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Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην Α' Λυκείου: 
εφαρμογή, εμπόδια, και προτάσεις διαχείρισης 

του μαθήματος στη σχολική τάξη. Μαθητές: 
ακροατές, αναγνώστες, ερευνητές

ή φιλαναγνώστες;

Ελένη Πουλημένου

ΕΙΣΑγωγΗ

Στην Α' Λυκείου η διδασκαλία της Λογοτεχνίας ακολουθεί τα τελευταία χρό-
νια ένα άλλο μοντέλο διδασκαλίας σε σχέση με το Γυμνάσιο και με τις άλ-
λες τάξεις του Λυκείου. Η διδακτέα ύλη συνήθως χωρίζεται σε τρεις διδα-
κτικές ενότητες: «Τα φύλα στη λογοτεχνία», την «Παράδοση/ μοντερνισμό 
στη νεοελληνική ποίηση» και το «Θέατρο». Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
επιλέξουν δύο από τις τρεις ενότητες, μία για κάθε τετράμηνο. Συνηθέστα-
τα, επιλέγονται τα «φύλα» για το α' τετράμηνο και η «ποίηση» για το β' τε-
τράμηνο. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί καλούνται μέσα από κείμενα των 
σχολικών βιβλίων και των τριών τάξεων του λυκείου αλλά και άλλα παράλ-
ληλα κείμενα, να ερευνήσουν τις δύο αυτές ενότητες στη διάρκεια της σχο-
λικής χρονιάς. Τονίζεται, επίσης, ο στόχος της ανάγνωσης ολόκληρων λο-
γοτεχνικών κειμένων στο σπίτι από τους μαθητές και ολόκληρων βιβλίων. 
Προτείνεται, παράλληλα, η άντληση κειμένων από το διαδίκτυο σε ψηφια-
κή μορφή και η επεξεργασία τους από τους μαθητές ως παράλληλα κείμε-
να (ΑΠΣ, 2011: 72-92).

Επιχειρώντας μία αθροιστική αξιολόγηση του Π.Σ., του Βιβλίου Καθηγη-
τή, του Βιβλίου Μαθητή και των Οδηγιών Αξιολόγησης του μαθήματος, θα 
ακολουθήσουν ορισμένες διαπιστώσεις που βασίζονται σε εμπειρικά δε-
δομένα που συνελέγησαν μέσα από τη διδακτική εμπειρία της συγγραφέα 
στη σχολική τάξη.

ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑνΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠρΟγρΑΜΜΑΤΟΣ

Καταρχάς, το Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) προσδίδει μία «κινητικότητα» 
στο μάθημα καθώς παύει να είναι τόσο «στατικό» - μετωπικό με την ερμη-
νεία του κειμένου από τον διδάσκοντα και τη συμμετοχή ορισμένων μαθη-
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τών, όπως στο προηγούμενο μοντέλο. Τώρα πλέον ενισχύεται η προσέγγι-
ση του κειμένου με ομαδοσυνεργατικότητα και με τη μέθοδο project στη 
σχολική τάξη (ΑΠΣ, 2011: 72-92). Αυτό δίνει στους μαθητές την ελευθερία 
να αλληλεπιδράσουν περισσότερο με το κείμενο αλλά και με τους συμμα-
θητές τους, αξιοποιώντας τη δυναμική της ομάδας.

Η ευκαιρία δε που τους δίνεται να πάρουν το ρόλο ερευνητή (ΑΠΣ, 2011) 
απέναντι στα πολλαπλά παράλληλα κείμενα είναι σίγουρα ενδιαφέρουσα 
και ιδιαίτερα ελκυστική για τους μαθητές, καθώς, με το προηγούμενο μοντέ-
λο, είχαν εξοικειωθεί να είναι ακροατές, όχι όμως αναγνώστες, ερευνητές και 
συγγραφείς. Αυτή η επαφή με τα παράλληλα κείμενα, σύμφωνα με το Π.Σ., 
θα καλλιεργήσει στους μαθητές τη φιλαναγνωσία καθιστώντας τους φιλα-
ναγνώστες, κάτι που βέβαια αποτελεί έναν εξαιρετικό παιδαγωγικό στόχο.

Εξάλλου, η προσέγγιση του κειμένου τονίζεται ότι πρέπει να ακολουθεί 
και τα τρία στάδια ανάγνωσης του λογοτεχνικού κειμένου: πριν την ανά-
γνωση, κατά την ανάγνωση και μετά την ανάγνωση (ΑΠΣ, 2011). Με το προ-
ηγούμενο μοντέλο το πρώτο και το τρίτο στάδιο (το «πριν» και το «μετά») 
παραβλέπονταν τελείως. Εδώ και πολλά χρόνια στη διδασκαλία υπερδιο-
γκώνεται το στάδιο της ανάγνωσης έναντι του σταδίου «πριν» και «μετά», 
με το πρόσχημα πως δεν επαρκεί ο διδακτικός χρόνος. Ο εκπαιδευτικός, 
όμως, που μελετά το Π.Σ. του νέου μοντέλου είναι σκόπιμο και εφικτό να 
εφαρμόσει και τα τρία στάδια ανάγνωσης.

Αξιοσημείωτη είναι και η έμφαση στη χρήση των νέων τεχνολογιών 
(Τ.Π.Ε.) στη διδασκαλία του μαθήματος. Ο διδάσκων, πλέον, μπορεί και πρέ-
πει να χρησιμοποιεί βοηθητικά στοιχεία για την πλαισίωση του κειμένου και 
του συγγραφέα όπως εικόνες, φωτογραφίες, παράλληλα κείμενα, ηχητικά 
ντοκουμέντα, βίντεο κ.ά.) (ΑΠΣ, 2011).

Ιδιαίτερα προσοδοφόρα διδακτικά είναι η ένταξη της ενότητας του Θε-
άτρου. Το θεατρικό κείμενο, έχοντας μεγάλη λογοτεχνική αξία, συγκινεί τα 
παιδιά και προσφέρεται, πέρα από λογοτεχνική ανάλυση, για δραματοποί-
ηση στη σχολική τάξη. Αν ο εκπαιδευτικός αξιοποιήσει αυτήν την ευκαιρία 
που του δίνει το Π.Σ., θα επιτύχει μεγάλο παιδαγωγικό σκοπό.

Αυτό που είναι «εντυπωσιακό» για τους μαθητές είναι ότι η γραπτή αξι-
ολόγησή τους γίνεται πάνω σε αδίδακτο κείμενο. Το αδίδακτο κείμενο προ-
καλεί εντύπωση και τραβά το ενδιαφέρον των μαθητών επειδή καλούνται 
να εφαρμόσουν όσα έχουν μάθει από τη διδασκαλία στην τάξη σε ένα κεί-
μενο που βλέπουν για πρώτη φορά. Πολλές φορές εμφανίζεται ένα άγχος 
στους μαθητές κατά τη διαδικασία αυτή. Ωστόσο, η πράξη έχει δείξει πως 
τελικά αυτό το άγχος είναι δημιουργικό, αφού, τελικά, οι μαθητές το ξεπερ-
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νούν και ανταποκρίνονται θετικά στην εξέταση, ενεργοποιώντας την κρι-
τική τους σκέψη. 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕφΑρΜΟγΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑχΕΙρΙΣΗΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΣΤΗ ΣχΟΛΙΚΗ 
ΤΑξΗ.

Πέρα από τα θετικά στοιχεία, η διδασκαλία του μαθήματος συναντά πολ-
λαπλές δυσκολίες κατά την εφαρμογή του Π.Σ. στην τάξη. Ο εκπαιδευτικός 
υποχρεωτικά θα μελετήσει τη σκοποθεσία του μαθήματος και με βάση αυ-
τή θα φτιάξει το σχέδιο και το σενάριο μαθήματος, πριν μπει στην τάξη. Με-
λετώντας, όμως, τη σκοποθεσία του Π.Σ. μάλλον θα βρεθεί αντιμέτωπος με 
αρκετά παιδαγωγικά διλήμματα.

Καταρχάς, διασαφηνίζεται εξαρχής ότι ο βασικός σκοπός του μαθήμα-
τος είναι η «κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισμό». Δύο άξονες τίθενται, 
δηλαδή, στο βασικό σκοπό: κριτική προσέγγιση/σκέψη και πολιτισμός. Το 
πρώτο αποτελεί σπουδαίο κίνητρο, στόχο και αποτέλεσμα για κάθε διδα-
σκαλία. Το δεύτερο, ο πολιτισμός, είναι ιδιαίτερα ευρεία έννοια και δημι-
ουργεί μία σύγχυση καθώς, λαμβάνοντας τη Λογοτεχνία ως μορφή Τέχνης, 
η οποία υπηρετεί τις αισθητικές επιδιώξεις του σχολείου, θα περιμέναμε ο 
βασικός σκοπός να είναι η αισθητική συγκίνηση του αναγνώστη/μαθητή 
και η κινητοποίηση του βιωματικού του κόσμου. Βέβαια, θα μπορούσαμε, 
ίσως, να υπονοήσουμε ότι μία τέτοια διάσταση ενυπάρχει στον όρο «πο-
λιτισμός» που χρησιμοποιείται στο Π.Σ. Δεν είναι, όμως, ξεκάθαρο. Γίνεται 
φανερό στον εκπαιδευτικό ότι το αντικείμενο που θα «διδάξει» δεν προ-
σεγγίζεται ως «τέχνη» ώστε να του δημιουργηθεί άμεσα ο συνειρμός ότι θα 
πρέπει να είναι ο ίδιος στην τάξη «επιστήμονας» και, ταυτόχρονα, όχι «καλ-
λιτέχνης», μία διάσταση που αφορά σε καλλιτεχνική δεξιότητα και εμπειρία 
που δεν μπορεί να έχει αναγκαστικά ο δάσκαλος (Βερτσέτης, 1999: 176-17), 
αλλά «φιλότεχνος» και «φιλαναγνώστης», με βασικό στόχο την κινητοποίη-
ση του αισθητικού κριτηρίου, το βίωμα και την εκφραστική του υπόσταση.

Εξάλλου, μελετώντας ο εκπαιδευτικός όλη τη σκοποθεσία συναντά πολ-
λαπλά επαναλαμβανόμενες τις έννοιες α) «ιστορικότητα» (του κειμένου, του 
συγγραφέα, των αξιών και ιδεών που υπάρχουν στο κείμενο, του αναγνώ-
στη/μαθητή) β) «επικοινωνία», η οποία αναφέρεται με κάποια ασάφεια πα-
ραπέμποντας σχετικά με την επικοινωνιακή δεξιότητα των μαθητών μέσα 
από διαφορετικά είδη αφηγηματικής οπτικής, κάτι μάλλον αμφισβητήσιμο 
αφού η δεξιότητα της επικοινωνίας περισσότερο επιτυγχάνεται στη σχολι-
κή τάξη μέσα από την αλληλεπίδραση των παιδιών με το κείμενο, τον διδά-
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σκοντα και την ομάδα (ομαδοσυνεργατικότητα) παρά από τα διαφορετικά 
είδη αφηγηματικής οπτικής, όπως αναφέρεται στο Π.Σ. γ) «διαπολιτισμικό-
τητα», όπου αναφέρεται ότι η Λογοτεχνία είναι «ένας κατεξοχήν διαπολιτι-
σμικός τόπος όπου ο διάλογος ανάμεσα στους πολιτισμούς γίνεται πράξη μέ-
σα από τη μετάφραση, τη διασκευή...». Εδώ προβάλλεται η αντίληψη πως η 
λογοτεχνία είναι το πιο συχνά μεταφραζόμενο είδος λόγου γιατί αποτελεί 
έναν τόπο συνάντησης, όχι απλώς ενός συγγραφέα και αναγνώστη, αλλά, 
κυρίως, των ιδιαίτερων πολιτισμικών αναφορών και υπαγωγών τους (Απο-
στολίδου, Πασχαλίδης & Χοντολίδου, 2002: 1-2). Επιπλέον, μέσα στη σκο-
ποθεσία αναφέρεται και η διαμόρφωση «ενός έθνους αναγνωστών» κι έτσι, 
αναπόφευκτα, αποκτά το μάθημα και μία ευρύτερη κοινωνική στόχευση. 
Ο εκπαιδευτικός, επομένως, καταλαβαίνει ότι πρέπει να μεταφέρει στους 
μαθητές του κυρίως τη διαπολιτισμικότητα από τη μια και την κοινωνική 
και εθνική διάσταση από την άλλη, ενώ θα έπρεπε να αποζητά, καταρχήν, 
να μεταφέρει τη συγκίνηση.

Τονίζεται, επίσης, ότι οι μαθητές πρέπει να παρακολουθούν και να μα-
θαίνουν την ιστορική εξέλιξη των κειμένων και της Ποίησης (Κ.Ν.Λ. α' τ., 
Βιβλίο Καθηγητή, 2008: 9-16) όπως και τα λογοτεχνικά κινήματα και να εί-
ναι σε θέση να τοποθετούν τα ποιήματα πάνω σε μια ιστορική-χρονολογι-
κή γραμμή (ΑΠΣ, 2011: 72-92): αυτή όμως είναι μία σκοποθεσία που αφο-
ρά σε άλλο αντικείμενο, σε αυτό της Ιστορίας της Λογοτεχνίας. Δεν είναι 
όμως κατεξοχήν Λογοτεχνία. Και οι μαθητές μας είναι μαθητές Α' Λυκείου 
που σκόπιμο είναι να τους δείξουμε απλά πώς να «αφουγκράζονται» τη λο-
γοτεχνία στη ζωή τους. Αν το καταφέρουμε αυτό, πετύχαμε, είτε μπορούν 
οι μαθητές μας να βάλουν τα ποιήματα σε μια ιστορικοχρονολογική γραμ-
μή είτε όχι. Όπως αναφέρει η Β. Αποστολίδου (Αποστολίδου, 2010: 5-6), η 
συνεξέταση της λογοτεχνίας και της ιστορίας, πάντα στο πλαίσιο συγκεκρι-
μένων ερωτημάτων και κειμένων, μπορεί να αποβεί χρήσιμη τόσο για την 
ιστορική όσο και για τη λογοτεχνική εκπαίδευση. Επίσης, εύστοχα αναφέ-
ρει (Αποστολίδου, 2010: 8) πως δεν πρέπει να διαβάζουμε τη λογοτεχνία, 
η οποία μιλά για ιστορικά γεγονότα, ανυποψίαστοι (ιστορικά). Από την άλ-
λη όμως, θα προσέθετα, είναι αναγκαίο η ιστορικότητα να μην υπερσκιά-
ζει τον σκοπό της αισθητικής αξίας και βιωματικότητας που μπορεί να προ-
σφέρει το κείμενο στον αναγνώστη. Ο T.S. Eliot μίλησε για την αυτονόμηση 
του λογοτεχνικού έργου από τη βιογραφία και την ιστορία (Σπανός, 1998: 
133). Ο Brooks, δίνοντας έμφαση στην «ενδοκειμενική ανάλυση», αναγνω-
ρίζει πως η ποίηση «εμβαπτίζεται στην ιστορία», αποδίδει όμως προτεραι-
ότητα στην αυθεντία του κειμένου (Σπανός, 1998: 150). Οι ιστορικές ανά-
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γκες είναι μία σημαντικότατη παράμετρος δημιουργίας του λογοτεχνικού 
κειμένου, δεν είναι όμως ο αυτοσκοπός του. Η διαλεύκανση του γιατί γρά-
φτηκε ένα λογοτέχνημα είναι τόσο υποκειμενική που η ανίχνευσή του γίνε-
ται μάταιη και ανούσια παιδαγωγικά. Έτσι, βλέπουμε ότι και εκπαιδευτικοί 
και μαθητές καθοδηγούνται να διερευνήσουν το «γιατί» γράφτηκε το κείμε-
νο και όχι «τι» γράφτηκε και «πώς» γράφτηκε (Κ.Ν.Λ., α' τ., Βιβλίο Καθηγητή, 
2008: 30) «τότε» που γράφτηκε, όπως, επίσης, και τι συγκίνηση τυχόν προ-
καλεί στον αναγνώστη/μαθητή/εκπαιδευτικό του σήμερα. Το ερώτημα που 
πρέπει να απασχολεί σύμφωνα με τον Tate είναι «τι είναι το ποίημα από τη 
στιγμή που έχει γραφθεί και όχι από πού προήλθε και γιατί;» (Σπανός, 1998: 
143). Αναντίρρητα, η ιστορική μαρτυρία έχει σπουδαία αξία καθώς διευκο-
λύνει την κατανόηση του ποιήματος, αλλά δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνού-
με πως εάν ο ποιητής κατόρθωσε να δημιουργήσει κάτι, το ίδιο το ποίημα 
μόνο του δείχνει τι επεδίωξε να κάνει (Σπανός, 1998: 135).

Όπως υποστηρίζει η Β. Αποστολίδου, η μελέτη της ιστορίας της λογο-
τεχνίας, σαφέστατα, τίθεται στο πλαίσιο της μελέτης εκείνων των θεσμών 
που επιδιώκουν να μορφοποιήσουν το παρελθόν και να δημιουργήσουν 
μια εικόνα για την παράδοση. Επίσης, σαφέστατα, είναι ένας κλάδος που 
προσδιορίζεται χρονολογικά και φορτίζεται σημασιολογικά με αυστηρό-
τητα και αποτελεί κατάλληλο πεδίο για να ανιχνευτούν διαδικασίες επιλο-
γής και σχηματισμού της παράδοσης (ιδεολογία της εποχής, της κοινωνικής 
τάξης, του πολιτικού στρώματος) (Αποστολίδου, 1992: 18-19), (κάτι που θα 
μπορούσε να προσεγγισθεί με την έννοια «πολιτισμό» του  Α.Π.). Ωστόσο, 
το λογοτέχνημα καλό είναι να μην προσεγγίζεται ως φορέας παράδοσης 
και χρονολόγησης στη σχολική τάξη, διότι έτσι κινδυνεύει να χαθεί κάθε εν-
διαφέρον από τους μαθητές. Όπως αναφέρει και η Β. Αποστολίδου, επιχει-
ρώντας να δώσει μια εξήγηση γιατί ο Παλαμάς δεν έγραψε τελικά ιστορία 
της λογοτεχνίας ενώ είχε όλες τις προϋποθέσεις και τα κίνητρα: «Η εξήγη-
ση που έχω να δώσω είναι πολύ απλή: γιατί αισθανόταν ποιητής» (Αποστολί-
δου, 1992: 23). Έτσι και οι μαθητές μας είναι αναγνώστες και ο στόχος μας 
είναι στην πορεία της σχολικής χρονιάς να αισθάνονται φιλαναγνώστες.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μίας τέτοιας μονοδιάστατης ερμηνευτι-
κής προσέγγισης είναι η ποίηση του Διονυσίου Σολωμού, η οποία σε πολλές 
περιπτώσεις, με βάση τη διδακτική μου εμπειρία, προσεγγίζεται στο σχολείο 
εξολοκλήρου με την ιστορική της διάσταση (Ελληνική Επανάσταση) και πα-
ραγνωρίζονται οι άλλες ερμηνευτικές αποχρώσεις των στίχων (βιωματικές, 
ψυχολογικές, ανθρωπιστικές, αξιακές, φιλοσοφικές του ποιητή). Αυτό συμ-
βαίνει κατά κόρον με τους Ελεύθερους Πολιορκημένους που ανθολογούνται 
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στο σχολικό βιβλίο της Α' Λυκείου. Αναμφισβήτητα, σε ένα πρώτο στάδιο ανά-
γνωσης, το κείμενο θα προσεγγιστεί ιστορικά (πολιορκία Μεσολογγίου, Σου-
λιώτες, ηρωική έξοδος). Αυτή η ιστορικότητα, όμως, δεν μπορεί να είναι ο μο-
ναδικός διδακτικός στόχος. Μελετώντας τα διαχρονικά μηνύματα του κειμέ-
νου, είμαστε υποχρεωμένοι να προσεγγίσουμε με τους μαθητές μας και το 
βιωματικό - φιλοσοφικό ερμηνευτικό επίπεδο. Αν το επιχειρήσουμε, θα δού-
με ότι τα πρόσωπα –ο Σουλιώτης, η μάνα– γίνονται διαχρονικά πρότυπα Αν-
θρώπου για τους μαθητές μας για κάθε εποχή και όχι μόνο για το 1825-1826. 
Υπάρχουν, επίσης, πολλοί στίχοι με διαχρονικό φιλοσοφικό φορτίο που μπο-
ρούν να σηματοδοτήσουν τη ζωή των παιδιών σήμερα. Αναφέρω ενδεικτικά 
κάποιους στίχους από το Σχεδίασμα Β': 2, 7, 9, που προσφέρονται για ομαδι-
κή συζήτηση, περισυλλογή και ανταλλαγή απόψεων στην τάξη, για φιλοσο-
φική ανάλυση (προσέγγιση του φιλοσοφικού ερωτήματος που θέτουν), για 
αξιοποίηση εικαστική, μουσική, θεατρική κ.α. από τους μαθητές (Κείμενα Νε-
οελληνικής Λογοτεχνίας, Α' τεύχος, 2008: 230, 233, 235):

α) "Τρέμ' η ψυχή και ξαστοχά γλυκά τον εαυτό της": ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
προκαλεί το πώς ο τρόμος οδηγεί σε γλυκιά απώλεια του εαυτού.

β) "Μεγάλο πράμα η υπομονή!...
Αχ! μας την έπεμψε ο Θεός, κλει θησαυρούς κι εκείνη.
Εμείς πρέπει να έχουμε υπομονή, αν και έρχονταν οι μυρωδιές.
Απ' όσα δίνει η θάλασσα, απ' όσα η γη, ο αέρας".: ιδιαίτερο ενδιαφέρον προ-

καλεί η διάσταση της υπομονής στην ανθρώπινη ζωή, υπομονή με απόχρω-
ση αυτοελέγχου απέναντι στον πειρασμό (μυρωδιές).

γ) "Για την αιωνιότητα, που μόλις τα χωράει
Στα μάτια και στο πρόσωπο φαίνοντ' οι στοχασμοί τους
Τους λέει μεγάλα και πολλά η τρίσβαθη ψυχή τους
Αγάπη κι έρωτας καλού τα σπλάχνα τους τινάζουν
Τα σπλάχνα τους κι η θάλασσα ποτέ δεν ησυχάζουν
Γλυκιά κι ελεύθερη η ψυχή σα νά 'τανε βγαλμένη,
κι υψώναν με χαμόγελο την όψη τη φθαρμένη": ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 

η διερεύνηση της ψυχής,της ψυχοσύνθεσης, του παραλληλισμού της θά-
λασσας με τα σπλάχνα, της αντιδιαστολής της ψυχής με την όψη, του εί-
ναι με το φαίνεσθαι, στοιχεία αναφοράς και συγκίνησης για τους εφήβους.

Με παρόμοια βιωματική προσέγγιση θα μπορούμε να πούμε πως διδά-
ξαμε πράγματι σολωμική ποίηση στους μαθητές μας και όχι απλά το «παρά-
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πονο της μάνας» ή την «αφηγηματική οπτική του πολεμιστή», την οποία πο-
λύ δύσκολα μπορούν να προσεγγίσουν τα παιδιά. Χρειάζεται εδώ μία απο-
στασιοποίηση του αναγνώστη/μαθητή/εκπαιδευτικού από τον ποιητή και 
το ιστορικό του πλαίσιο για την επιτυχία της ερμηνευτικής πράξης, για να 
ενισχύσει η προσέγγισή μας τις δυνατότητες για αυτογνωσία των μαθητών 
μας (Σπανός, 1998: 35).

Συνοψίζοντας τα προηγούμενα, θα εμπλουτίζαμε τους διδακτικούς στό-
χους προσθέτοντας στην «ιστορικότητα» την αυτοαναφορικότητα και την 
«αισθητική προσέγγιση», στη δεξιότητα «επικοινωνίας» των μαθητών την 
ενσυναίσθηση που μπορούν αυτοί να αναπτύξουν μέσα από ένα κείμενο, 
στην «εθνολογική και κοινωνιολογική διάσταση» την καλαισθησία και την 
αναζήτηση αξιών και ιδεών που μπορούν να μας συγκινήσουν σήμερα. 

Σκοποθεσία Α.Π.Σ. Σκοποθεσία διδακτικής πράξης

ιστορικότητα √
αυτοαναφορικότητα
αισθητική προσέγγιση

δεξιότητα επικοινωνίας √
ενσυναίσθηση
σε σχέση με τον ήρωα με τον οποίο 
μπορούν να ταυτιστούν

εθνολογική, κοινωνιολογική 
διάσταση

√
καλαισθησία, συγκίνηση
ατομική και ομαδική

Ιδιαίτερα η σκοποθεσία της ενότητας «τα φύλα στη λογοτεχνία» απο-
κτά στην τάξη κοινωνιολογική διάσταση. Αναφέρεται ότι οι μαθητές πρέ-
πει «να συνειδητοποιήσουν την ιστορικότητα των κειμένων δηλαδή την πολυ-
σύνθετη αλληλεπίδραση των κειμένων με το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο αυ-
τά γεννήθηκαν και διαβάστηκαν». Ο κοινωνικός παράγοντας είναι σημαντι-
κός στην ανάγνωση και κατανόηση του κειμένου και τα αναλυτικά προ-
γράμματα πρέπει να έχουν ως σημείο αναφοράς έναν πολιτικό και κοινω-
νικό ανθρωπισμό όπου θα προβάλλονται θεσμοί, παραδόσεις, ιδεολογίες, 
ακόμα και η κοινή γνώμη (Βερτσέτης, 1999: 88-89). Η λογοτεχνία όμως δεν 
ταυτίζεται με την κοινωνιολογία ούτε με την ιστορία. Είναι μορφή Τέχνης 
και, όπως κάθε καλλιτεχνική έκφραση, εμπεριέχει τη διάσταση της κοινω-
νιολογίας και της ιστορίας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να περιμένου-
με από τους μαθητές μας να γίνουν κοινωνιολόγοι των λογοτεχνικών κειμέ-
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νων ή ιστορικοί της λογοτεχνίας. Δεν πρέπει να λησμονήσουμε τον απώτε-
ρο στόχο: να γίνουν οι μαθητές φιλαναγνώστες. Πώς θα γίνει αυτό; Θα βο-
ηθούσε πολύ να κινητοποιηθούν βιωματικά μέσα από την προσέγγιση του 
κειμένου. Όταν, ακολουθώντας το αίτημα του Montaigne, γίνουν επαρκείς 
αναγνώστες, που με τις αρετές τους και τη συνειδητοποίηση της ανάγκης 
για κάθαρση ψυχής, προχωρούν πέρα από τις προθέσεις του δημιουργού. 
Όταν ανακαλύψουν τις ρίζες της κοινής ευαισθησίας και την αλήθεια της 
εποχής τους (Σπανός & Κουλουμπή- Παπαπετροπούλου, 1987: 43-44). Της 
δικής τους εποχής. Όταν πειστούν οι μαθητές πως η λογοτεχνία είναι συ-
νοδοιπόρος τους σε αυτό που νιώθουν και στα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν καθημερινά. Φαίνεται ότι οι μαθητές ελάχιστα ελκύονται από τα λο-
γοτεχνικά ρεύματα, τις χρονολογήσεις και τις κοινωνιολογικές αναλύσεις. 
Πλήττουν αφόρητα με αυτά. Όταν η λογοτεχνία γίνει πληκτική στη σχολι-
κή τάξη, έχει χάσει κάθε νόημα.

Το Φ.Ε.Κ. για την αξιολόγηση των μαθητών στη λογοτεχνία της Α' Λυκεί-
ου (Φ.Ε.Κ., 2011: 4-5), με τον τύπο των θεμάτων που ορίζει για εξέταση, κα-
θώς και η σκοποθεσία του Α.Π.Σ. (ΑΠΣ, 2011: 72-92), καθοδηγούν εκπαι-
δευτικούς και μαθητές, στην τυποποιημένη, μηχανιστική αντίληψη παρα-
γωγής ενός λογοτεχνικού κειμένου παραβλέποντας πως το κείμενο είναι 
έκφραση βιώματος. Κατά τον Dilthey υπάρχει πολύ στενός δεσμός ανάμε-
σα στην Ποίηση και τη Ζωή έτσι, ώστε με την ποίηση παίρνει μορφή η μέσα 
στον ευαίσθητο άνθρωπο θησαυρισμένη ζωή (Σπανός, 1998: 21). Το βίω-
μα έχει και ιστορική και κοινωνική και εθνολογική διάσταση. Έχει όμως και 
άλλες πολλές απροσδιόριστες ανθρώπινες πτυχές τις οποίες ούτε οι μαθη-
τές μπορούν να μελετήσουν ούτε εμείς μπορούμε να διδάξουμε. Μπορού-
με μόνο όλοι μαζί, ως αναγνωστική κοινότητα της σχολικής τάξης, να τις 
(δι)αισθανθούμε. Έτσι, αισθαντικά, μπορούμε να πετύχουμε τον τελευταίο 
στόχο που δίνει το Π.Σ. για τα φύλα στη λογοτεχνία: «να αναστοχαστούν (οι 
μαθητές) τη δική τους διαδρομή για τη συγκρότηση της ταυτότητάς τους». Αυ-
τό ψάχνουν οι έφηβοι: ταυτότητα.

Πέρα από τη σκοποθεσία, ο προβληματισμός επεκτείνεται στις διδακτι-
κές ενότητες του μαθήματος. Οι τρεις διδακτικές ενότητες, «Τα φύλα στη 
λογοτεχνία», «Παράδοση και Μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» και 
το «Θέατρο» δεν ήταν εφικτό, λόγω έλλειψης σχολικού χρόνου, να καλυ-
φθούν, με αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα επιλογής στον εκπαιδευτι-
κό για δύο από τις τρεις ενότητες. Ακόμα και στο φετινό σχολικό έτος (2016-
2017) κατά το οποίο οι οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος έδωσαν τη δυ-
νατότητα επιλογής στους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν δύο από τις τρεις 
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ενότητες για διδασκαλία, όποιες αυτοί προτιμούν (Φ.Ε.Κ., 2016: 22), η πλει-
ονότητα των σχολείων προτίμησε τις δύο πρώτες και παραγκώνισε το Θέ-
ατρο, ίσως επειδή είναι ένας λογοτεχνικός χώρος ανοίκειος ακόμα για τους 
εκπαιδευτικούς ώστε να τον καλλιεργήσουν στους μαθητές τους. Έτσι, πα-
ραγκωνίζεται η συμβολή της θεατρικής αγωγής και η ευκαιρία να συνειδη-
τοποιήσουν οι μαθητές τη λογοτεχνική αξία του θεατρικού κειμένου. Το θε-
ατρικό κείμενο, ωστόσο, αποτελεί πάντα ένα λογοτεχνικό κείμενο με στοι-
χεία δράσης, αφήγησης κ.ά. που ελκύει τα παιδιά και τους εφήβους, τους δί-
νει πολλαπλές δυνατότητες αυτοέκφρασης και αυτογνωσίας και τους κρα-
τά αμείωτο το μαθησιακό ενδιαφέρον.

Ιδιαίτερη δυσκολία και μονοτονία προκαλείται στους μαθητές με την 
αλλαγή της οπτικής αφήγησης μέσα από τους ήρωες των κειμένων. Καθώς 
η διδακτική ενότητα είναι «Τα φύλα στη λογοτεχνία», οι χαρακτήρες «ανα-
κυκλώνονται» σε κάθε κείμενο και τα παιδιά πλήττουν με την αλλαγή αφη-
γηματικής οπτικής ανάλογα με κάθε πρόσωπο για ένα ολόκληρο τετράμη-
νο (αφήγηση από την οπτική της μάνας, του πατέρα, της κόρης, του γιου, 
του Σουλιώτη κ.τ.λ.). Οι εκπαιδευτικοί δίνουν έμφαση στην εξάσκηση των 
μαθητών σε μία τέτοια δεξιότητα αναλογιζόμενοι τα θέματα των εξετάσε-
ων που πρέπει να διαμορφώσουν στο τέλος της χρονιάς (Φ.ΕΚ., 2011: 4-5). 
Έτσι, οι μαθητές καλούνται, για ένα ολόκληρο τετράμηνο, να αλλάζουν, σε 
κάθε κείμενο, αφηγηματική οπτική στα πρόσωπα. Συνήθως αυτή η αλλα-
γή αφηγηματικής οπτικής είναι και άστοχη και βασανιστική για τους εφή-
βους οι οποίοι δύσκολα μπορούν να μπούνε στο ρόλο του ενήλικα. Αυτή η 
αστοχία των οδηγιών αξιολόγησης μας θυμίζει την άστοχη διατύπωση του 
Θέματος Έκθεσης στις πανελλαδικές εξετάσεις της Β' Λυκείου του έτους 
2003, το οποίο ζητούσε από τους μαθητές, στο επικοινωνιακό του πλαίσιο, 
να πάρουν το ρόλο του διευθυντή του σχολείου τους. Ποιος μαθητής μπο-
ρεί να γράψει αποτελεσματικά με το ύφος του διευθυντή του;

Όσον αφορά στη θεματολογία των δύο διδακτικών ενοτήτων που επι-
λέγονται, συχνότατα γίνεται επαναλαμβανόμενη και πληκτική στη σχολική 
τάξη. Στο α' τετράμηνο, όπου επεξεργαζόμαστε τα φύλα στη λογοτεχνία 
μέσα από την παράμετρο των οικογενειακών σχέσεων σε κάθε κείμενο (κό-
ρη, μάνα, γιος, πατέρας, αδελφός/ή κ.ά), οι μαθητές κουράζονται από την 
επαναληψιμότητα των ίδιων θεμάτων. Στο β' τετράμηνο, με την επεξεργα-
σία της Ποίησης, με βάση τη διδακτική μου εμπειρία, έχω διαπιστώσει ότι 
οι μαθητές βρίσκουν ενδιαφέρουσα τη διάκριση παραδοσιακών και σύγ-
χρονων ποιημάτων και τα χαρακτηριστικά τους, αλλά αφόρητα πληκτική 
τη μελέτη λογοτεχνικών κινημάτων, την οποία και απωθούν. Τη χρονιά που 
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εφαρμόστηκε η Τράπεζα Θεμάτων ήταν η μοναδική χρονιά που οι μαθητές 
διατήρησαν τη μαθησιακή τους εγρήγορση καθόλη τη διάρκεια της χρο-
νιάς. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πως η Τράπεζα αφενός είναι ένα φόβητρο, 
αλλά, αφετέρου, η θεματολία του μαθήματος δεν είναι αρκετή για να κρα-
τήσει σε εγρήγορση τους μαθητές όλη τη χρονιά. Έχει διαπιστωθεί ότι τα 
φύλα στη λογοτεχνία κουράζουν τους μαθητές από το α' μέρος της σχολι-
κής χρονιάς. Αυτή η δυσάρεστη διαπίστωση οδηγεί συχνά τους εκπαιδευ-
τικούς στο να ξεκινούν από το β' μέρος, την Ποίηση, προκειμένου να κε-
ντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών.

Επιπλέον, ακόμα και σήμερα είναι δυσχερής η ομαδοσυνεργατική προσέγ-
γιση του κειμένου στην τάξη καθώς εκπαιδευτικοί και μαθητές δεν είναι ακό-
μα εξοικειωμένοι με έναν τέτοιον τρόπο εργασίας. Το μάθημα των βιωματικών 
δράσεων του Γυμνασίου που προσέφερε μία τέτοια εξοικείωση στους μαθη-
τές, από φέτος καταργήθηκε. Πολλοί εκπαιδευτικοί δεν είναι, πολλές φορές, 
έτοιμοι να υποστηρίξουν στην τάξη τη μέθοδο αυτή με αποτέλεσμα, αρκετές 
φορές, η μέθοδος project να νοείται ως η αναγκαστική συνεργασία των μελών 
μιας ομάδας με ένα μαθητή επικεφαλής/συντονιστή ανά ομάδα με απώτερο 
στόχο την απόκτηση του βαθμού τετραμήνου. Έτσι, χάνεται συχνά και η ομα-
δική έρευνα και η ανακάλυψη της Τέχνης του Λόγου. Την ομαδοσυνεργατικό-
τητα στην τάξη μπορεί να τη «σώσει» και να την καθιερώσει μόνο ο δάσκαλος. 
Όταν ο ίδιος έχει μία αδεξιότητα ως προς αυτήν, η ομαδοσυνεργατικότητα εί-
ναι καταδικασμένη να αποτύχει.

Δύσκολα, παράλληλα, εφαρμόσιμη αποδεικνύεται η χρήση και των τριών 
σχολικών εγχειριδίων του Λυκείου, όπως προβλέπεται από το Π.Σ., καθώς το 
μάθημα μπορεί να λειτουργήσει μόνο με φωτοτυπία (η οποία προκαλεί άλλες 
δυσχέρειες) όταν το κείμενο το έχουμε πάρει από το εγχειρίδιο της Β' ή Γ' Λυ-
κείου. Επιπρόσθετα, αποδεικνύεται μη υλοποιήσιμη η ανάγνωση ολόκληρου 
λογοτεχνικού κειμένου ή βιβλίου στο σπίτι από τους μαθητές, όπως πολύ σω-
στά θέτει ως στόχο το Π.Σ., καθώς και οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να συ-
ντονίσουν μία τέτοια διαδικασία και οι μαθητές εντέχνως την απωθούν.

Εξάλλου, η υλοποίηση και των τριών φάσεων ανάγνωσης (πριν, κατά, με-
τά την ανάγνωση του κειμένου) δεν πραγματοποιείται με επιτυχία καθώς, στο 
πλαίσιο του ελλιπούς σχολικού χρόνου, οι εκπαιδευτικοί, συνειδητά ή ασυνεί-
δητα, παραγκωνίζουν το πρώτο και το τρίτο στάδιο, που είναι όμως πολύτιμα 
για την πρόσληψη του κειμένου από τους μαθητές.

Τέλος, σχετικά με τις οδηγίες για την αξιολόγηση των μαθητών, στην καθη-
μερινή σχολική πράξη, πάλι ο εκπαιδευτικός έρχεται αντιμέτωπος με παιδαγω-
γικά διλήμματα. Για παράδειγμα, για την αξιολόγηση των μαθητών στην Ποίη-
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ση υπάρχει έντονη εστίαση στη μορφή (Κ.Ν.Λ., α' τ., Βιβλίο Καθηγητή, 2008: 31-
32), καθώς αναφέρεται πως αναμένεται οι μαθητές «να αναγνωρίζουν τα χαρα-
κτηριστικά παραδοσιακής και μοντέρνας ποίησης και να διακρίνουν τα ποιήματα, 
να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των λογοτεχνικών ρευμάτων και να γνω-
ρίζουν τους βασικούς εκπροσώπους της παραδοσιακής ποίησης και τους ποιητές 
που πραγματοποίησαν τη μετάβαση από την παράδοση στο μοντερνισμό» (ΑΠΣ, 
2011: 72-92). Η προσωπική μου εμπειρία όμως με οδηγεί στο εξής δίλημμα: αν 
ένας μαθητής μπορεί να κατηγοριοποιήσει τα ποιήματα, αγνοεί τις άλλες πα-
ραμέτρους και αδιαφορεί για τα λογοτεχνικά ρεύματα, τα οποία αρνείται και 
να μάθει, αλλά ερμηνεύει βιωματικά στίχους των ποιημάτων, έχει γράψει αυτο-
βούλως δικό του ποίημα, παραδοσιακό και μοντέρνο, το οποίο έχει αναγνώσει 
στην τάξη ενώ, ταυτοχρόνως είχε μία καλή συνεργασία με τα μέλη της ομάδας 
του, τι βαθμό πρέπει να πάρει στο μάθημα της Λογοτεχνίας;

ΕγΚΛωΒΙζΕΤΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟ Α.Π.Σ. ΚΑΙ ΤΟ φ.ΕΚ. 
ΑξΙΟΛΟγΗΣΗΣ Των ΜΑΘΗΤων ΣΤΗ ΛΟγΟΤΕχνΙΑ ΤΗΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ;

Η πραγματικότητα δείχνει ότι πολλές φορές ο εκπαιδευτικός εγκλωβίζεται 
διδακτικά καθώς το Π.Σ. του δημιουργεί παιδαγωγική και λογοτεχνική σύγ-
χυση κυρίως ως προς τη σκοποθεσία του μαθήματος και την αξιολόγηση. 
Κάθε δάσκαλος είναι αναγκαίο να λαμβάνει υπόψη του τρεις παραμέτρους: 
το Α.Π.Σ., τις προσδοκίες της κοινωνίας και τις ανάγκες των μαθητών. Κά-
θε ευσυνείδητος εκπαιδευτικός, για να αποφύγει τον εγκλωβισμό του στο 
Π.Σ. και στο Φ.ΕΚ. για την τελική αξιολόγηση των μαθητών, θα διαμορφώ-
σει ένα προσωπικό παραπρόγραμμα που θα το ακολουθήσει πιστά και κρυ-
φά για να έχει τη δική του ηθική ικανοποίηση ότι καλλιέργησε τη λογοτε-
χνία στους μαθητές του βοηθώντας τους να αναπτύξουν κριτική, παραγω-
γική σκέψη, δεξιότητες και στοχαστική στάση. 

ΕγΚΛωΒΙζΕΤΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗν ΠΙΣΤΗ ΕφΑρΜΟγΗ 
ΤΟΥ Α.Π.Σ. ΣΤΗ ΣχΟΛΙΚΗ ΤΑξΗ ΤΗΣ ΛΟγΟΤΕχνΙΑΣ ΤΗΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ;

Εάν εγκλωβιστεί ο δάσκαλός του, εγκλωβίζεται αυτομάτως και ο μαθητής. 
Τότε ο διδάσκων θα μεταδώσει στη σχολική τάξη, συνειδητά ή ασυνείδητα, 
την ασφυκτικότητα και τη μονοτονία που του δημιουργεί η ύλη. Βιώνουμε, 
λοιπόν, σε μία εποχή επικίνδυνα δύσκολη για εφήβους, κατά την οποία η 
λογοτεχνία θα μπορούσε να είναι ο πολύτιμος σύμβουλός τους για αντιμε-
τώπιση της πραγματικότητας, την απογοητευτική κατάσταση που είχε πε-
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ριγράψει πολλά χρόνια πριν ο Β. Αθανασόπουλος ως «αμήχανοι δάσκαλοι 
και δυσφορούντες μαθητές» (Αθανασόπουλος, 1994: 48-61). Εξάλλου και το 
ίδιο το Π.Σ. εγκλωβίζει τους μαθητές στην Α' Λυκείου αφού όλο αυτό το μο-
ντέλο διδασκαλίας δε θα το ξανασυναντήσουν στις επόμενες δύο σχολικές 
τάξεις του λυκείου. Το ίδιο το σύστημα λησμονεί το μοντέλο της Α' Λυκείου.

ΚΑΠΟΙΕΣ ΠρΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ Των ΠρΟΒΛΗΜΑΤων ΤΟΥ Π.Σ. ΣΤΗ 
ΣχΟΛΙΚΗ ΤΑξΗ

1) Διαφυλάσσοντας την αισθητική αξία της Λογοτεχνίας θα πρέπει να 
θέσουμε ως πρωταρχικό στόχο την κινητοποίηση του αισθητικού κριτηρί-
ου των μαθητών και τη συγκίνησή τους κατά τη γνωριμία με το κείμενο και 
ως μετέπειτα στόχους την ιστορικότητα, τις πολιτισμικές αξίες και τις πα-
ραδόσεις. Η πρόσληψη του κειμένου, δηλαδή, θα ήταν καλό να ακολουθεί 
τα εξής στάδια για το καλό του μαθητή:

ιδέα (έννοιες) κειμένου	⇒	συγκίνηση μαθητή	⇒	διερεύνηση	
ιστορικότητας ιδέας	⇒	τοποθέτηση της ιδέας σε σύγχρονο 
περιβάλλον μαθητή	⇒	αφομοίωση ιδέας	⇒	σφυρηλάτηση 
ταυτότητας μαθητή.

