθείες → που με τους 
συνδυασμούς φτιάχνουν σύνθετα V και σύνθετες ευθείες. Η ομορφιά τους 
έγκειται μάλιστα και στο γεγονός ότι ενυπάρχουν το ένα μέσα στο άλλο και 
λειτουργούν ανεξάρτητα και μαζί χωρίς να χάνουν την ομαδικότητα και την 
ατομικότητά τους. Πρόκειται θα πρέπει να πούμε εδώ για σχήματα που 
γεννιούνται από τις λέξεις και τις ερωτήσεις, οι οποίες αναγκάζουν να 
ενεργούν σχεδιαστικές αρχές οι οποίες επιτρέπουν από ένα σημείο να κινεί 
η ευθεία και στη συνέχεια να δημιουργεί συναρτήσεις στοιχείων που έχουν 
σχέση συνέπειας. Τα σχήματα ως αφετηρία της κριτικής και η κριτική ως 
αιτία σχηματισμού των σχημάτων φαίνεται από το παράδειγμα της 
πρότασης «η αμφιβολία είναι αρετή» η οποία ως γεωμετρικό σχήμα ευθεία 
ενεργοποιεί και ενεργοποιείται μεταξύ των άλλων και από την ερώτηση της 
αιτίας γιατί. Σ’ αυτή την περίπτωση αναγκάζεται ο λόγος για να αποδειχθεί 
να υποστεί την εξέλιξη που η μεταβατική δίνει. Έτσι χάνει η πρόταση την 
ευθύγραμμη διάσταση και αφού οι λέξεις με συσχετισμό διαγράψουν 
συλλογιστικές αποστάσεις αφήνουν τα ίχνη του V το οποίο μπορεί με νέες 
ερωτήσεις και νέες γλωσσικές συναρτήσεις να δώσουν νέα V και νέες 
ευθείες. Σχηματίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο νέα σχήματα τα οποία 
συνιστούν αποικίες ομοειδών διαγραφών, οι οποίες στη συνέχεια 
αποτελούν και την αφετηρία νέων συλλογισμών. Έτσι η κριτική από τη 
γέννηση του σχήματος μορφοποιείται ως σχήμα και ύστερα διαστέλλεται σε 
νέα κριτική που αποτελεί την αφετηρία των νέων σχημάτων. Κατ’ αυτή την 
έννοια η σχέση και πιο συγκεκριμένα η ανάλυση με τη μορφή της κριτικής 
είναι συγκρότηση σχημάτων που για να αναγνωστούν χρειάζεται το αυτί να 
ακούει οπτικά. Επιβάλλει δηλ. το σχήμα της γραφής και την σχηματική 
ανάγνωση η οποία συνίσταται σε αφαίρεση και σύλληψη των εκθετών και 
των V που εμπεριέχουν το νόημα της πρότασης.  
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 Οφείλουμε εδώ να επισημάνουμε πως τα σχήματα για να 
δημιουργηθούν πέρα από τις δυνάμεις χρειάζονται και πεδίο το οποίο 
προσφέρεται πάντοτε με τα κενά που δημιουργεί ο λόγος και στα οποία 
δύνανται να λειτουργήσουν ερωτήματα. Τα σχήματα επίσης συνιστούν και 
τον απόλυτο κανόνα εκφοράς του λόγου αφού με τις σχέσεις που αυτά 
υπάρχουν καθιστούν το λόγο λογικό και κατανοητό από τον ακροατή. Κατά 
συνέπεια η κριτική ως σκέψη είναι μια διατομική συμφωνία που τηρεί 
απαρέγκλιτα ο σκεπτόμενος και σέβεται ο αναγνώστης. 
 Αξίζει εδώ να επισημάνουμε πως τα σχήματα που σχηματίζονται κατά 
την κρίση με σχήματα, ορίζουν με την έκτασή τους το θέμα και 
προσδιορίζουν έτσι το πεδίο συλλογισμού. Καθορίζουν επίσης το επίπεδο 
επαφής της επικοινωνίας του πομπού και του δέκτη και δημιουργούν τις 
προϋποθέσεις εκείνες οι οποίες θα επιτρέψουν στο λόγο να διατυπωθεί ως 
σχήμα. Κατ’ αυτό τον τρόπο η σκέψη γίνεται συγκεκριμένη χωρίς ωστόσο 
να χάνει τον αφηρημένο της χαρακτήρα. Τα σχήματα δηλ. διευκολύνουν 
την προβολή των ιδεών οι οποίες με τη μορφή της πρότασης και την 
ολοκλήρωση της περιόδου επιτυγχάνουν οι έννοιες να καταλαμβάνουν τη 
θέση σημείων στο σχήμα, να το σχηματοποιούν να το ορίζουν και να 
σχηματίζουν σχέσεις που το καθιστούν τελικά συνειδητό.  Οι διεργασίες 
αυτές λαμβάνουν χώρο θα πρέπει να πούμε κι όταν το υποκείμενο 
σκέπτεται-κρίνει χωρίς εμπρόθετα να ενεργεί με το σχήμα. Σ’ αυτή την 
περίπτωση η συλλογιστική γίνεται με τυχαίο τρόπο ή καλύτερα το άτομο 
σκέπτεται με αυθόρμητο που δεν παραπέμπει σε κρίσεις με σχέδια. Έτσι και 
η πορεία της κριτικής μπορεί να είναι λάθος, να δαπανώνται σκέψεις που 
δεν παράγουν το σκοπούμενο αποτέλεσμα και το χειρότερο είναι να μη 
προβλέπονται οι δυσκολίες της κρίσης. Στ’ αρνητικά αυτής της 
ασχημάτιστης σκέψης συγκαταλέγεται ασφαλώς ο συγκεχυμένος ρόλος 
των μερών του λόγου, η λάθος επιλογή πληροφοριών και η αρνητική 
ψυχολογία του υποκειμένου που εναγώνια αναζητά το πέρασμα μέσα από 
τη σκέψη του και την ολοκλήρωση του λόγου του που θα του επιτρέψει να 
πει όσα είχε πρόθεση ή θα ήθελε σε ανάλογα θέματα να πει.  