2) Για να αποφευχθεί η παρερμηνεία του σκοπού της ιστορικής προσέγ-
γισης (ιστορικότητας) από τους εκπαιδευτικούς ως κυρίαρχου σκοπού προ-
σέγγισης του κειμένου, θα ήταν καλό να διασαφηνίζεται στο Π.Σ. πως η ιστο-
ρικότητα θα πρέπει να συνεξετάζεται με τη λογοτεχνικότητα. Θα βοηθούσε 
εδώ να δοθεί ως προτεινόμενο μοντέλο επεξεργασίας του κειμένου η «δομή 
της αίσθησης» (structure of feeling) του Raymond Williams που αποδίδει τη 
σχέση της ιστορικής πραγματικότητας με τη λογοτεχνία (Αποστολίδου, 2010: 
9-10). Σύμφωνα με αυτό, (Αποστολίδου, ο.π.) ένα λογοτεχνικό έργο, ακόμα 
και αν δεν κάνει καμία ευθεία αναφορά στην ιστορία, έχει κατά πάσα πιθα-
νότητα ενσωματώσει την αίσθηση της βιωμένης πραγματικότητας της επο-
χής του, μια αίσθηση που μπορεί να ανιχνευτεί στη δομή, στη γλώσσα, στο 
περιεχόμενο. Έτσι, έμμεσα, πρέπει να ανιχνεύεται η διάσταση της ιστορικό-
τητας από την αναγνωστική κοινότητα της σχολικής τάξης.

3) Για την ανανέωση της θεματολογίας θα ήταν καλό ο ρόλος του μαθητή 
να γίνει πιο ενεργός, αυτενεργός, κριτικός και βιωματικός απέναντι στο κεί-
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μενο. Το ενδιαφέρον των μαθητών θα μπορούσε να προκληθεί περισσότε-
ρο αν είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι, μέσα από μία λίστα, τα θέ-
ματα με τα οποία θα ήθελαν να ασχοληθούν π.χ. έρωτας, χρήμα, δόξα, ιδα-
νικά, συμφέρον, θάνατος, πειρασμός, αποτυχία, φιλία, οικογένεια κ.ά., όπως 
και τα κείμενα τα οποία θα ήθελαν να επεξεργαστούν. Επίσης, θα ήταν καλό 
να επέλεγαν οι μαθητές με ποιες από τις τρεις διδακτικές ενότητες θα ήθελαν 
να ασχοληθούν και όχι οι διδάσκοντες. Σε αυτήν την περίπτωση, νομίζω, θα 
εκπλησσόμασταν με το ποσοστό των μαθητών που θα επέλεγε το Θέατρο.

4) Για την επίτευξη αυτού, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να προστρέχουν στο 
ήδη διαθέσιμο υποστηρικτικό ηλεκτρονικό υλικό που έχουν στη διάθεσή 
τους και το οποίο είναι εγκεκριμένο από επίσημους φορείς. Για τις περιπτώ-
σεις εκείνες κατά τις οποίες το υποστηρικτικό αυτό υλικό δεν ανταποκρίνεται 
άμεσα στις ανάγκες της σχολικής τάξης, θα ήταν σκόπιμο αυτό να εμπλου-
τισθεί με μία  Ηλεκτρονική Τράπεζα Κειμένων Λογοτεχνίας, η οποία θα περι-
λαμβάνει και προτεινόμενα σενάρια μαθήματος αλλά και εκπαιδευτικό υλι-
κό για το πρώτο και τρίτο στάδιο ανάγνωσης, ενταγμένα στη σχολική πραγ-
ματικότητα και στις καθημερινές ανάγκες της σχολικής τάξης.

5) Ενίσχυση επίσης απαιτείται και στην τεχνική της ομαδοσυνεργατικής 
προσέγγισης. Με προτεινόμενα ηλεκτρονικά σενάρια που θα έχουν οι εκπαι-
δευτικοί στη διάθεσή τους θα μπορέσουν ευκολότερα να αφομοιώσουν και 
να υιοθετήσουν αυτήν την τεχνική. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω 
σε αυτήν την τεχνική κρίνεται επίσης πολύ σημαντική. Θα βοηθούσε επίσης 
πολύ οι διδάσκοντες τη λογοτεχνία Α' Λυκείου να έχουν ήδη διδάξει έστω μία 
σχολική χρονιά το μάθημα project στο λύκειο για να έχουν εμπειρική κατάρ-
τιση μίας τέτοιας οργάνωσης της τάξης.

6) Το θέατρο, που παραγκωνίζεται ως διδακτική ενότητα, θα μπορούσε να 
αξιοποιηθεί ως βασικό λογοτεχνικό είδος. Σε συνεργασία με τον διδάσκοντα 
το μάθημα της θεατρολογίας της Α' Λυκείου, σε όσα σχολεία υπάρχει αυτή η 
δυνατότητα, μπορεί το θεατρικό κείμενο να αξιοποιηθεί διαδραστικά στα Φύ-
λα και στην Ποίηση. Το εγχειρίδιο μάλιστα της θεατρολογίας της Α' Λυκείου 
περιέχει πολλά θεατρικά κείμενα προς αξιοποίηση. Εδώ, ο στόχος που θα επι-
τευχθεί είναι η αισθητική προσέγγιση του θεατρικού λογοτεχνικού κειμένου.

7) Ιδιαίτερα αποτελεσματική θα ήταν, εν τέλει, η αξιοποίηση και η ανάδει-
ξη των στοιχείων του Π.Σ. που το καθιστούν ως μη κανονιστικό Προγράμμα 
Σπουδών και ο περιορισμός των υπολοίπων στοιχείων του. Ένα Πρόγραμμα, 
δηλαδή, που θα προφύλασσε από την τυποποίηση ένα τόσο ρευστό, πολυδι-
άστατο (και αισθαντικό θα προσέθετα εγώ) αντικείμενο, όπως η λογοτεχνία. 
Ένα Πρόγραμμα που θα μπορούσε να παρέχει αρχές, έννοιες και κριτήρια, 
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αλλά θα άφηνε και υψηλούς βαθμούς ελευθερίας σε διδάσκοντες και διδα-
σκόμενους, ώστε να το διαχειρίζονται στρατηγικά, αναστοχαστικά και κριτι-
κά (Φρυδάκη, 2003: 67). 

ΕΠΙΛΟγΟΣ

Το ερώτημα, εν τέλει, ανακύπτει και πρέπει να μας προβληματίσει: οι μαθη-
τές που τελείωσαν την Α' Λυκείου έγιναν τελικά φιλαναγνώστες; Επέλεξαν 
να διαβάσουν έστω ένα λογοτεχνικό βιβλίο κατά τις θερινές διακοπές; Με τι 
διάθεση μπήκαν στη σχολική τάξη για να διδαχθούν λογοτεχνία στην έναρ-
ξη της Β' Λυκείου;

Απέναντι σε αυτά τα ερωτήματα έρχεται αντιμέτωπη η αξιολόγηση του 
Π.Σ. και η δική μας, αφού είμαστε οι διδάσκοντες το μάθημα της λογοτεχνί-
ας στη σχολική τάξη της Α' ΄Λυκείου.
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AbstrACt

The theoretical framework of the proposition pertains to the curriculum, 
the classbook and the teacher's book. The aim is to present the teaching 
experience the writer has gained from conducting lessons in the 1st year 
of High School, identify the difficulties that arise from the implementation 
of the curriculum and suggest ways to overcome the afore-mentioned 
difficulties. Through this presentation we reach the conclusion that, apart 
from certain advantages, teachers and students face multiple difficulties 
implementing the curriculum in the school classroom. Therefore, Literature 
in the 1st year of High School is rather dull to the students, which nullifies 
their chances of developing a love for reading. The suggestions at the end 
of the proposition are indicative of ways to overcome teaching difficulties.
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Η αναγνωστική – αισθητική ανταπόκριση
ως δυνατότητα άσκησης του μαθητή 

στη δημιουργική ανάγνωση

Γεώργιος Ι. Σπανός

1. ΘΕωρΙΑ ΤΗΣ ΠρΟΣΛΗψΗΣ ΚΑΙ ΑνΑγνωΣΤΙΚΗ ΑνΤΑΠΟΚρΙΣΗ

 ¾ Με την αισθητική της πρόσληψης η σπουδή της λογοτεχνίας προ-
σανατολίζεται στο πώς ανταποκρίνεται ο αναγνώστης στα κείμενα 
και όχι στο τι σημαίνουν αυτά (Iser, 1991: 25).

 ¾ Η ανάγνωση/πρόσληψη αποβαίνει διαδικασία βίωσης της επίδρα-
σης που ασκεί το κείμενο.

 ¾ Σκοπός της ανάγνωσης είναι να αισθανθεί ο αναγνώστης ως ενερ-
γό και δημιουργικό υποκείμενο, κάτι που το ενθαρρύνει ο ίδιος ο 
συγγραφέας με τα κενά απροσδιοριστίας (Καλογήρου, 1999: 148).

 ¾ Κείμενο, συγγραφέας, ιστορικά και κοινωνικά συμφραζόμενα δεν 
αγνοούνται στον βαθμό που δεν εμποδίζουν ή δεν υπονομεύουν 
την ενεργοποίηση του αναγνώστη.

 ¾ Το κείμενο ως παρεκκλίνουσα γλώσσα προσφέρεται στη δημιουρ-
γική διάθεση του αναγνώστη παρέχοντάς του λαβές, για να οικειω-
θεί ο αναγνώστης μια ανοίκεια εμπειρία.

 ¾ Η αισθητική της πρόσληψης δεν έχει καμία σχέση με την κλειστή 
ανάγνωση και απορρίπτει ως άγονο τον προσανατολισμό στη συγ-
γραφική ιδιοσυγκρασία.

 ¾ Το λογοτεχνικό κείμενο ως επικοινωνιακή δομή (Iser, 1991: 27) πα-
ρέχει ερεθίσματα για να μετακινηθεί ο αναγνώστης από τη δική του 
κατάσταση ζωής (ορίζοντας εμπειρίας) στον κόσμο που υπαινίσσε-
ται (ορίζοντας προσδοκίας) το λογοτεχνικό μόρφωμα.

1.1 Επικοινωνιακή δομή και δημιουργική διδασκαλία

 ¾ Η επικοινωνιακή δομή στήνει τις γέφυρες για τη δημιουργική ανά-
γνωση, συστατικά της οποίας είναι: 
ο αναστοχασμός, η αποκωδικοποίηση, η απόρριψη, 
η αποστασιοποίηση, η βίωση, η διάψευση, η διέγερση,  
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η ονειροπόληση, η πρόβλεψη, η συμπλήρωση (Fokkema and 
Ibsch, 1993: 237).

 ¾ Ο ρόλος του δασκάλου: παρατηρητής, συντονιστής, διαμεσολαβη-
τής.

 ¾ Δημιουργική πρόσληψη: οι μαθητές δημιουργούν το δικό τους κεί-
μενο, αξιοποιούν τις δικές τους εκδοχές. Η απόλαυση συνίσταται στη 
διέγερσή τους να μάθουν το τέλος της ιστορίας (Σπανός, 2010: 97).

 ¾ Κεντρικό στοιχείο της διδασκαλίας είναι η επικοινωνιακή ελευθε-
ρία που συντελεί στη διαδοχικότητα ως διαδικασία πραγμάτωσης 
της ανάγνωσης με προσδοκίες τροποποιούμενες και μνήμες μετα-
μορφούμενες.

 ¾ Στο υπόστρωμα του προτύπου της αναγνωστικής – αι-
σθητικής ανταπόκρισης ανιχνεύονται και αξιοποιούνται: 
η Ερμηνευτική, η Διακειμενικότητα, (Ηγκλετον, 1989: 180-131). 
η Μορφολογική και η Γνωστική Ψυχολογία.

1.2 Δημιουργικός Αναγνώστης

 ¾ Η δημιουργικότητα αποτελεί μία διαδικασία ανάδειξης και αξιοποί-
ησης εσωτερικών και εξωτερικών αλληλεπιδράσεων που έχει συνέ-
χεια και διάρκεια (Jauss, 1995: 55-56).

 ¾ Στη δημιουργική διαδικασία το συναισθηματικό στοιχείο είναι πιο 
σημαντικό από το διανοητικό, το παράλογο είναι πιο σπουδαίο από 
το λογικό (Τριλιανός, 1997: 106-110).

 ¾ Στον «κύκλο ενότητας της δημιουργικότητας» συμμετέχουν: νόηση, 
αίσθηση, διαίσθηση, συναίσθημα.

•	 Χαρακτηριστικά μαθητή που ασκείται να γίνει δημιουργικός.
 ¾ Προσεγγίζει πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις με όλες του τις 

αισθήσεις.
 ¾ Ανταποκρίνεται στην πρόκληση-πρόσκληση ανοικτών καταστάσε-

ων (Lee and al, 1987: 117-120).
 ¾ Διασκεδάζει αντιμετωπίζοντας απλά πράγματα και χρησιμοποιώ-

ντας φαντασία, (Σιαφλέκης, 1994: 23).
 ¾ Τον συγκινεί το άγνωστο, το μυστηριώδες, το διαφορετικό.
 ¾ Καταφάσκει στις απαιτήσεις για μορφοποιητική δράση,
 ¾ Παίζει με εικόνες και ιδέες και υπερασπίζεται αισθητικές αξίες (Φρυ-

δάκη, 1999: 66-69).
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 ¾ Συμμετέχει ενεργά σε δραστηριότητες συνεργατικού χαρακτήρα.

1.3 Διδακτικά αξιώματα κατοχυρωτικά της δημιουργικότητας

 ¾ Καμιά ιδέα δεν είναι τόσο γελοία, ώστε να μη χρειάζεται να ανακοι-
νωθεί.

 ¾ Κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος δεν κρίνονται οι ιδέες, οι εικό-
νες, οι λύσεις που προτείνουν οι μαθητές.

 ¾ Η άσκηση στην κριτική σκέψη υπηρετεί τη δημιουργική δράση του 
μαθητή. (Πεσκετζή, 1994: 70).

1.4 Βασικές αρχές δημιουργικής διδασκαλίας

 ¾ Ευελιξία στις μεθόδους διδασκαλίας, στο πρόγραμμα σπουδών, στην 
αξιολόγηση του μαθητή (Holub, 2004: 130-131).

 ¾ Αναγνώριση της δημιουργικής συμπεριφοράς του μαθητή.
 ¾ Ασφαλές, από ψυχολογική άποψη, σχολικό περιβάλλον.
 ¾ Έμφαση στην επικοινωνιακή ελευθερία και χαλάρωση διδακτικού 

ελέγχου (Παπαδόπουλος, 2010: 20).
 ¾ Μάθηση με διαδικασίες ερευνητικού χαρακτήρα.
 ¾ Ενθάρρυνση του αυθορμητισμού και της διάθεσης για ανάληψη 

πρωτοβουλιών.

1.5 Πιθανές φάσεις διδακτικού σχεδιασμού

 ¾ Αφόρμηση βάσει του τίτλου του κειμένου: ορίζοντας προσδοκίας.
 ¾ Ελεύθερη ανάγνωση του κειμένου κατά επίπεδα: διαδοχική προ-

σέγγιση – ορειβασία.
 ¾ Σιωπηρή ανάγνωση του κειμένου χωρίς την έκβαση: κριτική θεώ-

ρηση της λογοτεχνικότητας.
 ¾ Ανάθεση εργασιών σε ομάδες με έμφαση στο δημιουργικό γράψι-

μο (συμπλήρωση κειμένου).
 ¾ Ανακοίνωση των κειμένων των ομάδων (πρόβλεψη, αναστοχασμός, 

ανάμνηση, συνδυασμός).
 ¾ Ανάγνωση της εκδοχής του συγγραφέα από τον καθηγητή (προέ-

κταση, απόρριψη, αποδοχή, εκτίμηση).
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2. Η ΠρΑξΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠρΟΤΥΠΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ- 
ΑνΑγνωΣΤΙΚΗΣ ΑνΤΑΠΟΚρΙΣΗΣ

Διδασκαλία του ποιήματος του Γιώργου Σεφέρη: Μνήμη Α΄ με μαθητές της 
Γ΄ τάξης του Μουσικού Γυμνασίου Καρδίτσας.

MNHMH Α΄
και η θάλασσα ουκ έστιν έτι

Κι εγώ στα χέρια μου μόνο μ’ ένα καλάμι
Ήταν έρημη η νύχτα το φεγγάρι στη χάση
Και μύριζε το χώμα από την τελευταία βροχή.
Ψιθύρισα «Η μνήμη όπου και να την αγγίξεις πονεί,
ο ουρανός είναι λίγος ,θάλασσα πια δεν υπάρχει
ό,τι σκοτώνουν τη μέρα τ’ αδειάζουν με κάρα πίσω απ’
τη ράχη».

Τα δάχτυλά μου παίζανε ξεχασμένα μ’ αυτή τη φλογέρα
που μου χάρισε ένας γέροντας βοσκός επειδή του είπα
 καλησπέρα
οι άλλοι ξέγραψαν κάθε χαιρετισμό
ξυπνούν, ξυρίζουνται, κι αρχίζουν μεροκάματο το σκοτωμό,
όπως κλαδεύεις ή χειρουργείς, μεθοδικά, χωρίς πάθος
ο πόνος νεκρός σαν τον Πάτροκλο και κανείς δεν κάνει
 λάθος.

Συλλογίστηκα να φυσήξω ένα σκοπό κι έπειτα ντράπηκα τον
άλλο κόσμο
αυτόν που με βλέπει περ’ απ’ τη νύχτα μες απ’ το φως μου
που υφαίνουν τα κορμιά ζωντανά οι καρδιές γυμνές
κι η αγάπη που ανήκει και στις Σεμνές
καθώς και στον άνθρωπο και στην πέτρα και στο νερό
 και στο χορτάρι
και στο ζώο που κοιτάει κατάματα το θάνατο που έρχεται να το
πάρει.

΄Ετσι προχώρεσα στο σκοτεινό μονοπάτι
κι έστριψα στο περβόλι μου κι έσκαψα κι έθαψα το καλάμι
και πάλι ψιθύρισα «θα γίνει η ανάσταση μιαν αυγή
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πώς λάμπουν την άνοιξη τα δέντρα θα ροδαμίσει του άρθρου η 
μαρμαρυγή, (ελλείπον απόσπασμα)
θα ξαναγίνει το πέλαγο και πάλι το κύμα θα τινάξει την
 Αφροδίτη
Είμαστε ο σπόρος που πεθαίνει» Και μπήκα στ’ αδειανό 
 μου το σπίτι
 (Ημερολόγιο Καταστρώματος Γ΄)

2.1 Πληροφοριακό υλικό

Το ποίημα περιλαμβάνεται στη συλλογή «Ημερολόγιο Καταστρώματος Γ΄». Η 
συλλογή αυτή είναι αφιερωμένη «στον Κόσμο της Κύπρου, Μνήμη και Αγάπη». 
Κάτω από την αφιέρωση αυτή υπάρχει η φράση «…Κύπρον, ου μ’ εθέσπισεν…». 

Ο Γιώργος Σεφέρης μιλώντας για τα ποιήματα αυτής της συλλογής εκμυ-
στηρεύεται: «Τα ποιήματα της συλλογής αυτής, εκτός από δύο (Μνήμη Α΄ και 
Μνήμη Β΄), μου δόθηκαν το φθινόπωρο του ’53, όταν ταξίδεψα πρώτη φο-
ρά στην Κύπρο. Ήταν η αποκάλυψη ενός κόσμου και ήταν ακόμη η εμπειρία 
ενός ανθρώπινου δράματος που, όποιες και να ‘ναι οι σκοπιμότητες της κα-
θημερινής συναλλαγής, μετρά και κρίνει την ανθρωπιά μας… Η Κύπρος είναι 
ένας τόπος όπου το θαύμα λειτουργεί ακόμα…» (Σεφέρης, 1974: 335-336).

2.2 Διακειμενικά-Περικειμενικά στοιχεία

Στο σώμα του ποιήματος περιλαμβάνονται:
•	 και θάλασσα ουκ έστιν έτι: είναι παρμένο από την Αποκάλυψη του 

Ιωάννου (κεφ. ΚΑ΄), όπου αναφέρεται Και είδον ουρανόν καινόν και 
γην καινήν. Ο γάρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον, και η θά-
λασσα ουκ έστι έτι.

•	 Στ.1, και εγώ στα χέρια μου μόνο με ένα καλάμι: από την Αποκάλυ-
ψη του Ιωάννη (κεφ. ΙΑ΄) Και εδόθη μοι κάλαμος όμοιος ράβδω, λέγων: 
έγειρε και μέτρησον τον ναόν του Θεού και το θυσιαστήριον και τους 
προσκυνούντας εν αυτώ.

•	 Στ.15, ο πόνος νεκρός σαν τον Πάτροκλο, από τον Όμηρο- Ιλιάδα 
Π, στ.803-804 σε μετάφραση Δ.Μαρωνίτη: Με αυτά τα λόγια τράβη-
ξε από την πληγή το χάλκινο το δόρυ κλοτσώντας τον νεκρό Πάτροκλο, 
κι ανάσκελο τον έσπρωξε.

•	 Στ.20, Σεμνές: οι Ερινύες. Ο Γιώργος Σαββίδης (1981: 354) παρατη-
ρεί: οι τρομερές εκείνες μορφές, ακόμα κι όταν εμφανίζονται ως Ερινύ-
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ες, συνοδεύονται από χαρακτηριστικά που τις εξανθρωπίζουν…μια αι-
τία της συμπάθειας του Γ. Σεφέρη προς αυτές είναι το ότι βοηθούν τη 
Δικαιοσύνη τιμωρώντας κάθε υπέρβαση του ανθρώπινου και φυσικού 
μέτρου, συνδέοντάς τες με την ελπίδα και τον φόβο.

•	 Στ.21, Και στην πέτρα και στο νερό και στο χορτάρι (ιδέ: ελεύθεροι 
πολιορκημένοι Δ. Σολωμού, χ.χ.: 136): Χρυσή είν’ η μαύρη πέτρα σου 
και το ξερό χορτάρι’ με χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κραί-
νει, όποιος πεθάνει σήμερα, χίλιες φορές πεθαίνει.

•	 Στ.24, Είμαστε ο σπόρος που πεθαίνει, από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη 
ΙΒ΄, 24: εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσών εις την γην αποθάνη, αυ-
τός μόνος μένει’ εάν δε αποθάνη, πολύν καρπόν φέρει

2.3 Παρουσίαση της ανάγνωσης του κειμένου στη σχολική τάξη

Ο διδάσκων, έχοντας υπόψη του ότι ενδιαφέρει κυρίως το πώς ανταποκρί-
νονται οι μαθητές αναγνώστες στο κείμενο και όχι το τι λέγει το κείμενο, 
οργανώνει τη συνάντηση των μαθητών με το κείμενο ως εξής:

 2.3.1 Αφόρμηση: Ενεργοποίηση του ορίζοντα προσδοκίας

Γράφει στον πίνακα το λεκτικό σύνολο «Ημερολόγιο καταστρώματος» και 
ερωτά την τάξη: Τι περιμένετε να δείτε σε ένα θεατρικό έργο με αυτό τον 
τίτλο; Το ερώτημα στηριζόμενο στη γλωσσική εμπειρία των μαθητών απο-
βλέπει στο να τους κινήσει τον ορίζοντα προσδοκίας. Οι μαθητές απαντούν: 
ανθρώπους που ταξιδεύουν και κρατούν ημερολόγιο//ταξιδευτές των οποί-
ων το ταξίδι στη θάλασσα συνιστά περιπέτεια και ένας καταγράφει σε ημε-
ρολόγιο τα περιστατικά της ταλαιπωρίας//μια εμπειρία θαλασσινή κατα-
γραμμένη σε ένα ημερολόγιο γεμάτο μνήμες και εμπειρίες//Μέρες και νύ-
κτες στο κατάστρωμα ενός πλοίου που κάνει πολύ χρόνο να πιάσει στεριά. 

Ο διδάσκων προσθέτει: Ένα μέρος αυτού του Ημερολογίου καταστρώ-
ματος έχει τίτλο «Μνήμη Α΄». Τι περιμένετε να γίνεται σε αυτό;

Οι μαθητές συνδέουν την προηγούμενη απάντησή τους με την προσθή-
κη: πρώτη ανάμνηση//βαθιά νοσταλγία//αφετηρία των αναμιμνησκόμενων 
δεινών//Μία από πολλές αναμνήσεις.

 2. 3. 2 Ελεύθερη Ανάγνωση κατά επίπεδα

Ο διδάσκων μοιράζει στους μαθητές τις φωτοτυπίες με το κείμενο, από 
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το οποίο έχει αφαιρεθεί το τμήμα της έκβασης: «Θα γίνει η ανάσταση 
μιαν αυγή…στ’ αδειανό μου το σπίτι».

Ζητεί από τους μαθητές να παρακολουθούν οπτικά και ακουστικά την 
ανάγνωσή του και ξεκινάει:

Αναγιγνώσκει: «Κι’ εγώ στα χέρια μου…πίσω απ’τη ράχη». Σταματά-
ει εκεί και απευθύνεται στους μαθητές λέγοντάς τους: Τι θέλετε να πείτε; 
Τι σκέπτεσθε;

Οι μαθητές αναφέρονται σε διάφορα σημεία επισημαίνοντας: κυριαρχεί 
η ατμόσφαιρα στέρησης//Οι λέξεις μόνον, έρημη, χάση δημιουργούν ένα αί-
σθημα απουσίας και ερημιάς//Η ατμόσφαιρα αυτή συνεχίζεται με τις φρά-
σεις «ο ουρανός είναι λίγος, θάλασσα πια δεν υπάρχει» που δείχνουν έλ-
λειψη ζωής//η εικόνα αυτή εκτροχιάζεται σε θανατικό και απανθρωπιά (ό, 
τι σκοτώνουν τη μέρα τα’ αδειάζουν με κάρα πίσω από τη ράχη). Ο διδά-
σκων ερωτά: στο τμήμα αυτό όλα είναι αρνητικά; Οι μαθητές απαντούν ότι 
υπάρχει κάτι θετικό που επιτρέπει κάποια αισιοδοξία «μύριζε το χώμα από 
την τελευταία βροχή». Εκτός από αυτές τις διαπιστώσεις μια μαθήτρια πα-
ρατηρεί: ο αφηγητής είναι ένας μοναχικός άνθρωπος που κρατάει στα χέ-
ρια ένα καλάμι και δεν έχει τίποτα άλλο.

Ο διδάσκων, όταν τελειώσουν οι μαθητές τις διαπιστώσεις τους, ερωτά: 
Τι νομίζετε ότι θα γίνει στη συνέχεια; Προβλέπετε θετική ή αρνητική εξέλιξη;

Οι μαθητές απαντούν: Η εξέλιξη θα είναι αρνητική//όλα τα στοιχεία δη-
μιουργούν συντεταγμένες για προσδοκία πόνου και θλίψης πχ. «η μνήμη 
όπου να την αγγίξεις πονεί»

 ¾ Ο διδάσκων διαβάζει το δεύτερο επίπεδο: «Τα δάχτυλά μου… κα-
νείς δεν κάνει λάθος». Ερωτά τους μαθητές: Τι θέλετε να πείτε τώρα; 
Τι σκέπτεσθε τώρα;

Οι απαντήσεις των μαθητών δηλωτικές της ανταπόκρισής τους: Το κα-
λάμι ήταν φλογέρα (αυτή)//Έλλειψη κάθε επικοινωνίας/Οι άνθρωποι έχουν 
χάσει την ευαισθησία τους: είναι σκληροί, τυποποιημένοι//κυριαρχεί ο θά-
νατος και η αδιαφορία του ενός για τον άλλο//Είναι τόση η αντικοινωνικό-
τητα που μόνο ένας γέροντας βοσκός έχει διάθεση για επικοινωνία και εκ-
δήλωση ανθρωπιάς.//Χάθηκε κάθε ανθρώπινη επαφή.

Ο διδάσκων ερωτά: Τι περιμένετε να γίνει στη συνέχεια; Οι μαθητές απα-
ντούν: τόσο σκληρές, απάνθωπες εικόνες θα οδηγήσουν σε αδιέξοδο//βλέπω 
ακραία απαισιοδοξία//η κοινωνική κρίση οδηγεί σε απουσία κάθε προοπτικής.

 ¾ Ο διδάσκων διαβάζει το τρίτο επίπεδο: «Συλλογίστηκα…και πάλι ψι-
θύρισα». Ερωτά τους μαθητές: Τι σκέπτεστε τώρα; Τι θέλετε να πείτε; 
Οι μαθητές δείχνουν αμήχανοι. Τους δίνεται χρόνος να διαβάσουν μό-
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νοι τους αυτό το τρίτο επίπεδο. Έπειτα απαντούν: αλλάζει η ατμόσφαι-
ρα, αφού τα πάντα αφορούν τώρα τον αφηγητή//ο αφηγητής δεν έχει 
σχέση με αυτόν τον κόσμο, σκέπτεται, οραματίζεται κάποιον άλλο κό-
σμο//στη σκέψη και στην ψυχή του αφηγητή έχουν καίρια θέση το Φως 
και η Αγάπη, που αποτελούν στοιχεία αυτού του άλλου κόσμου//στοι-
χεία του άλλου κόσμου είναι η καθαρή καρδιά, ο άνθρωπος, τα στοι-
χεία της φύσης//Όλα αυτά οδηγούν τον αφηγητή στον δικό του εσω-
τερικό κόσμο που τον κάνει να συλλογιέται και πάλι.

 2. 3. 3 Σιωπηρή ανάγνωση του όλου κειμένου, που έχουν οι μαθη-
τές στη φωτοτυπία, -κριτική θεώρηση

Ο διδάσκων δίνει χρόνο 12΄ στους μαθητές να διαβάσουν προσεκτικά το 
κείμενο και να σχολιάσουν βασικά του σημεία τόσο από άποψη μορφής 
όσο και από άποψη περιεχομένου.

 Οι μαθητές επισημαίνουν την ύπαρξη πολύ έντονων εικόνων. Διαπιστώ-
νουν έναν εξομολογητικό τόνο. Βρίσκουν ότι δημιουργούνται έντονα συναι-
σθήματα με τον τρόπο που παρουσιάζεται η πραγματικότητα του αφηγητή. 
Πιστεύουν ότι ο αφηγητής παρουσιάζει τη σύγχρονη κοινωνία της κρίσης. 
Η ποίηση του Γ. Σεφέρη είναι ιδιαίτερα «προκλητική»: Κεντρίζει, ξεσκεπά-
ζει, ονομάζει τα πράγματα που κάνουν τον σύγχρονο άνθρωπο αντικοινω-
νικό, απομονωμένο, αμήχανο, υπολογιστικό, αναίσθητο. Ιδιαίτερη σημα-
σία δίνουν οι μαθητές στον στίχο «Συλλογίστηκα να φυσήξω έναν σκοπό 
και έπειτα ντράπηκα» λέγοντας ότι ο αφηγητής ως πνευματικός άνθρωπος 
έχει ευαισθησία και παίρνει τη δική του στάση, που τον οδηγεί στο να θά-
ψει το καλάμι..//Κάποιοι μαθητές υποστηρίζουν ότι ο τρόπος γραφής του 
Γ. Σεφέρη τους δημιουργεί μια απροσδιόριστη αίσθηση, νοιώθουν λυπη-
μένοι, αλλά κάτι περιμένουν//Μια μαθήτρια ερωτά: έτσι τελειώνει, κύριε, 
το κείμενο; Λείπει, κατά τη γνώμη μου, κάτι πολύ σημαντικό που αποτελεί 
το περιεχόμενο του εσωτερικού του διαλόγου//ένας μαθητής συμφωνεί με 
τη συμμαθήτριά του και προσθέτει ότι ο τρόπος που τελειώνει το κείμενο 
με κάνει να ταξιδεύω, να φαντάζομαι διάφορα πράγματα που με αφήνουν 
άφωνο σαν να είμαι μπροστά στο κενό//Ένας άλλος μαθητής λέει ότι ο Γ. 
Σεφέρης παίζει με τον αναγνώστη, τον αφήνει μετέωρο…

 2. 3. 4 Ανάθεση εργασιών σε ομάδες-δημιουργικό γράψιμο

Ο διδάσκων ζητεί από τους μαθητές και τις μαθήτριες να χωριστούν σε πέ-
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ντε ομάδες, εκ των οποίων η μια να έχει μόνο κορίτσια, άλλη μία να αποτε-
λείται μόνο από αγόρια και οι υπόλοιπες τρεις να είναι μεικτές. Στη συνέ-
χεια, αναθέτει τις εξής εργασίες δίνοντας χρόνο 15΄ για συνεργασία:

1η: Να παρουσιάσετε το πορτραίτο του αφηγητή (α΄ ομάδα: μεικτή).
2η: Ο Eliot υποστηρίζει: «η έλλειψη πνευματικού και ηθικού αγώνα, που 

είναι συνέπεια της έλλειψης πνευματικών κυρώσεων, κάνει τους ανθρώπους 
να γίνονται ολοένα και λιγότερο πραγματικοί. Σε έναν κόσμο, όπου χάνεται 
η αίσθηση του κακού, εξατμίζεται και η πραγματικότητα του ανθρώπου».

Έχει η άποψη του Eliot κάποια σχέση με τον προβληματισμό που αναδει-
κνύεται με το «Μνήμη Α΄». Τεκμηριώστε τη θέση σας.» (β΄ ομάδα: μεικτή).

3η: Ποια νομίζετε ότι είναι η έκβαση του κειμένου; Συμπληρώστε το κεί-
μενο αξιοποιώντας την αναγνωστική εμπειρία σας (ομάδες: γ΄ κοριτσιών, 
δ΄ αγοριών, ε΄ μεικτή).

 2. 3. 5 Οι μαθητές, κατά ομάδα, ανακοινώνουν τα κείμενά τους

Ο διδάσκων ζητεί από την κάθε ομάδα να ανακοινώσει «τον καρπό» της συ-
νεργασίας δίνοντας τον λόγο στον μαθητή/μαθήτρια στον οποίο/α η ομά-
δα έχει αναθέσει αυτόν τον ρόλο. Ζητεί από όλες τις ομάδες να παρακο-
λουθούν αυτόν που ανακοινώνει. Ο κάθε μαθητής/ρια έχει την δυνατότη-
τα να παρέμβει, μετά την ανακοίνωση, για να εκφράσει τη γνώμη του, να 
συμπληρώσει, να ζητήσει διασάφηση κ.τ.ό.

Η α΄ ομάδα ανακοινώνει:
Ο αφηγητής είναι ένας άνθρωπος διαφορετικός από τους άλλους αν-

θρώπους της εποχής του (Μαλεβίτσης, 1979: 218-223) και του περιβάλλο-
ντός του. Νιώθει μοναξιά, αισθάνεται γύρω του την απουσία της ελπίδας. 
Παρατηρεί, σκέπτεται, κρίνει, πονάει, υποφέρει. Δεν μπορεί να δεχθεί την 
υποκρισία και την αδιαφορία. Έχει διάθεση να τραγουδήσει, αλλά δεν το 
κάνει, γιατί αισθάνεται πως δεν είναι ώρα για τραγούδια. Ντρέπεται και αυ-
τό τον συγκρατεί και τον διαφοροποιεί από τους άλλους. Γι’ αυτό αναζητεί 
τα πνευματικά στηρίγματά του.

 Μετά την ανακοίνωση, η τάξη συζητάει και, έτσι, συμπληρώνεται η ει-
κόνα του αφηγητή με προσθήκη των γνωρισμάτων: πνευματικός άνθρω-
πος, ανήσυχος, ασυμβίβαστος.

Η β΄ ομάδα ανακοινώνει:
Αυτά που λέει ο Eliot ουσιαστικά δείχνουν τα στοιχεία και τα αίτια της 
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κοινωνικής κρίσης. Ο άνθρωπος παύει να είναι αληθινός άνθρωπος, όταν 
χαθεί το ενδιαφέρον για τις πραγματικές αξίες και το ηθικό περιεχόμενο 
ζωής. Άμα στην κοινωνία ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, επειδή δεν υπάρχουν 
κυρώσεις, τότε δεν μένει κάτι σταθερό που να εξασφαλίζει την κοινωνική 
συνοχή, την κοινωνική ομαλότητα. 

Ανάλογα προβληματίζεται και ο Γιώργος Σεφέρης. Το ποίημα «Μνήμη Α΄» 
δείχνει με πολύ ζωντανό τρόπο τα ηθικά και πνευματικά προβλήματα της κοι-
νωνικής κρίσης. Η μοναξιά, η απουσία της ελπίδας, η δυστυχία οφείλονται στην 
απουσία αγάπης. Η έλλειψη της φροντίδας και του πόνου για τον συνάνθρω-
πο δεν δείχνουν τον πραγματικό άνθρωπο. Δεν υπάρχουν άνθρωποι με διά-
θεση επικοινωνίας. Επομένως, η ευθύνη αυτών που παρατηρούν τα προβλή-
ματα αυτά είναι μεγάλη. Πρέπει να αντιδράσουν, για να εμποδίσουν τους κα-
κούς και να ενισχύσουν τη διάθεση για το καλό. 

Μετά την ανακοίνωση, η τάξη συζητάει με βάση το κείμενο της ομάδας β΄. 
Παρατηρούν κάποιοι ότι δεν υπάρχει επιχειρηματολογία. Άλλοι λένε ότι πρέπει 
να λάβουμε υπόψη μας ότι ο Eliot αναφέρεται στην ανάγκη να υπάρχει αγώ-
νας ηθικός και πνευματικός, γιατί, έτσι, οι αξίες θα γίνονται σεβαστές και η κοι-
νωνία θα γίνει καλύτερη. Ο Σεφέρης λέει ότι η μνήμη, η σκέψη, ο στοχασμός 
θα βοηθήσουν τον άνθρωπο να βρει τον ανθρώπινο προσανατολισμό του .

Η ομάδα γ΄ (κοριτσιών) ανακοινώνει τη δική τους έκβαση του ποιή-
ματος:

Αυτή είναι η αποστολή σου είσαι ποιητής για να τραγουδάς και όχι να 
κλαις. Θα ξεθάψεις τη φλογέρα και θα την ακουμπήσεις στα χείλη. Θα βγά-
λεις τότε από μέσα σου τη μαυρίλα και την ντροπή και θα ανοίξεις δρό-
μους: εμπρός για το φώς.

Η ομάδα δ΄ (αγοριών) ανακοινώνει την έκβαση του ποιήματος:
Τι να την κάνω τη φλογέρα. Η ψυχή
μου είναι μαύρη, Θα αναπνεύσουμε και
πάλι. Θα τραβήξουμε την ανηφόρα, αλλά
τότε θα είμαστε όλοι μαζί. Από την
ελπίδα θα αντλήσουμε δύναμη για ανθρώπινα τραγούδια.

Η ομάδα ε΄ (μεικτή) ανακοινώνει τη δική της έκβαση του ποιήματος: 
Θα αλλάξουμε, δεν γίνεται διαφορετικά.
Ο άνθρωπος δεν είναι ζώο, έχει αισθήματα 
και καρδιά. Η θάλασσα θα κυματίσει και πάλι. 
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Όταν ολοκληρωθούν οι τρεις ανακοινώσεις, καλείται η τάξη να εκφρά-
σει τη γνώμη της για τον τρόπο που σκέφθηκε η κάθε ομάδα, για το ενδια-
φέρον που παρουσιάζει «το δημιουργικό γράψιμο». Η συμμετοχή της τάξης 
είναι μεγάλη. Η φαντασία καλπάζει. Οι μαθητές καταθέτουν τις δικές τους 
εικόνες. Αναζητούν στηρίγματα στις «λαβές του κειμένου». Το παιχνίδι της 
μυθοπλασίας και της φαντασίας προκάλεσε νέα ερωτήματα, άνοιξε νέους 
δρόμους. Κάθε εκδοχή έχει την αξία της και είναι αποτέλεσμα της λειτουρ-
γίας των νόμων της μορφολογικής ψυχολογίας.

 2. 3. 6 Ο διδάσκων ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και στην περι-
έργεια των μαθητών και διαβάζει το ελλείπον απόσπασμα, την εκδοχή του 
Γ. Σεφέρη:

«θα γίνει η ανάσταση μιαν αυγή
πώς λάμπουν την άνοιξη τα δένδρα θα ροδαμίσει του άρθρου η 
μαρμαρυγή,
θα ξαναγίνει το πέλαγο και πάλι το κύμα θα τινάξει την 
Αφροδίτη
Είμαστε ο σπόρος που πεθαίνει» Και μπήκα στ’ αδειανό
μου το σπίτι.

Οι μαθητές καλούνται να πουν πώς αισθάνονται, τι σκέπτονται. Άλλος 
λέει ότι ο ποιητής έθαψε το καλάμι = φλογέρα, για να το έχει, όταν θα ται-
ριάζει, με την αλλαγή των συνθηκών, να τραγουδήσει. Μία μαθήτρια λέει 
ότι με τη μνήμη του πραγματικού κόσμου που τον χαρακτηρίζει η αγάπη 
και το φως, οι άνθρωποι θα ανατρέψουν την κοινωνική κρίση, θα γίνουν 
πραγματικοί άνθρωποι. Άλλος μαθητής προσθέτει ότι, όταν οι άνθρωποι 
στηριχθούν στις διαχρονικές αξίες, στην παράδοση, θα ξαναβρούν τον 
εαυτό τους, θα ζήσουν πραγματικά ευτυχισμένοι. Τελικά, ο διάλογος μετα-
ξύ μαθητών και μαθητριών κατέληξε με το συμπέρασμα ότι ο Γιώργος Σε-
φέρης με το «Μνήμη Α΄» προβληματίζει, ψυχαγωγεί και διδάσκει. Δείχνει 
τον δρόμο μέσα από τον οποίο «θα ξαναγίνει το πέλαγο και το κύμα θα 
τινάξει την Αφροδίτη», θα αναγεννηθεί (Βαγενάς, 1979: 239) ο άνθρωπος 
και στην κοινωνία, θα επικρατήσει η αγάπη και η ομορφιά.

 Η διδασκαλία ολοκληρώνεται με ανάγνωση μετ’ ήθους όλου του ποιή-
ματος από μια μαθήτρια που είχε ιδιαίτερη συμμετοχή κατά την προσέγ-
γιση του κειμένου.

Έτσι, η ανταπόκριση των μαθητών στο ποιητικό ερέθισμα που δημιούρ-
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γησε η ευαισθησία του νηφομανούς Γιώργου Σεφέρη ολοκληρώνεται, κα-
θώς ο κόσμος της φαντασίας και της μυθοπλασίας οδήγησε τους μαθητές 
σε ορίζοντες πέραν του κειμένου. Η επιστροφή στο κείμενο ανατροφοδό-
τησε την ευαισθησία τους και δημιούργησε αισθητική απόλαυση και πνευ-
ματική αφύπνιση. Η δημιουργική αυτή ατμόσφαιρα, που έχει την αφετη-
ρία της στις λαβές και την απροσδιοριστία του κειμένου, συνιστά προωθη-
τικό στοιχείο της διδακτικής πράξης. Τροφοδοτεί τη διάθεση για επικοινω-
νία και λειτουργεί ως βιωματικό δεδομένο-συστατικό της ψυχαγωγίας των 
μαθητών που ασκούνται, για να γίνουν ενδιαφερόμενοι για την τέχνη του 
λόγου αναγνώστες.
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AbsrtACt

This paper concerns the creative reading of literary text with reclaiming of 
the reception theory. Using the notions framework of Iser and Jauss and 
the necessity for creative process and the development of critical thinking 
we gave the basic axes of the relation between reading-aesthetic response 
and creative reading.

Afterwards, we approached the George Seferi’s poem «Μνήμη A΄» giving 
priority – emphasis in the free-open reading plane by plane or scene by 
scene. The involvement of students in the reading of the poetic text was 
integrated by the creative writing.
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Η λογοτεχνία ως παίδευση και παιδεία 
στο γυμνάσιο. Μεθοδολογικά προβλήματα 

στη διδακτική πράξη - προτάσεις για 
την αναβάθμιση του μαθήματος

Νεόφυτος Χαριλάου

ΕΙΣΑγωγΗ

«Η λογοτεχνία μπορεί να κάνει πολλά. Μπορεί να μας τείνει το χέρι όταν βρι-
σκόμαστε σε μεγάλη κατάθλιψη, να μας οδηγήσει σε άλλες ανθρώπινες υπάρ-
ξεις γύρω μας, να μας κάνει να καταλάβουμε καλύτερα τον κόσμο και να μας 
βοηθήσει να ζήσουμε. […] Αυτή η αποκάλυψη του κόσμου, μπορεί επίσης να 
μεταμορφώσει τον καθένα μας εσωτερικά. Η λογοτεχνία έχει έναν ζωτικό ρό-
λο να παίξει» (Toντόροφ, 2013: 88).

Η ρήση αυτή του Τσβετάν Τοντόροφ, ενός από τους σημαντικότερους 
σύγχρονους θεωρητικούς της λογοτεχνίας, για τον ζωτικό ρόλο της λογο-
τεχνίας στη διαμόρφωση του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου, μας βρί-
σκει απόλυτα σύμφωνους και δίνει, μαζί με πολλά άλλα, τη θεωρητική βά-
ση για να στηρίξουμε την εισήγησή μας για τη διδασκαλία της λογοτεχνί-
ας στη Μέση Εκπαίδευση και ιδιαίτερα στο Γυμνάσιο.

Η λογοτεχνία ως σχολικό μάθημα κατέχει διαχρονικά μιαν ξεχωριστή 
θέση στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, Γυμνασίου και Λυκείου, ιδι-
αίτερα δε τα τελευταία χρόνια που στα νέα Προγράμματα Σπουδών έχουν 
ενσωματωθεί πολλά στοιχεία από τη θεωρία της λογοτεχνίας. Οι προτά-
σεις των επίσημων φορέων της πολιτείας για τη διδασκαλία της λογοτεχνί-
ας, τουλάχιστον στο επίπεδο των γενικών κατευθυντήριων γραμμών, δια-
φοροποιούνται από τις παραδοσιακές διδακτικές πρακτικές της δασκαλο-
κεντρικής προσέγγισης της αυθεντίας και της γραμματολογικής/ιστορικής 
προσέγγισης. Η προτεινόμενη ερμηνευτική μέθοδος της κειμενοκεντρικής 
ανάλυσης, που δίνει έμφαση στο ίδιο το κείμενό ως μορφή και περιεχόμε-
νο, ενσωματώνει παράλληλα και πολλά στοιχεία από τις θεωρίες της πρό-
σληψης και της αναγνωστικής ανταπόκρισης, όπου ο αναγνώστης – μαθη-
τής καλείται να δώσει τη δική του ερμηνεία στο κείμενο με βάση τον ορί-
ζοντα των δικών του προσδοκιών. Έτσι, μέσα από τη διαδικασία της επε-
ξεργασίας του λογοτεχνικού κειμένου ο μαθητής εκ - παιδεύεται για να γί-
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νει επαρκής αναγνώστης της λογοτεχνίας και να συγκροτήσει τη δική του 
πολιτιστική ταυτότητα.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τον γενικό σκοπό της διδασκαλίας του µα-
θήµατος της λογοτεχνίας, όπως αναφέρεται στο νέο Διαθεματικό Ενιαίο 
Πλαίσιο Σπουδών (ΔΕΠΠΣ, 2003)1 για το Γυμνάσιο, επιδιώκεται «η ενδυ-
νάµωση της µορφωτικής επάρκειας, της επικοινωνιακής ικανότητας και της συ-
ναισθηµατικής ανάπτυξης των µαθητών µέσα από την ανάγνωση, κατανόηση 
και ερµηνεία αξιόλογων έργων σηµαντικών ελλήνων και ξένων λογοτεχνών» 
(ΔΕΠΠΣ, 2003: 3795). Παράλληλα, η διδασκαλία της λογοτεχνίας αποσκο-
πεί «να διευρύνει τα όρια της προσωπικής εµπειρίας και ευαισθησίας των µα-
θητών και να τους καταστήσει ανθρώπους ικανούς να αξιοποιούν ενεργητικά 
τη γνώση, να αναπτύσσουν τις αισθητικές αντιλήψεις τους, να παίρνουν κριτι-
κή θέση απέναντι σε βασικά ζητήµατα της ατοµικής και κοινωνικής ζωής και 
να διαµορφώνουν επιλεκτικά και υπεύθυνα τις προσωπικές τους στάσεις και 
πεποιθήσεις» (ΔΕΠΠΣ, 2003: 3795).

Ο σκοπός, όμως, αυτός για να μπορέσει να υλοποιηθεί στη διδακτική 
πράξη απαιτεί τη διαμεσολάβηση του διδάσκοντος, ο οποίος θα πρέπει 
να χρησιμοποιήσει τις προσφορότερες μεθόδους διδασκαλίας για την επί-
τευξη των στόχων του μαθήματος. Για την υλοποίηση των στόχων της δι-
δασκαλίας της λογοτεχνίας, το ΔΕΠΠΣ προτείνει συγκεκριμένες μεθόδους, 
ώστε να «δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες που να επιτρέπουν στον μαθη-
τή να αναπτύσσει τους δικούς του µηχανισµούς πρόσληψης και να χαίρεται το 
µάθηµα ως πνευµατική περιπέτεια» (ΔΕΠΠΣ, 2003: 3805).

ΠρΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟγΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ 
ΛΟγΟΤΕχνΙΑΣ

Από τα επίσημα θεσμικά κείμενα της πολιτείας, όσον αφορά τον σκοπό και 
τις μεθόδους διδασκαλίας της λογοτεχνίας, φαίνεται επί της ουσίας ότι τί-
θενται δύο επιμέρους στοχεύσεις, οι οποίες απευθύνονται στον ψυχοδια-
νοητικό κόσμο του μαθητή: επιδιώκεται μέσω του μαθήματος της λογοτε-
χνίας αφενός η ψυχική/αισθητική καλλιέργειά του και αφετέρου η διανο-
ητική/πνευματική συγκρότησή του. Η διπλή αυτή στόχευση, νομίζω, είναι 
που καθιστά τη λογοτεχνία ένα μοναδικό και ιδιαίτερο μάθημα στο ωρο-
λόγιο πρόγραμμα του σχολείου εν σχέσει με τα υπόλοιπα μαθήματα, αφού 

1. ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003): ∆ιαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για το Γυμνάσιο. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
για το Γυμνάσιο. ΦΕΚ αρ. 21072α/Γ2 (σσ. 3795-3808). Αθήνα.
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δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να ενεργοποιήσουν το συναίσθημά 
τους και να συνειδητοποιήσουν παράλληλα πλευρές του εαυτού τους και 
του κόσμου που τους περιβάλλει, να οικειωθούν αξίες ζωής και να διαμορ-
φώσουν κοινωνικές συμπεριφορές σεβασμού και αποδοχής της διαφορε-
τικότητας. Ιδιαίτερα δε ο πρώτος στόχος, της συναισθηματικής καλλιέργει-
ας, μέσα από την απόκτηση βιωματικών εμπειριών αποτελεί μείζονα στό-
χο, δεδομένου ότι διαχρονικά το ελληνικό –και όχι μόνο– εκπαιδευτικό σύ-
στημα ήταν επικεντρωμένο μόνο σε γνωστικούς στόχους2.

Αυτός ο διπλός στόχος, έτσι τουλάχιστον όπως διατυπώνεται στο Πρό-
γραμμα Σπουδών, είναι το μείζον ζητούμενο για τη διδασκαλία της λογοτε-
χνίας και τα ερωτήματα που τίθενται είναι αν και κατά πόσον οι εκπαιδευ-
τικοί θέτουν στο επίπεδο του προγραμματισμού της διδασκαλίας τους την 
εν λόγω στοχοθεσία και παράλληλα υιοθετούν τις προσφορότερες διδακτι-
κές μεθόδους για την επίτευξη των στόχων του μαθήματος.

Η προσωπική εμπειρία όλων όσοι διδάσκουν σε Γυμνάσια, αλλά και οι 
σχετικές έρευνες απαντούν αρνητικά, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρό-
νια όλο και περισσότεροι φιλόλογοι δοκιμάζουν νέες διδακτικές μεθόδους, 
όπως η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η μέθοδος project κ.λπ. Η διδασκα-
λία της λογοτεχνίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παραμένει σε με-
γάλο βαθμό παραδοσιακή, δηλαδή δασκαλοκεντρική και γνωσιοκεντρική. 
Ο μέσος έλληνας φιλόλογος αναπαράγει τις διδακτικές πρακτικές των δα-
σκάλων του, που στηρίζονται στην αυθεντία του διδάσκοντος και τη μία 
και μοναδική ερμηνεία του κειμένου μέσα από την αναζήτηση της πρόθε-
σης του συγγραφέα, κατά το γνωστό «τι εννοεί ο ποιητής». Ταυτόχρονα, η 
γραμματολογική/ιστορική ανάλυση προτάσσεται έναντι της κειμενοκεντρι-
κής, παρά το γεγονός ότι στα νέα εγχειρίδια και των τριών τάξεων του Γυ-
μνασίου είναι πολύ περιορισμένα τα γραμματολογικά στοιχεία. Στο επίπε-
δο δε της μορφής της διδασκαλίας η μετωπική διδασκαλία είναι ο κανόνας.

Την πραγματικότητα αυτή διαπιστώνει και η σχετικά πρόσφατη έρευνα 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου την οποία διεξήγαγε ομάδα ερευνητών με 
επικεφαλής τη Χριστίνα Αργυροπούλου3. Τα ερευνητικά δεδομένα (Παιδα-

2.  Ο Daniel Goleman στο κλασικό πια βιβλίο του, Emotional Intelligence (1995). είχε επισημάνει και 
αναλύσει την αξία και τη σημασία της συναισθηματικής εκπαίδευσης των μαθητών και το μεγάλο 
κόστος της συναισθηματικής αγραμματοσύνης. Βλ. Goleman D., (1998). Συναισθηματική νοημοσύνη. 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
3. Κατά τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων εν γένει (το ερώτημα δεν ήταν εστιασμένο 
στη Λογοτεχνία) έχουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα: Στη διδακτική μέθοδο του σχεδίου εργασίας 
(μέθοδος project) έχουμε αρνητικές απαντήσεις φιλολόγων 66%: 30% «λίγο» και 36% «καθόλου», 
των ομαδικών εργασιών αρνητικές ανταποκρίσεις φιλολόγων 50%: 36% «λίγο» και 14% «καθόλου». 
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γωγικό Ινστιτούτο, 2008: 139-140) αποτυπώνουν την περιορισμένη αξιο-
ποίηση στην πράξη εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων.

Την έλλειψη ερμηνευτικών στρατηγικών στη διδασκαλία της λογοτεχνίας 
επισημαίνει και η Αγάπη Δάλκου στη διδακτορική της διατριβή στην οποία 
πραγματεύεται την ανάπτυξη ερμηνευτικών στρατηγικών στο μάθημα της 
ΝΕ Λογοτεχνίας σε περιβάλλον συνεργατικής μάθησης4. Γράφει σχετικά: 
«Δυστυχώς, η εμπειρία δείχνει ότι αυτό που παρατηρείται συνήθως στη σχο-
λική τάξη είναι η προσφορά “έτοιμων” ερμηνευτικών αναλύσεων από τους εκ-
παιδευτικούς, η οποία στην καλύτερη περίπτωση προκύπτει ύστερα από ερω-
τήσεις στους μαθητές, οι οποίες όμως είναι καθοδηγητικού χαρακτήρα, προκει-
μένου να οδηγήσουν στην προαποφασισμένη ερμηνεία» (Δάλκου, 2012: 164).

Τα προβλήματα στη διδακτική πράξη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
επισημαίνει και η Δέσποινα Μπελέση στη δική της διδακτορική διατριβή5 
με θέμα την Πολιτισμική Ετερότητα και τη Διαπολιτισμική Μάθηση στο σχο-
λείο. Παραθέτοντας τις γνώμες αρκετών μελετητών της διδακτικής της λο-
γοτεχνίας, γράφει σχετικά: «[…] παρά τις μεταρρυθμίσεις η κατάσταση στο 
χώρο της σχολικής λογοτεχνίας, σε επίπεδο διδακτικής πρακτικής περισσότε-
ρο, παραμένει προβληματική. Το μάθημα της Λογοτεχνίας χαρακτηρίζεται από 
ένα σχεδόν αποτυχημένο έως σήμερα παρελθόν». Ως διδακτέο αντικείμενο 
που αφορά στον ανθρώπινο πολιτισμό και τις αξίες του, παρά τις βελτιώ-
σεις των τελευταίων ετών, «δεν έχει εισέλθει στο σωστό δρόμο» και «δεν έχει 
πάρει ακόμη τη θέση που του αξίζει». Κοινή διαπίστωση πολλών μελετητών 
είναι ότι ο τρόπος της παρουσίας, της διδασκαλίας και της λειτουργίας της 
Λογοτεχνίας στην εκπαίδευση είναι βαθιά προβληματικός όχι μόνο στη μορ-
φωτική αλλά και στην παιδαγωγική του πλευρά. Ανεξάρτητα, λοιπόν, από 
την παρουσία μαθητών διαφορετικής καταγωγής στα ελληνικά σχολεία, 
έχουν διαπιστωθεί αφενός μεν οι δυσκολίες στη διδασκαλία του μαθήμα-
τος, σε τοπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο αφετέρου δε η ανάγκη επεξεργα-
σίας ενός νέου συνολικού πλαισίου για τη διδασκαλία του, ώστε να εκλεί-
ψει μια κατάσταση που διαιωνίζεται και εύστοχα περιγράφεται ως «αμήχα-
νοι δάσκαλοι και δυσφορούντες μαθητές» (Μπελέση, 2009: 185).

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2008), Πανελλαδική έρευνα για το μάθημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας 
στο Γυμνάσιο. Έτη συλλογής δεδομένων 2004-6. Επιστημονική Υπεύθυνη – Συντονίστρια Χριστίνα 
Αργυροπούλου. Αθήνα.
4.  Δάλκου Α. (2012). Η ανάπτυξη ερμηνευτικών στρατηγικών στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε περιβάλλον συνεργατικής μάθησης. (Διδακτορική διατριβή, βλ. 
ΕΑΔΔ). Αθήνα: ΕΑΔΔ.
5. Μπελέση Δ. (2009). Πολιτισμική ετερότητα και διαπολιτισμική μάθηση στο σχολείο. Μια πρόταση 
διαπολιτισμικής διδακτικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: ΕΑΔΔ.
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Η απόσταση μεταξύ των οδηγιών του ΔΕΠΠΣ για τη διδασκαλία της λο-
γοτεχνίας και της διδακτικής πρακτικής στα σχολεία είναι πολύ μεγάλη και 
οφείλεται σε πολλούς λόγους. Ο βασικότερος λόγος είναι, κατά τη γνώμη 
μας, η εδραιωμένη από το παρελθόν αντίληψη για την αυθεντία του δασκά-
λου και την ανεπάρκεια του μαθητή. Αυτή η αντίληψη, συνειδητή ή ασυ-
νείδητη συνδέεται ασφαλώς με το πώς οι εκπαιδευτικοί βλέπουν τον εαυ-
τό τους και πώς αυτοπροσδιορίζονται6. Για τον μέσο εκπαιδευτικό, που δεν 
έχει ιδιαίτερες υπαρξιακές και επαγγελματικές αναζητήσεις, ο μαθητής –ιδι-
αίτερα ο μαθητής του Γυμνασίου- δεν είναι σε θέση στην πραγματικότη-
τα να προσεγγίσει ένα λογοτεχνικό κείμενο, να αναδείξει τα νοήματά του 
και να αντιληφθεί την ιδιαίτερη λογοτεχνική του γλώσσα. Γι’ αυτό το λόγο 
και η ερμηνευτική εκδοχή του καθηγητή είναι η ορθή και αποδεχτή. Οι έν-
νοιες της ενεργητικής μάθησης, της άσκησης του μαθητή να μάθει πώς να 
μαθαίνει, της καβαφικής αντίληψης για την αξία του ταξιδιού μέσα από τις 
ερμηνευτικές απόπειρες των μαθητών, που βοηθούν τον μαθητή να συ-
γκροτήσει την αυτοεκτίμησή του και την προσωπικότητα, δεν υφίστανται 
για τους περισσότερους.

Ακόμη και σήμερα, που στα σχολεία οι φιλόλογοι έχουν μια πιο ευρεία 
αντίληψη σε σχέση με το παρελθόν για την ερμηνεία του κειμένου, που επι-
τρέπει στους μαθητές μέσα σ’ ένα πλαίσιο ανοικτού διαλόγου να διατυπώ-
νουν κατά το μάλλον ή ήττον τη γνώμη τους για το διδασκόμενο κείμενο, 
είναι πολύ συνήθης η αναπαραγωγή των ερμηνευτικών σχολίων του καθη-
γητή και η απαίτηση στη συνέχεια να τα μαθαίνουν οι μαθητές για την αξι-
ολόγησή τους στο διαγώνισμα του τριμήνου και στις τελικές εξετάσεις. Σε 
άλλες περιπτώσεις παρουσιάζεται ακόμη και η απαίτηση του διδάσκοντος 
για αποστήθιση των ερμηνευτικών του σχολίων από τους μαθητές. Μιλώ-
ντας με άριστη μαθήτρια της Α΄ τάξης του Γυμνασίου στο τέλος του περυ-
σινού διδακτικού έτους και ερωτώντας την για το πώς πέρασε η σχολική 
χρονιά και πώς αντιμετώπισε την πληθώρα των διδακτικών αντικειμένων 
σε σχέση με το δημοτικό, μου απάντησε: «Α, ήταν πολύ ωραία! Μου άρεσαν 
όλα τα μαθήματα. Μόνο στη λογοτεχνία είχα ένα πρόβλημα που με δυσκόλευε 
πολύ. Έπρεπε να μαθαίνω απέξω κάθε φορά αυτά που μας έλεγε ο κύριος για 
το κείμενο και μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο και κοπιαστικό».

Η αντίληψη αυτή, περί της ορθής ερμηνείας του κειμένου από τον καθη-
γητή και της ανάγκης υιοθέτησής της από τους μαθητές, στηρίζεται σε επι-

6.  Για το θέμα της προσωπικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών βλ. Φρυδάκη, Ε. (2015). Οι επαγγελματική 
ταυτότητα του εκπαιδευτικού και το μέλλον της διδασκαλίας. Αθήνα: Κριτική.
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χειρήματα, που, όπως θα δούμε, δεν έχουν καμία σχέση με το Πρόγραμμα 
Σπουδών και τις οδηγίες στους διδάσκοντες για τη διδασκαλία των λογοτε-
χνικών κειμένων. Το πρώτο επιχείρημα των υποστηρικτών αυτής της άπο-
ψης είναι η πιεστική ανάγκη για κάλυψη της ύλης. Κατά τη γνώμη τους, η 
επέκταση σε εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης των κειμένων ή η εφαρ-
μογή διαφορετικών μορφών διδασκαλίας, όπως είναι επί παραδείγματι η 
ομαδοσυνεργατική, είναι χρονοβόρες και αναποτελεσματικές. Το επιχείρη-
μα, όμως, αυτό το αναιρούν οι πολύ γενικές και ολιγόλογες επίσημες οδη-
γίες του ΙΕΠ7, αφού για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο αφή-
νουν ένα πολύ μεγάλο και ευρύ πεδίο διδακτικών πρωτοβουλιών στον δι-
δάσκοντα. Σε καμιά περίπτωση δεν τον υποχρεώνουν να διδάξει το τάδε 
ή το δείνα κείμενο, πολλώ μάλλον δεν του επιβάλλουν πώς να διαμορφώ-
σει τη διδασκαλία του.

Ένα δεύτερο επιχείρημα, που συνδέεται με το πρώτο και αφορά την αξι-
ολόγηση, είναι ότι οι μαθητές θα πρέπει να αποκτήσουν τις ίδιες γνώσεις 
για ένα κείμενο για να απαντούν κατά ομοιόμορφο τρόπο στα διαγωνίσμα-
τα και στις τελικές εξετάσεις, ώστε η αξιολόγησή τους να είναι αντικειμε-
νική. Η άποψη αυτή, αν και φαίνεται εξωφρενική, είναι αρκετά διαδεδομέ-
νη, γιατί είναι βολική για διδάσκοντες και διδασκομένους. Οι μεν καθηγη-
τές έχουν την ψευδαίσθηση ότι μεταφέρουν τη σοφία τους στους μαθητές 
και ότι διασφαλίζουν με τον όγκο των δικών τους αναλυτικών σχολίων την 
επιτυχία των μαθητών τους στις κάθε είδους εξετάσεις, οι δε μαθητές, πα-
παγαλίζοντας τις έτοιμες απαντήσεις των καθηγητών, εξασφαλίζουν πο-
λύ πιο εύκολα τον ποθούμενο βαθμό, από το να μπουν στη διαδικασία να 
σκεφθούν και να δώσουν τη δική τους ερμηνεία στο κείμενο. Έτσι, η διδα-
σκαλία της λογοτεχνίας γίνεται μια διεκπεραίωση, ένα μάθημα χωρίς ψυ-
χή και χωρίς κανένα νόημα.

Οι αντιλήψεις αυτές, όπως είναι φυσικό, δεν επιτρέπουν σ’ αυτούς που 
τις έχουν να σκεφθούν άλλη μορφή διδασκαλίας εκτός από τη μετωπική. 
Απορρίπτουν την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ή άλλες μορφές διδασκα-
λίας, γιατί πιστεύουν – από άγνοια τις περισσότερες φορές – ότι είναι ατε-
λέσφορη και αντιπαραγωγική, αφού, όπως συχνά λένε, το μάθημα γίνεται 
«η ώρα του παιδιού». Στην πραγματικότητα η απόρριψη της ομαδοσυνερ-

7. Οι οδηγίες για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας κατά το σχ. έτος 2015-16 περιορίζονται στην 
παραίνεση για διδασκαλία «20 περίπου λογοτεχνικών κειμένων (15 για τα εσπερινά) εκ των οποίων δύο 
ή τρία κείμενα από την ξένη λογοτεχνία». ΥΠ.Π.Ε.Θ, Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπ/σης, Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης, Τμήμα Α΄ Αθήνα. 16-09-2015, Αρ. Πρωτ. 
144963/Δ2, σελ. 11.
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γατικής διδασκαλίας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην άγνοια και στον φό-
βο για το νέο. Όταν κάτι δεν το γνωρίζεις, δεν το έχεις πειραματιστεί πο-
τέ, γιατί φοβάσαι ότι θα χάσεις τον έλεγχο της τάξης, είναι φυσικό να βρί-
σκεις κάθε είδους δικαιολογία για να μην το εφαρμόσεις και επαναπαύε-
σαι σ’ αυτό που γνωρίζεις.

Με δεδομένη την έλλειψη συστηματικής επιμόρφωσης των καθηγη-
τών εδώ και δεκαετίες, αλλά και την αδιαφορία πολλών εκπαιδευτικών να 
εφαρμόσουν κάτι διαφορετικό στην τάξη τους, συντηρείται η παραδοσια-
κή πρακτική που έχει επίκεντρο τον δάσκαλο και όχι τον μαθητή. Η πρακτι-
κή αυτή, που δυστυχώς είναι κοινός τόπος σε πολλά άλλα μαθήματα, οδή-
γησε σε απαξίωση το μάθημα της λογοτεχνίας. Οι περισσότεροι μαθητές 
δεν βρίσκουν κανένα ενδιαφέρον και νόημα για το μάθημα και το απαξιώ-
νουν. Το χειρότερο, όμως, είναι ότι η στάση τους αυτή για το σχολικό μάθη-
μα της λογοτεχνίας επεκτείνεται συνολικά για τη λογοτεχνία. Οι μαθητές με 
αυτές τις κακές σχολικές προσλαμβάνουσες αποκτούν μια στρεβλή αντίλη-
ψη για τη λογοτεχνία, με αποτέλεσμα να μην διαβάζουν λογοτεχνικά βιβλία.

Ένα άλλο πρόβλημα στη διδασκαλία της λογοτεχνίας, που αφορά την 
πλειονότητα των φιλολόγων, ακόμη και αυτών που εφαρμόζουν καινοτό-
μες μεθόδους, είναι το πώς διδάσκουν τη λογοτεχνία και πού επικεντρώ-
νονται κατά τη διδακτική πράξη. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που στα προ-
γράμματα σπουδών ενσωματώθηκαν πολλά θεωρητικά στοιχεία των σχο-
λών της λογοτεχνίας, όπως π.χ. η αφηγηματολογία, γίνεται προσπάθεια για 
μια πιο συστηματική διδασκαλία στο επίπεδο της μορφής αλλά και του πε-
ριεχομένου. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις αυτού του τύπου οι διδακτι-
κές πρακτικές οδηγούν πολύ συχνά σε φορμαλιστικές προσεγγίσεις. Τα ερ-
γαλεία δουλειάς αντί να χρησιμοποιούνται για να κάνουν ευκολότερη την 
κατανόηση των συμβάσεων του κειμένου και κατ’ επέκταση την πρόσλη-
ψή των νοημάτων του από τους μαθητές καθίστανται το κύριο αντικείμε-
νο της διδακτικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα να χάνονται η ομορφιά και 
τα νοήματα του κειμένου και στο μυαλό των μαθητών μένει περισσότερο 
μια γεύση ενός μαθήματος γλώσσας και όχι λογοτεχνίας.

Τον κίνδυνο αυτό του φορμαλισμού στη διδασκαλία έχει επισημάνει και 
ο Τοντόροφ στο γνωστό του βιβλίο Η λογοτεχνία σε κίνδυνο8. Γράφει σχετι-
κά: «Η ανάλυση των έργων στο σχολείο δεν θα πρέπει πλέον να έχει ως σκοπό 
την ανάλυση των ιδεών που εισήγαγε ο άλφα ή ο βήτα γλωσσολόγος, ο τάδε 
ή ο δείνα θεωρητικός της λογοτεχνίας, και να μας παρουσιάζει τα κείμενα ως 

8.  Τοντόροφ Τ. (2013). Η λογοτεχνία σε κίνδυνο (μτφρ. Χρύσα Βαγενά, Εισαγωγή Νάσος Βαγενάς). Πόλις.
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μια εφαρμογή της γλώσσας και του λόγου. Το καθήκον της θα πρέπει να είναι 
να μας βοηθήσει να καταλάβουμε το νόημά τους – γιατί ζητάμε από αυτό, με 
τη σειρά του, να μας οδηγήσει σε μιαν άλλη γνώση της ανθρώπινης ύπαρξης, 
η οποία ενδιαφέρει τους πάντες». […] «όλες οι «μέθοδοι» είναι καλές υπό τον 
όρο ότι παραμένουν μέσο και όχι αυτοσκοπός» (Τοντόροφ, 2013: 103, 104).

ΠρΟΤΑΣΕΙΣ γΙΑ ΤΗν ΑνΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ 
ΛΟγΟΤΕχνΙΑΣ

Με δεδομένα τα μεθοδολογικά προβλήματα στη διδασκαλία της λογοτε-
χνίας στα ελληνικά σχολεία τίθεται το ερώτημα: Είναι δυνατό να αλλάξει η 
κατάσταση και να αποκτήσει το μάθημα της λογοτεχνίας τον παιδαγωγικό 
και μορφωτικό του ρόλο;

Αν και το ερώτημα αυτό συνδέεται με τη μεγάλη συζήτηση σε διεθνές 
επίπεδο για τον ρόλο της λογοτεχνίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 
και το πώς αυτή αντιμετωπίζεται στη διδακτική πράξη, θα περιοριστούμε 
στη Δ/θμια εκπαίδευση και ιδιαίτερα στο Γυμνάσιο, από όπου αντλήσαμε 
τα διδακτικά παραδείγματα μέσα από την διδακτική πράξη και την έρευ-
να που κάναμε κατά το σχολικό έτος 2015-16. Το διδακτικό μας παράδειγ-
μα αφορά δύο τάξεις της Β΄ Γυμνασίου (43 μαθητές/τριες), στις οποίες το 
προηγούμενο σχολικό έτος ο ομιλών δίδαξε το μάθημα της λογοτεχνίας και 
στη συνέχεια διενήργησε την έρευνα.

Κατά τον προγραμματισμό της διδασκαλίας μας, πρώτο μας μέλημα 
ήταν να εφαρμόσουμε μεθόδους που θα έκαναν το μάθημα πιο ευχάριστο 
και ελκυστικό, αλλά ταυτόχρονα ωφέλιμο για τους μαθητές. Προσπαθήσα-
με δηλαδή να κάνουμε τη λογοτεχνία ένα μάθημα που τους αφορά και έχει 
κάτι να τους πει για τη ζωή τους.

Με δεδομένη την ηλικία των μαθητών της Β΄ Γυμνασίου και τις ελλειμ-
ματικές ή και αρνητικές προσλαμβάνουσές τους για τη λογοτεχνία, η στο-
χοθεσία αλλά και η διδασκαλία του μαθήματος κινήθηκε σε τρεις βασικούς 
άξονες: Βιωματικότητα – μάθηση – φιλαναγνωσία. Η απόκτηση βιωματικής 
σχέσης των μαθητών με τη λογοτεχνία θεωρήσαμε ότι είναι εκ των ων ουκ 
άνευ προϋπόθεση για την επεξεργασία και ερμηνεία των λογοτεχνικών κει-
μένων, αφού θεωρείται η βασικότερη ψυχολογική και παιδαγωγική παρά-
μετρος για την επιτυχία της μαθησιακής διαδικασίας. Από την άλλη πλευ-
ρά, το θετικό βίωμα των μαθητών για τη λογοτεχνία και η γνώση που απο-
κτούν μέσα από τις ερμηνευτικές στρατηγικές που εφαρμόζουν δημιουρ-
γούν το αίσθημα της φιλαναγνωσίας.
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Για την επίτευξη των στόχων του μαθήματος λάβαμε υπόψη μια σειρά 
από παραμέτρους, οι οποίες θεωρούμε ότι αποτέλεσαν τις βασικές προ-
ϋποθέσεις για την επιτυχία του εγχειρήματός μας. Η πρώτη παράμετρος 
αφορούσε τη διερεύνηση των προσδοκιών των μαθητών για το μάθημα 
της λογοτεχνίας. Η στάση των μαθητών απέναντι στη λογοτεχνία κυμαι-
νόταν από αδιάφορη ως εχθρική, κυρίως λόγω αρνητικών εμπειριών από 
προηγούμενα χρόνια, ενώ η ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων ήταν απο-
γοητευτική9. Η δεύτερη και πιο σημαντική παράμετρος αφορούσε τη δη-
μιουργία παιδαγωγικού κλίματος μέσα στην τάξη. Κάθε διδάσκων γνωρί-
ζει ότι χωρίς καλό κλίμα μεταξύ των μαθητών και του διδάσκοντος είναι 
σχεδόν αδύνατο να λειτουργήσει η μαθησιακή διαδικασία. Το κλίμα αυτό 
ασφαλώς δεν δημιουργείται από μόνο του, χρειάζονται εκ μέρους του κα-
θηγητή συγκεκριμένες ενέργειες για να δομηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης 
και αποδοχής από όλους τους παράγοντες της τάξης. Οι ενέργειες αυτές 
αφορούν, εκτός των άλλων, τη διδακτική μεθοδολογία, τον ελεύθερο δι-
άλογο μεταξύ των μαθητών και του καθηγητή και κυρίως τη νοηματοδό-
τηση του μαθήματος. Μια τρίτη παράμετρος αφορούσε τον χρόνο που 
αφιερώθηκε κατά την επεξεργασία των κειμένων. Αφιερώσαμε ικανό χρό-
νο στη διδασκαλία, χωρίς να περιπέσουμε σε πλατειασμούς και επανα-
λήψεις και, έτσι, αποφύγαμε τη διεκπεραιωτική λογική της κάλυψης της 
ύλης, που δυστυχώς έχει καταστήσει το μάθημα ανιαρό και αδιάφορο.

Ως μοντέλο διδασκαλίας επιλέξαμε την ομαδοσυνεργατική, θεωρώντας 
ότι είναι η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος για το μάθημα της λογοτεχνίας. Η 
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, όπου εφαρμόστηκε, έδειξε θετική επίδρα-
ση στην ανάπτυξη ερμηνευτικών στρατηγικών από τους μαθητές, αλλά 
και την απόκτηση και άλλων δεξιοτήτων. Με βάση τα ευρήματα της έρευ-
νας της συναδέλφου Αγάπης Δάλκου «οι μαθητές που συζητούν το κείμενο 
σε ομάδες καταλήγουν σε ερμηνείες σαφώς εγκυρότερες και πιο πολυποίκι-
λες από ό,τι οι συμμαθητές τους που το επεξεργάζονται ατομικά, στο πλαί-
σιο της κατευθυνόμενης, δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας». Και προσθέτει: 
«Στην έρευνά μας παρατηρήσαμε, ασχέτως αν δεν τις μελετήσαμε συστημα-
τικά, ένα σύνολο από επιπλέον δεξιότητες και χαρακτηριστικά που ανέπτυξαν 
οι μαθητές μας πέρα από την ανάπτυξη ερμηνευτικών στρατηγικών: κοινωνι-
κές δεξιότητες, δεξιότητες έκφρασης στο γραπτό και στον προφορικό λόγο, 

9.  Κατά την έρευνά μας θέσαμε το ερώτημα στους μαθητές, πόσα λογοτεχνικά βιβλία έχουν διαβάσει 
μέχρι τώρα. Από τους 43 μαθητές οι 14 (33%) δεν είχαν διαβάσει κανένα βιβλίο, οι 15 (35%) από 2 έως 
5 βιβλία, οι 9 (22%) από 6 έως 10 βιβλία, και 5 μαθητές (10%) από 11 έως 20 βιβλία.
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ομαδικό πνεύμα, ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία» (Δάλκου, 2013: 333, 335)10.
Το εγχείρημα για τους μαθητές ήταν πρωτόγνωρο. Η εργασία σε ομά-

δες, αν και ήταν άγνωστη πρακτική για τους περισσότερους μαθητές, δη-
μιούργησε αρχικά μεγάλο ενθουσιασμό και διάθεση για συμμετοχή, που 
συν τω χρόνω, μετά το ξεπέρασμα κάποιων παρανοήσεων για το πώς ερ-
γάζονται τα μέλη της ομάδας, υιοθετήθηκε ανεπιφύλακτα. Το γεγονός αυ-
τό επιβεβαιώνεται από το αποτέλεσμα της έρευνας που διεξαγάγαμε μετά 
το πέρας του σχολικού έτους. Στο ερώτημα που θέσαμε αν τους άρεσε η 
διδασκαλία της λογοτεχνίας σε ομάδες το συντριπτικό ποσοστό απάντησε 
θετικά, όπως δείχνει και ο πιο κάτω πίνακας.

43 μαθητές/τριες Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Ποσοστό

Ναι 20 21 41 95%

 Όχι 1 1 2,5%

Μου ήταν αδιάφορη 1 1 2,5%

Στην ερώτηση δε πώς θα προτιμούσαν να εργάζονται στο μάθημα από 
δω και πέρα οι απαντήσεις ήταν και πάλι θετικές.

43 μαθητές/τριες Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Ποσοστό

Μέσα σε ομάδες 14 9 23 54%

Και ομαδικά και ατομικά 5 13 18 41%

Ατομικά 1 1 2 5%

Η εργασία σε ομάδες δημιούργησε μια ιδιαίτερα θετική δυναμική, για-
τί οι μαθητές αισθάνονταν πιο ελεύθεροι να εκφράσουν τις σκέψεις και τα 
συναισθήματα τους, είχαν τη δυνατότητα της θετικής αλληλεπίδρασης με-
ταξύ τους, η οποία τους οδηγούσε στη σύνθεση κοινών θέσεων τις οποίες 
και διατύπωναν στην ολομέλεια της τάξης. Στις παρατηρήσεις που έγρα-
ψαν, όταν τους ζητήθηκε να πουν πώς είδαν την ομαδοσυνεργατική διδα-
σκαλία εμφανίζονται πολύ θετικοί στην ομαδική εργασία. «Η ομαδική δου-

10.  Οι Johnson, Johnson και Smith (1998) αναφέρουν για την έρευνα στη συνεργατική μάθηση: «Η 
έρευνα στην ομαδοσυνεργατική μάθηση είναι σαν ένα διαμάντι. Όσο περισσότερο φως εστιάσεις πάνω 
του, τόσο πιο λαμπερό και πολυπρόσωπο γίνεται» (σ. 35).

νεόφυτος χαριλάου
Η λογοτεχνία ως παίδευση και παιδεία στο Γυμνάσιο. Μεθοδολογικά προβλήματα …



261

λειά», αναφέρει μια μαθήτρια, «μου αρέσει πάρα πολύ. Μαθαίνουμε να δου-
λεύουμε όλοι μαζί, να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας και τις απόψεις μας, 
να τα ενώνουμε όλα μαζί και έτσι να πετυχαίνουμε ένα αρκετά καλό αποτέλε-
σμα». Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τις απαντήσεις των μαθητών 
στο σχετικό ερώτημα, αν είχαν, δηλαδή, τη δυνατότητα να εκφράζουν στο 
μάθημα ελεύθερα τις απόψεις και τα συναισθήματά τους. 

43 μαθητές/τριες Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Ποσοστό

πολύ 6 9 15 35%

αρκετά 8 11 19 44%

λίγο 4 2 6 14%

καθόλου 2 1 3 7%

Κατά τη διδασκαλία του μαθήματος φροντίσαμε να ασκήσουμε τους μα-
θητές στη χρήση αφηγηματικών και άλλων εργαλείων, ώστε να μπορούν εύ-
κολα να ξεκλειδώνουν το κείμενο, χωρίς να εμμένουμε σε φορμαλιστικού τύ-
που προσεγγίσεις που θα καθιστούσαν το κείμενο ένα μάθημα γλώσσας. Επι-
κεντρωθήκαμε στην αναζήτηση του ορίζοντα προσδοκιών των μαθητών και 
ενθαρρύναμε τη δική τους αναγνωστική πρόσληψη, η οποία, είναι αλήθεια, 
πολλές φορές μας εξέπληξε. Η φαντασία των μαθητών πολλές φορές μας 
οδήγησε σε νέους δρόμους ερμηνείας των κειμένων. Δώσαμε έμφαση στο 
πώς οι μαθητές μας βιώνουν τα κείμενα και συμμετέχουν συναισθηματικά, 
ενθαρρύνοντας την έκφραση των συναισθημάτων τους μετά από κάθε ανά-
γνωση του κειμένου, γιατί θεωρούμε ότι η βιωματική πρόσληψη του κειμέ-
νου αποτελεί την πρώτη ερμηνεία του και τη βάση για τη διανοητικού τύπου 
επεξεργασία των ιδεών και των νοημάτων στη συνέχεια. Αυτό δεν ήταν εύ-
κολο στην αρχή, γιατί οι μαθητές, όντας εθισμένοι σε γνωστικού τύπου επε-
ξεργασία, όταν τους ζητούσαμε να μας πουν τις ιδιαίτερες εντυπώσεις και τα 
συναισθήματα που τους γέννησε το άκουσμα του κειμένου, μας έδιναν απα-
ντήσεις που αφορούσαν το περιεχόμενο. Γι’ αυτό τον λόγο προσέχαμε πά-
ντοτε η ανάγνωση του κειμένου να γίνεται με θεατρικότητα, ώστε οι μαθη-
τές να είναι επικεντρωμένοι στο κείμενο και όχι αλλού. 

Η διδασκαλία μας, όμως, δεν θα είχε τα ίδια αποτελέσματα αν δεν είχα-
με ως πρώτο στόχο την ανάδειξη των ιδεών και των νοημάτων του κειμένου 
και τη σύνδεσή τους με τη ζωή. Οι μαθητές μέσα από τον διάλογο στις ομά-
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δες αλλά και στην ολομέλεια διατύπωναν ελεύθερα τις απόψεις τους, συμφω-
νούσαν ή διαφωνούσαν και κατέληγαν σε συνθέσεις. Η πρόσληψη των ιδεών 
του κειμένου είχε νόημα για τον καθένα μαθητή και την καθεμία μαθήτρια. 
Οι μαθητές, που στην αρχή αντιμετώπιζαν το νέο τρόπο ερμηνείας του κει-
μένου με τον δισταγμό και τον φόβο του λάθους, ξεθάρρεψαν σιγά σιγά, δί-
νοντας απαντήσεις στα τιθέμενα ερωτήματα και αντιμετώπιζαν τα κείμενα με 
θάρρος και αυτοπεποίθηση. Τα κλειδιά της αφηγηματολογίας, της γλωσσικής 
και γραμματολογικής ανάλυσης αποτέλεσαν την απαραίτητη σκευή για την 
ερμηνεία του κειμένου, ενώ τα παράλληλα κείμενα τους έδιναν τα απαραί-
τητα τεκμήρια, για να επιβεβαιώνουν θέσεις και να συνθέτουν νοήματα. Αυ-
τό μας απέδειξε και στην πράξη αυτό που πάντα πιστεύαμε ότι η εναλλακτι-
κή χρήση διαφορετικών κάθε φορά εργαλείων ανάλογα με το κείμενο μπο-
ρεί να βοηθήσει τους μαθητές στην ερμηνεία του κειμένου.

Έχει ενδιαφέρον στο σημείο αυτό να αναφέρω τα αποτελέσματα της 
έρευνας που κάναμε σχετικά με το τι αξιολόγησαν οι μαθητές ως σημαντι-
κότερο για τη διδασκαλία του μαθήματος της λογοτεχνίας. Με έξι ερωτή-
ματα επιχειρήσαμε να το διερευνήσουμε και τα αποτελέσματα είναι νομίζω 
πολύ ενδιαφέροντα για το τι θέλει ένας έφηβος μαθητής από τη διδασκαλία 
της λογοτεχνίας. Ανάμεσα στις έξι προτιμήσεις οι μαθητές είχαν τη δυνατό-
τητα να βάλουν όσες επιλογές ήθελαν κατά σειρά προτίμησης. Στον πίνακα 
που ακολουθεί σημειώνονται οι τρεις πρώτες προτιμήσεις των 43 μαθητών.

Από τη διδασκαλία του μαθήματος της λογοτεχνίας σου άρεσε πιο πολύ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 1η 2η 3η

1. Η ανάδειξη των ιδεών και των νοημάτων του 
κειμένου και η συζήτησή τους με τον καθηγητή και τους 
συμμαθητές μου και η σύνδεσή τους με τη ζωή

26 2 2

2. Η σωστή ανάγνωση του κειμένου 8 12 9

3. Οι εργασίες που κάνουμε για το κείμενο 8 6 6

4. Η μελέτη της ιστορικής εποχής που γράφτηκε το 
κείμενο και των λογοτεχνικών ρευμάτων

1 8 7

5. Η μελέτη της γλώσσας, του ύφους και των 
αφηγηματικών τεχνικών του κειμένου

- 4 12

6. Η μελέτη παράλληλων κειμένων και ο συσχετισμός 
τους με το διδασκόμενο κείμενο 

- 7 3
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Είναι φανερό, από τα αποτελέσματα της μικρής αυτής έρευνας, ότι οι 
μαθητές μας ενδιαφέρονται πρωτίστως για το περιεχόμενο ενός κειμένου 
και όχι για το περιέχον. Αναζητούν τη διαπραγμάτευση μαζί του, την ανταλ-
λαγή απόψεων και το μοίρασμα σ’ ένα επίπεδο ελεύθερου διαλόγου με το 
δάσκαλό τους και τους συμμαθητές τους. Επιδιώκουν μ’ έναν τρόπο τη νο-
ηματοδότηση της ζωής τους, που, όπως ξέρουμε, σ’ αυτήν την ηλικία της 
εφηβείας είναι μια διαρκής ανάγκη. Γι’ αυτούς η λογοτεχνία έχει νόημα αν, 
πέρα από την αισθητική απόλαυση, έχει κάτι να πει για τον εαυτό τους και 
τη ζωή τους.

Η λογοτεχνία, όμως, είναι και ένα ταξίδι, που για να το πραγματοποιήσεις 
πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και στον οδηγό σου. Αυτό κά-
νει η σωστή ανάγνωση. Κάνει το καλό ξεκίνημα, δίνει το απαραίτητο καύ-
σιμο για την εκκίνηση. Γι’ αυτό οι μαθητές μας τοποθέτησαν τη σωστή ανά-
γνωση στη δεύτερη θέση των προτιμήσεών τους. Για πολλούς η ορθή ανά-
γνωση, μαζί με τη σωστή ψυχολογική προετοιμασία, μπορεί να αποτελέσει 
την πρώτη ερμηνεία του κειμένου. Το ταξίδι όμως χρειάζεται και την απαραί-
τητη σκευή, για να το πραγματοποιήσεις και να καταβάλεις τον απαραίτητο 
κόπο. Αυτήν την δίνουν τα εργαλεία δουλειάς που αναφέρθηκαν προηγου-
μένως, ενώ οι εργασίες έρχονται να επισφραγίσουν το τέλος του ταξιδιού.