 Γίνεται εδώ φανερό πως με τα σχήματα V (βε) και → (ευθείες) το 
άτομο επιτυγχάνει άριστα να ομιλεί και το κυριότερο με την ομιλία να 
σκέπτεται. Έχει τη δυνατότητα δηλ. να αναζητά το υλικό του ζητήματος 
που πραγματεύεται, να επιλέγει την κατάλληλη μορφή εκφοράς και να 
διαμορφώνει τους κανόνες, το περιβάλλον και τον τρόπο κατανόησης του 
λόγου.  
 Πράγματι το σχήμα αποτελεί το κλειδί να μπει κάποιος στο μυαλό 
του και να βγει απ’ αυτό. Συνιστά επίσης όργανο που διασώζει κάθε 
πληροφορία από την παρανόηση και μέσο που βοηθά την ταξινόμηση, 
οργάνωση και εξέλιξη της σκέψης. Είναι δυνατό δηλ. με το σχήμα «το 
κρίνων υποκείμενο» να αναζητήσει άλλες σκέψεις με τη μορφή σχημάτων 
επειδή από το ένα σχήμα και την πρόταση που αυτό ισοδυναμεί μπορεί με 
νέες ερωτήσεις να σχηματίσει άλλα σχήματα.  
 Θα μπορούσε εδώ κανείς να μας πει πως η αναγωγή από το ένα 
σχήμα στο άλλο ανακυκλώνει τη σκέψη και τη μηχανοποιεί. Το αντίθετο 
ακριβώς συμβαίνει, αφού το σχήμα έχει όρια τα οποία μας βοηθούν να τα 
παραβιάζουμε. Μας επιτρέπει δηλ. να κινούμαστε με ερωτήσεις που τείνουν 
να τα αποδιοργανώσουν και έξω από τα περιθώρια να καταλαμβάνουμε 
κενά και να αντιστρατευόμαστε το συλλογιστικό σκοπό που ορίζεται από το 
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σχήμα. Σε καμία όμως περίπτωση δε χανόμαστε ούτε πέφτουμε στο 
συλλογιστικό κενό. Κι αυτό γιατί το σχήμα ορίζει τα αποδεικτικά σημεία του 
λόγου τα οποία χάριν της απόστασής τους από τα άκρα της αρχικής 
πρότασης που ορίζεται από την ενεργητική λέξη και την ερώτηση 
προστατεύει από τα νοηματικά λάθη. Αυτό μπορεί να το δει κανείς καλά 
στο παράδειγμα που παραθέτουμε και να το αντιληφθεί εκεί από τα όρια 
που το σχήμα έχει.  
 Είναι πράγματι εκεί φανερό πως το σχήμα όσο κι αν γίνεται 
συγκεκριμένο και περιοριστικό δε λειτουργεί ως εμπόδιο να εκφραστούν οι 
πιο ελεύθερες και προσωπικές σκέψεις. Κι αυτό βεβαίως οφείλεται στο 
γεγονός ότι το σχήμα διατυπώνει τους κανόνες του λόγου, προσανατολίζει 
και λειτουργεί ως μέσο ανάδειξης των απόψεων που χάνονται στο μυαλό. 
Είναι επίσης δύναμη που ενεργοποιεί γνώσεις και τις καθιστά προσιτές σε 
όλους εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συλλογιστικό γεγονός 
ενός υποκειμένου που κρίνει. Κατά συνέπεια το σχήμα θα πρέπει να γίνει 
μέσο κάθε σκεπτόμενου ανθρώπου κι όσον αφορά τον εκπαιδευόμενο στην 
εκπαίδευση να καταστεί το κύριο αντικείμενο διδασκαλίας της γλώσσας. 
Έτσι θα καταστεί δυνατή η παραγωγή και η ανάγνωση μιας γνώσης. 
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