Η βιωματική προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων μέσα από τη διε-
ρευνητική μάθηση συνέβαλε ασφαλώς και στη δημιουργία ενδιαφέροντος 
για την ίδια τη λογοτεχνία και το λογοτεχνικό βιβλίο. Οι μαθητές, γενικά, 
δεν διαβάζουν λογοτεχνικά βιβλία, γι’ αυτό θεωρήσαμε καλό κατά τη διάρ-
κεια της χρονιάς να αναθέσουμε στους μαθητές να διαβάσουν ένα βιβλίο 
της αρεσκείας τους, το οποίο δανείστηκαν από τη βιβλιοθήκη του σχολεί-
ου, μέσα στην οποία εργαζόμαστε κατά τη διάρκεια της περυσινής σχολι-
κής χρονιάς. Ζητήσαμε από τους μαθητές μας, πέρα από την ανάγνωση του 
βιβλίου, να γράψουν και να παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης μια 
συνθετική εργασία με βάση τις οδηγίες που τους δώσαμε. Όλοι οι μαθητές 
ανταποκρίθηκαν με προθυμία στο έργο αυτό, διάβασαν με όρεξη το βιβλίο 
της επιλογής τους, έγραψαν μια ολιγοσέλιδη εργασία, την οποία παρουσία-
σαν προφορικά στην τάξη. Η καλύτερη εργασία βραβεύτηκε με ένα βιβλίο.

Η παρώθηση των μαθητών να διαβάσουν ένα λογοτεχνικό βιβλίο της 
αρεσκείας τους και να το αντιμετωπίσουν στο πλαίσιο μιας εργασίας φαίνε-
ται ότι ήταν ένα ισχυρό κίνητρο ώστε η μελέτη τους να είναι πιο προσεκτι-
κή και ουσιαστική, αφού θα έπρεπε να το αντιμετωπίσουν από την πλευρά 
όχι μόνο του απλού αναγνώστη, αλλά και του ερευνητή, για να μπορέσουν 
να συνθέσουν την εργασία τους. Οι περισσότεροι μαθητές ολοκλήρωσαν 
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με μεγάλη επιτυχία το έργο αυτό και συνέθεσαν ενδιαφέρουσες εργασί-
ες. Στο εγχείρημα αυτό, όπως φαίνεται και στις απαντήσεις που έδωσαν σε 
σχετική ερώτηση, βοηθήθηκαν αρκετά από τον τρόπο δουλειάς στην τά-
ξη, ενώ ανέπτυξαν αρκετοί από αυτούς ενδιαφέρον για την ανάγνωση λο-
γοτεχνικών βιβλίων.

Η εργασία που έκανες πέρυσι στο μάθημα της λογοτεχνίας με τη μελέτη 
και παρουσίαση ενός ολόκληρου λογοτεχνικού βιβλίου σε βοήθησε 
να κατανοήσεις καλύτερα την τέχνη της λογοτεχνίας και σε ώθησε να 
διαβάζεις λογοτεχνικά βιβλία;

43 μαθητές/τριες Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Ποσοστό

Με βοήθησε πολύ 5 13 18 42%

Με βοήθησε λίγο 10 7 17 40%

Δεν με βοήθησε καθόλου 4 2 6 14%

Μου ήταν αδιάφορη 1 1 2 4%

ΕΠΙΛΟγΟΣ

Το μάθημα της λογοτεχνίας ήταν και είναι ένα μάθημα με μεγάλη παιδα-
γωγική και μορφωτική αξία. Συνδυάζει ιδανικά την αισθητική απόλαυση 
με την εσωτερική καλλιέργεια, εκ-παιδεύει και μορφώνει ταυτόχρονα. Η 
διδακτική μας εμπειρία από την περυσινή σχολική χρονιά στο 6ο Γυμνάσιο 
Νέου Ηρακλείου επιβεβαίωσε με τον καλύτερο τρόπο αυτήν την αλήθεια. 
Οι μαθητές μας μπορούν να χαίρονται και ταυτόχρονα να μαθαίνουν μέσα 
από αυτό το μάθημα, φτάνει να τους δώσουμε τα εργαλεία και να τους δη-
μιουργήσουμε τις συνθήκες για να κάνουν μόνοι τους, ελεύθεροι το ταξίδι. 
Η χειραφέτηση των μαθητών μπορεί και πρέπει να ξεκινήσει μέσα από το 
μάθημα της λογοτεχνίας. Οι εκπαιδευτικοί ως διδάσκοντες πρέπει να συνει-
δητοποιήσουν ότι είναι συντονιστές και καθοδηγητές των μαθητών και όχι 
οι κάτοχοι της αλήθειας, την οποίαν οι μαθητές πρέπει να ενστερνιστούν. 
Αν θέλουμε οι μαθητές μας να αγαπήσουν το μάθημα της λογοτεχνίας και 
να διαβάζουν λογοτεχνικά βιβλία, πρέπει να εγκαταλείψουμε τους παλιούς 
ρόλους και να υιοθετήσουμε νέους, πιο ελκυστικούς για τον μαθητή. Τότε, 
ίσως, υπάρχει η ελπίδα η λογοτεχνία να πάρει μια νέα θέση στην καρδιά 
και το μυαλό των μαθητών.
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AbstrACt

Literature as a school subject has always held an important position in the 
high school curriculum. The purpose of our presentation is to address the 
problems arising at the level of perception regarding literature and teach-
ing methodology in class and at the same time to present alternative pro-
posals for upgrading the subject. The theoretical framework of targets and 
the methodological approach of the literary texts are provided by the school 
curriculum through the method of interpretation and the interdisciplin-
ary approach of the texts. Ηowever, common practice has shown that this 
is not implemented or indeed to the extent expressed in the curriculum. 
The teaching of literature in high school can and must be enlivened, be-
come attractive and interesting, provided that simple methods and teach-
ing techniques are used. Solutions towards this direction have already 
been offered by the existing theories regarding teaching literature. This is 
exactly what we intend to do, that is, to propose alternative approaches 
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through data based on experience and teaching practices that have been 
proven effective.
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Ανάλυση περιεχομένου λογοτεχνικών 
κειμένων σχετικών με την αναπηρία σχολικών 

εγχειριδίων Δημοτικού

Δήμητρα Αποστολάκη, Ελένη Κεραμάρη, 
Σπυρίδων – Γεώργιος Σούλης

ΕΙΣΑγωγή

Το σχολικό βιβλίο πλέον δεν είναι ένα κείμενο που περιορίζεται μόνο στο 
γνωστικό του περιεχόμενο αλλά θεωρείται ως ένα σώμα κειμένων που απο-
σκοπεί στην παιδαγωγία. Ταυτόχρονα διαπιστώνονται διαφοροποιήσεις στο 
ύφος και τη δομή ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο γράφεται (Cope et 
al, 1993). Τα λογοτεχνικά κείμενα δεν παρέχονται μόνο προς ευχαρίστηση 
των αναγνωστών, αλλά μεταφέρουν με το περιεχόμενό τους μηνύματα και 
περιγράφουν πτυχές της πραγματικότητας. Επιπλέον, διαμορφώνουν στά-
σεις και πεποιθήσεις για διάφορα κοινωνικά ζητήματα.

Ένα λογοτεχνικό κείμενο σε ένα σχολικό εγχειρίδιο έχει διττό ρόλο. Αφε-
νός χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό μέσο διδασκαλίας και μάθησης και 
αφετέρου ως μέσο ευαισθητοποίησης των μαθητών απέναντι σε κοινωνι-
ολογικά θέματα.

Η παρούσα πιλοτική έρευνα αποσκοπεί να αξιολογήσει, μέσω της με-
θόδου ανάλυσης περιεχομένου, κατά πόσον τα λογοτεχνικά κείμενα που 
υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας και του Ανθολογίου τού Δη-
μοτικού Σχολείου πληροφορούν, ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν τους 
μαθητές απέναντι στην αναπηρία. 

Η ανάλυση περιεχομένου ενός λογοτεχνικού κειμένου κατά κανόνα ανα-
φέρεται στα εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιεί ο/η συγγραφέας όπως 
συγκεκριμένους γραμματικούς ή συντακτικούς τύπους, είδος λεξιλογίου, 
σχήματα λόγου για να τονίσει, να διαφοροποιήσει σημασίες, να διακρίνει 
το ύφος των προσώπων να εκφράσει σκέψεις, στάσεις, αντιλήψεις και συ-
ναισθήματα. Αυτός ο τρόπος ανάλυσης ερμηνεύει το κείμενο μονοτροπικά, 
καθώς αφορά μόνο τη διάσταση του γραπτού λόγου. Στην παρούσα προ-
σπάθεια, επιχειρήθηκε να αναλυθούν τα λογοτεχνικά κείμενα, που αναφέ-
ρονται στην αναπηρία, ως κείμενα πολυτροπικά. Κείμενα, δηλαδή, με πο-
λύπλοκη αλληλεπίδραση γραπτού κειμένου, εικόνων και άλλων γραφικών 
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στοιχείων (Kress, 2000). Τα πολυτροπικά κείμενα, αποτελούν ένα νέο μοτί-
βο επικοινωνίας, καθώς μεταφέρουν και μεταδίδουν σαφέστερα μηνύμα-
τα και πληροφορίες.

Το πλέγμα ανάλυσης, των σχολικών λογοτεχνικών κειμένων διαρθρώ-
νεται σε τρία επίπεδα:

i. Το γραπτό κείμενο
ii. Τις εικόνες
iii. Τη σύνθεση της σελίδας.
Με τον όρο σύνθεση της σελίδας περιγράφεται ο τρόπος που συνδυά-

ζεται η εικονογράφηση με το γραπτό κείμενο. 
Η ανάλυση περιεχομένου περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις. Η πρώτη δι-

άσταση αφορά τη σχέση επιστημονικής γνώσης με την καθημερινή γνώ-
ση, η δεύτερη διάσταση αναφέρεται στα εκφραστικά μέσα με τα οποία εκ-
φέρεται το περιεχόμενο και η τρίτη σχετίζεται με τις παιδαγωγικές σχέσεις 
που διαμορφώνονται μέσα από το κείμενο (Bernstein, 1991).

Η πρώτη διάσταση περιγράφεται με την έννοια της ταξινόμησης, η 
οποία ορίζει τη σχέση μεταξύ των συνόρων των κατηγοριών. Δηλαδή πό-
σο ισχυρή είναι η διάκριση μιας κατηγορίας από την άλλη. Όταν τα σύνο-
ρα μεταξύ των κατηγοριών είναι ισχυρά, δηλαδή τα περιεχόμενα είναι σα-
φώς διαχωρισμένα, καταγράφεται ότι υπάρχει ισχυρή ταξινόμηση. Αντίθε-
τα, όταν τα σύνορα είναι χαλαρά και εντοπίζεται μειωμένη μόνωση μετα-
ξύ των περιεχομένων των κατηγοριών, η ταξινόμηση είναι ασθενής (Κου-
λαϊδής, 2001: 97-99). 

Η δεύτερη διάσταση χαρακτηρίζεται από την έννοια της τυπικότητας, 
με την οποία εννοείται ο βαθμός συγκρότησης, επεξεργασίας και συνολι-
κής οργάνωσης του εκφραστικού μέσου και συγκεκριμένα εδώ του γλωσ-
σικού κώδικα που χρησιμοποιείται στα σχολικά κείμενα. Η τυπικότητα δια-
φέρει από κείμενο σε κείμενο στο πλαίσιο του ίδιου βιβλίου. Η υψηλή τυ-
πικότητα χαρακτηρίζεται από χρήση επιστημονικών όρων, συμβόλων και 
μαθηματικών εξισώσεων καθώς και από σχετικά πολύπλοκη διατύπωση, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει αμφιμονοσήμαντη σχέση σημαίνοντος - σημαινό-
μενου και ακριβέστερη, οπότε και αποτελεσματικότερη, απόδοση των επι-
στημονικών εννοιών. Αντιθέτως, αρκετά απλός γλωσσικός κώδικας χαρα-
κτηρίζεται ως χαμηλή τυπικότητα (Κουλαϊδής, 2001: 100-101). 

 Η περιχάραξη αποτελεί τη λειτουργική έννοια της τρίτης διάστασης 
και αναφέρεται στον έλεγχο των παιδαγωγικών κανόνων που ρυθμίζουν 
τις σχέσεις επικοινωνίας εκπαιδευτικού και μαθητή. Όταν η περιχάραξη εί-
ναι ισχυρή, ο μεταδότης έχει τον έλεγχο των κανόνων ενώ δεν δίνεται δυ-
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νατότητα επιλογών στο μαθητή. Αντιθέτως, ο δέκτης έχει μεγαλύτερη δυ-
νατότητα ελέγχου των κανόνων στην περίπτωση της χαλαρής περιχάρα-
ξης (Κουλαϊδής, 2001: 101-102). 

Πλέγμα ανάλυσης περιεχομένου για το γραπτό κείμενο
Ως μονάδα ανάλυσης θεωρείται κάθε αυτοτελές κείμενο που έχει τον 

αντίστοιχο τίτλο. Η μονάδα ανάλυσης μπορεί να ελεγχθεί ως προς την εξει-
δίκευση, την τυπικότητα και την περιχάραξη.

 Η εξειδίκευση αναφέρεται στη ευκρινή διάκριση της επιστημονικής 
από την καθημερινή γνώση. Υποστηρίζεται θεωρητικά από την έννοια της 
ταξινόμησης. Το περιεχόμενο θεωρείται επιστημονικά εξειδικευμένο όταν 
ο τρόπος υποστήριξης είναι συστηματικός. Αυτό συμβαίνει όταν βασίζεται 
σε μεγάλο αριθμό παρατηρήσεων, σε πλήρη σειρά λογικών συλλογισμών 
και σε προηγούμενες γνώσεις από την Επιστήμη και την Τεχνολογία (Κου-
λαϊδής, 2001: 105-118). 

Η τυπικότητα καθορίζεται με βάση τέσσερα χαρακτηριστικά. Αυτά είναι:
 � Η επιστημονική ορολογία
 � Η ονοματοποίηση
 � Η πολύπλοκη συντακτική δομή
 � Η συχνή χρήση παθητικής φωνής.

 Η μέτρηση της τυπικότητας γίνεται με τη χρήση τεσσάρων δεικτών που 
αντιστοιχούν σε καθένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Σε κάθε δείκτη 
αντιστοιχούν τρεις τιμές: υψηλή (3), μέση (2) και χαμηλή τυπικότητα (1). Σε 
κάθε μονάδα ανάλυσης καταγράφεται η τιμή του κάθε δείκτη τυπικότητας 
και αθροίζονται οι τέσσερις τιμές (Κουλαϊδής, 2001: 118-122). Στον πίνακα 
1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες τυπικότητας του γλωσσικού 
κώδικα (Κουλαϊδής, 2001: 121). 

Πίνακας 1: Δείκτες τυπικότητας του γλωσσικού κώδικα

Δείκτες 
τυπικότητας

Υψηλή (3) Μέτρια (2) Χαμηλή (1)

Επιστημονική 
ορολογία

Όροι, σύμβολα, 
εξισώσεις

Όροι και σύμβολα 
ή όροι και 
εξισώσεις

Μόνο όροι
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Ονοματοποίηση
Σύνολα με τρία 
ή περισσότερα 

ουσιαστικά

Σύνολα με δύο 
ουσιαστικά

Απουσία 
ονοματικών 

συνόλων

Συντακτική 
δομή

Υποτακτική 
σύνδεση

Ισορροπία 
υποτακτικής και 

παρατακτικής 
σύνδεσης

Παρατακτική 
σύνδεση

Παθητική φωνή Παθητική φωνή

Ισορροπία 
παθητικής και 
ενεργητικής 

φωνής

Ενεργητική 
φωνή

 Ο γραπτός λόγος δημιουργεί σχέσεις επικοινωνίας μεταδότη και δέκτη. 
Η περιχάραξη αποτελεί τη λειτουργική έννοια για τη διερεύνηση των παι-
δαγωγικών σχέσεων που εγκαθίστανται κατά την ανάγνωση του κειμένου. 
Οι παιδαγωγικές σχέσεις που διαμορφώνονται μπορεί να είναι είτε σχέσεις 
ισχύος είτε σχέσεις συμμετοχής (Κουλαϊδής, 2001: 123-130). Αναλυτικά 
παρουσιάζονται οι δείκτες στους πίνακες 2 και 3 (Κουλαϊδής, 2001: 128). 

Πίνακας 2: Δείκτες περιχάραξης του γλωσσικού κώδικα (σχέσεις ισχύος)

Είδος πρότασης Σχέσεις ισχύος Περιχάραξη

Προστακτικές 
προτάσεις

Ο μεταδότης κατέχει 
την ισχύ

Ισχυρή (3)

Ερωτηματικές 
προτάσεις

Επιτρέπονται επιλογές 
στο δέκτη

Μέτρια (2)

Προτάσεις κρίσεως
Υπάρχει φάσμα 

επιλογών για το δέκτη
Χαλαρή (1)
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Πίνακας 3: Δείκτες περιχάραξης του γλωσσικού κώδικα (σχέσεις 
συμμετοχής)

Πρόσωπο ρήματος
Βαθμός σαφήνειας των 
όρων συμμετοχής του 

μαθητή
Περιχάραξη

Β΄ ενικό
Ορίζονται σαφώς οι όροι 
συμμετοχής του μαθητή

Ισχυρή (3)

Α΄ και Β΄ πληθυντικό
Μέση κατάσταση 

σαφήνειας των όρων 
συμμετοχής του μαθητή

Μέτρια (2)

Γ΄ ενικό και Γ΄ 
πληθυντικό

Σημαντικά περιθώρια 
διαπραγμάτευσης των 
όρων συμμετοχής του 

μαθητή

Χαλαρή (1)

ΠΛΕγΜΑ ΑνΑΛΥΣήΣ γΙΑ Τήν ΕΙΚΟνΟγρΑφήΣή

Στη σημερινή εποχή, ο ρόλος της εικόνας έχει ενισχυθεί έναντι του γραπτού 
κειμένου. Κάθε σύστημα επικοινωνίας έχει τις δικές του δυνατότητες και 
τους ιδιαίτερους περιορισμούς του (Lemke, 1993). Η εικονογράφηση αξιο-
λογείται με διαφορετικά μέτρα σε σχέση με το γραπτό κείμενο. Κάθε εικό-
να με διακριτό πλαίσιο αποτελεί μια μονάδα ανάλυσης.

Ανάλογα με το βαθμό συμφωνίας με την ανθρώπινη οπτική αντίληψη, 
οι εικόνες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

 � Ρεαλιστικές
 � Συμβατικές
 � Απεικονίσεις-υβρίδια.

Με βάση τη λειτουργία της εικονογράφησης οι εικόνες χωρίζονται σε 
τέσσερις κατηγορίες (Kress et al, 1996):

 � Αφηγηματικές
 � Ταξινομητικές
 � Αναλυτικές
 � Μεταφορικές.
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Το γνωστικό περιεχόμενο των εικόνων στα σχολικά εγχειρίδια είναι κατευ-
θυνόμενο, δηλαδή είναι εξαρτημένο από το γραπτό κείμενο και τη λεζάντα 
που τις συνοδεύει. Το περιεχόμενο των εικόνων έχει υψηλό βαθμό επιστη-
μονικής εξειδίκευσης (ισχυρή ταξινόμηση) όταν στο κείμενο της λεζάντας 
υπάρχουν προτάσεις με γενικούς επιστημονικούς όρους που επεκτείνουν 
και γενικεύουν το νόημα της εικόνας. Αντίθετα, το περιεχόμενο των εικόνων 
έχει χαμηλό βαθμό επιστημονικής εξειδίκευσης (ασθενής ταξινόμηση) όταν 
στη λεζάντα υπάρχουν μόνο καθημερινοί όροι και τα όρια επιστημονικής και 
καθημερινής γνώσης δεν διακρίνονται σαφώς (Κουλαϊδής, 2001: 131-140). 

Η τυπικότητα του κώδικα εικονογράφησης ποικίλει από βιβλίο σε βι-
βλίο αλλά και από εικόνα σε εικόνα στο ίδιο βιβλίο. Υπάρχουν τέσσερις δεί-
κτες τυπικότητας:

 � Στοιχεία του επιστημονικού κώδικα
 � Ποικιλία χρωμάτων
 � Διαβαθμίσεις χρώματος
 � Απεικόνιση φόντου.

Για κάθε εικόνα καταγράφονται οι τιμές των τεσσάρων δεικτών τυπικότη-
τας. Το άθροισμά τους χαρακτηρίζει τη συνολική τυπικότητα του κώδικα ει-
κονογράφησης (Κουλαϊδής, 2001: 140-144). Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται 
οι αντίστοιχοι δείκτες (Κουλαϊδής, 2001:144). 

Πίνακας 4: Δείκτες τυπικότητας για την εικονογράφηση

Δείκτες 
τυπικότητας

Υψηλή (3) Μέση (2) Χαμηλή (1)

Στοιχεία 
επιστημονικού 

κώδικα

Γεωμετρικά 
σχήματα και 

σειρές με 
γράμματα ή 

αριθμούς

Γεωμετρικά 
σχήματα ή 
σειρές με 

γράμματα ή 
αριθμούς

Απουσία όλων

Ποικιλία 
χρωμάτων

Ένα χρώμα
2-4 χρώματα 

(μαζί με το 
μαύρο)

Περισσότερα από 4 
χρώματα

Διαβαθμίσεις 
χρώματος

καμία Έως 3
Όλες οι διαβαθμίσεις 
που συλλαμβάνει ο 

φακός

Απεικόνιση 
φόντου

Φόντο στο ίδιο 
χρώμα με τη 

σελίδα

Μονόχρωμο 
ή με δύο 
χρώματα

Φόντο όπως στη 
φωτογραφική μηχανή
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Οι εικόνες επιτελούν και επικοινωνιακή λειτουργία. Η διερεύνηση των 
παιδαγωγικών σχέσεων υποστηρίζεται από την έννοια της περιχάραξης. 
Για τη μέτρησή της αναλύεται ο τρόπος λήψης της εικόνας, ο οποίος επη-
ρεάζει τα συναισθήματα ανταπόκρισης του θεατή. Οι παιδαγωγικές σχέ-
σεις στην εικονογράφηση αντιμετωπίζονται ως σχέσεις ισχύος και συμμε-
τοχής. Στους πίνακες 5 και 6 (Κουλαϊδής, 2001: 146 και 148), καταγράφο-
νται οι αντίστοιχοι δείκτες.

Πίνακας 5: Δείκτες περιχάραξης στην εικονογράφηση (σχέσεις ισχύος)

Τρόπος λήψης της 
εικόνας

Σχέσεις ισχύος Περιχάραξη

Λήψη από χαμηλά
Ο μεταδότης έχει την 

ισχύ
Ισχυρή (3)

Λήψη από το επίπεδο 
του ματιού

Επιτρέπονται κάποιες 
επιλογές στο δέκτη

Μέτρια (2)

Λήψη από ψηλά
Υπάρχει ευρύ φάσμα 

επιλογών για το δέκτη
Χαλαρή (1)

 

Πίνακας 6 : Δείκτες περιχάραξης στην εικονογράφηση (σχέσεις 
συμμετοχής)

Τρόπος λήψης της 
εικόνας

Σχέσεις συμμετοχής Περιχάραξη

Λήψη από το πλάι, 
απόσταση μεσαία ή 

μακρινή
Μικρή συμμετοχή Ισχυρή (3)

Λήψη από μπροστά, 
απόσταση μακρινή 
ή λήψη από το πλάι, 
απόσταση κοντινή

Μέτρια συμμετοχή Μέτρια (2)

Λήψη από μπροστά, 
απόσταση κοντινή ή 

μεσαία
Έντονη συμμετοχή Χαλαρή (1)
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Το άθροισμα των τιμών της περιχάραξης στις σχέσεις ισχύος και στις 
σχέσεις συμμετοχής δίνει τη συνολική τιμή της περιχάραξης (Κουλαϊδής, 
2001: 144-150). 

ΣΥνΘΕΣή ΤήΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Με τον όρο σύνθεση της σελίδας, εννοείται ο συνδυασμός του γραπτού 
κειμένου και των εικόνων. Η διερεύνηση ελέγχου γίνεται με βάση την έν-
νοια της περιχάραξης. Στις σχέσεις ισχύος καταγράφεται ισχυρή περιχά-
ραξη όταν οι σελίδες είναι γραμμικές όπου υπάρχει προκαθορισμένος τρό-
πος ανάγνωσης από τα αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω 
και αυστηρή αρίθμηση των ενοτήτων, των εικόνων και των πινάκων. Αντίθε-
τα, διαπιστώνεται χαλαρή περιχάραξη όταν οι σελίδες είναι μη γραμμικές 
και ο αναγνώστης μπορεί να περιπλανηθεί σε περισσότερα από ένα μονο-
πάτια ανάγνωσης, ενώ οι εικόνες και οι πίνακες δεν είναι αριθμημένοι αλλά 
συνοδεύονται από λεζάντα. Στις σχέσεις συμμετοχής ευνοείται η συμμε-
τοχή του μαθητή όταν υπάρχει συνέπεια και ομοιομορφία στο σχεδιασμό 
των σελίδων. Επίσης, βοηθάει η ύπαρξη εικόνων, πινάκων, ένθετων με πα-
ράλληλες πληροφορίες, εισαγωγικού σημειώματος στην αρχή του βιβλίου 
κλπ. (Κουλαϊδής, 2001: 151-157). 

ΕφΑρΜΟγΕΣ

Ακολουθώντας τη προαναφερόμενο θεωρητικό πλαίσιο αναλύθηκαν έξι 
κείμενα που αναφέρονται στην αναπηρία και περιέχονται στα βιβλία της 
Γλώσσας και του Ανθολογίου, που διδάσκονται σε όλες τις τάξεις του Δη-
μοτικού Σχολείου. (βλ. πίνακα 7)

Πίνακας 7: Κείμενα γλώσσας και Ανθολογίου

Τάξη Βιβλίο Τίτλος

Α΄ Ανθολόγιο Η Μαργαρίτα

Β΄ Γλώσσα (β τεύχος) Το μυστικό τραγούδι της Μάτας

Γ΄ Γλώσσας (α τεύχος) Η φίλη μας η Αργυρώ

Δ΄ Γλώσσα (β τεύχος) Χορεύοντας με…ανήκουστους ήχους

Ε΄ Ανθολόγιο Ο Θωμάς

Στ΄ Γλώσσα (γ τεύχος) Μουσείο Αφής
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1. Η Μαργαρίτα

Πρόκειται για ένα ποίημα τεσσάρων στροφών του Μιχάλη Στασινόπουλου, 
που συναντάται στο Ανθολόγιο της Α΄ Δημοτικού (σελ.33-34). Στη συνέχεια, 
παρουσιάζεται ανάλυση πλέγματος για το γραπτό κείμενο, την εικονογρά-
φηση και τη σύνθεση της σελίδας.

Α. Γραπτό κείμενο 
Ταξινόμηση: Το περιεχόμενο του ποιήματος δεν παρουσιάζει επιστημονι-

κή εξειδίκευση. Αναφέρεται μόνο σε καθημερινή γνώση. Επομένως καταγρά-
φεται χαμηλός βαθμός ταξινόμησης.

Τυπικότητα: 
i. Επιστημονική ορολογία: δεν χρησιμοποιείται (0)
ii. Ονοματοποίηση: απουσία ονοματικών συνόλων (1)
iii. Συντακτική δομή: μόνο παρατακτική σύνδεση (1)
iv. Φωνή: όλα τα ρήματα σε ενεργητική φωνή (1)
Το άθροισμα των τεσσάρων δεικτών τυπικότητας είναι 3. Συνεπώς διαπι-

στώνεται χαμηλή τυπικότητα.
Περιχάραξη:
i. Σχέσεις ισχύος: μόνο προτάσεις κρίσεως (1)
ii. Σχέσεις συμμετοχής: όλα τα ρήματα βρίσκονται στο γ΄ ενικό και πλη-

θυντικό πρόσωπο (1)
Το άθροισμα των δύο δεικτών περιχάραξης είναι 2. Αξιολογείται, δηλαδή, 

ως κείμενο με χαλαρή περιχάραξη.

Β. Εικονογράφηση
Πρόκειται για μία συμβατική – μεταφορική εικόνα (Εικόνα 1, Παράρτημα Α΄).
Ταξινόμηση: Δεν υπάρχει λεζάντα, ενώ το κείμενο αναφέρεται σε καθημε-

ρινή γνώση. Επομένως, καταγράφεται ασθενής ταξινόμηση.
Τυπικότητα:
i. Στοιχεία επιστημονικού κώδικα: απουσία όλων (1)
ii. Ποικιλία χρωμάτων: 6 χρώματα (1)
iii. Διαβαθμίσεις χρώματος: δύο (2)
iv. Φόντο: ίδιο χρώμα με τη σελίδα (3)
Το άθροισμα των 4 δεικτών τυπικότητα είναι 7. Άρα προκύπτει υψηλή τυ-

πικότητα.
Περιχάραξη:
i. Σχέσεις ισχύος: λήψη από το επίπεδο του ματιού (2)
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ii. Σχέσεις συμμετοχής: λήψη από μπροστά και σε κοντινή απόσταση (1)
Το άθροισμα των 2 δεικτών περιχάραξης είναι 3. Επομένως η εικόνα παρου-

σιάζει χαλαρή περιχάραξη.

Γ. Σύνθεση της σελίδας
Για τη συγκεκριμένη σελίδα δεν μπορεί να υπολογιστεί η τιμή της περιχά-

ραξης. Υπάρχει προκαθορισμένος τρόπος γραφής στο κείμενο από τα αριστε-
ρά προς τα δεξιά που χαρακτηρίζει την ισχυρή περιχάραξη, ενώ η εικόνα δεν 
είναι αριθμημένη και δεν έχει λεζάντα, χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε 
χαλαρή περιχάραξη.

2. Το μυστικό τραγούδι της Μάτας

Πρόκειται για ένα κείμενο της Ειρήνης Μάρρα που περιέχεται στο β΄ τεύχος 
της Γλώσσας στη Β΄ Δημοτικού (τεύχος β΄, σελ. 63). 

Α. Γραπτό κείμενο 
Ταξινόμηση: Το περιεχόμενο του ποιήματος δεν παρουσιάζει επιστημονι-

κή εξειδίκευση. Αναφέρεται μόνο σε καθημερινή γνώση. Επομένως παρατη-
ρείται χαμηλός βαθμός ταξινόμησης.

Τυπικότητα: 
i. Επιστημονική ορολογία: δεν χρησιμοποιείται (0)
ii. Ονοματοποίηση: σύνολα με δύο ουσιαστικά (2)
iii. Συντακτική δομή: κυριαρχεί η παρατακτική σύνδεση (1)
iv. Φωνή: κυριαρχεί η ενεργητική φωνή (μόνο ένα ρήμα σε παθητική φω-

νή) (1)
Το άθροισμα των τεσσάρων δεικτών τυπικότητας είναι 4. Προκύπτει, δηλα-

δή, χαμηλή τυπικότητα.
Περιχάραξη:
i. Σχέσεις ισχύος: μόνο προτάσεις κρίσεως (1)
ii. Σχέσεις συμμετοχής: γ΄ ενικό και πληθυντικό πρόσωπο (μόνο ένα ρή-

μα σε β’ ενικό πρόσωπο) (1)
Το άθροισμα των δύο δεικτών περιχάραξης είναι 2. Άρα, καταγράφεται χα-

λαρή περιχάραξη.

Β. Εικονογράφηση 
Πρόκειται για μία συμβατική – μεταφορική εικόνα (Εικόνα 2, Παράρτημα Α΄).
Ταξινόμηση: δεν υπάρχει λεζάντα, ενώ το κείμενο αναφέρεται σε καθημε-
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ρινή γνώση. Επομένως, διαπιστώνεται ασθενής ταξινόμησης.
Τυπικότητα:
i. Στοιχεία επιστημονικού κώδικα: απουσία όλων (1)
ii. Ποικιλία χρωμάτων: 1 χρώμα (3)
iii. Διαβαθμίσεις χρώματος: τρεις (2)
iv. Φόντο: ίδιο χρώμα με τη σελίδα (3)
Το άθροισμα των 4 δεικτών τυπικότητα είναι 9. Προκύπτει, δηλαδή, υψη-

λή τυπικότητα.
Περιχάραξη:
i. Σχέσεις ισχύος: λήψη από το επίπεδο του ματιού (2)
ii. Σχέσεις συμμετοχής: λήψη από το πλάι και σε κοντινή απόσταση (2)
Το άθροισμα των 2 δεικτών περιχάραξης είναι 4. Επομένως η εικόνα παρου-

σιάζει ισχυρή περιχάραξη.

Γ. Σύνθεση της σελίδας
Στη συγκεκριμένη σελίδα υπάρχει προκαθορισμένος τρόπος γραφής στο 

κείμενο από τα αριστερά προς τα δεξιά που χαρακτηρίζει την ισχυρή περιχά-
ραξη. Όμως η εικόνα δεν είναι αριθμημένη και δεν έχει λεζάντα, χαρακτηριστι-
κά που παραπέμπουν σε χαλαρή περιχάραξη.

3. Η φίλη μας η Αργυρώ

«Η φίλη μας η Αργυρώ» του Τζιν Γουίλλις περιέχεται στο α τεύχος της Γλώσ-
σας για την Γ΄ Δημοτικού (τεύχος α΄, σελ. 32-35). 

Α. Γραπτό κείμενο 
Ταξινόμηση: Το περιεχόμενο του ποιήματος δεν παρουσιάζει επιστημονι-

κή εξειδίκευση. Αναφέρεται μόνο σε καθημερινή γνώση. Επομένως παρατη-
ρείται χαμηλός βαθμός ταξινόμησης.

Τυπικότητα: 
i. Επιστημονική ορολογία: δεν χρησιμοποιείται (0)
ii. Ονοματοποίηση: απουσία ονοματικών συνόλων (1)
iii. Συντακτική δομή: μόνο παρατακτική σύνδεση (1)
iv. Φωνή: κυριαρχεί η ενεργητική φωνή (4 ρήματα σε παθητική) (1)
Το άθροισμα των τεσσάρων δεικτών τυπικότητας είναι 3. Συνεπώς σημει-

ώνεται χαμηλή τυπικότητα.
Περιχάραξη:
i. Σχέσεις ισχύος: μόνο προτάσεις κρίσεως (1)
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ii. Σχέσεις συμμετοχής: όλα τα ρήματα βρίσκονται στο γ΄ ενικό πρό-
σωπο (1)

Το άθροισμα των δύο δεικτών περιχάραξης είναι 2. Άρα καταγράφεται χα-
λαρή περιχάραξη.

Β. Εικονογράφηση
Στις δύο σελίδες του κειμένου υπάρχουν συνολικά 5 εικόνες. Όλες είναι συμ-

βατικές-μεταφορικές, της ίδιας μορφής, οπότε ενδεικτικά αναλύεται η ακόλου-
θη (Εικόνα 3, Παράρτημα Α΄):

Ταξινόμηση: δεν υπάρχει λεζάντα, ενώ το κείμενο αναφέρεται σε καθημε-
ρινή γνώση. Επομένως, διαπιστώνεται ασθενής ταξινόμησης.

Τυπικότητα:
i. Στοιχεία επιστημονικού κώδικα: απουσία όλων (1)
ii. Ποικιλία χρωμάτων: 6 χρώματα (1)
iii. Διαβαθμίσεις χρώματος: δύο (2)
iv. Φόντο: ίδιο χρώμα με τη σελίδα (3)
Το άθροισμα των 4 δεικτών τυπικότητας είναι 7. Συνεπώς προκύπτει υψη-

λή τυπικότητα.
Περιχάραξη:
i. Σχέσεις ισχύος: λήψη από το επίπεδο του ματιού (2)
ii. Σχέσεις συμμετοχής: λήψη από το πλάι και σε κοντινή απόσταση (2)
Το άθροισμα των 2 δεικτών περιχάραξης είναι 4. Δηλαδή, η εικόνα παρου-

σιάζει ισχυρή περιχάραξη.

Γ. Σύνθεση της σελίδας
Με δεδομένο ότι υπάρχει προκαθορισμένος τρόπος γραφής στο κείμενο 

από τα αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω εντοπίζεται η ισχυ-
ρή περιχάραξη, ενώ οι εικόνες επειδή δεν είναι αριθμημένες και δεν έχουν λε-
ζάντα παραπέμπουν σε χαλαρή περιχάραξη.

4. Χορεύοντας με…ανήκουστους ήχους

Πρόκειται για ένα άρθρο του Γκαζμέντ Καπλάνι που δημοσιεύθηκε στην 
εφημερίδα Τα Νέα, το έτος 2003, και περιέχεται στο β΄ τεύχος της Γλώσσας 
για την Δ΄ Δημοτικού (σελ. 89-90). 

Α. Γραπτό κείμενο 
Ταξινόμηση: Το περιεχόμενο του άρθρου δεν παρουσιάζει επιστημονική 
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εξειδίκευση. Αναφέρεται κυρίως σε καθημερινή γνώση. Επομένως καταγρά-
φεται χαμηλός βαθμός ταξινόμησης.

Τυπικότητα: 
i. Επιστημονική ορολογία: μόνο όροι (πχ νοηματική γλώσσα, χειλεανα-

γνώστρια) (1)
ii. Ονοματοποίηση: κυριαρχούν ονοματικά σύνολα με δύο ουσιαστικά (2)
iii. Συντακτική δομή: ισορροπία παρατακτικής και υποτακτικής σύνδε-

σης (2)
iv. Φωνή: κυριαρχεί η ενεργητική φωνή (1)
Το άθροισμα των τεσσάρων δεικτών τυπικότητας είναι 6. Συνεπώς προκύ-

πτει χαμηλή τυπικότητα.
Περιχάραξη:
i. Σχέσεις ισχύος: κυριαρχούν οι προτάσεις κρίσεως (1)
ii. Σχέσεις συμμετοχής: κυριαρχούν τα ρήματα στο γ΄ ενικό πρόσωπο (1)
Το άθροισμα των δύο δεικτών περιχάραξης είναι 2. Διαπιστώνεται, δηλα-

δή, χαλαρή περιχάραξη.

Β. Εικονογράφηση
Το παρόν κείμενο περιλαμβάνει μία εικόνα. Πρόκειται για μία συμβατική 

απεικόνιση του αλφαβήτου στη νοηματική γλώσσα. Ακολουθεί η αντίστοιχη 
ανάλυση πλέγματος (Εικόνα 4, Παράρτημα Α΄). 

Ταξινόμηση: Υπάρχει λεζάντα, η οποία περιέχει εξειδικευμένους όρους. Πρό-
κειται για ισχυρή ταξινόμηση.

Τυπικότητα:
i. Στοιχεία επιστημονικού κώδικα: μόνο γράμματα (2)
ii. Ποικιλία χρωμάτων: περισσότερα από 4 χρώματα (1)
iii. Διαβαθμίσεις χρώματος: καμία (3)
iv. Φόντο: μονόχρωμο (2)
Το άθροισμα των 4 δεικτών τυπικότητα είναι 8. Άρα καταγράφεται υψηλή 

τυπικότητα.
Περιχάραξη:
i. Σχέσεις ισχύος: λήψη από το επίπεδο του ματιού (2)
ii. Σχέσεις συμμετοχής: λήψη από μπροστά και σε κοντινή απόσταση (1)
Το άθροισμα των 2 δεικτών περιχάραξης είναι 3. Επομένως η εικόνα παρου-

σιάζει χαλαρή περιχάραξη.

Γ. Σύνθεση της σελίδας
Και σε αυτό το κείμενο, υπάρχει προκαθορισμένος τρόπος γραφής στο κείμε-
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νο από τα αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή γραμμι-
κή παρουσίαση, που χαρακτηρίζει την ισχυρή περιχάραξη. Η εικόνα αν και έχει 
λεζάντα δεν είναι αριθμημένη, γεγονός που παραπέμπει σε χαλαρή περιχάραξη.

5. Ο Θωμάς
Πρόκειται για ένα κείμενο της Λίτσας Ψαραύτη που περιέχεται στο Ανθο-

λόγιο λογοτεχνικών κειμένων, στη ζώνη της κοινωνικής ζωής και διδάσκεται 
στην Ε΄ Δημοτικού (σελ. 69-70). Το συγκεκριμένο κείμενο δεν περιέχει εικόνες. 

Α. Γραπτό κείμενο
Ταξινόμηση: Το περιεχόμενο του κειμένου δεν παρουσιάζει επιστημονική 

εξειδίκευση. Αναφέρεται μόνο σε καθημερινή γνώση. Συνεπώς παρατηρείται 
χαμηλός βαθμός ταξινόμησης.

Τυπικότητα: 
i. Επιστημονική ορολογία: μόνο όροι (πχ κουλουάρ) (1)
ii. Ονοματοποίηση: ονοματικά σύνολα με δύο ουσιαστικά (2)
iii. Συντακτική δομή: ισορροπία παρατακτικής και υποτακτικής σύνδε-

σης (2)
iv. Φωνή: ισορροπία ενεργητικής και παθητικής φωνής (2)
Το άθροισμα των τεσσάρων δεικτών τυπικότητας είναι 7. Επομένως προ-

κύπτει υψηλή τυπικότητα.
Περιχάραξη:
i. Σχέσεις ισχύος: κυριαρχούν οι προτάσεις κρίσεως (6 ερωτηματικές προ-

τάσεις σε κείμενο 4 σελίδων) (1)
ii. Σχέσεις συμμετοχής: τα περισσότερα ρήματα βρίσκονται σε α΄, β΄ και 

γ΄ πληθυντικό και γ΄ ενικό πρόσωπο, ενώ ελάχιστα ρήματα βρίσκονται 
σε β΄ ενικό πρόσωπο (1,5)

Το άθροισμα των δύο δεικτών περιχάραξης είναι 2,5. Άρα καταγράφεται 
χαλαρή περιχάραξη.

6. Μουσείο αφής

Το συγκεκριμένο κείμενο περιέχεται στο γ΄ τεύχος της Γλώσσας για τη ΣΤ΄ 
Δημοτικού (τεύχος γ΄, σελ. 63-66). Πρόκειται για ένα άρθρο του περιοδικού 
«Ε» της Ελευθεροτυπίας (Ιούνιος, 2004). 

Α. Γραπτό κείμενο 
Ταξινόμηση: Το περιεχόμενο του άρθρου δεν παρουσιάζει επιστημονική 
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εξειδίκευση. Αναφέρεται κυρίως σε καθημερινή γνώση. Επομένως εντοπίζε-
ται χαμηλός βαθμός ταξινόμησης.

Τυπικότητα: 
i. Επιστημονική ορολογία: μόνο όροι (πχ γραφή Μπράιγ, ελληνιστικά 

χρόνια) (1)
ii. Ονοματοποίηση: υπάρχουν ονοματικά σύνολα με τέσσερα ουσιαστι-

κά αλλά κυριαρχούν τα ονοματικά σύνολα που αποτελούνται από δύο 
ουσιαστικά (2,5)

iii. Συντακτική δομή: κυριαρχεί η υποτακτική σύνδεση (3)
iv. Φωνή: ισορροπία ενεργητικής και παθητικής φωνή (2)
Το άθροισμα των τεσσάρων δεικτών τυπικότητας είναι 8,5. Συνολικά, δηλα-

δή, καταγράφεται υψηλή τυπικότητα.
Περιχάραξη:
i. Σχέσεις ισχύος: μόνο προτάσεις κρίσεως (1)
ii. Σχέσεις συμμετοχής: κυριαρχούν τα ρήματα στο γ΄ ενικό και πληθυντι-

κό πρόσωπο (1)
Το άθροισμα των δύο δεικτών περιχάραξης είναι 2. Διαπιστώνεται, δηλα-

δή, για χαλαρή περιχάραξη.

Β. Εικονογράφηση
Το συγκεκριμένο κείμενο περιέχει και δύο εικόνες. Πρόκειται για ρεαλιστι-

κές απεικονίσεις. Ακολουθεί η ανάλυση πλέγματος (Εικόνα 5, Παράρτημα Α΄).
Ταξινόμηση: Δεν υπάρχει λεζάντα, ενώ το κείμενο αναφέρεται σε καθημε-

ρινή γνώση, οπότε σημειώνεται ασθενής ταξινόμησης.
Τυπικότητα:
i. Στοιχεία επιστημονικού κώδικα: απουσία όλων (1)
ii. Ποικιλία χρωμάτων: 7 χρώματα (1)
iii. Διαβαθμίσεις χρώματος: καμία (3)
iv. Φόντο: με δύο χρώματα (2)
Το άθροισμα των 4 δεικτών τυπικότητα είναι 7. Συνολικά καταγράφεται 

υψηλή τυπικότητα.
Περιχάραξη:
i. Σχέσεις ισχύος: λήψη από το επίπεδο του ματιού (2)
ii. Σχέσεις συμμετοχής: λήψη από μπροστά και σε κοντινή απόσταση (1)
Το άθροισμα των 2 δεικτών περιχάραξης είναι 3, επομένως η εικόνα παρου-

σιάζει χαλαρή περιχάραξη.
Ακολουθεί η ανάλυση πλέγματος της δεύτερης εικόνας που περιέχεται στο 

συγκεκριμένο κείμενο (Εικόνα 6, Παράρτημα Α΄).
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Ταξινόμηση: Δεν υπάρχει λεζάντα, ενώ το κείμενο αναφέρεται σε καθημε-
ρινή γνώση. Επομένως, παρατηρείται ασθενής ταξινόμηση.

Τυπικότητα:
i. Στοιχεία επιστημονικού κώδικα: απουσία όλων (1)
ii. Ποικιλία χρωμάτων: 4 χρώματα (2)
iii. Διαβαθμίσεις χρώματος: μία (2)
iv. Φόντο: μονόχρωμο (2)
Το άθροισμα των 4 δεικτών τυπικότητα είναι 7. Συνολικά καταγράφεται 

υψηλή τυπικότητα.
Περιχάραξη:
i. Σχέσεις ισχύος: λήψη από το επίπεδο του ματιού (2)
ii. Σχέσεις συμμετοχής: λήψη από μπροστά και σε κοντινή απόσταση (1)
Το άθροισμα των 2 δεικτών περιχάραξης είναι 3, επομένως η εικόνα παρου-

σιάζει χαλαρή περιχάραξη.

Γ. Σύνθεση της σελίδας
Για τις συγκεκριμένες σελίδες δεν μπορεί να υπολογιστεί η τιμή της περι-

χάραξης. Υπάρχει προκαθορισμένος τρόπος γραφής στο κείμενο από τα αρι-
στερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω που χαρακτηρίζει την ισχυ-
ρή περιχάραξη, ενώ οι εικόνες δεν είναι αριθμημένες και δεν έχουν λεζάντα, 
χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε χαλαρή περιχάραξη.

ΣΥζήΤήΣή – ΣΥΜΠΕρΑΣΜΑΤΑ

Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε ανάλυση περιεχομένου σε κείμενα σχε-
τικά με την αναπηρία που περιέχονται στα βιβλία της Γλώσσας και του Αν-
θολογίου του Δημοτικού Σχολείου. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε επιλογή 
ενός κειμένου για καθεμία από τις έξι τάξεις, όπου αναλύθηκε ο γραπτός κώ-
δικας, η εικονογράφησή και η σύνθεση της σελίδας.

Όσον αφορά στη σύνθεση της σελίδας, αναλύθηκε σε πέντε από τα έξι 
κείμενα, αφού το κείμενο της Ε΄ Δημοτικού «Ο Θωμάς» δεν περιλαμβάνει ει-
κονογράφηση. Και στα πέντε κείμενα δεν προέκυψε τιμή για την περιχάραξη 
που αφορά τη σύνθεση της σελίδας. Σε όλα τα κείμενα, υπάρχει προκαθορι-
σμένος τρόπος γραφής από τα αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα 
κάτω, δηλαδή γραμμική παρουσίαση, που χαρακτηρίζει την ισχυρή περιχάρα-
ξη, ενώ οι εικόνες δεν έχουν λεζάντα (εκτός από το κείμενο της Δ΄ Δημοτικού) 
και δεν είναι αριθμημένες, γεγονός που παραπέμπει σε χαλαρή περιχάραξη.

Όσον αφορά στο γραπτό κώδικα που χρησιμοποιείται στα κείμενα, εστι-
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άστηκε η ανάλυση στην ταξινόμηση, την τυπικότητα και την περιχάραξη. Και 
τα έξι κείμενα παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό ταξινόμησης, καθώς δεν εμφα-
νίζουν επιστημονική εξειδίκευση αλλά αναφέρονται σε καθημερινή γνώση. 
Η συνολική περιχάραξη δεν παρουσιάζει διαφοροποίηση από τάξη σε τάξη. 
Όλα τα κείμενα έχουν χαλαρή περιχάραξη (2-2,5). Κυριαρχούν οι προτάσεις 
κρίσεως και τα περισσότερα ρήματα βρίσκονται σε γ΄ ενικό και γ΄ πληθυντικό 
πρόσωπο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τυπικότητα. Τα κείμενα των 
τεσσάρων τάξεων (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄) είναι χαμηλής τυπικότητας με τιμές που 
κυμαίνονται μεταξύ 3 και 6. Όμως τα κείμενα της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης εμφανίζουν 
υψηλή τυπικότητα με τιμές 7 και 8,5 αντίστοιχα. Στα κείμενα αυτά χρησιμοποι-
ούνται εξειδικευμένοι όροι, υποτακτική και παρατακτική σύνδεση των προ-
τάσεων ενώ αρκετά ρήματα βρίσκονται και σε παθητική φωνή, σε αντίθεση 
με τα κείμενα των πρώτων τάξεων στα οποία κυριαρχεί η ενεργητική φωνή.

Σχετικά με την εικονογράφηση παρατηρήθηκε πως στα πέντε από τα έξι 
κείμενα που αναλύθηκαν χρησιμοποιούνται εικόνες. Στις τέσσερις πρώτες 
τάξεις (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄), οι εικόνες που περιλαμβάνουν τα κείμενα είναι συμ-
βατικές. Μόνο στο κείμενο της ΣΤ΄ τάξης υπάρχουν δύο ρεαλιστικές απει-
κονίσεις. Στα κείμενα των Α΄, Β΄, Δ΄ και ΣΤ΄ τάξεων, οι εικόνες παρουσιάζουν 
ασθενή ταξινόμηση αφού δεν έχουν λεζάντα. Μόνο η εικόνα του κειμένου 
της Δ΄ Δημοτικού έχει ισχυρή ταξινόμηση, καθώς υπάρχει λεζάντα με εξειδι-
κευμένους όρους. Όσον αφορά στην τυπικότητα, δεν παρουσιάζεται διαφο-
ροποίηση ανάμεσα στις εικόνες των κειμένων στις διάφορες τάξεις. Όλες οι 
εικόνες παρουσιάζουν υψηλή τυπικότητα με τιμή που κυμαίνεται από 7 έως 
9. Αναφορικά με την περιχάραξη, οι εικόνες των κειμένων των τάξεων Β΄ και 
Γ΄ παρουσιάζουν ισχυρή περιχάραξη καθώς η λήψη γίνεται από το πλάι και 
σε κοντινή απόσταση. Οι εικόνες των κειμένων των υπόλοιπων τάξεων (Α΄, 
Δ΄ και ΣΤ΄) εμφανίζουν χαλαρή περιχάραξη.

Με την παρούσα εργασία επιχειρήθηκε να αναδειχθούν κάποια στοιχεία 
των λογοτεχνικών κειμένων αξιοποιώντας όμως μια διαφορετική ανάλυση 
περιεχομένου. Ειδικότερα, με την ανάλυση περιεχομένου τού πλέγματος της 
σελίδας των κειμένων αυτών στόχος ήταν να εντοπισθούν ισχυρά και χαλα-
ρά στοιχεία της μετάδοσης των μηνυμάτων σχετικά με την αναπηρία στους 
μαθητές. Αναδεικνύοντας τα στοιχεία που ενδυναμώνουν αυτή τη μετάδο-
ση του μηνύματος -οπότε κάνουν περισσότερο κατανοητό το περιεχόμενο- 
εξετάστηκαν τα σχετικά λογοτεχνικά κείμενα πολυτροπικά. Δηλαδή με συν-
δυασμό γραπτού λόγου και εικόνας. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε θα μπο-
ρούσε να χρησιμοποιηθεί κατά την επιλογή των κειμένων για τη δημιουργία 
των σχολικών εγχειριδίων. Επιλέγοντας λογοτεχνικά κείμενα με ισχυρή ταξι-
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νόμηση, τυπικότητα και περιχάραξη με κεντρικό πυρήνα την αναπηρία ανα-
μένεται ότι η ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στον άνθρωπο με 
αναπηρία θα είναι μεγαλύτερη και η συνεργασία μαζί του στο πλαίσιο του 
κοινωνικού γίγνεσθαι αποτελεσματικότερη. 

ΠΕρΙΟρΙΣΜΟΙ ΤήΣ ΕρΕΥνΑΣ

Ο αριθμός των κειμένων που εφαρμόστηκε η μέθοδος ανάλυσης του πλέγ-
ματος της σελίδας ήταν αρκετά μικρός. Για τη γενίκευση των αποτελεσμάτων 
είναι απαραίτητη η μελέτη περισσότερων κειμένων. Επίσης, δεν εξετάστη-
καν κείμενα σχετικά με την αναπηρία που περιέχονται σε παλαιότερες εκδό-
σεις των σχολικών εγχειριδίων της Γλώσσας και του Ανθολογίου ώστε να γί-
νει η σύγκριση. Επιπλέον, περιορίστηκε το ερευνητικό υλικό μόνο στα σχολι-
κά εγχειρίδια που απευθύνονται στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σε μα-
θητές μικρής ηλικίας. 

Μελλοντικά, θα μπορούσε η ανάλυση περιεχομένου να επεκταθεί και στα 
σχετικά κείμενα που αναφέρονται στην αναπηρία και που διδάσκονται στο 
Γυμνάσιο και το Λύκειο, ώστε να υπάρξει σχετική σύγκριση με τα υφιστάμε-
να ευρήματα. 
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Εικόνα 4: Γλώσσα Δ’ Δημοτικού (σελ. 89)
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Εικόνα 6: Γλώσσα ΣΤ’ Δημοτικού (σελ. 64)

AbstrAct

In school textbooks of Language and Anthology, in all years of Primary 
School, literary texts, which have disability as their main subject, are 
presented. The aim of the current searching project is to confine them 
and fulfill content analysis in order to ascertain to what extent they show 
the real image of disability. Specifically the analysis grid concerns three 
levels: the written text, the images and the page structure, that is, the 
way that illustration and the written text are combined. Additionally, the 
current pilot attempt investigates the three dimensions of each level, that 
is the classification, the formality and the tracing all round. The findings 
may contribute to the growth of the effectiveness of the provided literary 
texts to the students’ education in Primary School, regarding the right 
understanding of the term “disability”.
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Οι κοινωνικές ιστορίες και η διδασκαλία 
κοινωνικών δεξιοτήτων στην αναπηρία

Ευθαλία Κάτσιου, Λαμπρινή Σκαμαντζούρα, 
Σπυρίδων – Γεώργιος Σούλης

1.ΕΙΣΑγωγή ΣΤΙΣ ΚΟΙνωνΙΚΕΣ ΙΣΤΟρΙΕΣ

1.1.Αντικείμενο – Σκοπός

«Μία κοινωνική ιστορία αποτελεί μια εξατομικευμένη μικρή ιστορία, η οποία 
αναπτύσσεται βάσει μίας συγκεκριμένης μεθοδολογίας, και έχει ως σκοπό 
την προαγωγή των κοινωνικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των 
ατόμων με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού.» (Gray& Garand, 1993: 1). 
Αντικείμενο των κοινωνικών ιστοριών αποτελεί: (i) η εναργής περιγραφή 
κοινωνικών καταστάσεων οι οποίες δημιουργούν σύγχυση και προβλημα-
τισμό στα άτομα με αυτισμό, και (ii) η παρουσίαση μιας κατάλληλης συμπε-
ριφοράς ως πρότυπο μίμησης από το άτομο με αυτισμό (Sansosti, 2009). 

Στόχος των κοινωνικών ιστοριών είναι η κατανόηση των κοινωνικών 
παραμέτρων και στοιχείων που συνδέονται με μία κατάσταση και η εκμά-
θηση κατάλληλων κοινωνικών συμπεριφορών. Τα θέματα των κοινωνικών 
ιστοριών αντλούνται τόσο από το οικογενειακό όσο και από το εκπαιδευ-
τικό και κοινωνικό περιβάλλον του ατόμου. Ωστόσο, ιδίως στο αρχικό στά-
διο εκπαίδευσης ενός ατόμου με αυτισμό μέσω των κοινωνικών ιστοριών, 
συνιστάται η επιλογή θεμάτων που αναφέρονται σε καταστάσεις στις οποί-
ες το άτομο επιτυγχάνει ή σε ικανότητες που επιδεικνύει, ώστε να ενισχύ-
εται το αίσθημα αυτεπίγνωσης και επιτυχίας του ατόμου (Gray, 2000). Συγ-
γραφείς κοινωνικών ιστοριών μπορεί να είναι η οικογένεια και το κοινωνι-
κό περιβάλλον ενός ατόμου με αυτισμό, από τους φίλους μέχρι τους επαγ-
γελματίες υγείας, ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης.

1.2.Χαρακτηριστικά Κοινωνικών Ιστοριών

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες από τους Gray και Garand, oι κοι-
νωνικές ιστορίες χαρακτηρίζονται από τέσσερα βασικά είδη προτάσεων που 
έχουν προκαθορισμένη αναλογία εμφάνισης: «(i) Περιγραφικές Προτάσεις, 
(ii) Προτάσεις που αναφέρονται σε Εσωτερικές Καταστάσεις, (iii) Καθοδη-
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γητικές Προτάσεις, και (iv) Προτάσεις Επιβεβαίωσης» (Gray& Garand, 1993: 
3). Ειδικότερα, οι Περιγραφικές Προτάσεις αποτελούν μία αντικειμενική και 
ακριβή περιγραφή ανθρώπινων ενεργειών υπό διάφορες περιστάσεις και 
παρέχουν ένα σχετική αιτιολόγηση για αυτές τις ενέργειες, απαντώντας σε 
ερωτήσεις του τύπου «ποιος», «πού», «πότε», «πώς», «τι» και «γιατί» (Gray, 
2000: 13). Ο δεύτερος τύπος προτάσεων δηλαδή οι προτάσεις που αναφέ-
ρονται σε Εσωτερικές Καταστάσεις, αναφέρονται στην αντίδραση των άλ-
λων όταν ένα άτομο με αυτισμό επιδεικνύει την κατάλληλη συμπεριφορά. 
Οι Καθοδηγητικές Προτάσεις συνιστούν πιθανές προτιμώμενες συμπερι-
φορές απέναντι σε μία κατάσταση, ενώ δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη σύ-
νταξη των συγκεκριμένων προτάσεων ώστε να μην παραπέμπουν σε αυ-
στηρές οδηγίες ή προσταγές (Gray & Garand, 1993). 

Παράλληλα, οι Προτάσεις Επιβεβαίωσης εκφράζουν ευρέως εδραιωμέ-
νες κοινωνικές αξίες οι οποίες συνοδεύουν τα άλλα τρία είδη προτάσεων 
προσδίδοντας τους περαιτέρω έμφαση ή λειτουργώντας καθησυχαστικά 
για το άτομο με αυτισμό. Επιπροσθέτως, των τεσσάρων βασικών ειδών προ-
τάσεων, ορίστηκαν οι Προτάσεις Αυτοελέγχου και οι Προτάσεις Συνεργα-
σίας (Gray, 2000). Οι Προτάσεις Αυτοελέγχου δημιουργούνται από το ίδιο 
το άτομο με αυτισμό για το οποίο αναπτύσσεται η κοινωνική ιστορία και 
εκφράζουν προσωπικές συμπεριφορές ή αντιλήψεις για μία δεδομένη κα-
τάσταση. Αντίθετα, οι Προτάσεις Συνεργασίας παρέχουν πληροφορίες για 
ενέργειες που μπορεί να εφαρμόσει το περιβάλλον ενός ατόμου με αυτι-
σμό ώστε να υποστηρίξει το άτομο στην επίτευξη των στόχων του. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι οι κοινωνικές ιστορίες μπορεί να περιέχουν μερικώς συ-
μπληρωμένες προτάσεις, με σκοπό να δίνουν την δυνατότητα στο άτομο με 
αυτισμό να προσδιορίσει μόνο του ή να ανατρέξει σε γνώσεις και πληροφο-
ρίες που έχει και να δώσει ως απάντηση μια κατάλληλη συμπεριφορά που 
θεωρεί εκείνο, σε κάποιο γεγονός που συμβαίνει (Reynhout & Carter, 2006).

Η βασική αναλογία των προτάσεων που απαρτίζουν μια κοινωνική ιστο-
ρία είναι η εξής: δύο έως πέντε Περιγραφικές Προτάσεις/Προτάσεις Εσω-
τερικών Καταστάσεων ή Προτάσεις Επιβεβαίωσης για κάθε μια Καθοδη-
γητική Πρόταση. Οι Καθοδηγητικές Προτάσεις δεν είναι απαραίτητες σε 
μια κοινωνική ιστορία, καθώς κάποιες φορές παραλείπονται (Gray, 2000).

1.3.Οδηγίες Γραφής Κοινωνικής Ιστορίας

Οι κατευθυντήριες οδηγίες συγγραφής μίας κοινωνικής ιστορίας συνίστα-
νται σε τέσσερις άξονες οι οποίοι συνεργατικά εξασφαλίζουν ένα υποστη-
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ρικτικό ύφος προσφέροντας στον συγγραφέα το περιθώριο να διαμορφώ-
νει και να διατυπώνει την εκάστοτε ιστορία σύμφωνα με τα χαρακτηριστι-
κά του ατόμου για το οποίο απευθύνεται (Gray, 2000). Αρχικά, απαραίτητη 
είναι η σχηματοποίηση του στόχου, δηλαδή η ακριβής, συνεπής και περι-
εκτική απόδοση, με χρήση κειμένου και εικόνων, των κοινωνικών πληρο-
φοριών που πρόκειται να μεταφερθούν στο άτομο με αυτισμό. Ακολουθεί 
η συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με το θέμα της κοινω-
νικής ιστορίας και με το ίδιο το άτομο με αυτισμό (δηλαδή τον τρόπο μά-
θησης, την αναγνωστική ικανότητα, το εύρος, την προσοχή και τα ενδια-
φέροντα του). Η συλλογή των συγκεκριμένων πληροφοριών γίνεται μέσω 
συνεντεύξεων και συζητήσεων με τα εμπλεκόμενα μέλη και κυρίως με το 
άτομο με αυτισμό. Επιπρόσθετα, ιδιαιτέρως σημαντική είναι η παρατήρη-
ση του ατόμου και του περιβάλλοντός του, όπου ο/η συγγραφέας μπορεί 
να αποκομίσει μια πληρέστερη εικόνα των συνθηκών και των συνηθειών 
του ατόμου με αυτισμό και των συμπεριφορών και αντιδράσεων του. Αυ-
τές οι πολύτιμες πληροφορίες θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά για τη δη-
μιουργία της κοινωνικής ιστορίας (Gray, 2000).

Η δομή μίας κοινωνικής ιστορίας περιλαμβάνει την εισαγωγή, το κυρίως 
θέμα και τον επίλογο, τηρώντας, όπως προαναφέρθηκε, τη βασική ή πλή-
ρη αναλογία μεταξύ των διαφορετικών ειδών προτάσεων (Gray, 2004). Εί-
ναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μία κοινωνική ιστορία γράφεται σε πρώτο 
πρόσωπο, υιοθετεί θετικό ύφος (π.χ. χρησιμοποιώντας καταφατικές προ-
τάσεις ή γράφοντας προτάσεις με αρνητικό περιεχόμενο σε τρίτο πρόσω-
πο ή αποφεύγοντας λέξεις που ενδεχομένως να επιφέρουν ανησυχία ή φό-
βο), είναι σαφής και χρειάζεται να κινητοποιεί το ενδιαφέρον του ατόμου 
με αυτισμό. Ο τίτλος της κοινωνικής ιστορίας είναι εξίσου σημαντικός με 
το σώμα της και είτε ως ερωτηματική είτε ως καταφατική πρόταση, αντι-
κατοπτρίζει το βασικό νόημα της ιστορίας θετικό και ακριβή τρόπο (Gray, 
2004). ( Βλέπε εικόνα 1).
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Εικόνα 1. (Gray, 2000: 33)
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1.4.Οδηγίες Εφαρμογής Κοινωνικών Ιστοριών

Έχουν δημιουργηθεί συγκεκριμένες οδηγίες για την εφαρμογή των κοινω-
νικών ιστοριών. Η εφαρμογή μίας κοινωνικής ιστορίας στα άτομο το οποίο 
απευθύνεται θα πρέπει να γίνεται υπό ευνοϊκές και θετικές συνθήκες, αφού 
έχει ενημερωθεί το άτομο, πριν την πρώτη εφαρμογή, για την συγκεκριμέ-
νη δραστηριότητα. Η πρώτη επαφή του ατόμου με την κοινωνική ιστορία 
είναι καθοριστικής σημασίας καθώς θα επηρεάσει την μετέπειτα στάση του 
απέναντι σε αυτή τη μέθοδο παρέμβασης καθώς επίσης και την αποτελε-
σματικότητα της μεθόδου.

Η ορθή και εξατομικευμένη εφαρμογή των κοινωνικών ιστοριών απο-
τελεί πολύ σημαντικό και προβλεπτικό παράγοντα για την αποτελεσματι-
κότητα τους. Η εφαρμογή μιας κοινωνικής ιστορίας ξεκινά κάτω από συν-
θήκες ηρεμίας και ησυχίας ώστε να διασφαλίσουμε τη θετική μάθηση από 
το άτομο με και χωρίς αναπηρία. Σύμφωνα με την Gray (2000), θα πρέπει 
να αποφεύγεται η επαφή με την κοινωνική ιστορία αν το άτομο βρίσκεται 
σε αγχώδη ή δύσκολη κατάσταση. Καθώς επίσης πολύ σημαντικό είναι να 
μην επαναλαμβάνεται η ιστορία σαν τιμωρία μετά από μια μη αποδεκτή 
συμπεριφορά του ατόμου. 

Μετά την πρώτη φορά που ακούει το άτομο την ιστορία, κρίνεται πολύ 
βοηθητικό να τη διαβάσουν σε αυτό και άλλα άτομα που είτε τα ενδιαφέ-
ρει είτε έχουν άμεση σχέση και σύνδεση με το θέμα. Όλα τα εμπλεκόμενα 
άτομα θα πρέπει καθώς διαβάζουν την ιστορία να δίνουν ιδιαίτερη προσο-
χή στην εκφραστικότητα, στον τόνο της φωνής και στην ευχάριστη έκφρα-
ση τους. Ιδιαίτερα για τα άτομα με αυτισμό αποδεικνύεται πως όταν τους 
διαβάζουν την ίδια ιστορία αρκετά άτομα από το στενό και ευρύτερο πε-
ριβάλλον τους: δίνονται οι ίδιες πληροφορίες επανειλημμένα και συστημα-
τικά για ένα θέμα οπότε γίνεται καλύτερη η εμπέδωση και η αποδοχή των 
κοινωνικών πληροφοριών της ιστορίας, βοηθά στην επανεξέταση της για 
τον ρόλο που επιτελεί και την επίδραση που έχει καθώς επίσης ενισχύει τη 
γενίκευση της σε άλλες συνθήκες και περιστάσεις (Gray, 2000).

Γενικά, κάθε κοινωνική ιστορία όταν διαβάζεται από πολλούς σημαντι-
κούς ανθρώπους για το άτομο σε σύντομο χρονικό διάστημα από την πρώ-
τη ανάγνωση, βοηθά και ενισχύει την αποτελεσματικότητα της, τη συνερ-
γασία, τη συνέπεια και τη σταθερότητα.

Η κοινή λογική και η γνώση που έχουμε για το άτομο με αναπηρία μας 
οδηγεί στο πώς και στο πότε θα διαβάζεται μια κοινωνική ιστορία. Συνή-
θως, μία κοινωνική ιστορία δίνεται κάθε φορά στο άτομο, ώστε να παρέχε-
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ται ο απαραίτητος χρόνος εστίασης και κατανόησης του θέματος της και να 
αποτρέπεται η πιθανή σύγχυση από την καταιγιστική πληροφόρηση. Κάθε 
ιστορία διαβάζεται μία ή περισσότερες φορές ανάλογα με τη συνθήκη και 
την περίσταση που την υπαγορεύουν.

Οι ιστορίες που περιγράφουν κοινωνικές δεξιότητες οι οποίες είναι χρή-
σιμες σε ποικίλα περιβάλλοντα και καταστάσεις μπορεί να διαβάζονται κά-
θε μέρα και υπάρχει η δυνατότητα να προστίθενται νέες πληροφορίες και 
στοιχεία ώστε να αυξάνεται η κατανόηση, διεύρυνση και η εφαρμογή ποι-
κίλων πληροφοριών που λαμβάνει το άτομο από εκείνες. Ιδιαίτερα σημα-
ντικό είναι να ακολουθείται ένα πρόγραμμα διαβάσματος μιας κοινωνικής 
ιστορίας που θα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις συνθήκες του ατόμου, το 
ατομικό μαθησιακό του επίπεδο και με σεβασμό στην σωματική και ψυχι-
κή του υγεία (Gray, 2000).

Έπειτα από μια επιτυχημένη χρήση των κοινωνικών ιστοριών θα πρέ-
πει σταδιακά το άτομο να αποδεσμευτεί από αυτές και να δρα όσο το δυ-
νατό πιο αυθόρμητα και έχοντας κατακτήσει τις κοινωνικές δεξιότητες που 
διδάχθηκε. 

Η αποδέσμευση αυτή εφαρμόζεται σύμφωνα με κάποιες στρατηγικές 
και μειώνοντας σταδιακά την χρήση της κοινωνικής ιστορίας. Ένας απλός 
τρόπος αποδέσμευσης που προτείνεται είναι η επανεξέταση της ιστορίας 
και η σταδιακή παράλειψη κάποιων προτάσεων ή εικόνων (Gray, 2000). Για 
παράδειγμα, μόλις ένα άτομο έχει κατακτήσει μια επιθυμητή συμπεριφορά 
όπως είναι «θα κάθομαι στη καρέκλα.», στη τάξη του σχολείου τότε παραλεί-
πονται οι καθοδηγητικές προτάσεις. Αξιοπρόσεκτο είναι μετά την παράλει-
ψη και την αναθεώρηση των προτάσεων της ιστορίας να μην αλλοιώνεται 
ή αλλάζει την μορφή της καθώς σε κάποια άτομα αυτό προκαλεί άγχος και 
σύγχυση, ιδιαίτερα σε άτομα που έχουν διαταραχές αυτιστικού φάσματος.

Μια άλλη στρατηγική αποδέσμευσης του ατόμου από μια κοινωνική 
ιστορία είναι η αύξηση του χρονικού διαστήματος που διαβάζεται σε εκεί-
νο. Για παράδειγμα, η ιστορία που διαβαζόταν ανά μία μέρα τώρα διαβά-
ζεται ανά τέσσερεις ημέρες. Όταν υπάρχει άρνηση ή αμυντική στάση του 
ατόμου απέναντι σε κάποια ιστορία τότε καλό είναι να γίνεται μια επαναξι-
ολόγηση και ανάλογη παρέμβαση ώστε να μη συσχετιστούν οι ιστορίες με 
αρνητικά συναισθήματα και αρνητικές συμπεριφορές. Σκοπός πάντα είναι 
να ενισχύονται τα θετικά συναισθήματα και να επαινούνται τα επιτεύγματα 
του ατόμου με αυτισμό ή με κάποια άλλη αναπηρία ως αντιστάθμιση των αρ-
νητικών συμπεριφορών και αντιδράσεων του (Gray, 2000). (Βλέπε εικόνα 2).
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Εικόνα 2. (Gray, 2000: 4)
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2.1. Οι Κοινωνικές Ιστορίες ως Μέθοδος Παρέμβασης

Αρκετές συστηματικές μελέτες έχουν εξετάσει την αποτελεσματικότητα της 
κοινωνικής ιστορίας ως μέθοδο παρέμβασης για τη βελτίωση των κοινωνικών 
ικανοτήτων ατόμων με διάφορες μορφές αναπηρίας, συμπεριλαμβανομένων 
ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού ή ατόμων με νοητική υστέ-
ρηση (Test, Richter, Knight, & Spooner, 2011). 

Τα ευρήματα των μελετών υποδεικνύουν μία θετική επίδραση των κοινω-
νικών ιστοριών στη κοινωνική συμπεριφορά των ατόμων, και κυρίως στη μεί-
ωση μη-κατάλληλων συμπεριφορών. Μια ανάλυση των κοινωνικών ιστοριών 
ως μέθοδος παρέμβασης σε άτομα με Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος 
κατέληξε ότι οι κοινωνικές ιστορίες είναι περισσότερο αποτελεσματικές όταν 
εφαρμόζονται σε άτομα με τυπικό αυτισμό συγκριτικά με την εφαρμογή τους 
σε άτομα με σύνδρομο Asperger (Nichols, Hupp, Jewell, & Zeigler, 2005). 

Μία εμπεριστατωμένη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, κατέδειξε ότι τα 
ευρήματα των περισσότερων μελετών συνηγορούν ότι οι κοινωνικές ιστορί-
ες μπορεί να είναι κάποιες φορές μη-αποτελεσματικές στο να επιφέρουν μία 
συστηματική αλλαγή της συμπεριφοράς των ατόμων με αναπηρία (Test et 
al., 2011). Όμοια ήταν και τα προγενέστερα ευρήματα των Reynhout & Carter 
(2006). Ειδικότερα, μία σειρά από μεθοδολογικές ελλείψεις αυξάνουν τη δια-
κύμανση των αποτελεσμάτων από τις μελέτες που έγιναν σχετικά με τις κοι-
νωνικές ιστορίες και την επίδραση τους, παρεμποδίζουν την εξαγωγή ασφα-
λών και έγκυρων συμπερασμάτων και δεν επιτρέπουν τη θεώρηση αυτών ως 
τεκμηριωμένη πρακτική. 

Συγκεκριμένα, έχουν διεξαχθεί έρευνες που προσπάθησαν να συνδυάσουν 
τις κοινωνικές ιστορίες με άλλες μεθόδους παρέμβασης χωρίς να τηρούν τις συ-
στάσεις που δίνονται από την Gray (2004), δεν συνυπολόγισαν πιθανούς ανε-
ξάρτητους παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα τους και δεν πα-
ρέχουν δεδομένα για τις φάσεις διατήρησης και γενίκευσης των αποτελεσμά-
των, πέρα από την φάση της παρέμβασης (Reynhout & Carter2006˙ Sansosti, 
Powell-Smith, & Kincaid, 2004˙ Test et al., 2011).

Πρόσφατα, οι Qi, Barton, Collier, Lin, & Montoya (2015) διεξήγαν είκοσι δύο 
μελέτες που διερευνούσαν την επίδραση των κοινωνικών ιστοριών ως μεθόδων 
παρέμβασης στις κοινωνικές και επικοινωνιακές ικανότητες των ατόμων με Δια-
ταραχές Αυτιστικού Φάσματος. Από τα βασικότερα ευρήματα της συγκεκριμέ-
νης συστηματικής μελέτης είναι ότι: (i) οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες 
ήταν άνδρες και οι περισσότερες από τις παρεμβάσεις διεξήχθησαν σε σχολικό 
περιβάλλον, (ii) δεδομένα συντήρησης των κοινωνικών δεξιοτήτων αναφέρο-
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νται σε δώδεκα από τις είκοσι δύο μελέτες και προτείνουν ότι οι δεξιότητες-στό-
χοι διατηρούνται και μετά τη λήξη της παρέμβασης των κοινωνικών ιστοριών, 
(iii) μόνο τέσσερις μελέτες ανέφεραν στοιχεία γενίκευσης των κοινωνικών δεξιο-
τήτων, (iv) όλες οι μελέτες ακολούθησαν τα πρότυπα εκπαιδευτικού σχεδιασμού 
WWC (What Works Clearinghouse)1, (v) μόνο επτά μελέτες έδειξαν ισχυρή ή μέ-
τρια αιτιολογική συσχέτιση μεταξύ των κοινωνικών ιστοριών ως παρεμβατικών 
μεθόδων και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, (vi) οι κοινωνικές ιστορίες, 
συνολικά, θεωρήθηκαν αποτελεσματικές για άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού 
Φάσματος, σε αντίθεση με τα ευρήματα προηγούμενων μελετών.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, τα ευρήματά της συγκεκριμένης ανάλυσης ήταν 
αντίστοιχα με τα ευρήματα των Reynhout και Carter (2011), οι οποίοι κατέδει-
ξαν ότι οι κοινωνικές ιστορίες είναι αποτελεσματικές στη μείωση ανάρμοστων 
συμπεριφορών. Ωστόσο, και αυτά τα ευρήματα καταλήγουν σε αμφίσημα συ-
μπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των κοινωνικών ιστοριών 
ως προς την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων και την υιοθέτηση θετικών 
συμπεριφορών. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι οι κοινωνικές ιστορίες μπορεί 
να είναι περισσότερο αποτελεσματικές για ορισμένους μόνο από τους συμμε-
τέχοντες και όχι για όλους.

2.2.Διδασκαλία Κοινωνικών Δεξιοτήτων μέσω Κοινωνικών Ιστοριών

Η βελτίωση της συμπεριφοράς και η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων σε 
διάφορους τομείς όπως η προσωπική φροντίδα, οι κοινωνικοί και ευγενικοί 
τρόποι συμπεριφοράς σε ποικίλους χώρους και διάφορες συνθήκες προτρέ-
πουν και καθιστούν σημαντική και αναγκαία τη χρήση κοινωνικών ιστοριών 
για την διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών.

Διδάσκουν στα άτομα τις κατάλληλες δεξιότητες, όπως η διατήρηση μιας 
συνομιλίας με τους συνομηλίκους, η πρωινή διαδικασία προετοιμασίας για το 
σχολείο η διαχείριση μιας ενοχλητικής συμπεριφοράς και άλλα. Δίνουν στα 
άτομα την προοπτική των σκέψεων, των συναισθημάτων και των συμπερι-
φορών των άλλων. Επίσης, τα βοηθούν να προβλέπουν τις ενέργειες των άλ-
λων, που μπορεί να δυσκολεύονται να καταλαβαίνουν. Η δομή των κοινωνι-
κών ιστοριών, οι εικόνες και οι περιγραφές του κειμένου βοηθούν τα άτομα 

1. Το WWC είναι μια ερευνητική επένδυση του Ινστιτούτου Επιστημών της Αγωγής (IES) του Υπουργείου 
Παιδείας των ΗΠΑ, που ιδρύθηκε το 2002. Το έργο του WWC διοικείται από μια ομάδα του προσωπικού 
του IES και διεξάγεται κάτω από ένα σύνολο συμβάσεων που πραγματοποιούνται από πολλές κορυφαίες 
εταιρίες με εμπειρία στην εκπαίδευση, τη μεθοδολογία της έρευνας και τη διάδοση της εκπαιδευτικής 
έρευνας. (Ανασύρθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2016 από: http://ies.ed.gov/ncee/wwc/WhoWeAre).
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με αυτισμό να παρατηρούν τους άλλους και να ανιχνεύουν τις συμπεριφο-
ρές τους (O’ Hara, 2010).

Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα έχουν 
διαφορετικούς τύπους κοινωνικών δυσκολιών. Αρχικά τα άτομα αυτά μπο-
ρεί να έχουν τη λεγόμενη κοινωνική αποφυγή όπου έχουν ξεσπάσματα, απο-
φεύγουν ή προσπαθούν να ξεφύγουν από κοινωνικές δραστηριότητες. Αυτό 
μπορεί να συμβαίνει, επειδή έχουν υπερευαισθησία σε ορισμένα αισθητηρι-
ακά ερεθίσματα. Για παράδειγμα. ένα άτομο που είναι διαρκώς αρνητικά δι-
εγερμένο από το περιβάλλον (έντονος θόρυβος, μετάδοση πολλών πληρο-
φοριών και άλλα) πιθανότατα δεν θα αντιδρά επιτυχώς σε πολλές παρεμβά-
σεις. Εδώ, μέρος της παρέμβασης μέσω των κοινωνικών ιστοριών θα είναι 
όσο το δυνατόν η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των εκρήξεων 
λόγω των ενοχλητικών αισθητηριακών ερεθισμάτων. Έπειτα, στα άτομα με 
διαταραχές αυτιστικού φάσματος υπάρχει η λεγόμενη κοινωνική αδιαφορία 
όπου η πλειονότητα των ατόμων με αυτισμό διακρίνονται από αυτήν καθώς 
δεν επιδιώκουν ενεργά την κοινωνική αλληλεπίδραση. Οι κοινωνικές ιστο-
ρίες σε αυτήν την περίπτωση μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα μέσω της 
απλοποίησης και της απεικόνισης μιας κοινωνικής αλληλεπίδρασης που συ-
νήθως αποφεύγουν. Τελευταίος χαρακτηριστικός τύπος στις διαταραχές αυ-
τιστικού φάσματος είναι η κοινωνική αμηχανία όπου τα άτομα με αυτισμό 
υψηλής λειτουργικότητας χαρακτηρίζονται από έλλειψη αμοιβαιότητας στη 
συνομιλία και στο ενδιαφέρον με τους άλλους. Εδώ, οι κοινωνικές ιστορίες 
μπορούν να επικεντρωθούν σε θέματα της αρεσκείας τους αυξάνοντας έτσι 
τις πιθανότητες εποικοδομητικής κοινωνικής συνδιαλλαγής και αμοιβαιότη-
τας (O’ Hara, 2010). 

3.ΣΥΜΠΕρΑΣΜΑΤΑ

Καταλήγοντας, οι κοινωνικές ιστορίες αποτελούν κείμενα που μπορούν να 
βοηθήσουν ουσιαστικά στην βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των ατό-
μων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού αλλά και με άλλες αναπηρίες 
όπως είναι η νοητική υστέρηση. Τα ευρήματα πολλών μελετών υποδεικνύ-
ουν θετικές επιδράσεις των κοινωνικών ιστοριών στη κοινωνική συμπεριφο-
ρά των ατόμων με αναπηρία. Συγκεκριμένα, εμφανίζεται βελτίωση της συ-
μπεριφοράς και καλλιεργούνται κοινωνικές δεξιότητες σε διάφορους τομείς. 
Βοηθούν ένα άτομο με αναπηρία να κατανοήσει πώς οι άλλοι συμπεριφέρο-
νται ή ανταποκρίνονται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση και ταυτόχρονα βο-
ηθούν τους άλλους να καταλάβουν την οπτική ενός ατόμου με αναπηρία. 
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Ειδικότερα, ενισχύουν ένα άτομο με αυτισμό να αντιμετωπίσει τις αλλα-
γές στη ρουτίνα του και απρόσμενα ή θλιβερά γεγονότα που συνήθως προ-
καλούν δυσαρέσκεια και ταραχή. Αξιοσημείωτο είναι ότι παρέχουν θετική 
ανατροφοδότηση στο άτομο με αναπηρία για κάποιο επίτευγμα, προκειμέ-
νου να αναπτύξει την αυτοεκτίμηση ως συμπεριφορική στρατηγική. Για να 
είναι επιτυχείς οι προσπάθειες εφαρμογής των κοινωνικών ιστοριών σε άτο-
μα με αναπηρία, απαιτείται η συμμόρφωση των εμπλεκόμενων με όλες τις 
προαναφερόμενες υποδείξεις. Στόχος είναι οι κοινωνικές ιστορίες να απο-
τελούν έναν επικοινωνιακό φορέα και αγωγό ανάμεσα στους ανθρώπους.
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ΑbstrAct

Social stories are included in the nonfiction literature and are methods of teach-
ing social skills in people with Autism Spectrum Disorders and people with be-
havioral problems and other disabilities. Social stories are personalized texts 
which offer to a person specific social information and the practical goal for 
situations and social skills that hinder this person. According to the rapporteur 
of method, Carol Gray, writing a social history must follow certain criteria and 
guidelines. The effectiveness of the method is demonstrated by numerous in-
vestigations which carried out and confirmed it. This article makes a literature 
review highlighting the method, use, social practice and the precious value of 
social stories about disability.
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ή Αναπηρία μέσα από τα κείμενα 
της νεοελληνικής γλώσσας και Λογοτεχνίας 

του γυμνασίου

Μήνα Κούκου, Δήμητρα Λάμπρου, Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης

ή ΕΜφΑνΙΣή ΤήΣ ΠΑΙΔΙΚήΣ ΛΟγΟΤΕΧνΙΑΣ ΣΕ ΕΥρωΠή ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

Η παιδική λογοτεχνία ή λογοτεχνία για παιδιά σύμφωνα με τον Μερακλή 
(1987), αποτελεί ένα είδος γραπτού λόγου και ένα ξεχωριστό είδος λογοτε-
χνίας από τα υπόλοιπα. Στην Ευρώπη τα παιδικά βιβλία εμφανίστηκαν στα 
μέσα του 18ου αιώνα, τον αιώνα της Γαλλικής Επανάστασης και του Διαφω-
τισμού. Βέβαια, ήδη από τον 17ο αιώνα είχαν προηγηθεί οι αντιλήψεις για 
«αλλαγή» στην αγωγή των παιδιών από τον νεωτεριστή παιδαγωγό Amos 
Comenius. Οι εκπρόσωποι του Διαφωτισμού με τις ριζοσπαστικές τους αντι-
λήψεις ήταν αυτοί που συνέβαλαν στην ανάπτυξη και τη διάδοση της λογοτε-
χνίας για παιδιά. Ο κυριότερος εκπρόσωπος του Διαφωτισμού Jean Jacques 
Rousseau, υποστήριξε ότι το παιδί δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ένας 
μικρός ενήλικας, αλλά σαν μια οντότητα που διαρκώς εξελίσσεται και έχει 
τις δικές του ανάγκες. Με δεδομένο ότι το παιδί έχει εύπλαστο χαρακτήρα, ο 
Rousseau υποστήριξε, ότι η κοινωνία το βοηθά να διαπλάσει την προσωπι-
κότητά του, σύμφωνα όμως με τα δικά της πρότυπα. Τα κοινωνικά αυτά πρό-
τυπα μεταφέρονται μέσωτου έντυπου λόγου και των βιβλίων για παιδιά, και 
τα οποία συνιστούν τη «Λογοτεχνία για παιδιά» (Αγγελοπούλου, 1999). Πα-
λαιότερα, και μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, το ύφος των βιβλίων που απευ-
θύνονταν σε παιδιά, διακρίνονταν από «διδακτικισμό» και το ύφος τους ήταν 
«προστατευτικό» (Hunt, 2009).

Στην Ελλάδα η παιδική λογοτεχνία έκανε την εμφάνισή της κατά τις πρώ-
τες δεκαετίες του 20ου αιώνα, ενώ καθιερώθηκε μετά το τέλος του Β΄ Παγκο-
σμίου πολέμου. Εκείνη την περίοδο παρατηρήθηκε η παραγωγή βιβλίων 
στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας, ενώ συγχρόνως προωθήθηκε το παιδι-
κό βιβλίο και έγινε προσπάθεια να καλλιεργηθεί η φιλαναγνωσία στα παιδιά. 

ΤΑ ΣΤΕρΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠρΟΚΑΤΑΛήψΕΙΣ ΣΤή ΛΟγΟΤΕΧνΙΑ 

Στα παιδικά αναγνώσματα παρατηρείται η ύπαρξη στερεοτυπικών εικόνων 
και προκαταλήψεων που προβάλλονται σε κάθε εποχή. Τα στερεότυπα απο-
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τελούν «γενικεύσεις για τα μέλη μιας κοινωνικής ομάδας που είναι ευρέως 
αποδεκτές, είναι υποτιμητικές και προσβλητικές και αφορούν τα προσωπικά 
της χαρακτηριστικά» (Μαστρογιάννης, Αναστόπουλος & Μιχαήλ, 2013: 15-
16). Με τον όρο προκατάληψη περιγράφεται «η στάση απέναντι σε κάποιο 
άτομο, η οποία στηρίζεται σε στερεότυπα. Ιστορικά οι άνθρωποι με αναπη-
ρίες έχουν δεχτεί έντονα την προκατάληψη και αυτό διαφαίνεται μέσα από 
τα κείμενα της λογοτεχνίας. Οι αντιλήψεις που επικρατούσαν στη κάθε επο-
χή σε συνδυασμό με την ελάχιστη πληροφόρηση των ατόμων για την ανα-
πηρία, δημιουργούσαν ένα κλίμα προκαταλήψεων για οτιδήποτε διαφορε-
τικό» (Μαστρογιάννης, Αναστόπουλος & Μιχαήλ, 2013: 15-16). 

Αξίζει να σημειωθεί πως πληθώρα λογοτεχνικών κειμένων παρουσιάζουν 
την αναπηρία στερεοτυπικά, χωρίς να έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίη-
ση, το σεβασμό, την ανάπτυξη και διαμόρφωση της σωστής στάσης της κοι-
νωνίας απέναντι τους. Τα λογοτεχνικά κείμενα έρχονται σε επαφή με τη θε-
ματική της αναπηρίας από τα πολύ παλαιά χρόνια. Ήδη, από τον 19ο αιώνα 
υπήρχαν βιβλία που παρουσίαζαν  άτομα που ήταν άρρωστα, είχαν οπτική 
ή κινητική αναπηρία. Όμως, τα βιβλία αυτά δεν σκόπευαν να δείξουν πως εί-
ναι η καθημερινότητα και οι καταστάσεις που βιώνει το άτομο με αναπηρία. 
Η ιδέα των συγγραφέων της εποχής ήταν, πως τα άτομα με αναπηρίες βίω-
ναν μια «αξιολύπητη ζωή» και παρουσίαζαν την αναπηρία ως αρρώστια. Συ-
νήθως οι χαρακτήρες που βίωναν την αναπηρία παρουσιάζονταν με «ηρω-
ικό και υπομονετικό χαρακτήρα, απομονωμένοι από την κοινωνία» εξαιτίας 
της «αρρώστιας» τους, όπως αποκαλούταν εκείνη την εποχή. Ακόμη δεν ήταν 
λίγες οι φορές που υποτιμήθηκαν και έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης. Πα-
ρόλο που δεν αναφέρονται περιπτώσεις σωματικής εκμετάλλευσης, ο χλευα-
σμός και η ειρωνεία απέναντι τους αποτελούν χαρακτηριστικό τους (Κάργα, 
2008: 63-66). Οι Biklen και Bogdan (1977: 4-9) διέκριναν το άτομο με αναπη-
ρία στα λογοτεχνικά αναγνώσματα με τη μορφή του «αξιολύπητου και θλι-
βερού, του αντικειμένου βίας, του διαβολικού, του ατμοσφαιρικού, του σού-
περ-ήρωα με θαυματουργές ικανότητες, του γελοίου, του εχθρού του ίδιου 
του εαυτού του, του βάρους για την οικογένεια, του ανέραστου, του ανίκα-
νου να συμμετέχει στην καθημερινή ζωή».

Σύμφωνα με έρευνες στα περισσότερα λογοτεχνικά κείμενα το άτομο με 
αναπηρία παρουσιάζεται στερεοτυπικά και με εμφανείς προκαταλήψεις απέ-
ναντί του. Έτσι και σε κάποια ελληνικά λογοτεχνικά αναγνώσματα που είναι 
ευρέως γνωστά οι απεικονίσεις της αναπηρίας είναι εξίσου στερεοτυπικές. 
Ένα παράδειγμα είναι «Ο Ζητιάνος» του Ανδρέα Καρκαβίτσα, ο οποίος απο-
τελεί έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ήρωες με αναπηρία στην ελληνι-
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κή λογοτεχνική πραγματικότητα. Ο χαρακτήρας αυτός αφορά έναν άνθρω-
πο που μιμείται τις κινήσεις και εκφράσεις ανάπηρων ανθρώπων και το εκ-
μεταλλεύεται για να βγάλει χρήματα, ενώ ταυτόχρονα δέχεται τον χλευασμό 
από τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν. Οι ήρωες της παιδικής λογοτεχνί-
ας παρουσιάζονται ως «ψυχικά άσχημοι, παρείσακτοι, απομονωμένοι κοινω-
νικά, ζώντας στο περιθώριο. Είναι άτομα που συνήθως έχουν  δυστυχισμένο 
τέλος, καλοί και πρόθυμοι να βοηθήσουν ή να θυσιαστούν για τους άλλους, 
αλλά ανίκανοι να ζήσουν τη ζωή τους παρά μόνο μέσω των άλλων» (Δουλά-
μη & Αντωνίου, 2011: 27-44). Στη σύγχρονη εποχή γίνεται μεγαλύτερη προ-
σπάθεια ώστε να εκδοθούν βιβλία  με θέμα την αναπηρία, «αποδοκιμάζο-
ντας την άδικη συμπεριφορά απέναντι στα μειονεκτούντα άτομα, με στόχο 
οι ήρωες των λογοτεχνικών αναγνωσμάτων να είναι απαλλαγμένοι από  στε-
ρεοτυπικά είδη απεικονίσεων» (Κουρτέση, 2013: 119). Η σύγχρονη λογοτε-
χνία δεν πρέπει  να παρουσιάζει στοιχεία σύνδεσης της μικρότητας και της 
ασχήμιας με την ανικανότητα.

ή ΑνΑΠήρΙΑ ΣΤήν ΠΑΙΔΙΚή ΛΟγΟΤΕΧνΙΑ

Η λογοτεχνία θεωρείται «ένας δημιουργικός τρόπος έκφρασης, ένας πολύ-
πλοκος κώδικας πληροφόρησης και κοινωνικοποίησης, συγκίνησης και ευαι-
σθητοποίησης, διαμόρφωσης στάσεων και απόψεων» (Τσιλιμένη, 2003: 9-10, 
17-26). Είναι πραγματικότητα πως η λογοτεχνία εξετάζει μία πληθώρα θεμά-
των που φέρνουν τον άνθρωπο κοντά σε γνώριμες αλλά και άγνωστες κατα-
στάσεις. Ένα από αυτά είναι και το ζήτημα της αναπηρίας που έχει ως στόχο 
την ευαισθητοποίηση, την κατανόηση και την δημιουργία θετικών στάσεων 
των ατόμων και ακόμα περισσότερο των μικρών παιδιών απέναντι σε αυτή.

Σύμφωνα με τους Kaplan & Sadοck (1981), η αναπηρία είναι δύσκολο να 
οριστεί και να οριοθετηθεί, γιατί είναι μία έννοια που δεν μπορεί να επεξηγη-
θεί με ευκολία, καθώς επίσης η έννοια της αναπηρίας καθαυτή δεν μας πλη-
ροφορεί με ακρίβεια για το περιεχόμενο της, αφού χρειαζόμαστε συνεχώς 
ένα νέο ορισμό για να συγκεκριμενοποιήσουμε τη φύση της ατέλειας ή του 
ελαττώματος του ατόμου (Giami, 1995). Η αναπηρία συνδέεται με μια ομάδα 
ανθρώπων που συνεχώς αυξάνεται και η ζωή τους εξαρτάται από το «κρά-
τος πρόνοιας» (Fulcher, 1996). Γενικότερα κυρίαρχη είναι η θέση ότι η ανα-
πηρία αποτελεί ένα κοινωνικό κατασκεύασμα, η οποία χρησιμοποιείται για 
να ρυθμίζει τη ζωή των ατόμων που τη φέρουν και η «εμπειρία» της αναπη-
ρίας εξαρτάται από την εκάστοτε κοινωνία στην οποία ζούνε αυτά τα άτομα 
(Oliver, 1996: 22. Κουτάντος, 2000). Συνεπώς, είναι «μία κύρια κοινωνικά δο-
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μημένη έννοια, στο βαθμό που οι περιορισμοί που τη συνοδεύουν όχι μόνον 
είναι άμεσα κοινωνικά προσδιορισμένοι, αλλά είναι επίσης το προϊόν της αλ-
ληλεπίδρασης με κοινωνικές αντιλήψεις» (Παντελιάδου, 2007: 9). 

Τις τελευταίες δεκαετίες η Λογοτεχνία και κυρίως η Παιδική Λογοτεχνία, 
υπήρξε ο χώρος όπου τα αδύναμα άτομα και ταάτομα με αναπηρία φαίνεται 
να διεκδικούν όσα δικαιωματικά τους ανήκουν. Η Λογοτεχνία είναι αυτή που 
έρχεται αποφασιστικά να διαμορφώσει την προσωπικότητα του παιδιού-α-
ναγνώστη, για να είναι σε θέση το ίδιο το παιδί να αντιλαμβάνεται τον κόσμο 
γύρω του, να μπορεί να αναλύει καταστάσεις και να έχει πλήρη συνείδηση 
για το τι συμβαίνει σε αυτόν (Σεμερτζίδου, 2008). Οι συγγραφείς της Παιδι-
κής Λογοτεχνίας φαίνεται να έχουν συνειδητοποιήσει τη σημαντικότητα εξά-
λειψης του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία και μέσα από 
τα έργα τους παρουσιάζουν στα μάτια των παιδιών έναν κόσμο πραγματι-
κό, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην αποδοχή και στο σεβασμό του 
διαφορετικού από τους μικρούς αναγνώστες (Σταθάτου, 2004). Είναι φανε-
ρό ότι το καταλληλότερο πεδίο έρευνας για το διαχρονικό τρόπο παρουσί-
ασης του ατόμου με αναπηρία, βρίσκεται στη Λογοτεχνία, αν και η Λογοτε-
χνία διαχρονικά υπήρξε σύμφωνα με τους Eliott & Keith (1982) «προμαχώνας 
παραπληροφόρησης» σχετικά με την αληθινή εικόνα των ατόμων με αναπη-
ρία. Ο τρόπος που παρουσιάζονται οι χαρακτήρες με αναπηρία στη Λογοτε-
χνία, φανερώνουν έκδηλα την στάση της κάθε κοινωνίας απέναντί τους και 
δεν την παράγουν πρωτογενώς, αφού τα λογοτεχνικά κείμενα αποτελούν 
«μηχανισμούς» που χρησιμοποιούνται, για να εκφράσουν και να διαμορφώ-
σουν αυτά που προτάσσει η εκάστοτε κοινωνία και ο πολιτισμός της (Καρα-
κίτσιος, 2001. Σεμερτζίδου, 2008). Η Λογοτεχνία καταγράφοντας και ερμη-
νεύοντας τα κοινωνικά φαινόμενα μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι «αποτε-
λεί έναν από τους κυριότερους τόπους εγγραφής της ετερότητας και ένα από 
τα κυριότερα μέσα κοινωνικής ευαισθητοποίησης σε θέματα ρατσισμού και 
κοινωνικού αποκλεισμού» (Λαλαγιάννη, 2003: 9-10, 14-18).

Θεωρώντας ότι τα παιδιά έχουν ανεπτυγμένη κρίση και δεν πρέπει να απο-
κλείονται από την πραγματικότητα και τα θέματα που απασχολούν το κοι-
νωνικό σύνολο (Αρμαγανίδη, 1998), ξεκίνησε η συγγραφή λογοτεχνικών βι-
βλίων που επικεντρώνονταν σε θέματα διαφορετικότητας. Η αναπηρία απο-
τέλεσε μυθοπλαστικό υλικό για την παιδική λογοτεχνία από το 1980 και με-
τά, αφού τα πρώτα βιβλία που εμφανίστηκαν με αυτή τη θεματολογία χρο-
νολογούνται, με ελάχιστες εξαιρέσεις, από το 1986 και ύστερα (Καρακίτσιος, 
2001). Ειδικότερα, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) κήρυξε το 1981 ως 
«Διεθνές Έτος για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες» καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν 
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υπήρχε πλούσια παραγωγή βιβλίων με την αντίστοιχη θεματική. Παράλλη-
λα, τη δεκαετία του 1980 η Διεθνής Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα (IBBY) 
συνέδραμε αποφασιστικά δημιουργώντας ειδικά προγράμματα για την Ειδι-
κή Αγωγή. Το πρώτο πρόγραμμα τής IBBY (1981) είχε τίτλο «Βιβλία και παιδιά 
με ειδικές ανάγκες», και είχε ως απώτερο σκοπό τη συγγραφή και την επιλο-
γή βιβλίων που θα παρουσίαζαν χαρακτήρες με αναπηρίες και ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες. Μέσω αυτού του προγράμματος οι συγγραφείς θα είχαν 
τη δυνατότητα να ευαισθητοποιήσουν το κοινωνικό σύνολο, και θα έβαζαν 
τους μικρούς αναγνώστες σε μια διαδικασία κατανόησης και αποδοχής των 
προβλημάτων των ατόμων με αναπηρίες (Ανδρουτσοπούλου, 1990). Παρό-
λα αυτά αν και αυξήθηκε η παραγωγή βιβλίων με θέμα την αναπηρία, παρα-
μένει μικρός ο αριθμός των τίτλων βιβλίων με τη συγκεκριμένη θεματολογία, 
σε σύγκριση με το συνολικό αριθμό των τίτλων παιδικών βιβλίων που εκδί-
δονται κάθε χρόνο (Blaska, 2004).

Είναι γεγονός ότι παλαιότερα υπήρχαν κάποια λογοτεχνικά βιβλία, τα 
οποία δεν ανήκαν στην Παιδική Λογοτεχνία και έκαναν λόγο για ήρωες με 
αναπηρία. Αυτό αποτέλεσε την αφορμή για να διεξαχθούν έρευνες αναφορι-
κά με το ζήτημα «αναπηρία», οι οποίες επιχείρησαν να διερευνήσουν το πώς 
παρουσιάζονταν αυτοί οι ήρωες και εάν η εικόνα τους «περνούσε» στο ανα-
γνωστικό κοινό στερεοτυπικά. Ειδικότερα, το 1989 διεξήχθη έρευνα, η οποία 
μελέτησε το άρρωστο παιδί από το 1922 έως το 1988. Σε εκείνη την εποχή 
υπήρξε πολλές φορές ταύτιση του όρου «άρρωστο παιδί» και «ανάπηρο παι-
δί», θεωρώντας οι συγγραφείς την αναπηρία μία μορφή αρρώστιας. Το «κα-
θυστερημένο», όπως πολύ συχνά αποκαλούνταν, παιδί προκαλεί στο περί-
γυρό του θλίψη, οργή, απόρριψη και τελικά ενοχή. Το άτομο με αναπηρία θα 
έλεγε κάποιος ότι απορρίπτεται στην ουσία από το κοινωνικό του περιβάλ-
λον (Ρηγάτος, 1989: 167, 182-183). Τα λογοτεχνικά κείμενα εκείνης της επο-
χής παρουσίαζαν τους ανθρώπους με αναπηρία ως «κουτούς», «αργούς» και 
«καταθλιπτικούς». Φαίνεται δηλαδή ότι η αναπηρία καθορίζει την ταυτότη-
τά τους ως άτομα. Άλλη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε 12 χρόνια αργότε-
ρα, το έτος 2001, εξέτασε τον τρόπο που περιγράφεται η εικόνα του άρρω-
στου παιδιού από το 1831 έως το 1922. Εκείνα τα χρόνια δεν γινόταν ιδιαί-
τερη αναφορά στα άτομα με αναπηρία και όταν αυτό συνέβαινε αυτά περι-
γράφονταν «ως αφορμή για περίγελο, εκμετάλλευση ή ακόμα και ως παρά-
σιτα της κοινωνίας» (Καρακίτσιος, 2001: 12).

Παράλληλα με τις ελληνικές έρευνες, πλήθος παρόμοιων ερευνών είχαν 
ήδη διεξαχθεί το 18ο και 19ο αιώνα σε Ευρώπη και Αμερική.Στις έρευνες αυ-
τές διαπιστώθηκε ότι οι ήρωες με αναπηρία αντιμετωπίζονταν το ίδιο αρνη-
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τικά και στερεοτυπικά, όπως συνέβαινε και στην Ελλάδα. Ωστόσο, εκτός από 
αυτές τις προκαταλήψεις απέναντι στα άτομα με αναπηρία τα σχετικά βιβλία 
μετέφεραν το μήνυμα στους αναγνώστες ότι οι «ταλαιπωρημένες» αυτές ψυ-
χές θα ανταμειφθούν στον παράδεισο από τον Θεό για όλα όσα περνούν σε 
αυτή τη ζωή (Davidson et al., 1994). 

Σήμερα, τα άτομα με αναπηρία στη Παιδική Λογοτεχνία αντιμετωπίζονται 
διαφορετικά. Η απεικόνιση των ηρώων με αναπηρία από τους σύγχρονους 
συγγραφείς βασίζεται στο τι μπορούν να επιτύχουν παρά την αναπηρία που 
βιώνουν. Με δεδομένο ότι έχει αλλάξει η κοινωνία την στάση της απέναντι 
στο άτομο με αναπηρία, η αλλαγή αυτή αντικατοπτρίζεται και στα σχετικά 
λογοτεχνικά κείμενα. Όπως υποστήριξε και ο Little (1986) πριν τριάντα χρό-
νια, οι ανάπηροι είναι «ιδιαίτεροι» και κάπως διαφορετικοί, αλλά η κοινωνία 
του σήμερα φαίνεται πρόθυμη να τους «ενσωματώσει» στους κόλπους της 
παρά να τους «απομονώσει».

Με βάση τα προαναφερόμενα  σχεδιάστηκε έρευνα που είχε ως στόχο να 
διερευνήσει το ζήτημα της αναπηρίας σε σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα  
«Νεοελληνική Λογοτεχνία» και «Νεοελληνική Γλώσσα», όπως διδάσκονται 
στο ελληνικό Γυμνάσιο. Ειδικότερα, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην ανάλυ-
ση των λογοτεχνικών κειμένων που διδάσκονται στους μαθητές του Γυμνα-
σίου και εξετάστηκε το εάν και κατά πόσο αυτοί έρχονται σε επαφή με κείμε-
να που επικεντρώνονται σε θέματα που αφορούν την αναπηρία.

Ειδικότερα τέθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:
•	 Πώς αναπαρίσταται η αναπηρία στα κείμενα της Νεοελληνικής Λο-

γοτεχνίας και Γλώσσας και ποιες μορφές της καταγράφονται σε αυτά; 
•	 Ποια εξωτερικά χαρακτηριστικά αποδίδονται στο άτομο με αναπηρία; 
•	 Πώς διαμορφώνεται η κοινωνική συμπεριφορά και τα συναισθήμα-

τα του ατόμου με αναπηρία κατά την αλληλεπίδραση του με το πε-
ριβάλλον; 

•	 Υπάρχουν στερεότυπα απέναντι του; 
•	 Παρουσιάζεται η αναπηρία με θετικό ή αρνητικό τρόπο στο λογοτε-

χνικό κείμενο;

ΜΕΘΟΔΟΛΟγΙΑ ΤήΣ ΕρΕΥνΑΣ

Διαδικασία της έρευνας
Για την υλοποίηση της παρούσας έρευνας εξετάστηκαν τα σχολικά εγχειρί-
δια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Γλώσσας των τριών τάξεων του Γυ-
μνασίου. Ειδικότερα, αναλύθηκε το περιεχόμενο των κειμένων, ενώ μελε-
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τήθηκαν όλες  οι ενότητες και των δύο γνωστικών αντικειμένων. Συνολικά, 
αναλύθηκαν 308 κείμενα. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με βάση τη μελέτη των βιβλίων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της Νε-
οελληνικής Γλώσσας και των τριών τάξεων του Γυμνασίου διαπιστώθηκαν 
τα εξής: Τα κείμενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας είναι συνολικά 207. Συ-
γκεκριμένα 67 στο βιβλίο της Α΄ Γυμνασίου, 68 στο βιβλίο της Β΄ Γυμνασί-
ου και 72 στο βιβλίο της Γ΄ Γυμνασίου. Η Νεοελληνική Γλώσσα παρουσιά-
ζεται μέσα από 101 κείμενα εκ των οποίων τα 35 βρίσκονται στο βιβλίο της 
Α΄ Γυμνασίου, 35 στο βιβλίο της Β΄ Γυμνασίου και 31 στη Γ΄ Γυμνασίου. Επο-
μένως τα κείμενα που υπάρχουν στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου και στα 
δύο μαθήματα είναι σε σύνολο 308 (πίνακας 3). Από όλα αυτά τα κείμενα 
όμως, μόνο 3 είναι αυτά που έχουν ως κεντρικό θέμα την αναπηρία. Ο κα-
θένας θα μπορούσε εύκολα να διαπιστώσει ότι πρόκειται για έναν ελάχι-
στοαριθμό συγκριτικά με τον αριθμό των κειμένων που συναντώνται στα 
βιβλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της Νεοελληνικής Γλώσσας, και 
τα οποία διδάσκεται ένας μαθητής καθ΄ όλη τη διάρκεια της πορείας του 
στο Γυμνάσιο σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, στο βιβλίο της Νεοελληνικής Λο-
γοτεχνίας το ποσοστό των κειμένων που αναφέρεται στην αναπηρία είναι 
το 1,93% σε σχέση με το συνολικό αριθμό των κειμένων του βιβλίου (βλ. 
πίνακας 1). Παρόμοια μόνο το 1,98% των κειμένων του βιβλίου της Νεοελ-
ληνικής Γλώσσας αναφέρονται στην αναπηρία (βλ. πίνακας 2). Συνολικάτα 
σχετικά κείμενα με την αναπηρία αποτελούν το 1,94% και των δύο βιβλί-
ων (βλ. πίνακας 3). Ειδικότερα, τα κείμενα με θέμα την αναπηρία είναι: 1) η 
«Λεώνη» της Μ. Πυλιώτου, που συναντά στο βιβλίο της Νεοελληνικής Λο-
γοτεχνίας της Α΄ Γυμνασίου, 2) «Η ιστορία του Στέλιου» που βρίσκεται στο 
βιβλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας της Β΄ Γυμνασίου (από το βιβλίο Ετοιμά-
ζομαι για τη ζωή, ΣΕΠ Γ΄ γυμνασίου, ΟΕΔΒ, 2003) και 3) το κείμενο με τίτλο 
«Στη θέση του άλλου» της Πολυχρονοπούλου-Zαχαρόγιωργα Σ. που πα-
ρουσιάζεται στο βιβλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου. Ωστόσο, 
στα βιβλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, υπάρχουν κάποια κείμενα στα 
οποία γίνεται έμμεση αναφορά σε κάποια μορφή αναπηρίας χωρίς αυτό 
όμως να αποτελεί το κεντρικό θέμα του λογοτεχνικού έργου, όπως τα κεί-
μενα: «O δρόμος για τον Παράδεισο είναι μακρύς» της Μαυρίδου Α. που 
βρίσκεται στο βιβλίο της Α’ Γυμνασίου, «Η Άννα του κλήδονα» του Αξιώτη 
Δ. στο βιβλίο της Β΄ Γυμνασίου και ο «Ζητιάνος» του Καρκαβίτσα Α. στο βι-
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βλίο της Γ΄ Γυμνασίου. Στα πέντε πρώτα κείμενα που αναφέρθηκαν επικρα-
τεί το κοινωνικό μοντέλο κατανόησης της αναπηρίας, δηλαδή κυριαρχεί η 
ιδέα ότι η ίδια η κοινωνία δημιουργεί και αναπαράγει την αναπηρία. Αντί-
θετα στο έργο «Ζητιάνος» που είναι ένα κείμενο του 19ου αιώνα αναδύεται 
το ιατρικό μοντέλο ερμηνείας της αναπηρίας, όπου εδώ ταυτίζεται η ανα-
πηρία με την αρρώστια.
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δύο χρόνια εμφάνισης της αναπηρίας της, έχει καταφέρει να βρει βιοπο-
ριστική διέξοδο, είναι φιλόδοξη και ονειροπόλα, έχει ξεπεράσει την άσχη-
μη ψυχολογική της κατάσταση, έχει αποδεχτεί τον εαυτό της και έχει άτο-
μα δίπλα της που την αγαπούν και τη στηρίζουν. 

Στο κείμενο «Ο δρόμος για τον Παράδεισο είναι μακρύς» που εντοπίζε-
ται στο βιβλίο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Γυμνασίου παρουσιά-
ζεται η ηρωίδα μετά από αυτοκινητιστικό δυστύχημα να έχει κινητική ανα-
πηρία. Παρόμοια στο διήγημα «Η Άννα του Κλήδονα», κείμενο της Νεοελλη-
νικής Λογοτεχνίας της Β΄ Γυμνασίου, η Άννα που είναι ο κεντρικός χαρακτή-
ρας του έργου  έχει νοητική υστέρηση. Η ηρωίδα χαρακτηρίζεται ως άσχη-
μη, εύπιστη και αφελής. Επιπλέον, δέχεται τον χλευασμό των άλλων εξαι-
τίας της υπερβολικής της αθωότηταςκαι της αδικαιολόγητης αφέλειαςτης. 
Η αναπηρία της δεν είναι άμεσα εμφανής στο περιεχόμενο του κειμένου, 
αλλά οι μαθητές οδηγούνται σε αυτή τη διαπίστωση κατά τον σχολιασμό 
του. Παράλληλα, ο «Ζητιάνος» διήγημα που βρίσκεται στο βιβλίο τής Νεο-
ελληνικής Λογοτεχνίας της  Γ΄ Γυμνασίου, αποτελεί μία στερεοτυπική απει-
κόνιση της αναπηρίας. Στο συγκεκριμένο λογοτεχνικό έργο οι ήρωες είναι 
παιδιά δίχως αναπηρία που μιμούνται όμως άτομα με αναπηρία προκει-
μένου να κερδίσουν χρήματα ελεημοσύνης από τον κοινωνικό περίγυρο.

Συγκρίνοντας τα σχετικά με την αναπηρία κείμενα στα βιβλία της Νεο-
ελληνικής Λογοτεχνίας προκύπτει ότι η «Λεώνη» είναι το μοναδικό λογο-
τεχνικό κείμενο στις τρείς τάξεις του Γυμνασίου που παρουσιάζει την ανα-
πηρία με τρόπο που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της αναπηρίας. 
Μέσω του συγκεκριμένου μυθιστορήματος οι μαθητές του γυμνασίου δέ-
χονται πλήθος μηνυμάτων για τοάτομο με αναπηρία, και κατανοούν ότι η 
αναπηρία δεν αποτελεί εμπόδιο στην προσπάθεια κάποιου να πραγματο-
ποιήσει τα όνειρα του. Επιπλέον, το κείμενο αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως αντιπροσωπευτικό, καθώς παρουσιάζει την αναπηρία με μια αισιόδοξη 
προοπτική και ευαισθητοποιεί τους μαθητές απέναντι στο φαινόμενο απο-
φεύγοντας προκαταλήψεις και τα στερεότυπα.

Τα υπόλοιπα λογοτεχνικά κείμενα που βρίσκονται στα βιβλία της Β΄ και 
Γ΄ Γυμνασίου της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας προσεγγίζουν έμμεσα το ζή-
τημα της αναπηρίας χωρίς αυτό να αποτελεί το κεντρικό θέμα της ιστορί-
ας. Στο διήγημα «Ζητιάνος», η προκατάληψη απέναντι στο φαινόμενο της 
αναπηρίας είναι φανερή, γεγονός που δικαιολογείται λόγω της εποχής που 
γράφτηκε το κείμενο (19ος αιώνας). Εκείνη την εποχή η αναπηρία ταυτιζό-
ταν με την αρρώστια και τα άτομα με αναπηρία θεωρούνταν άρρωστα και 
αξιολύπητα μέλη της κοινωνίας.
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Όσον αφορά τα βιβλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στο βιβλίο της Β΄ Γυ-
μνασίου καταγράφεται η «Ιστορία του Στέλιου». Πρόκειται  για ένα  νεαρό 
που  έχει  μόλις 20% ικανότητα όρασης. Ανεξάρτητα από την οπτική αναπη-
ρία του κατάφερε να ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο και 
να παρακολουθήσει στη συνέχεια σεμινάρια ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
Καθώς το συγκεκριμένο αντικείμενο τον ενδιέφερε πολύ, ο ήρωας επέδει-
ξε έντονο ζήλο και έμαθε να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή με τη βοήθεια 
του συστήματος Apollo και του αλφαβήτου Braille. Παρά τη μειωμένη όρα-
σή του, δηλαδή, κατάφερε να αποκτήσει επιπλέον προσόντα του και τελι-
κά να αποκατασταθεί επαγγελματικά.

Με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην παρούσα έρευ-
να προέκυψε ότι δεν αποδίδονται στο άτομο με αναπηρία εξωτερικά χαρα-
κτηριστικά, ούτε παρέχονται πληροφορίες για το πώς διαμορφώνεται η κοι-
νωνική συμπεριφορά του στην αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Επίσης, 
δεν γίνεται λόγος για τη σχέση που έχει το άτομο με αναπηρία είτε με τους 
συνομηλίκους του είτε με τον περίγυρό του, ούτε αναφέρονται οι δυσκολί-
ες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του. Συγκεκριμένα, το κείμενο 
επικεντρώνεται στην επαγγελματική αποκατάσταση και ένταξη του πρω-
ταγωνιστή με αναπηρία και στον τρόπο που αυτός γίνεται αποδεκτός στον 
εργασιακό χώρο. Μέσω αυτού του κειμένου, παρέχεται στους μαθητές ανα-
γνώστες η δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν πως ο άνθρωπος ανεξάρτητα 
από τις συνθήκες που θα συναντήσει στη ζωή του μπορεί να τα καταφέρει. 

Στο βιβλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυμνασίου υπάρχει η ενό-
τητα 3 με τίτλο «Είμαστε Όλοι Ίδιοι, Είμαστε Όλοι Διαφορετικοί». Στην ενό-
τητα αυτή φιλοξενείται το κείμενο με τίτλο «Στη θέση του άλλου», που είναι 
αφιερωμένο στα άτομα με αναπηρίες. Η συγγραφέας του κειμένου επιχειρεί 
να τοποθετήσει τους αναγνώστες της στη θέση του άλλου με κύριο σκοπό 
να τους ευαισθητοποιήσει απέναντι στα άτομα με αναπηρίες. Στόχος της 
είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τις πραγματικές δυσκολίες των ατόμων 
με αναπηρία,καθώς και ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν τις ίδιες ανάγκες 
με αυτούς. Ειδικότερα, το κείμενο επικεντρώνεται στην τύφλωση, την κώ-
φωση, την κινητική και τη νοητική αναπηρία. Η συγγραφέας στέλνει στους 
μαθητές το μήνυμα της ισότητας ανάμεσα στους ανθρώπους, ανεξαρτή-
τως της όποιας σωματικής, νοητικής ή ψυχικής τους κατάστασης. Γενικότε-
ρα, η αναπηρία παρουσιάζεται με θετικό τρόπο και μάλιστα με μία διάθε-
ση εξάλειψης των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων σχετικά με αυτή. 

Μήνα Κούκου, Δήμητρα Λάμπρου, Σπυρίδων-γεώργιος Σούλης
Η Αναπηρία μέσα από τα κείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας …



317

ΣΥΜΠΕρΑΣΜΑΤΑ - ΠΕρΙΟρΙΣΜΟΙ ΤήΣ ΕρΕΥνΑΣ

Με βάση την παρουσίαση και την ανάλυση των ευρημάτων διαπιστώνεται 
ότι, παρά το γεγονός ότι το ποσοστό των κειμένων που αναφέρονται στην 
αναπηρία σε σύγκριση με το συνολικό αριθμό των κειμένων των βιβλίω-
ντης Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι εξαι-
ρετικά μικρό,  τα συγκεκριμένα κείμενα δίνουν τη δυνατότητα στους μαθη-
τές να γνωρίσουν την αναπηρία με έναν τρόπο απαλλαγμένο από προκατα-
λήψεις και στερεότυπα, να δεχτούν τα μηνύματα της ισότητας και του σεβα-
σμού απέναντι στο διαφορετικό και να βιώσουν την ενσυναίσθηση απένα-
ντι στο άτομο με αναπηρία.

Η παρούσα έρευνα όμως έχει μικρό εύρος, καθώς δεν έγινε αντίστοιχη 
μελέτη στα σχολικά εγχειρίδια του Λυκείου. Επιπλέον, δεν μελετήθηκαν τα 
κείμενα που αναφέρονται στην αναπηρία και περιέχονται στα βιβλία του Δη-
μοτικού, προκειμένου να γίνει μία σύγκριση μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Από τα αποτελέσματα προέκυψε πως κρίνεται αναγκαίο η επιλογή και 
άλλων σύγχρονων με την εποχή μας κειμένων που να αφορούν την αναπη-
ρία, ώστε να συμβάλλουν προκειμένου οι μαθητές να κατανοούν τις πραγ-
ματικές διαστάσεις του φαινομένου αναπηρία. Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο η 
αναπηρία να περιληφθεί ως διακριτή θεματική ενότητα είτε στο πλαίσιο του 
γνωστικού αντικειμένου Νεοελληνική Λογοτεχνία είτε στο γνωστικό αντικεί-
μενο Νεοελληνική Γλώσσα, σε μία από τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, ώστε 
οι μαθητές να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στα άτομα με αναπηρία. 
Παράλληλα, θα ήταν αναγκαίο οι συγγραφείς να προβάλουν στα έργα τους 
τα θετικά χαρακτηριστικά των ατόμωναυτών, ώστε μέσω των κειμένων τους 
να προωθήσουν το σεβασμό απέναντι και στους ανθρώπους με αναπηρία. 
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AbstrAct

Disability is a significant and integral part of our society. In Greece, nevertheless, 
it comprises a prejudice issue. The literary texts taught in schools are of 
undoubted educational value regarding the children’s and the teenagers’ 
personality development. The present study investigates the subject of 
disability in relation to Literature, in the way this is being taught in Junior High 
School. More specifically, by analyzing literary texts that are offered to Junior 
High School students, it is being scrutinized if and to what extent the students 
get in contact with any literary texts that focus on disability. The field of research 
includes Greek Language and Literature textbooks of all three Junior High 
School grades. The results showed that the percentage of relevant texts is 
very small and is not sufficient to sensitize students to the situation of disabled 
people. The research could be utilized to redefine the teaching of Literature 
and the choice of appropriate literary texts in order to help teenagers cast off 
prejudice and stereotypes, so as to treat disabled people as equal fellow citizens. 

Key-Words: Disability, Literary Texts, Junior High School
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ή επίδραση του κειμενικού είδους 
στην αποκωδικοποίηση και αναγνωστική 

κατανόηση μαθητών δημοτικού με και χωρίς 
μαθησιακές δυσκολίες

Αγγελική Πισσαδάκη, Παναγιώτα Βορδώνη,
Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης

ΕΙΣΑγωγή

Η ανάγνωση, η οποία σύμφωνα με τον Πόρποδα (2002: 40-41) «είναι μια δι-
αδικασία μετατροπής των γραπτών συμβόλων σε φωνολογικό κώδικα, με βά-
ση τον οποίο καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στη σημασιολογική μνήμη για 
την κατανόηση της σημασίας της λέξης», αποτελεί ένα από τα σπουδαιότε-
ρα γνωστικά αντικείμενα που ένας μαθητής πρέπει να κατέχει, καθώς μέ-
σω της κατάκτησης της ανάγνωσης το άτομο εντάσσεται στο μορφωτικό 
και πολιτιστικό επίπεδο ενός κοινωνικού συνόλου μαθαίνοντας να δρα και 
να αντιδρά έλλογα σε ό,τι συμβαίνει γύρω του.

Κατά την ανάγνωση συντελούνται δύο βασικές γνωστικές λειτουργίες: 
η αποκωδικοποίηση και η κατανόηση. Η αποκωδικοποίηση περιλαμβάνει 
την αναγνώριση και τη μεταφορά ενός κώδικα συμβόλων-γραφημάτων, σε 
ένα κώδικα ήχων-φωνημάτων. Με την έννοια αυτή, ο μαθητής είναι σε θέση 
να διαβάζει σωστά μόνο όταν γνωρίζει καλά τα σύμβολα, δηλαδή τα γράμ-
ματα που υπάρχουν σε μια πρόταση. Η κατανόηση συνδέεται με την ικανό-
τητα του μαθητή να καταλαβαίνει αυτό που διάβασε, αφού έχει προηγηθεί 
η αποκωδικοποίηση των συμβόλων. Συγκεκριμένα, ο μαθητής είναι σε θέ-
ση να ανακαλέσει στη σημασιολογική του μνήμη τη λέξη και να ανασύρει 
τη σημασία της (Πόρποδας, 2002: 45-46). Η κατανόηση θεωρείται σημαντι-
κή για μια σειρά ανώτερων γνωστικών διεργασιών, όπως είναι λόγου χά-
ριν η μάθηση, η επίλυση προβλημάτων, κ.ά. (McNamara & Magliano, 2009).

Η έννοια της ανάγνωσης είναι πολυδιάστατη και η αναγνωστική διαδι-
κασία σύνθετη. Με άλλα λόγια: η διαδικασία της μάθησης της ανάγνωσης 
είναι πολύπλοκη, ενώ πολλές φορές καταλήγει να μην είναι επιτυχής. Οι λό-
γοι που οδηγούν ένα άτομο να αναπτύξει αναγνωστικές δυσκολίες, άλλοτε 
οφείλονται στο ίδιο το άτομο και άλλοτε στο περιβάλλον μέσα στο οποίο 
ζει και μαθαίνει. Γενικά, ένα άτομο είναι έτοιμο να διαβάζει όταν βρεθεί σε 
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συγκεκριμένη ηλικία και όταν βρεθεί σε κατάλληλο περιβάλλον. Έχει, δη-
λαδή, κατανοήσει τα σύμβολα (Πόρποδας, 2002).

Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία (APA, 2013: 66-70) 
και τα νέα διαγνωστικά κριτήρια του DSM-5 προσδιορίζεται ότι: «Η διάγνω-
ση της ειδικής μαθησιακής διαταραχής, προϋποθέτει συστηματικές δυσκολίες 
στην ανάγνωση, τη γραφή, την αριθμητική ή σε μαθηματικές αποδεικτικές δε-
ξιότητες κατά τη διάρκεια της τυπικής εκπαίδευσης. Τα χαρακτηριστικά μπορεί 
να περιλαμβάνουν ανακριβή ή αργή και επίμοχθη ανάγνωση (π.χ. ανάγνωση 
μεμονωμένων λέξεων δυνατά εσφαλμένα ή αργά και διστακτικά, εικασίες λέ-
ξεων, δυσκολία στην προφορά των λέξεων), φτωχή γραπτή έκφραση που δεν 
έχει σαφήνεια, δυσκολίες στην ανάκληση αριθμητικών δεδομένων ή ανακριβή 
μαθηματική επιχειρηματολογία. Οι τρέχουσες ακαδημαϊκές δεξιότητες μπορεί 
να είναι πολύ κάτω από τον μέσο όρο της βαθμολογίας σε πολιτισμικά και γλωσ-
σικά κατάλληλα τεστ ανάγνωσης, γραφής ή μαθηματικών. Η ειδική μαθησιακή 
διαταραχή μπορεί να διαγνωσθεί μέσω μιας κλινικής επισκόπησης του αναπτυ-
ξιακού, ιατρικού, εκπαιδευτικού και οικογενειακού ιστορικού του ατόμου, τις 
αναφορές των βαθμολογιών σε τεστ και τις παρατηρήσεις του δασκάλου, κα-
θώς και με βάση την ανταπόκριση του ατόμου σε ακαδημαϊκές παρεμβάσεις».

Άλλα χαρακτηριστικά που συχνά εμφανίζουν οι μαθητές που παρουσιά-
ζουν μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση είναι δυσκολίες στην αναγνω-
στική κατανόηση (π.χ. μπορεί να διαβάζουν με ακρίβεια αλλά να μην κα-
τανοούν προτάσεις, σχέσεις, συμπεράσματα ή το βαθύτερο νόημα αυτού 
που διαβάζουν) και δυσκολίες στην ορθογραφία (π.χ. προσθήκη, παράλη-
ψη ή αντικατάσταση φωνηέντων ή συμφώνων) (DSM-5, APA, 2013: 66-67). 
Οι μαθητές μπορεί να «χάνουν» τη σειρά την οποία διαβάζουν, να παραλεί-
πουν ή να επαναλαμβάνουν φράσεις και λέξεις, να παρατονίζουν λέξεις, να 
αγνοούν τα σημεία στίξης, να δυσκολεύονται στις πολυσύλλαβες λέξεις, να 
αντικαθιστούν λέξεις με άλλες βλέποντας μόνο το αρχικό γράμμα ή χρησι-
μοποιώντας συνώνυμες λέξεις.

Πλήθος ερευνών επιβεβαιώνουν ότι η ανάγνωση σχετίζεται άμεσα με 
τη δομή του κειμένου, τις προϋπάρχουσες γνώσεις του αναγνώστη για το 
περιεχόμενο του κειμένου, αλλά και με την ικανότητά του να διαχειρίζεται 
τα επιμέρους στοιχεία του κειμένου που διαβάζει (βλ. ενδ. Best, Floyd, & 
McNamara, 2008. Beers & Nagy, 2011. Πόρποδας, 2002).

Ιδιαίτερα, η φύση και η αξία του κειμένου διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στη διαδικασία της ανάγνωσης. Το χρώμα και η χροιά της φωνής αλ-
λάζουν, αλλά και οι πληροφορίες που λαμβάνει ο αναγνώστης από κάθε 
κείμενο είναι διαφορετικές. Για παράδειγμα, στο πληροφοριακό κείμενο ο 
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αναγνώστης μαθαίνει για γεγονότα της καθημερινότητας και πληροφορεί-
ται για ό,τι πραγματικό συμβαίνει στον κόσμο. Στον αντίποδα, βρίσκεται το 
αφηγηματικό κείμενο, όπου ο αναγνώστης διαβάζει μία ιστορία, ένα διήγη-
μα. Εδώ, ο τόνος της φωνής του αλλάζει, δημιουργούνται διάφορα συναι-
σθήματα σε αυτόν και το κείμενο στοχεύει στην πνευματική καλλιέργεια του 
ατόμου (Beers & Nagy, 2011. Primor, Pierce, & Katzir, 2011. Best et al., 2008).

Γενικότερα, τα δύο κειμενικά είδη διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το 
περιεχόμενο, τη δομή και τα γλωσσικά χαρακτηριστικά, ενώ ταυτόχρονα 
απαιτούν διαφορετικές ικανότητες στην επεξεργασία τους (Beers & Nagy, 
2011. Primor et al., 2011. Best et al., 2008). Η γλώσσα που χρησιμοποιείται 
στα αφηγηματικά κείμενα είναι συνήθως πιο απλή και προσιδιάζει στην προ-
φορική γλώσσα. Η προηγούμενη γνώση που απαιτείται για την επεξεργα-
σία τους είναι γνώση που συνήθως οι αναγνώστες μαθητές κατέχουν. Επί-
σης, η δομή τους, όπως επισημαίνουν οι Williams et al. (2005), είναι στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις απλή, καθώς μια σειρά από γεγονότα συνδέονται 
με αιτιώδεις σχέσεις. Το περιεχόμενο των αφηγηματικών κειμένων συνδέε-
ται κατά κανόνα με εμπειρίες των μαθητών από την καθημερινή τους ζωή. 
Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στα πληροφοριακά κείμενα είναι συνή-
θως πιο δύσκολο, καθώς περιλαμβάνει λέξεις με πυκνό νόημα, ενώ η δο-
μή τους είναι πολύπλοκη και περιλαμβάνει έννοιες και ιδέες που βασίζο-
νται σε πιο αφηρημένες και λογικές σχέσεις. Το περιεχόμενό τους είναι πιο 
πυκνό, αφηρημένο και τεχνικό, ενώ η προηγούμενη γνώση που απαιτείται 
είναι γνώση που συνήθως δεν κατέχουν οι μαθητές (Beers & Nagy, 2011. 
Best et al., 2008. Medina & Pilonieta, 2006. Graesser, McNamara, & Louw-
erse, 2003). Είναι γνωστό, πως πολλοί μαθητές δυσκολεύονται στην ανά-
γνωση πληροφοριακών κειμένων, καθώς το λεξιλόγιο πολλές φορές είναι 
άγνωστο γι’ αυτούς. Αντιθέτως, με δεδομένο ότι στο μάθημα της Γλώσσας 
έχουν εξασκηθεί αρκετά στα αφηγηματικά κείμενα δεν παρουσιάζουν δυ-
σκολίες στην ανάγνωση.

Με βάση τα προαναφερόμενα, επιδιώχθηκε η διερεύνηση των δυσκο-
λιών που παρουσιάζουν οι μαθητές με και δίχως μαθησιακές δυσκολίες ως 
προς την αποκωδικοποίηση και την κατανόηση ενός αφηγηματικού και 
ενός πληροφοριακού κειμένου. Ειδικότερα, τέθηκαν οι παρακάτω ερευνη-
τικές υποθέσεις: 

1. Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην αποκω-
δικοποίηση των δύο κειμένων και στις δύο ομάδες των μαθητών.

2. Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην κατανό-
ηση των δύο κειμένων και στις δυο ομάδες των μαθητών. 
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3. Υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στη αποκωδικοποίηση και στην κατα-
νόηση των δύο διαφορετικών ειδών κειμένων και στις δύο ομάδες 
των μαθητών.  

ΜΕΘΟΔΟΛΟγΙΑ

Ο Σχεδιασμός

Για να αξιολογηθεί η αναγνωστική ικανότητα χορηγήθηκαν κείμενα του 
σχολικού εγχειριδίου σε μαθητές με και δίχως μαθησιακές δυσκολίες των 
τελευταίων τάξεων του Δημοτικού (Ε΄ και  ΣΤ΄). Οι μαθητές σε αυτή την 
ηλικία έχουν αναπτύξει πλήρως τις βασικές δεξιότητες που χρειάζεται κά-
ποιος για να μάθει να διαβάζει. Από την Γ΄ τάξη του Δημοτικού θεωρείται 
ότι ήδη οι μαθητές έχουν ολοκληρώσει την κατάκτηση βασικών ικανοτή-
των για την ανάγνωση και τη γραφή και αρχίζουν να έρχονται σε επαφή με 
διάφορα κειμενικά είδη, ενώ οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης έχουν εξοικειωθεί 
με μια ποικιλία κειμενικών ειδών και έχουν αναπτύξει διάφορες στρατηγι-
κές κατανόησης. Επομένως, θα είναι εύκολο να εντοπιστούν τυχόν ελλεί-
ψεις και δυσκολίες των μαθητών, αλλά και σε ποια από τις δυο λειτουργίες 
της ανάγνωσης υστερούν. 

Το Δείγμα 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 17 μαθητές με διαγνωσμένες μαθησια-
κές δυσκολίες από δημόσιο διαγνωστικό φορέα (ΚΕΔΔΥ) της Ε΄ και ΣΤ΄ τά-
ξης του δημοτικού σχολείου (ομάδα έρευνας) και 17 τυπικώς αναπτυσσό-
μενοι μαθητές των ίδιων τάξεων από την περιοχή των Ιωαννίνων (ομάδα 
ελέγχου). Όλοι οι μαθητές είχαν την Ελληνική ως μητρική γλώσσα.

ή Διαδικασία       

Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκαν δύο κείμενα, βάσει των οποί-
ων δημιουργήθηκαν δύο δοκιμασίες κατανόησης. Όσον αφορά τα κείμενα, 
αυτά επιλέχθηκαν από τα σχολικά εγχειρίδια της Ε΄ (αφηγηματικό) και ΣΤ΄ 
τάξης (πληροφοριακό). Η αξιολόγηση των μαθητών έγινε ατομικά. Ο κάθε 
μαθητής κλήθηκε να διαβάσει με τη σειρά πρώτα το αφηγηματικό κείμε-
νο και να απαντήσει στις αντίστοιχες ερωτήσεις κατανόησης και έπειτα το 
πληροφοριακό κείμενο με τις συγκεκριμένες ερωτήσεις κατανόησης. 
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Το Εργαλείο - Η Αξιολόγηση

Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ειδική φόρμα «άτυ-
πης καταγραφής ανάγνωσης (IRI)» (Παντελιάδου, 2011), η οποία αποτελεί 
έναν τρόπο συστηματικής, αλλά μη τυπικής αξιολόγησης της ανάγνωσης. 
Η αναγνωστική ικανότητα των μαθητών ελέγχθηκε με τη μέθοδο της ανά-
λυσης των λαθών (miscue analysis). Η άτυπη καταγραφή της ανάγνωσης 
περιλαμβάνει καταλόγους ταξινομημένων λέξεων και κειμένων που διαβά-
ζει ο κάθε μαθητής. Μέσα από την ανάγνωση των κειμένων διαπιστώθη-
καν τα λάθη και οι κατηγορίες λαθών που έκανε ο κάθε μαθητής, αλλά και 
πόσο σωστά κατανόησε το κείμενο. Η ανάλυση των λαθών καταγράφηκε 
σε πίνακες όπου παρουσιάζονται μόνο τα λάθη αντικατάστασης. Τα λάθη 
των μαθητών αφορούν στις δύο δεξιότητες της ανάγνωσης: 

1. Ακρίβεια Αποκωδικοποίησης
Η διαδικασία της αξιολόγησης της αποκωδικοποίησης περιελάμβανε 

την καταγραφή σε πίνακες των λέξεων που οι μαθητές αποκωδικοποίησαν 
λανθασμένα. Οι μαθητές πολλές φορές παρέλειπαν ή αντικαθιστούσαν με 
άλλα γράμματα ή/και λέξεις. Πιο συγκεκριμένα, το αποτέλεσμα μετατρά-
πηκε σε ποσοστό επί τοις εκατό ακολουθώντας τον τύπο: Σωστά αναγνω-
σμένες λέξεις / Λέξεις του κειμένου x 100.

2. Κατανόηση κειμένου
Η δεύτερη διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει την αναγνωστική κα-

τανόηση. Κατά πόσο ο μαθητής, δηλαδή, κατανόησε το περιεχόμενο του 
κειμένου το οποίο διάβασε. Κάθε ερώτηση αξιολογείται ξεχωριστά με βαθ-
μό κλίμακας από το 0 έως το 2. Ο βαθμός 0 σηματοδοτεί ότι ο μαθητής δεν 
κατανόησε και δεν μπορεί να απαντήσει σε ερώτηση κατανόησης ή η απά-
ντησή του είναι άτοπη. Ο βαθμός 1 υποδεικνύει ότι η απάντηση του μαθη-
τή είναι μετρίως σωστή, ενώ με τον βαθμό 2 δηλώνεται ότι ο μαθητής κατα-
νόησε πλήρως την ερώτηση και απέδωσε σωστά όλες τις πληροφορίες που 
χρειαζόταν να δώσει. Τα αποτελέσματα μετατράπηκαν σε ποσοστά επί τοις 
εκατό ώστε να μπορούν να συγκριθούν με τα αποτελέσματα της αποκωδι-
κοποίησης. Η διαδικασία μετατροπής των αποτελεσμάτων ακολούθησε τον 
τύπο: Βαθμός σωστών απαντήσεων / Τελικός βαθμός απαντήσεων x 100.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν έγινε με το 
στατιστικό πακέτο SPSS for Windows, Version 23.0. Ειδικότερα, υπολογίστη-
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κε ο δείκτης συσχέτισης Pearson, ενώ διεξήχθη και ανάλυση της διακύμαν-
σης ANOVA, η οποία παρατίθεται στη συνέχεια (βλ. Πίνακα 1).

Πίνακας 1. Παράθεση των αποτελεσμάτων περιγραφικά 
ως προς τον Μέσο Όρο και την Τυπική Απόκλιση και των δύο ομάδων

N

M
ea

n

St
d.

 D
ev

ia
tio

n

St
d.

 E
rr

or

95% Confidence 
Interval for Mean

M
in

im
um

M
ax

im
um

Lower 
Bound

Upper 
Bound

Αποκ.
Αφηγ.
Κειμ

,00 17 93,5129 2,56627 ,62241 92,1935 94,8324 89,34 97,54

1,00 17 98,6765 1,24375 ,30165 98,0370 99,3159 96,00 100,00

Total 34 96,0947 3,28795 ,56388 94,9475 97,2419 89,34 100,00

Αποκ.
Πληρ.
Κειμ

,00 17 91,3235 5,03204 1,22045 88,7363 93,9108 80,55 98,14

1,00 17 96,3412 2,59352 ,62902 95,0077 97,6746 90,70 100,00

Total 34 93,8324 4,69289 ,80482 92,1949 95,4698 80,55 100,00

Καταν.
Αφηγ.
Κειμ

,00 17 50,9800 34,08894 8,26778 33,4531 68,5069 ,00 100,00

1,00 17 74,4765 15,72293 3,81337 66,3925 82,5605 50,00 100,00

Total 34 62,7282 28,73124 4,92737 52,7034 72,7530 ,00 100,00

Καταν.
Πληρ.
Κειμ

,00 17 17,6471 28,31837 6,86821 3,0871 32,2070 ,00 100,00

1,00 17 50,0000 25,76941 6,25000 36,7506 63,2494 12,50 100,00

Total 34 33,8235 31,31121 5,36983 22,8985 44,7485 ,00 100,00

Με βάση τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης προκύπτει ότι, και 
οι δύο ομάδες μαθητών παρουσίασαν ιδιαίτερα χαμηλά αποτελέσματα στην 
κατανόηση περισσότερο παρά στην αποκωδικοποίηση και των δύο κειμενι-
κών ειδών. Ειδικότερα, καταγράφηκε ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολί-
ες σημείωσαν χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με τους μαθητές χωρίς μαθη-
σιακές δυσκολίες και στις δύο αναγνωστικές λειτουργίες. Ωστόσο, η διαφορά 
ανάμεσα στις δύο ομάδες μεγεθύνεται όσον αφορά στην κατανόηση και των 
δύο κειμενικών ειδών. Ειδικότερα, στην κατανόηση αφηγηματικού κειμένου 
οι μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες σκόραραν 74,4%, ενώ οι μαθητές με 
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μαθησιακές δυσκολίες μόλις 50,9%. Παρόμοια κατάσταση καταγράφηκε και 
όσον αφορά στην κατανόηση του πληροφοριακού κειμένου, όπου η διαφο-
ρά αυξάνεται με τους πρώτους να σκοράρουν 50%, ενώ οι δεύτεροι 17,6%.

Αξιοποιώντας τον έλεγχο της ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης 
μεταξύ των δύο ομάδων μαθητών, επιβεβαιώθηκαν τα προαναφερόμενα ευ-
ρήματα, καθώς καταγράφηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p<0,001) 
μεταξύ των δύο ομάδων του δείγματος στις οικείες αναγνωστικές λειτουρ-
γίες και για τα δύο κειμενικά είδη (βλ. Πίνακα 2).

Πίνακας 2. Έλεγχος ANOVA, ως προς έναν παράγοντα. 
Αποτελέσματα και για τις δύο ομάδες

Sum of Squares df
Mean 

Square
F Sig.

Α
πο

κ.
Α

φ
ηγ

.
Κε

ιμ

Between Groups 226,627 1 226,627 55,733 ,000

Within Groups 130,123 32 4,066

Total 356,750 33

Α
πο

κ.
Π

λη
ρ.

Κε
ιμ

Between Groups 214,003 1 214,003 13,355 ,001

Within Groups 512,765 32 16,024

Total 726,767 33

Κα
τα

ν.
Α

φ
ηγ

.
Κε

ιμ

Between Groups 4692,715 1 4692,715 6,660 ,015

Within Groups 22548,266 32 704,633

Total 27240,981 33

Κα
τα

ν.
Π

λη
ρ.

Κε
ιμ

Between Groups 8897,059 1 8897,059 12,138 ,001

Within Groups 23455,882 32 732,996

Total 32352,941 33

Προσπαθώντας να ερμηνευθεί η επίδοση των μαθητών με μαθησια-
κές δυσκολίες στην ανάγνωση των διάφορων κειμενικών ειδών, προέκυ-
ψαν δύο βασικά ευρήματα που αφορούν τον δείκτη συσχέτισης Pearson 
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(r). Ειδικότερα, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες εμφάνισαν δυσκολί-
ες στην αποκωδικοποίηση του πληροφοριακού κειμένου σε σχέση με το 
αφηγηματικό είδος με δείκτη συσχέτισης ίσο με 0,69. Στατιστικά σημαντι-
κή σχέση διαφαίνεται και στο ζεύγος της κατανόησης πληροφοριακού και 
αφηγηματικού κειμένου, με δείκτη συσχέτισης παρόμοια υψηλό (r = 0,61), 
όπου συμπεραίνεται ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δεν μπορούν 
να κατανοήσουν πλήρως το πληροφοριακό είδος κειμένου (βλ. Πίνακα 3).

Πίνακας 3. Δείκτης συσχέτισης ανάμεσα στην αποκωδικοποίηση 
και την κατανόηση των δύο κειμενικών ειδών για τους μαθητές 

με μαθησιακές δυσκολίες

Αποκ.
Αφηγ.Κειμ

Αποκ.
Πληρ.Κειμ

Καταν.Αφηγ.
Κειμ

Καταν.Πληρ.
Κειμ

Α
πο

κ.
Α

φ
ηγ

.
Κε

ιμ

Pearson 
Correlation

1 ,690** ,288 ,133

Sig. (2-tailed) ,002 ,262 ,610
N 17 17 17 17

Α
πο

κ.
Π

λη
ρ.

Κε
ιμ

Pearson 
Correlation

,690** 1 ,156 ,055

Sig. (2-tailed) ,002 ,549 ,835
N 17 17 17 17

Κα
τα

ν.
Α

φ
ηγ

.
Κε

ιμ

Pearson 
Correlation

,288 ,156 1 ,615**

Sig. (2-tailed) ,262 ,549 ,009
N 17 17 17 17

Κα
τα

ν.
Π

λη
ρ.

Κε
ιμ

Pearson 
Correlation

,133 ,055 ,615** 1

Sig. (2-tailed) ,610 ,835 ,009
N 17 17 17 17

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι και οι μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες 
φαίνεται να αποκωδικοποιούν με μεγαλύτερη δυσκολία το πληροφοριακό 
κειμενικό είδος σε σχέση με το αφηγηματικό. Η διαφορά αυτή επιβεβαιώ-
νεται από τον δείκτη συσχέτισης Pearson (r) μεταξύ της αποκωδικοποίη-
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σης αφηγηματικού κειμένου και της αποκωδικοποίησης πληροφοριακού 
κειμένου με τιμές 0,71 και 0,56 αντίστοιχα (βλ. Πίνακα 4). Όσον αφορά στην 
κατανόηση, καταγράφηκε ότι και οι μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολί-
ες αντιλαμβάνονται και κατανοούν καλύτερα το αφηγηματικό κείμενο. Οι 
δείκτες συσχέτισης που αναφέρονται στη δυσκολία κατανόησης του σημα-
σιολογικού περιεχομένου από τους μαθητές αυτούς είναι 0,48 και 0,79 για 
το πληροφοριακό και το αφηγηματικό κείμενο αντίστοιχα (βλ. Πίνακα 4).

Αναφορικά με το ζεύγος αποκωδικοποίηση και κατανόηση πληροφορι-
ακού κειμένου σημειώθηκε δείκτης συσχέτισης r = 0,37 (βλ. Πίνακα 4). Το 
χαμηλό αυτό ποσοστό υποδεικνύει ότι οι μαθητές χωρίς μαθησιακές δυ-
σκολίες με την ανάγνωσή τους μόνο αποκωδικοποιούν χωρίς να προσπα-
θούν να κατανοήσουν το περιεχόμενο του κειμένου. 

Πίνακας 4. Δείκτης συσχέτισης ανάμεσα στην αποκωδικοποίηση 
και στην κατανόηση των δύο κειμενικών ειδών για τους μαθητές δίχως 

μαθησιακές δυσκολίες

Αποκ.
Αφηγ.Κειμ

Αποκ.
Πληρ.Κειμ

Καταν.Αφηγ.
Κειμ

Καταν.Πληρ.
Κειμ

Α
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φ
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.
Κε

ιμ

Pearson 
Correlation

1 ,710** ,793** ,236

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,361
N 17 17 17 17

Α
πο

κ.
Π

λη
ρ.

Κε
ιμ

Pearson 
Correlation

,710** 1 ,564* ,371

Sig. (2-tailed) ,001 ,018 ,143
N 17 17 17 17

Κα
τα

ν.
Α

φ
ηγ

.
Κε

ιμ

Pearson 
Correlation

,793** ,564* 1 ,483*

Sig. (2-tailed) ,000 ,018 ,050
N 17 17 17 17

Κα
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ν.
Π
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ρ.

Κε
ιμ

Pearson 
Correlation

,236 ,371 ,483* 1

Sig. (2-tailed) ,361 ,143 ,050
N 17 17 17 17

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Όσον αφορά το ζεύγος αποκωδικοποίηση αφηγηματικού κειμένου-α-
ποκωδικοποίηση πληροφοριακού κειμένου, καθώς και το ζεύγος κατανό-
ηση πληροφοριακού κειμένου-κατανόηση αφηγηματικού κειμένου και για 
τις δύο ομάδες του δείγματος, οι δείκτες συσχέτισης είναι στατιστικά ση-
μαντικοί, με τιμές 0,78 και 0,64 αντίστοιχα (βλ. Πίνακα 5). Τα ευρήματα αυ-
τά υποδηλώνουν τις δυσκολίες και των δύο ομάδων και στις δύο αναγνω-
στικές λειτουργίες.

Επιπλέον, για τα ζεύγη αποκωδικοποίηση αφηγηματικού-κατανόηση 
πληροφοριακού κειμένου και αποκωδικοποίηση αφηγηματικού κειμέ-
νου-κατανόηση αφηγηματικού κειμένου, οι δείκτες συσχέτισης είναι στα-
τιστικά σημαντικοί, με τιμές 0,49 και 0,54 αντίστοιχα (βλ. Πίνακα 5). Προκύ-
πτει, δηλαδή, ότι οι μαθητές είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με το αφηγη-
ματικό είδος κειμένου και στις δύο λειτουργίες της ανάγνωσης.

Πίνακας 5. Δείκτης συσχέτισης ανάμεσα στην αποκωδικοποίηση 
και στην κατανόηση των δύο κειμενικών ειδών και για τις δύο ομάδες του 

δείγματος
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Correlation

1 ,784** ,540** ,499**

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,003
N 34 34 34 34

Α
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ιμ

Pearson 
Correlation

,784** 1 ,404* ,392*

Sig. (2-tailed) ,000 ,018 ,022
N 34 34 34 34
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Α

φ
ηγ

.Κ
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Correlation

,540** ,404* 1 ,643**

Sig. (2-tailed) ,001 ,018 ,000
N 34 34 34 34

Κα
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ν.
Π
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ρ.

Κε
ιμ Pearson 
Correlation

,499** ,392* ,643** 1

Sig. (2-tailed) ,003 ,022 ,000
N 34 34 34 34

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Αντιθέτως, αναφορικά με το ζεύγος κατανόηση αφηγηματικού κειμένου 
και αποκωδικοποίηση πληροφοριακού κειμένου καταγράφηκε στατιστικά 
σημαντική σχέση (r = 0,40), γεγονός που υποδηλώνει ότι οι μαθητές κατά 
τη διαδικασία της αποκωδικοποίησης του αφηγηματικού κειμένου τα κατα-
φέρνουν καλύτερα απ’ ότι στην κατανόηση πληροφοριακού κειμένου, στην 
οποία δείχνουν να αντιμετωπίζουν αξιοσημείωτες δυσκολίες (βλ. Πίνακα 5).

Επιπρόσθετα, στατιστικά σημαντική συσχέτιση (r = 0,392) καταγράφη-
κε στο ζεύγος αποκωδικοποίηση πληροφοριακού κειμένου-κατανόηση 
πληροφοριακού κειμένου, από την οποία προκύπτει ότι οι μαθητές παρό-
λο που δυσκολεύονται και στις δύο διαδικασίες της ανάγνωσης στο πλη-
ροφοριακό είδος φαίνεται ότι τα καταφέρνουν καλύτερα στην αποκωδικο-
ποίηση σε σχέση με την κατανόηση (βλ. Πίνακα 5).

Γενικότερα, σύμφωνα με τον έλεγχο συσχέτισης που πραγματοποιήθηκε 
και οι δύο ομάδες του δείγματος φαίνεται να αντιμετωπίζουν τις ίδιες ανα-
γνωστικές δυσκολίες στα δύο κειμενικά είδη, αλλά οι δυσκολίες αυτές εμ-
φανίζονται πιο έντονες στο πληροφοριακό κείμενο. Επιπλέον, οι δυσκολί-
ες αυτές είναι αυξημένες όσον αφορά την ομάδα των μαθητών με μαθησι-
ακές δυσκολίες (βλ. Πίνακα 5).

ΣΥζήΤήΣή

Σκοπός αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι να διερευνηθεί η σχέση με-
ταξύ του κειμενικού είδους και της αναγνωστικής επίδοσης (αποκωδικο-
ποίηση, κατανόηση) μαθητών δίχως μαθησιακές δυσκολίες και μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες.

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε έλεγχος συσχέτισης και έλεγχος ANOVA ως 
προς έναν παράγοντα, οι οποίοι ανέδειξαν τόσο την επίδοση των μαθητών 
όσον αφορά την ανάγνωση, όσο και τις δυσκολίες που ενδέχεται να αντι-
μετωπίζουν σε διαφορετικά κειμενικά είδη. Ειδικότερα, μέσω του ελέγχου 
συσχέτισης διαπιστώθηκε ότι και οι δύο ομάδες μαθητών δεν αντιμετωπί-
ζουν πολύ σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της αποκωδικοποίησης γε-
νικά. Στον τομέα της ακρίβειας της αποκωδικοποίησης όμως, υπήρχε ένα 
ποσοστό μαθητών και των δύο ομάδων που δυσκολεύτηκαν να αποκωδι-
κοποιήσουν το πληροφοριακό κείμενο (βλ. Πίνακα 1). Αυτό το εύρημα ερ-
μηνεύεται από το γεγονός ότι το λεξιλόγιο και η ορολογία που περιέχει αυ-
τό το κειμενικό είδος είναι πολλές φορές άγνωστο στους μαθητές και τους 
δημιουργεί ιδιαίτερη δυσκολία στην αποκωδικοποίηση των λέξεων (Beers 
& Nagy, 2011. Best et al., 2008. Medina & Pilonieta, 2006. Πόρποδας, 2002).

Αγγελική Πισσαδάκη, Παναγιώτα Βορδώνη, Σπυρίδων-γεώργιος Σούλης
Η επίδραση του κειμενικού είδους στην αποκωδικοποίηση και αναγνωστική …



10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Λογοτεχνία και Παιδεία

332

Επιπλέον, η υπόθεση, ότι η γνώση και η οικειότητα με ένα συγκεκριμένο 
κειμενικό είδος επηρεάζει τις επιδόσεις των μαθητών αναφορικά με την κα-
τανόηση, επαληθεύτηκε, καθώς από την ανάλυση των αποτελεσμάτων γίνε-
ται φανερό ότι οι επιδόσεις των συμμετεχόντων ήταν σαφώς καλύτερες στα 
αφηγηματικά κείμενα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην κυριαρχία του αφη-
γηματικού λόγου στα κείμενα του δημοτικού σχολείου, και, κατά συνέπεια, 
στην εξοικείωση των μαθητών με το συγκεκριμένο κειμενικό είδος σε αντι-
παραβολή με το πληροφοριακό (Αϊδίνης & Δαούλα, 2016. McNamara, Ozu-
ru, & Floyd, 2011. Tilstra, McMaster, Broek, Kendeou, & Rapp, 2009. Best et 
al., 2008. Πόρποδας, 2002).

Αντίθετα, φαίνεται ότι οι αναγνώστες συχνά διαβάζουν ένα πληροφορι-
ακό κείμενο μόνο για να ικανοποιήσουν τον ακροατή, χωρίς όμως να αντι-
λαμβάνονται το σημασιολογικό περιεχόμενο του κειμένου και τη συνολι-
κή του δομή. Μερικοί από τους μαθητές και των δύο ομάδων έδιναν δικές 
τους εμπειρικές απαντήσεις, χωρίς να ανατρέχουν στο απόσπασμα του κει-
μένου και κατανοώντας με δυσκολία περίπου το 1/3 του κειμένου, εφόσον 
δεν γνώριζαν την ορολογία και φοβόντουσαν μήπως δώσουν λανθασμένες 
απαντήσεις. Από τις πιθανές αιτίες που οι μαθητές προβαίνουν στην παραπά-
νω ενέργεια κατά τον Πορποδα (2002), τέσσερις είναι οι βασικότερες: η γνω-
στική υποδομή και οι προϋπάρχουσες γνώσεις του μαθητή, η φύση του κει-
μένου και η αναγνωστική ικανότητα του μαθητή. Πλήθος ερευνών έχει με-
λετήσει τις παραπάνω αιτίες ως παράγοντες που επιδρούν στην αναγνωστι-
κή κατανόηση των μαθητών (βλ. ενδ. McNamara et al., 2011. Woolley, 2011. 
Kamalski, Sanders, & Lentz, 2008. Pulido, 2007). Στην παρούσα έρευνα φά-
νηκε ότι η επιτυχής ανάγνωση (αποκωδικοποίηση και κατανόηση) εξαρτά-
ται από η φύση του κειμένου.

Η μεγάλη διαφορά που σημειώνεται στην επίδοση των μαθητών ανάμε-
σα στα δύο κειμενικά είδη θα μπορούσε να ερμηνευθεί μέσω του ευρήματος 
διαφόρων ερευνών ότι τα αφηγηματικά κείμενα είναι πιο εύκολα προσπελά-
σιμα από τους μαθητές σε σύγκριση με τα πληροφοριακά (Best et al., 2008. 
Diakidoy et al., 2005). Ωστόσο, με δεδομένο ότι οι μαθητές των δύο τελευ-
ταίων τάξεων του δημοτικού, σύμφωνα με το Aναλυτικό Πρόγραμμα Σπου-
δών, έρχονται σε επαφή με τον πληροφοριακό λόγο σε πληθώρα διδακτι-
κών αντικειμένων, θα αναμενόταν οι επιδόσεις των μαθητών στα πληροφο-
ριακά κείμενα να μην είναι τόσο χαμηλότερες σε σύγκριση με τις επιδόσεις 
τους που καταγράφονται στα αφηγηματικά κείμενα. Έχοντας υπόψη τη δι-
απίστωση αυτή καταλήγουμε, όπως υποστηρίζουν και οι Αϊδίνης και Δαού-
λα (2016: 124), στο συμπέρασμα ότι η διαφορά αυτή μπορεί να αιτιολογη-
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θεί μέσω της σύνδεσης του πληροφοριακού λόγου με την αποστήθιση στο 
πλαίσιο του σχολικού προγράμματος, γεγονός που αποδυναμώνει τα κίνη-
τρα των μαθητών για κατανόηση, ενώ δημιουργεί μία αρνητική προδιάθεση 
ως προς το συγκεκριμένο κειμενικό είδος.

Στην προσπάθεια να ερμηνευθούν τα λάθη που έγιναν από τους μαθη-
τές στη λειτουργία της αποκωδικοποίησης, παρατηρήθηκε ότι τα λάθη αυ-
τά υποδηλώνουν ελλείψεις στον φωνολογικό κώδικα των μαθητών, οι οποί-
ες «ταλανίζουν» ιδιαίτερα τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Πιο συ-
γκεκριμένα, τα συχνότερα λάθη των μαθητών ήταν αντικαταστάσεις γραμ-
μάτων, παραλείψεις ή αντιστροφές γραμμάτων και αντικατάσταση της λέξης 
με άλλη συνώνυμη ή ομόηχη. Αυτά τα είδη λαθών φανερώνουν μια αδυνα-
μία των μαθητών στη λειτουργία της φωνολογικής επίγνωσης.  

Αλλά, και οι δυσκολίες που αφορούν στην κατανόηση, διαπιστώθηκε ότι 
είναι σαφώς μεγαλύτερες και πιο έντονες για την ομάδα των μαθητών με μα-
θησιακές δυσκολίες. Οι μαθητές αυτοί εκτός από τις δυσκολίες στην αποκωδι-
κοποίηση έχουν να αντιμετωπίσουν και την αδυναμία τους να κατανοήσουν 
το σημασιολογικό περιεχόμενο και των δύο κειμενικών ειδών, και ιδιαίτερα 
του πληροφοριακού κειμένου. Το εύρημα ότι παρουσιάζονται σημαντικά πε-
ρισσότερες δυσκολίες στην κατανόηση δικαιολογείται με βάση τη θεωρία πε-
ρί φαύλου κύκλου των μαθησιακών δυσκολιών. Σύμφωνα με τη θεωρία αυ-
τή, οι μαθητές που ξεκινούν με προβλήματα στην αποκωδικοποίηση και την 
ευχέρεια της ανάγνωσης οδηγούνται σταδιακά σε ελλιπή αναγνωστική κα-
τανόηση, η οποία με την σειρά της αυξάνει προοδευτικά με το πέρασμα των 
ετών και επιδεινώνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με μα-
θησιακές δυσκολίες στο σχολείο (Stanovich, 1986).

Στο σημείο αυτό χρειάζεται να επισημανθεί ότι οι δυσκολίες των μαθη-
τών στη λειτουργία της αποκωδικοποίησης έχουν μία αναπτυξιακή κατεύθυν-
ση-φορά. Ειδικότερα, οι δυσκολίες παρουσιάζονται σαν ένα συνεχές, όπου 
στη μία άκρη του βρίσκεται το ζεύγος αποκωδικοποίηση και κατανόηση του 
αφηγηματικού κειμένου. Το ζευγάρι αυτό, οι μαθητές μπόρεσαν να το αποκω-
δικοποιήσουν καλύτερα σε σχέση με το πληροφοριακό κείμενο. Στην άλλη 
άκρη του συνεχούς βρίσκεται η αποκωδικοποίηση και κατανόηση του πλη-
ροφοριακού κειμένου. Όσον αφορά την αποκωδικοποίηση του πληροφο-
ριακού κειμένου φαίνεται ότι αυτή συνδέεται και με άλλες δεξιότητες, όπως 
την αποκωδικοποίηση και κατανόηση αφηγηματικού κειμένου, αλλά όχι με 
την κατανόηση του πληροφοριακού κειμένου, η οποία όπως φαίνεται από τα 
αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αποτελεί την πιο δύσκολη διαδικασία 
από όσες ζητήθηκαν στους μαθητές να εκτελέσουν (βλ. Πίνακα 5).   
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ΠΕρΙΟρΙΣΜΟΙ ΤήΣ ΕρΕΥνΑΣ

Ο περιορισμένος αριθμός του δείγματος παρέχει μια πρώτη πληροφόρηση 
για το ζήτημα, αλλά δεν επιτρέπει γενικεύσεις. Παράλληλα, η επιλογή των 
συγκεκριμένων κειμενικών ειδών που χρησιμοποιήθηκαν μπορεί να τεθεί 
σε αμφισβήτηση καθώς τα αποτελέσματα της έρευνας θα ήταν ίσως δια-
φορετικά, εάν επιλέγονταν και σύγκριση με βιογραφικά κείμενα.

Αναφορικά με τη στατιστική ανάλυση, οι έλεγχοι των μεταβλητών που 
διεξήχθησαν δεν συμπεριέλαβαν ανεξάρτητες μεταβλητές, όπως το φύλο 
και η ηλικία των συμμετεχόντων.

Για να αναδειχθεί μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα των δυσκολιών που κα-
ταγράφονται στην ανάγνωση, κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή περισσό-
τερων ερευνών με μεγαλύτερα δείγματα και στηριζόμενη σε πολλαπλές 
μετρήσεις διαφορετικών δεξιοτήτων της ανάγνωσης (διαχρονική μελέτη), 
συμπεριλαμβάνοντας ταυτόχρονα και άλλα κειμενικά είδη. 
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Text genre is considered that it can significantly affect reading performance 
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learning disabilities and those without learning disabilities, respect to their 
ability on decoding and reading comprehension of different text genres. The 
sample consisted of 17 students with learning disabilities and 17 students 
without learning disabilities, who were enrolled in primary schools of the 
region of Ioannina. Two documents, a narrative and an informational, from 
the textbook of 5th and 6th grade of primary school, were used. To collect 
data, we used a special form, the “Individual Reading Inventory” (IRI), while 
reading ability tested with the “miscue analysis” method. The results showed 
that the narrative text recorded the highest performance in both decoding 
and comprehension, while the informative text recorded the lowest per-
formance, for both groups of students. In addition, students with learning 
disabilities experienced significantly more problems in decoding and es-
pecially in comprehending the narrative and more importantly the infor-
mative text than students without learning disabilities.
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ή αναπηρία μέσα από τον κόσμο 
των παραμυθιών

Βασιλική Τζουμανίκα, Χρήστος Χαρμπάτσης,
Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης

ΠρΟΒΛήΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αδιαμφισβήτητα, η παιδική λογοτεχνία και ειδικότερα το παραμύθι απο-
τελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους μετάδοσης αξιών και 
στάσεων. Όπως αναφέρει ο Σακελλαρίου (1986) η λογοτεχνία και ειδικότε-
ρα η παιδική λογοτεχνία, συμπορεύεται με τα ενδιαφέροντα και τις αφο-
μοιωτικές δυνατότητες των παιδιών, και συμβάλλει στην ψυχοπνευματική 
τους ανάπτυξη και στην ομαλή ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο. Κατά 
τον Piaget (1983), το καλό παιδικό βιβλίο δεν αποτελεί ένα «παιδαγωγικό» 
έργο, με το οποίο μπορούμε να «εκπαιδεύσουμε» το παιδί με βάση τις πλη-
ροφορίες που έχουμε γι’ αυτό, αλλά πρόκειται για ένα μέσο, το οποίο προ-
καλεί το ενδιαφέρον του, το ψυχαγωγεί, καλλιεργεί την παρατηρητικότη-
τα και την φαντασία του ενώ απαντά στις αισθητικές του απαιτήσεις μέσω 
του κειμένου και των σχεδίων που του προτείνει.

Η σύγχρονη κοινωνία, και ιδιαίτερα η σχολική τάξη, η οποία τα τελευ-
ταία χρόνια διακρίνεται για τον πολυπολιτισμικό της χαρακτήρα, απαρτίζε-
ται από διάφορες ομάδες. Μέχρι και πρόσφατα, η παιδική λογοτεχνία αντι-
προσώπευε κυρίως, μόνο τις ισχυρότερες και πολυπληθέστερες ομάδες, θέ-
τοντας στο περιθώριο τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως τα άτομα με 
αναπηρία. Κατά κανόνα τα παιδικά βιβλία που αναφέρονται στην αναπηρία 
προωθούν το δίπολο «αναπηρία» – «φυσιολογικότητα» (Solis, 2004). Σύμ-
φωνα με την Saunders (2000, όπως αναφέρεται στο Solis, 2004), τα βιβλία 
αυτά, είτε εσκεμμένα είτε όχι, παρουσιάζουν την αναπηρίας με λανθασμέ-
νο τρόπο, στιγματίζοντας, υποβιβάζοντας, γελοιοποιώντας και πολλές φο-
ρές απαξιώνοντας τα άτομα με αναπηρία. 

Στις προηγούμενες δεκαετίες τα περισσότερα παιδικά βιβλία παρουσία-
ζαν την αναπηρία, βασιζόμενα στο ιατρικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο 
τα παιδιά με αναπηρία θεωρούνταν «άρρωστα». Κατά την τελευταία δε-
καετία ο τρόπος κατανόησης της αναπηρίας αλλάζει και στηρίζεται πλέον 
στο κοινωνικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο η κοινωνία θεωρείται υπεύ-
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θυνη για τον κοινωνικό αποκλεισμό των ατόμων αυτών. Μέσω της παιδι-
κής λογοτεχνίας, που αναφέρεται στα άτομα αυτά, τα παιδιά αναγνώστες 
μπορούν να αποκτήσουν μια θετικότερη στάση, όπου η ένταξη και η απο-
δοχή των ατόμων με αναπηρία δεν θα αποτελεί πλέον κοινωνικό ταμπού.

Ένα από τα οργανικά μέρη που συγκροτούν την παιδική λογοτεχνία  είναι 
τα παραμύθια. Η λέξη «παραμύθι», κατά τον Μαλαφάντη (2006: 19) «προέρ-
χεται από την αρχαία ελληνική λέξη “παραμύθιον”, που εσήμαινε παρηγοριά, 
ανακούφιση, ενθάρρυνση και αργότερα έλαβε τη σημασία της φανταστικής 
ιστορίας, η οποία αποσκοπούσε στο ίδιο αποτέλεσμα». Ο Thompson (1946: 
20, όπως αναφέρεται στο Μαλαφάντης, 2006), όρισε το παραμύθι ως «μια 
αφήγηση με κάποιο μήκος, η οποία εμπεριέχει διαδοχή μοτίβων ή επεισοδί-
ων. Κινείται σε ένα πλαστό, χιμαιρικό κόσμο, χωρίς συγκεκριμένη τοπογραφι-
κή αναφορά και χωρίς κάποια συγκεκριμένη αναφορά σε πρόσωπο». Σύμφω-
να με τον Λουκάτο (1977: 21, όπως αναφέρεται στο Μαλαφάντης, 2006), 
«το παραμύθι είναι η λαϊκή διήγηση, που μοιάζει με μεγάλο περιπετειακό μύ-
θο». Μέσα από τα παραμύθια, με τις νοερές εικόνες που σκιαγραφούν στο 
μυαλό των παιδιών, τα φέρνουν σε επαφή με γεγονότα που δεν έχουν βιώ-
σει. Στην δημιουργία τέτοιων εικόνων, συμβάλλουν σημαντικά τόσο η πλο-
κή και οι χαρακτήρες του παραμυθιού, όσο και η έκβασή του, το τέλος, δη-
λαδή, της ιστορίας. Επειδή το παραμύθι αποτελεί μια απεικόνιση της πραγ-
ματικότητας, παρέχει στο παιδί την δυνατότητα να κατανοήσει δύσκολες 
έννοιες, όπως ο θάνατος, το πένθος, οι κοινωνικές διαφορές, η αναπηρία 
αλλά και διάφορες ηθικές αξίες. Επιπλέον, με τη βοήθεια των παραμυθιών, 
καλλιεργείται η κριτική σκέψη, η λυτρωτική ταύτισή του με τον ήρωα βοη-
θά το παιδί να συνειδητοποιήσει τους φόβους του με ασφαλέστερο τρόπο.

Οι ήρωες με αναπηρία εμφανίζονται ήδη από πολύ παλιά στην παιδική 
λογοτεχνία (19ος αιώνας-βικτωριανή εποχή). Τότε τα άτομα με αναπηρία πα-
ρουσιάζονταν ως άρρωστα και οι αναπηρίες που κυριαρχούσαν ήταν κυρί-
ως η τύφλωση ή η σωματική-κινητική αναπηρία. Η αναπηρία αντιμετωπιζό-
ταν με τρόπο καχύποπτο, και πολλοί είχαν την τάση να συγχέουν την ανα-
πηρία με τις αρρώστιες που βίωνε τότε ο κόσμος (Keith, 2004). Σύμφωνα 
με την Keith (2004), οι ήρωες με αναπηρία χρησιμοποιούνταν για δύο βασι-
κούς λόγους. Πρώτον, για να δημιουργήσουν στον αναγνώστη αισθήματα 
οίκτου και διάθεση για φιλανθρωπία, και δεύτερον για να διδάξουν ηθικές 
αξίες, εφόσον η αναπηρία θεωρούνταν τιμωρία για όσους επιδείκνυαν κα-
κή συμπεριφορά. Στο σημείο αυτό χρειάζεται να επισημανθεί πως οι ιστο-
ρίες τελείωναν με την ως εκ θαύματος ανάρρωση του ατόμου, και ταυτό-
χρονα με μια υποτιθέμενη βελτίωση της κακής του συμπεριφοράς.
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Στον 20ο αιώνα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην δημιουργία βιβλίων με 
θέμα την αναπηρία, στα οποία αποδοκιμάζεται η άδικη συμπεριφορά απέ-
ναντι στα άτομα με αναπηρία. Βέβαια αξίζει να σημειωθεί, πως πολλά στερε-
ότυπα εξακολουθούν να υφίστανται και να ανακυκλώνονται (Dowker, 2004. 
Torrijos, 2004). Τα άτομα με αναπηρία δε χαρακτηρίζονται τόσο για τις αδυ-
ναμίες τους όσο για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τα ταλέντα τους.

Τα βιβλία που εκδόθηκαν την περίοδο πριν από τον Α΄ Παγκόσμιο πόλε-
μο, παρουσιάζουν τους χαρακτήρες με αναπηρία με δύο στερεοτυπικές ει-
κόνες. Είτε ως πολύ κακοί (κυρίως στα βιβλία φαντασίας), είτε ως άγιοι, επει-
δή η εμπειρία της αναπηρίας τους προσέδωσε αυτή την ιδιότητα. Στην δεύ-
τερη ομάδα παρουσιάζονται κυρίως κορίτσια τα οποία σπανίως ενηλικιώνο-
νται, διότι είτε πεθαίνουν είτε θεραπεύονται ως δια μαγείας (Dowker, 2004). 
Σύμφωνα με την Keith (2004), κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, τα βι-
βλία σταματούν σταδιακά να τονίζουν την θρησκευτική, ηθική και συναι-
σθηματική βαρύτητα που έδιναν στην αναπηρία και άρχισαν να αναδεικνύ-
ουν τις κοινωνικές και ψυχολογικές διαστάσεις που βίωναν τα παιδιά αυτά.

Στον 21ο αιώνα, η εικόνα της αναπηρίας στα παιδικά βιβλία και στα πα-
ραμύθια αλλάζει σημαντικά. Πλέον, παρουσιάζονται τα άτομα με αναπηρία 
ως ισότιμα, ανεξάρτητα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου. Τα άτομα 
με αναπηρία πλέον δεν παρουσιάζονται να πεθαίνουν ή να θεραπεύονται 
ως δια μαγείας, όπως συνέβαινε τον προηγούμενο αιώνα. (Gervay, 2004). 
Τα εικονογραφημένα βιβλία του 21ου αιώνα, εξαιτίας της πολυπλοκότητας 
των διάφορων αναπηριών, παρέχουν στους αναγνώστες την δυνατότητα 
να κατανοήσουν ότι τα άτομα αυτά συγκροτούν μία κοινωνική ομάδα ανά-
μεσα στις πολλές που απαρτίζουν την κοινότητά μας. Μια τέτοια προσέγ-
γιση απαλύνει τον φόβο των αναγνωστών απέναντι στην αναπηρία και δι-
ευκολύνει την αλληλεπίδραση τους με τα άτομα που παρουσιάζουν ανα-
πηρία (Saunders, όπως αναφέρεται στο Daniels, 2004).

Στα ελληνικά παραμύθια, η κατανόηση της αναπηρίας περιβάλλεται από 
έντονα μυθολογικά και μεταφυσικά στοιχεία. Ο Τασιόπουλος (2006), σχο-
λιάζοντας πώς η αναπηρία καταγράφεται στα ελληνικά παραμύθια παρα-
τηρεί ότι:

•	 Η νοητική υστέρηση, εμφανίζεται ως χαζομάρα, ως κουταμάρα, ενώ 
συχνά ταυτίζεται με την τρέλα (Μερακλής, όπως αναφέρεται στο Τα-
σιόπουλος, 2006).

•	 Οι συναισθηματικές διαταραχές, αποτελούσαν ένα τεράστιο ζήτημα 
για τον άνθρωπο, τις οποίες και γι’ αυτό το λόγο μυθοποιεί, προσπα-
θεί δηλαδή, μέσα από δαιμονολογίες και μαγείες να τις κατανοήσει 
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και πασχίζει για την θεραπεία τους. 
•	 Οι κινητικές-σωματικές αναπηρίες, αποδίδονται κυρίως στους άντρες, 

μόνο μία γυναίκα εμφανίζεται με αυτό το είδος αναπηρίας. 
•	 Οι αισθητηριακές αναπηρίες, είναι και αυτές συνυφασμένες με την 

κακή μοίρα, ενώ άλλες αποδίδονται σε τιμωρία ή σε μαγεία.
Με βάση τα προαναφερόμενα σχεδιάστηκε έρευνα που είχε ως στόχο 

τη διερεύνηση των στάσεων αναγνωστών, πριν και μετά την ανάγνωση πα-
ραμυθιών, που έχουν ως θεματικό τους άξονα την αναπηρία, και αξιολο-
γηθεί η συμβολή τα σχετικών παραμυθιών στην αλλαγή της στάσης τους 
απέναντι στην αναπηρία. 

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟγΙΑ 

Η παρούσα έρευνα περιλαμβάνει ημι-πειραματικό σχέδιο με αξιολόγηση 
πριν και μετά την ανάγνωση παραμυθιών (παρέμβαση).

Το Δείγμα
Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 30 μαθητές (10 και 12 ετών) 
της Δ΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου, στο οποίο καμία τάξη δεν είχε κά-
ποιο μαθητή με αναπηρία. Στην Δ΄ τάξη, φοιτούσαν συνολικά 15 μαθητές, 
εκ των οποίων τα 8 ήταν κορίτσια και τα 7 αγόρια, ενώ στην Στ΄ τάξη, φοι-
τούσαν 10 κορίτσια και 5 αγόρια. Τα κορίτσια συνολικά ήταν 18 (60%) και 
τα αγόρια 12 (40%) (Πίνακας 1). Οι γονείς ήταν ενήμεροι για τη συμμετοχή 
των παιδιών τους στην ερευνητική διαδικασία, μέσω της υπεύθυνης δήλω-
σης που τους δόθηκε.

Πίνακας 1: πίνακας των ποσοστών ανά φύλο
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Τα Ερευνητικά εργαλεία
Προκειμένου να συλλεχθούν τα δεδομένα αναφορικά με τη στάση των παι-
διών απέναντι στην αναπηρία, συμπληρώθηκε το «Ερωτηματολόγιο Ανίχνευ-
σης των Στάσεων Μαθητών απέναντι σε Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες» (Gash, 
1993. ελληνική προσαρμογή και μετάφραση Κουρκούτας & Γεωργιάδη, 
2008, όπως αναφέρεται στο Σταλίκας, Τριλίβα & Ρούσση, 2012: 313) και μια 
σειρά παραμυθιών, με τέσσερις μικρές ιστορίες, της Σταματοπούλου Ιωάν-
νας με βασικό τίτλο «Μόζα, η γάτα». Ειδικότερα, κατά τη Μονογιού (2013):

1. «Μόζα, η γάτα- Μια μαγική νύχτα»
Πρόκειται για ένα παραμύθι, που δίνει διάφορες πληροφορίες σχετικά 

με τα προβλήματα όρασης. Παρουσιάζει τα άτομα με προβλήματα όρα-
σης ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας, που μπορούν με τον δικό τους τρόπο 
να κινηθούν ανεξάρτητα, να διαβάσουν, να μορφωθούν, να παντρευτούν, 
να εργαστούν και να κάνουν οικογένεια.

2.«Μόζα, η γάτα- Η μάγισσα Αμπουλίνα»
Πρόκειται για ένα παραμύθι, που δίνει διάφορες πληροφορίες σχετικά 

με τις σωματικές αναπηρίες. Παρουσιάζει τους ανθρώπους αυτούς ως ικα-
νούς να ζήσουν ανεξάρτητοι, αρκεί να τους δοθεί η κατάλληλη στήριξη σε 
όλους τους τομείς, όπως ειδικοί μηχανισμοί για την αυτοεξυπηρέτηση, ει-
δικά αυτοκίνητα με τα οποία θα μπορούν να οδηγούν με τα χέρια, ώστε ο 
οργανισμός να παραμένει δυνατός. 

3.«Μόζα, η γάτα-Η Λευκή Μόλι»
Πρόκειται για ένα παραμύθι που δίνει διάφορες πληροφορίες σχετικά 

με τα προβλήματα ακοής. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην εκπαίδευση των 
παιδιών με προβλήματα ακοής, στην νοηματική γλώσσα, στις δυνατότητες 
και αδυναμίες αυτών των ατόμων, αλλά και στις στάσεις των ανθρώπων χω-
ρίς προβλήματα ακοής προς τα άτομα αυτά.

4.«Μόζα, η γάτα- Το βουνό των νάνων»
Πρόκειται για ένα παραμύθι, που ενημερώνει τα παιδιά σχετικά με το 

σύνδρομο Down και την εγκεφαλική παράλυση. Στο παραμύθι αυτό δί-
νονται πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του εγκεφάλου, πώς ζει ένα 
άτομο με εγκεφαλική παράλυση ή σύνδρομο Down, καθώς και πώς μπο-
ρεί να εκπαιδευτεί. 

Η Ερευνητική διαδικασία- Οι συνθήκες
Στους συμμετέχοντες δόθηκε σε πρώτη φάση το ερωτηματολόγιο που δι-
ερευνούσε τις στάσεις των παιδιών απέναντι στην αναπηρία. Οι μαθητές 
κλήθηκαν να το απαντήσουν μέσα σε 15-20 λεπτά. 
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Σε δεύτερη φάση, τα παιδιά κλήθηκαν να διαβάσουν τα σχετικά παρα-
μύθια μέσα σε 2 διδακτικές ώρες (90 λεπτά).

Στην τρίτη φάση, και ύστερα από ένα χρονικό διάστημα 15 ημερών, δό-
θηκε πάλι στα παιδιά το ερωτηματολόγιο που είχε δοθεί στην πρώτη φάση, 
προκειμένου να διαπιστωθεί ο χρόνος που μεσολάβησε επηρέασε καθό-
λου την αρχική τους στάση. Οι μαθητές, όπως και στην πρώτη φάση, κλή-
θηκαν να το απαντήσουν μέσα σε 10-15 λεπτά.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας εξετάστηκε η ανεξαρτησία 
των μεταβλητών (ανεξαρτήτων: φύλο και τάξη και εξαρτημένης: στάση 
απέναντι στην αναπηρία) με την εφαρμογή του ελέγχου ανεξαρτησίας (chi 
square test of independence) x2. To συγκεκριμένο στατιστικό κριτήριο επι-
λέχθηκε, καθώς το δείγμα ήταν μικρό και η εξαρτημένη μεταβλητή ήταν 
κατηγορική (οι τιμές που δόθηκαν δεν ήταν ποσοτικές).

Οι υποθέσεις της έρευνας διατυπώθηκαν ως εξής: 
•	 Η

0
: Οι στάσεις των παιδιών δεν επηρεάζονται από το φύλο.

•	 Η
1
: Οι στάσεις των παιδιών επηρεάζονται από το φύλο.

•	 Η
0
: Οι στάσεις των παιδιών δεν επηρεάζονται από την τάξη στην 

οποία φοιτούν/ηλικία.
•	 Η

1
: Οι στάσεις των παιδιών επηρεάζονται από την τάξη στην οποία 

φοιτούν/ηλικία.
Υπολογίστηκαν οι συχνότητες των τιμών της μεταβλητής, με τη βοήθεια 

του στατιστικού προγράμματος SPSS (Version 23).

Παρουσίαση αποτελεσμάτων πριν την παρέμβαση (ανάγνωση των 
παραμυθιών)
Υπολογίστηκαν οι συχνότητες των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής ως 
προς το φύλο και την τάξη, στην οποία φοιτούσαν. Το γεγονός ότι σε όλα 
τα ερωτήματα του ερωτηματολογίου οι τιμές του α πλησιάζουν το 1 υπο-
δηλώνει ότι η αρχική υπόθεση Ηο περί ανεξαρτησίας μεταξύ των ανεξάρ-
τητων και της εξαρτημένης μεταβλητής μπορεί να απορριφθεί.

Τα αποτελέσματα δείχνουν, σε γενικές γραμμές, ότι τόσο τα αγόρια όσο 
και τα κορίτσια τείνουν γενικά να έχουν μία πιο διστακτική συμπεριφορά 
απέναντι στα άτομα με αναπηρία, αφού η πλειοψηφία των παιδιών απα-
ντάει σχεδόν αρνητικά στο σύνολο των ερωτημάτων, όσον αφορά την κοι-
νωνική αλληλεπίδραση με άτομα με αναπηρίες.
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Βρέθηκε σημαντική η επίδραση του φύλου, στις τιμές της συγκεκριμέ-
νης μεταβλητής, με τα κορίτσια να έχουν θετικότερη στάση απέναντι στην 
αναπηρία απ’ ότι τα αγόρια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά μικρό-
τερης ηλικίας (τόσο τα αγόρια, όσο και τα κορίτσια) φαίνονται περισσότε-
ρο διατακτικά στα ερωτήματα: «Θα του έλεγες τα μυστικά σου;» (Πίνακας 2 
και 3), «Μπορεί να διαβάζει βιβλία όπως εσύ;» (Πίνακας 4 και 5), «Θα πρέπει 
να πηγαίνουν στην ίδια τάξη με σένα;» (Πίνακας 6 και 7), «Θα έπρεπε να πη-
γαίνουν σε Ειδικό σχολείο;» (Πίνακας 8 και 9).

Πίνακες 2 και 3: Συχνότητα εμφάνισης θετικών & αρνητικών 
απαντήσεων στην ερώτηση «Θα του έλεγες τα μυστικά σου;» (ανά φύλο) 

Πίνακας 4 και 5: Συχνότητα εμφάνισης θετικών & αρνητικών 
απαντήσεων στην ερώτηση «Μπορεί να διαβάζει βιβλία όπως εσύ;» (ανά φύλο)
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Πίνακας 6 και 7: Συχνότητα εμφάνισης θετικών & αρνητικών 
απαντήσεων στην ερώτηση «Πιστεύεις ότι θα πρέπει να πηγαίνουν 

στην ίδια τάξη με σένα;» (ανά φύλο)

Πίνακας 8 και 9: Συχνότητα εμφάνισης θετικών & αρνητικών 
απαντήσεων στην ερώτηση «Νομίζεις ότι θα πρέπει να πηγαίνουν 

σε Ειδικό σχολείο;» (ανά φύλο)

Βασιλική Τζουμανίκα, Χρήστος Χαρμπάτσης, Σπυρίδων-γεώργιος Σούλης
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Πίνακας 10: Ποσοστά εμφάνισης στην ερώτηση 
 «Με τι επίθετα θα το χαρακτήριζες;» 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων μετά την παρέμβαση (ανάγνωση πα-
ραμυθιών)
Επιχειρώντας να προσδιοριστεί, μέσω υποθετικών σεναρίων, κατά πόσο το 
φύλο και η ηλικία θα επηρέαζε τα μικρότερα παιδιά στο πώς τείνουν να συ-
μπεριφερθούν σε ένα παιδί με αναπηρία, υπολογίστηκε το σύνολο των θε-
τικών απαντήσεων (ενδεικτικό της θετικής στάσης) και το σύνολο των αρ-
νητικών απαντήσεων (ενδεικτικό της αρνητικής στάσης). Παρατηρήθηκε 
ότι το σύνολο του δείγματος είχε θετικότερη στάση ύστερα από την ανά-
γνωση των παραμυθιών. Τα ποσοστά αυξήθηκαν και οι θετικότερες απα-
ντήσεις ήταν και οι περισσότερες. Περιγράφονται αναλυτικότερα παρακά-
τω (Πίνακες 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 και 19).

Πίνακας 11 και 12: Συχνότητα εμφάνισης θετικών και αρνητικών 

Βασιλική Τζουμανίκα, Χρήστος Χαρμπάτσης, Σπυρίδων-γεώργιος Σούλης
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απαντήσεων στην ερώτηση «Θα του έλεγες τα μυστικά σου;» (ανά φύλο)

Πίνακας 13 και 14: Συχνότητα εμφάνισης θετικών & αρνητικών 
απαντήσεων στην ερώτηση «Μπορεί να διαβάζει όπως εσύ;» (ανά φύλο)

Πίνακας 15 και 16: Συχνότητα εμφάνισης θετικών & αρνητικών 

Βασιλική Τζουμανίκα, Χρήστος Χαρμπάτσης, Σπυρίδων-γεώργιος Σούλης
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απαντήσεων στην ερώτηση «Πιστεύεις ότι θα έπρεπε να είναι 
σε διαφορετικό σχολείο (Ειδικό Σχολείο); (ανά φύλο)

Πίνακας 17 και 18: Συχνότητα εμφάνισης θετικών & αρνητικών 
απαντήσεων στην ερώτηση «Μήπως στην τάξη σου θα ταίριαζε 

περισσότερο;» (ανά φύλο)

Πίνακας 19: Ποσοστά απαντήσεων στην ερώτηση 

Βασιλική Τζουμανίκα, Χρήστος Χαρμπάτσης, Σπυρίδων-γεώργιος Σούλης
Η αναπηρία μέσα από τον κόσμο των παραμυθιών
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«Με τι επίθετα θα το χαρακτήριζες;»

ΣΥΜΠΕρΑΣΜΑΤΑ-ΣΥζήΤήΣή

Αυτό που επιχειρήθηκε να γίνει στην παρούσα έρευνα ήταν να διερευνηθεί η στά-
ση των παιδιών απέναντι στα παιδιά με αναπηρία, πριν και μετά την ανάγνωση 
παραμυθιών, που είχαν ως θεματικό άξονα την αναπηρία. Μέσω του ερωτημα-
τολογίου διαπιστώθηκε σε πρώτη φάση (πριν από την ανάγνωση των παραμυ-
θιών), πως η στάση των παιδιών ήταν πιο διστακτική, με το «μάλλον ναι» και το 
«μάλλον όχι» να κυριαρχούν στις απαντήσεις τους. Πιο συγκεκριμένα, αν και τα 
παιδιά φάνηκε να εκφράζουν θετική τάση για την αλληλεπίδραση με έναν υπο-
θετικό συμμαθητή τους με αναπηρία, όσον αφορά τις ομαδικές δραστηριότητες 
εντός ή εκτός του σχολείου (π.χ. παιδική χαρά), προέβαλαν ενδοιασμούς, όπως 
φάνηκε από τις σχετικές αναφορές, να αλληλεπιδράσουν μαζί του στο σπίτι τους 
ή να καθίσουν κοντά τους στο ίδιο θρανίο.

Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα θα μπορούσαν ίσως να ερμηνευθούν 
από το γεγονός ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι πιθανόν να αισθάνονται φό-
βο ή ανησυχία για το πώς θα προσεγγίσουν τα παιδιά με αναπηρία και θα επι-
κοινωνήσουν μαζί τους.

Ωστόσο, μετά την ανάγνωση των παραμυθιών, τα παιδιά φάνηκαν να έχουν 
μία θετικότερη στάση απέναντί τους, με το «σίγουρα ναι» και το «σίγουρα όχι», 

Βασιλική Τζουμανίκα, Χρήστος Χαρμπάτσης, Σπυρίδων-γεώργιος Σούλης
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να κυριαρχούν στις απαντήσεις τους. Η παρέμβαση, λειτούργησε θετικά στην 
προκειμένη περίπτωση.

Σε γενικότερες γραμμές, από τα ευρήματα που προκύπτουν, πριν και μετά την 
ανάγνωση των παραμυθιών, αναδεικνύεται η πεποίθηση πως τα παιδιά τυπικής 
ανάπτυξης τείνουν περισσότερο να προστατεύουν ή να βοηθούν τα παιδιά με 
αναπηρία, παρά να αλληλεπιδρούν μαζί τους. Αν και εκφράζονται θετικές στά-
σεις, η αποδοχή τους αυτή παραμένει σε ένα «επιφανειακό» επίπεδο.

Αν και η υφιστάμενη βιβλιογραφία δεν καταλήγει σε παρόμοια αποτελέσμα-
τα, σχετικά με το εάν το φύλο των συμμετεχόντων στις σχετικές έρευνες επηρε-
άζει τη διαμόρφωση των στάσεων, στην παρούσα προσπάθεια φάνηκε ότι τα 
κορίτσια είχαν θετικότερη στάση απέναντι στην αναπηρία σε σύγκριση με τα 
αγόρια. Επιπλέον, βρέθηκε ότι και η τάξη-ηλικία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στη διαμόρφωση στάσεων, καθώς τα παιδιά  μικρότερης τάξης φάνηκαν αρχι-
κά πιο διστακτικά απέναντι στην αναπηρία σε σχέση με τα παιδιά που φοιτού-
σαν σε μεγαλύτερη τάξη.

Με την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας προκύπτει το συμπέρασμα πως 
η αναπηρία και η κατανόηση της από τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης είναι ένα πε-
ρίπλοκο ζήτημα, που θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. Όπως έγινε φανε-
ρό, η σχέση που έχουν οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης με τους συμμαθητές τους 
με αναπηρία συμβάλλει άμεσα στην επιτυχία των ενταξιακών προγραμμάτων. 
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως για την αλλαγή ή την ανάπτυξη θετικής στάσης 
απέναντι στην αναπηρία, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν τα ερεθίσματα, τα 
οποία θα παρέχει εκπαιδευτικός, αλλά και οι γονείς. 

ΠΕρΙΟρΙΣΜΟΙ ΕρΕΥνΑΣ

Προκειμένου να εξαχθούν περισσότερο ασφαλή συμπεράσματα, θα ήταν απα-
ραίτητο να συγκεντρωθεί μεγαλύτερο δείγμα, καθώς και διερευνηθούν περισ-
σότερες ηλικιακές ομάδες (προσχολική, σχολική, εφηβική ηλικία), ώστε να ελεγ-
χθεί ο παράγοντας ηλικία και φύλο, διεξοδικότερα.

Επίσης, θα ήταν χρήσιμο να αξιοποιηθεί η μέθοδος της συνέντευξης, ώστε 
να συλλεχθούν δεδομένα αναφορικά με το τι γνωρίζουν και τι κατανοούν τα παι-
διά για την αναπηρία γενικότερα, αλλά ταυτόχρονα να δοθεί και η δυνατότητα 
της αιτιολόγησης των απαντήσεων στις οποίες αποτυπώνεται η στάση τους αυ-
τή. Επιπροσθέτως, η έρευνα θα μπορούσε να διεξαχθεί και σε τάξεις, όπου φοι-
τούν και παιδιά με αναπηρία ώστε το δείγμα να έχει εμπειρία από την επαφή με 
την αναπηρία, καθώς η πεποίθηση από το βίωμα είναι πολύ πιθανόν να διαφο-
ροποιείται. Επιπλέον, η παροχή μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος, εφαρμο-
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γής της ημιπειραματικής διαδικασίας ίσως οδηγούσε σε πιο σαφή ευρήματα.
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AbstrAct

Nowadays, as we all know, fairytales are an integral part of children’s life. 
Their strong impact is proven, apart from the cognitive development, 
especially on emotional and social development of the child, and of course 
on the development of creative and critical thinking. Τhe aim of this study is 
to investigate whether the attitude of children towards disability changes, 
before and after reading fairy tales, which address the issue of disabilities. 
The sample consisted of 30 students in the fourth and sixth grades of 
primary school. Results indicated that significant change occurred in the 
attitude of children towards disability. It is very crucial for the educational 
community to exploit the research findings, in order to see this issue from 
different perspective. 
Keywords: fairytale, disability, attitude-behavior
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Η αλληγορική «ανάγνωση» του κόσμου 
στη νουβέλα Το πούλημα της Πανωραίας 

της μαρίας ςτράνη-ποττς

Τζίνα Καλογήρου, Βάσω Οικονομοπούλου

Η Μαρία Στράνη-Ποττς, γεννημένη στην Κέρκυρα, έζησε μεγάλο μέρος 
της ζωής της σε χώρες του εξωτερικού, ενώ σήμερα μοιράζει το χρόνο 
της ανάμεσα στην Κέρκυρα και την Αγγλία. Είναι συγγραφέας δύο ακό-

μη αφηγημάτων (Ο γάτος του Πορτοβέκιο, 
Κέδρος 2011· When the sun goes down, 
Globalwriters press 2012) και συνεπιμελή-
τρια, με τον Jim Potts και τη Louisa Adjoa 
Parker, μιας πρωτοποριακής ανθολογίας 
με ιστορίες, ποιήματα και ασπρόμαυρες 
φωτογραφίες, με αποκλειστική συμμετο-
χή απλών ανθρώπων που ζούνε στο Dorset 
της Αγγλίας (Dorset Voices: A Collection of 
New Prose, Poetry and Photography, Roving 
Press Ltd 2012).

Η νουβέλα Το πούλημα της Πανωραίας,1 
που κυκλοφόρησε το 2008 από τις εκδό-
σεις CorfuBooks.com, αποτελεί ένα λογο-
τέχνημα γεμάτο συμβολισμούς και αλληγο-

ρίες.2 Η ιστορία στηρίζεται στην ταύτιση της νήσου Κέρκυρας με ένα πλα-
σματικό πρόσωπο, την Πανωραία. Η συγγραφέας διαλέγει ένα αντιθετικό 
δίπολο για τίτλο της νουβέλας της (πούλημα vs Πανωραία) επιδιώκοντας να 
δημιουργήσει μιαν αίσθηση απαισιοδοξίας (το πούλημα έχει δυσάρεστες 
συνδηλώσεις) και ταυτόχρονα αισιοδοξίας (το όνομά Πανωραία δημιουρ-
γεί θετικές προσδοκίες στον αναγνώστη) για όσα πρόκειται να διαδραμα-
τιστούν στην ιστορία της. Ο τίτλος της νουβέλας ενισχύεται και από την ει-
κόνα εξωφύλλου του βιβλίου, η οποία είναι εμπνευσμένη από την ελαιο-

1. Μαρία Στράνη-Ποττς, Το πούλημα της Πανωραίας, Κέρκυρα: CorfuBooks.com, 2008. Οι παραπομπές 
εντός του κειμένου θα γίνονται εφεξής σε αυτήν την έκδοση.
2.  Η Μαρία Στράνη-Ποττς έχει αποδώσει στην αγγλική γλώσσα μια συντομευμένη έκδοση της νουβέλας 
της. Βλ. περισσότερα http://mariapotts.blogspot.gr/2009/03/pimping-of-panorea-abridged-and.html 
(Ανάκτηση 28/9/2016).
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Η αλληγορική «ανάγνωση» του κόσμου στη νουβέλα Το πούλημα της Πανωραίας …

γραφία «Une esclave en vente» του José-Jiménez Aranda (ca. 1897) και βρί-
σκεται στο Museo del Pradο, στη Μαδρίτη. Ο πίνακας απεικονίζει μια αιθέ-
ρια ύπαρξη να κάθεται γυμνή στον υπαίθριο χώρο μιας αγοράς με μια τα-
μπέλα/επιγραφή κρεμασμένη στο λαιμό της, η οποία επιγράφεται «πωλεί-
ται»,3 ζητώντας ελεημοσύνη από τους αδιάφορους περαστικούς. Η Στρά-
νη-Ποττς χρησιμοποιεί το τέχνασμα της δυάδας, το οποίο, σύμφωνα με τη 
δομική υφολογία του Michael Riffaterre (1966), δημιουργεί μιαν απρόβλε-
πτη σειρά από εικόνες (πούλημα), οι οποίες έπονται του αρχικού προβλε-
πόμενου στοιχείου (Πανωραία). Η περιγραφή του «μικρόκοσμου» ενός νη-
σιού που δεν κατονομάζεται, ενός δηλαδή φανταστικού «μερικού κόσμου», 
όπου κατοικεί μια παν-ωραία και θεϊκή ύπαρξη, η οποία, όμως, υφίσταται 
απάνθρωπη κακοποίηση μέσα σε έναν τόπο μνησικακίας και εχθρότητας, 
που είναι εν προκειμένω ο δικός μας επίγειος κόσμος, λειτουργεί ως «συνεκ-
δοχικό σκηνικό» (Αθανασόπουλος, 52010: 70). Πρόκειται, δηλαδή, για έναν 
πλαστό κόσμο σε μικροκλίμακα (ένα νησί) που διαθέτει εν σμικρύνσει όλα 
τα χαρακτηριστικά μιας ευρύτερης κοινωνίας, «όλες τις σχέσεις που ο συγ-
γραφέας θέλει να δείξει πως υφίστανται στον πολυσύνθετο “μακρόκοσμο” 
ή “μεγάλο κόσμο”» (Αθανασόπουλος, ό.π.):

«Κάπου στην ανατολική Μεσόγειο, εκεί 
όπου η Ανατολή γίνεται Δύση, η Χριστια-
νοσύνη περπατάει παράλληλα στο Ισλάμ, 
και η γαλάζια θάλασσα είναι γεμάτη μελα-
νές φουσκάλες, λάδια κι ακαθαρσίες υπο-
νόμων, μια κόρη βρέθηκε να ζει. Το αλη-
θινό της όνομα δεν χρειάζεται να το γνω-
ρίζουμε. Χάριν ευκολίας στη διήγησή μας 
θα χρησιμοποιήσουμε το όνομα που της 
έδωκε ένας θαυμαστής της, ο οποίος όταν 
την πρωτογνώρισε έμεινε έκθαμβος και 
άλαλος μπροστά της. Άνευ ενδοιασμού 
την έβγαλε αμέσως «Πανωραία». Αυτό 
θα της πήγαινε καλύτερα, σκέφτηκε». (9)

Η συγγραφέας τοποθετεί τη δράση της ιστορίας της σε ένα νησί που 
επενδύεται με πρωταρχική, αρχετυπική αξία. Η Πανωραία δεν αποτελεί πα-

3. Στον πίνακα του José-Jiménez Aranda η επιγραφή που κρέμεται από το λαιμό της κοπέλας γράφει: 
«ΡΟΔΟΝ ΕΤΩΝ ΙΗ· ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΝΑΣ Ω».
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ρά μια προσωποποίηση της Κέρκυρας. Η αρχέγονη ομορφιά της ταυτίζεται 
με εκείνη της νησιού του Ιονίου Πελάγους:

«Από χιλιάδες χρόνια η ομορφιά της Πανωραίας ήταν στον κόσμο 
ξακουσμένη. Για αιώνες το φυσικό της κάλλος ξελόγιαζε πλούσι-
ους και φτωχούς σ’ όλη τη γη. Αυτοκράτορες, πολιτικοί, φιλόσο-
φοι, συγγραφείς, ζωγράφοι, ταξιδευτές ακούγοντας γι’ αυτή έτρε-
χαν να την επισκεφθούν, να τη γνωρίσουν. Όσοι έρχονταν σ’ επα-
φή μαζί της την ερωτεύονταν τρελά, τους μάγευε. Πολλοί μένανε 
κοντά της και πέρα από το θάνατό τους· αγόραζαν τάφους στον 
τόπο της, γιατί είχαν την επιθυμία μετά θάνατον να ενταφιαστούν 
κοντά της. Άλλοι, για λόγους ανωτέρας βίας, μπορεί να έφευγαν, 
αλλά όσο μακριά κι αν πήγαιναν, στα έργα τους, στα λόγια τους 
την εξυμνούσαν. Ελάχιστοι την ξεχνούσαν». (9-10)

Η Πανωραία, ως πρόσωπο στη νουβέλα, είναι μια ξεχωριστή και όμορ-
φη γυναίκα με λίγους πραγματικούς φίλους, αλλά με πάρα πολλούς γνω-
στούς, οι οποίοι προσπαθούν να την εκμεταλλευτούν προς όφελός τους, 
χωρίς να ενδιαφέρονται για την καταστροφή της. Η βάναυση εκμετάλλευ-
ση και η εκπόρνευση της ηρωίδας ισοδυναμεί με την οικολογική και πο-
λιτισμική καταστροφή της Κέρκυρας, ενός νησιού με μακραίωνη παρά-
δοση και ιστορία, αλλά και με ανυπέρβλητο φυσικό κάλλος. Οι παραλλη-
λίες ανάμεσα στην Κέρκυρα/Πανωραία είναι προφανείς. Η Κέρκυρα της 
φυσικής ομορφιάς, του (αστικού και εξωαστικού) πολιτισμού, της μουσι-
κής, των τεχνών, των πνευματικών ανθρώπων, της οικονομικής και κοι-
νωνικής ανάπτυξης, της άμεσης σύνδεσης με ό,τι προοδευτικότερο στον 
πολιτισμένο κόσμο έχει τραυματιστεί ανεπανόρθωτα και έχει πλέον βρε-
θεί σε ένα τέλμα. Η στροφή στον γρήγορο πλουτισμό, στη μαλθακότητα 
του υλικού κόσμου, στην παγκοσμιοποίηση, καθώς και η άρνηση της πο-
λιτισμικής και κοινωνικής ιδιοπροσωπίας της ακόμα και από ανθρώπους 
της νεότερης γενιάς συντείνουν στην καταστροφή του νησιού. Υπαίτιοι 
οι πολιτικοί και οικονομικοί «φίλοι» της Πανωραίας, καθώς και οι ίδιοι οι 
κάτοικοι του νησιού:

«[…] Η γεωργία και η κτηνοτροφία είχαν εγκαταλειφθεί. Η αλιεία 
είχε πάει στο διάολο. Άρχισαν ν’αγοράζουν τα τρόφιμα από μα-
κριά, κι ας στοίχιζαν μια περιουσία. Τι τους ένοιαζε το κόστος, αφού 
είχαν τόσα λεφτά; Στο παρελθόν έτρωγαν μεν φτωχικά, αλλά το 
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φαΐ τους ήταν πάντα αρκετό, ήταν καλό, γνήσιο και υγιεινό, τροφή 
που η Πανωραία τούς πρόσφερε προσεκτικά και με αγάπη. […]»

Η Μαρία Στράνη-Ποττς επιχειρεί να καταδείξει την προβληματική κα-
τάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Κέρκυρα στη σύγχρονη εποχή και να 
προϊδεάσει τους ιθύνοντες για το μέλλον του τόπου. Η συγγραφέας αγω-
νιά για το παρόν του νησιού και ανησυχεί για το εφιαλτικό μέλλον που βλέ-
πει να πλησιάζει. Η κραυγή αγωνίας της Στράνη-Ποττς μετουσιώνεται σε τέ-
χνη του λόγου με την οποία και προσπαθεί να εφιστήσει την προσοχή τό-
σο των κατοίκων της Κέρκυρας όσο και εκείνων που κατέχουν θεσμικούς/
διοικητικούς ρόλους. 

Για το λόγο αυτό, η συγγραφέας οργανώνει ένα λειτουργικό σύστημα με-
ταφορών και συμβόλων με το οποίο ο αναγνώστης καλείται να κατανοήσει 
και να ερμηνεύσει τη σύγχρονή του πραγματικότητα. Η εικόνα της Ελλάδας 
της οικονομικής κρίσης, της ηθικής και πνευματικής κατάρρευσης, της φι-
λαυτίας και της απόλυτης ψυχικής ένδειας αποτυπώνεται επί χάρτου διαμέ-
σου μιας αλληγορικής αφήγησης (MacQueen, 1990· Abrams, 2007: 21-23). 

Η συγγραφέας με την απόκρυψη του πραγματικού νοήματος επιδιώκει 
να προσδώσει σε αυτό μεγαλύτερη υποβλητικότητα για να το καταστήσει 
περισσότερο αισθητό. Τα πρόσωπα, η δράση και το σκηνικό έχουν επινο-
ηθεί από τη συγγραφέα με τέτοιον τρόπο ώστε να έχουν συνεκτικό νόημα 
στο «κυριολεκτικό» επίπεδο σημασίας, παραπέποντας συγχρόνως σε μια 
δεύτερη, συσχετιζόμενη τάξη σημασίας. Η αλληγορία χρειάζεται και απαι-
τεί μια ειδική ανάγνωση για την αποκωδικοποίηση και την κατανόηση του 
πραγματικού νοήματος. Αυτή η ειδική ανάγνωση προϋποθέτει την ικανό-
τητα να διαβάζουμε ένα αλληγορικό κείμενο «κάτω από τις λέξεις», για να 
αποκαλύψουμε τα κρυμμένα ή, έστω, τα δυσδιάκριτα νοήματα. Η συγγρα-
φέας συνθέτει έναν πλασματικό κόσμο, ο οποίος απηχεί τον πραγματικό, 
χωρίς όμως να τον κατονομάζει ρητά, ενώ υποβάλλει τον αναγνώστη σε 
μια «αντικειμενική συστοιχία» (objective correlative), όπως θα έλεγε ο T. S. 
Eliot, καλώντας τον να ανταποκριθεί στην αισθητική και παιδαγωγική διά-
σταση του αλληγορικού στοιχείου.4 Σύμφωνα με τον Nortrhop Frye, «η ει-
κόνα που ο Eliot ονομάζει αντικειμενικό συσχετικό –η εικόνα που θέτει ένα 
εσωστρεφές συναισθηματικό επίκεντρο στην ποίηση [αλλά και στη λογο-

4. Η συγγραφέας αναφέρει πως ο αναγνώστης που θα κάνει τον κόπο να διαβάσει τη νουβέλα της «will 
see that it is far from a rant against the destruction of Corfu, but a tragic allegory. Interested readers 
who care about Corfu and the environment may find it contains some food for thought». Βλ. http://
democracystreet.blogspot.gr/2009/03/west-end.html (Ανάκτηση 22/9/2016).
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τεχνία γενικότερα] και ταυτόχρονα υποκαθιστά μιαν ιδέα» είναι ένας άλλος 
τύπος ειρωνικού κι αντι-αλληγορικού εικονισμού (Frye, 1996: 85).

Η αλληγορία δημιουργεί το δικό της ενδοκειμενικό περιβάλλον, το οποίο 
δρα αυτόνομα, ενώ στερείται αναπαραστατικότητας και επιχειρεί να εισα-
γάγει τον αναγνώστη σε έναν αυτοτελή κόσμο που μπορεί –στην εσωτε-
ρική του πραγματικότητα– να ορθώσει και να ισχυροποιήσει το ανάστημά 
του. Η παρουσία ακριβώς του αναγνώστη ενεργοποιεί την αλληγορία που 
δεν στηρίζεται παρά μόνο σε λέξεις, καθώς είναι ένα είδος που εκκινεί από 
τις λέξεις, εστιάζει αλλά και τελειώνει σε αυτές (Quilligan, 1992: 15). Κατά 
μια έννοια, η λογοτεχνική ανάγνωση γενικότερα είναι αλληγορική, ακριβώς 
επειδή οργανώνοντας την αναγνώστική μας εμπειρία, ερμηνεύουμε ή σχο-
λιάζουμε το κείμενο (Frye, 1996: 82).

Η Στράνη-Ποττς επιχειρεί να βρει λέξεις, ένα σύνολο αντικειμένων, μια 
κατάσταση, μιαν αλληλουχία περιστατικών, που θα είναι ο τύπος (η φόρ-
μουλα) της ειδικής συγκίνησης, που όταν τα εξωτερικά γεγονότα δοθούν, θα 
καταλήξουν στον ερεθισμό των αισθήσεων, και επομένως στην πρόκληση 
της συγκίνησης και της ευαισθητοποίησης του αναγνώστη. Η συγγραφέας 
επιλέγει την αφήγηση χωρίς εστίαση (μηδενική αφήγηση) κατά την οποία 
ένας παντογνώστης αφηγητής αφηγείται την εκμετάλλευση/εκπόρνευση 
της ωραίας κόρης από συγγενείς και «φίλους». Η Πανωραία πασχίζει μόνη 
της να επιβιώσει έχοντας ως συμπαραστάτες τον Καλοσυνάτο και τη Θά-
λασσα: «Η Θάλασσα, ο Καλοσυνάτος και η Πανωραία είχαν βρει μια γλώσ-
σα δική τους να συνεννοούνται. Ήταν μια μυστική γλώσσα που τους εξυπη-
ρετούσε θαυμάσια, και που κανένας άλλος δεν μπορούσε ν’ ακούσει». (28) 

Η Στράνη-Ποττς δομεί το κείμενό της σε τρεις θεμελιώδεις τεχνικές: επι-
λέγει εύκολα αναγνωρίσιμους τύπους (Πανωραία/κόρη, Καλοσυνάτος/κα-
λός και συνετός άνθρωπος, Θάλασσα/φυσικό στοιχείο), μεταφέρει σκληρές 
καταστάσεις σε ένα παραμυθικό/φανταστικό κόσμο, κάνει χρήση της αλ-
ληγορίας για να σατιρίσει κοινωνικές και πολιτικές πρακτικές που αλλοιώ-
νουν τόσο το φυσικό περιβάλλον όσο και τα ήθη των ανθρώπων (Quilligan, 
1992: 18 κ.εξ). Η συγγραφέας δημιουργεί έναν μικρόκοσμο, αυτοτελή δη-
λαδή κόσμο, που λειτουργεί αλληγορικά προς τον πραγματικό κόσμο των 
ανθρώπων και αντανακλά τις ολοκληρωτικές πρακτικές τους. Η ιστορία της 
καθίσταται ένα έργο με διαχρονική σημασία όχι μόνο λόγω της απροσδιο-
ριστίας του χρόνου και του χώρου αλλά και της παρουσίας παραμυθικών 
μοτίβων (προσωποποίηση φυσικών στοιχείων) που διευκολύνουν την επι-
κοινωνία του αναγνώστη με τη μορφή και το περιεχόμενο του κειμένου. Η 
σημασία του κειμένου –το θέμα του, η ηθική του, η ενδοσκόπηση στην αν-
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θρώπινη συμπεριφορά– αποκτά ιδεολογικές διαστάσεις, καθώς οι αφηγη-
ματικές ακολουθίες και οι διαπλεκόμενες σχέσεις των χαρακτήρων σχημα-
τοποιούνται σύμφωνα με αναγνωρίσιμες φόρμες και αυτή η σχηματοποί-
ηση εκφράζει από μόνη της μια ιδεολογία (Stephens, 1994: 2). Η συγγρα-
φέας ολοκληρώνει την ιστορία της, όπως την άρχισε, με τρόπο αλληγορι-
κό και μάλιστα κάνοντας χρήση της τυπολογίας της βιβλικής αλληγορίας. 
Μια σειρά από φυσικά φαινόμενα αφανίζουν το νησί: σεισμοί, κατακλυσμός 
(τράβηγμα και επαναφορά των θαλάσσιων υδάτων) και καταποντισμός πα-
ρασύρουν στο θάνατο όλους όσοι χαρακτηρίζονται από ηθική κατάπτωση. 
Τα περιστατικά αυτά παραπέμπουν στην Παλαιά Διαθήκη, και «αποτελούν 
τύπους των περιστατικών της Καινής Διαθήκης», όπου τύπος σημαίνει κάτι 
έκτυπο, δηλαδή αποτύπωση μιας σφραγίδας, η οποία και αποτυπώνει μια 
προφητεία (MacQueen, 1990: 32):

 
«Το κομμάτι της παραλίας όπου κάθονταν η Πανωραία κι ο Κα-
λοσυνάτος ξεχώρισε απότομα απ’ την υπόλοιπη στεριά αφήνο-
ντας πίσω του έναν γκρεμό, που άρχισε να καταβροχθίζει μανιω-
δώς ό,τι βρισκόταν πάνω του. Η γη άνοιξε τα σωθικά της, έτρωγε 
τους βράχους, τα δέντρα, τα σπίτια, το σόι. Όλοι ούρλιαζαν βλέ-
ποντας τι γίνεται και παρακολουθούσαν με τρόμο την υπερφυσι-
κή θύελλα. Μετά καταβροχθίζονταν. Το χάσμα γινόταν άβυσσος 
που ρουφούσε τα πάντα». (44)

Η ιστορία ολοκληρώνεται με ένα αισιόδοξο μήνυμα, καθώς ύστερα από 
την καταστροφή προμηνύεται η αναγέννηση του νησιού: «Από κάπου μα-
κριά τού φάνηκε ότι άκουσε βέλασμα προβάτων, παιδικές φωνές, και σχεδόν 
ανεπαίσθητες μελωδίες. – Όπου να ’ναι θα γυρίσουν. Κάπου θα έχουν πάει. 
Πάντα ξαναγυρνούν, σκέφτηκε και χαμογέλασε» (46). Τα παιδιά, τα πουλιά 
και τα ζώα είναι τα μόνα που θα σωθούν από τον κόσμο των ανθρώπων. Η 
Στράνη-Ποττς εξυψώνει συνεχώς στο έργο της το αρχέγονο (primitive) στοι-
χείο έναντι του πολιτισμένου (civilized) κόσμου, κάτι που αντιστοιχεί στη δι-
άκριση ανάμεσα στην παιδική και την ενήλικη ζωή. Ο πρωτόγονος άνθρω-
πος, αλλά και το παιδί διατηρούν ένα κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα· ζουν 
κοντά στη φύση, χωρίς να είναι μολυσμένοι από τις πόλεις, που μειώνουν 
την ευαίσθητη αντίληψη και προκαλούν ηθική φθορά (Siddall, 2009: 64). 
Η παιδική αγνότητα ταυτίζεται στη νουβέλα με την αγνότητα ενός φυσι-
κού, σχεδόν, πρωτογόνου τοπίου, που σκιαγραφείται ως ένας επίγειος πα-
ράδεισος, μια λεπτομέρεια του οποίου αποτελεί και η ανθρώπινη ύπαρξη. 

τζίνα καλογήρου, Βάσω οικονομοπούλου
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Η Στράνη-Ποττς πιστεύει στον άνθρωπο καθώς και στην αναγέννηση 
του τόπου από τον ίδιο τον άνθρωπο. Η συγγραφέας επιλέγει την αλληγο-
ρική γραφή για να εφιστήσει την προσοχή του αναγνώστη σε πολύ σοβα-
ρά ζητήματα ζωτικής σημασίας, όπως είναι η κατασπατάληση της φυσι-
κής ομορφιάς της Κέρκυρας και η ασύδοτη τουριστική εκμετάλλευση του 
νησιού. Ο δυνατός αλληγορικός της λόγος τρυπώνει βαθιά στην ψυχή του 
αναγνώστη, κλονίζοντας τη σιγουριά του για όσα θεωρεί κεκτημένα του και 
ταυτόχρονα αφυπνίζοντάς τον για τις λανθασμένες και επιζήμιες ενέργειές 
του. Η Στράνη-Ποττς διαμέσου μιας δραματικής σύγκρουσης των αντιθέ-
των καταφέρνει να μας πείσει πως «ο άνθρωπος μπαίνει στον κόσμο από 
το μονοπάτι που το νομίζει της ελευθερίας για να ανακαλύψει αργότερα ότι 
το μονοπάτι αυτό δεν είναι παρά η οδός της υποταγής στο πάθος και τις αι-
σθήσεις» αν θέλει να έχει ο κόσμος (universe) μια συνέχεια (Parker: 1967).
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AbstrAct

In the present paper the novella by Maria Strani-Potts’ The Pimping of Panorea 
(CorfuBooks.com, 2008) is put under analysis in the frame of allegory theory. 
The author embraces the allegorical point of view, even a biblical allegory 
typology, to offer a literary representation of Greece, and more specifically 
of Corfu island, which has been affected by the economic crisis, the moral 
and spiritual decline, and the absolute ethical poverty of its inhabitants. 
Corfu is represented as a place of dystopia. Strani-Potts composes a fictional 
world, a figura of a topos which is at the same time the real one, namely 
Corfu, and a fantastic apocalyptic place. She uses the “objective correlative” 
device, as T. S. Eliot would say, to plunge the reader to an aesthetically 
and ethically challenging allegorical fictional cosmos which is oscillating 
between mimesis and semiosis.
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εκπαιδευτικό υλικό στη διάρκεια 
προγραμμάτων μουσειακής εκπαίδευσης. 

Η περίπτωση του «αθανασάκειου» 
αρχαιολογικού μουσείου Βόλου 

και του αρχαιολογικού χώρου ςέσκλου

Αιμιλία Καλογιάννη, Ευαγγελία Σταμέλου

είςαγωγΗ

Οι προσανατολισμοί του σύγχρονου μουσείου συνοδοιπορούν με τις εξε-
λίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης και της κοινωνίας, όπως η ανάγκη για δια 
βίου μάθηση και η αναγνώριση της συμβολής της άτυπης στην τυπική εκ-
παίδευση. Το μουσείο, σαν χώρος μη τυπικής μάθησης, αποτέλεσε πεδίο 
εφαρμογής των θεωριών αναφορικά με τη μάθηση που θα μπορούσαν να 
αποκομίσουν οι επισκέπτες του, γεγονός που επηρέασε την ίδια την εκθε-
τική πρακτική αλλά και την εκπαιδευτική πολιτική που θα μπορούσε να 
ασκήσει. Το αποτέλεσμα των επιστημονικών αυτών αναζητήσεων ήταν η 
συμπύκνωσή τους στον τομέα της Μουσειακής Εκπαίδευσης, που, ως μη 
τυπική εκπαίδευση, δεν περιορίζεται από συγκεκριμένο πρόγραμμα σπου-
δών με αυστηρά καθορισμένη διδακτέα ύλη, χρονοδιάγραμμα και μεθό-
δους διδασκαλίας και δεν αξιολογείται με συμβατικούς τρόπους (Κακού-
ρου- Χρόνη, 2005). 

Στην πράξη, η αμφίδρομη αυτή προσπάθεια για από κοινού προσέγγι-
ση μουσείου και σχολείου είχε σαν αποτέλεσμα το ολοένα και αυξανόμενο 
ενδιαφέρον σχολικών ομάδων να επισκεφθούν κάποιο μουσείο (Κουβέλη, 
2000). Στην Ελλάδα, όπως και στο εξωτερικό παλιότερα, οι ενέργειες για την 
προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς από τα παιδιά ξεκίνησαν από τα 
μουσεία (Νικονάνου, 2002· Οικονόμου, 2003· Τσολαΐδου, 2007· Υπουργείο 
Πολιτισμού, 2002· Χρυσουλάκη & Πίνη, 2008), με την ώθηση να δίνεται στο 
πλαίσιο του Προγράμματος «Μελίνα: Εκπαίδευση και Πολιτισμός» (Υπουρ-
γείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, 2016· Θεοδωρίδης, 2010), οπότε ουσιαστι-
κά προέκυψε και η σύμπραξη με το Υπουργείο Παιδείας, με τελικό αποτέ-
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λεσμα το σχεδιασμό πληθώρας εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την πα-
ραγωγή πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού (Σακαλή, 2012). Και αν και η αξιο-
λόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των επισκέψεων παιδιών σε μου-
σεία παραμένει περιορισμένη σε ένα βαθμό στην Ελλάδα, εντούτοις, φαί-
νεται ότι η έννοια μουσείο εγγράφεται στα βιώματά τους σαν σχολική δρα-
στηριότητα (Βέμη, 2006· Καλογιάννη & Ζαβός, 2012· Κουβέλη, 2000), συ-
χνά σε άμεση συνάρτηση με τη διδασκαλία της Ιστορίας, με τα αρχαιολογι-
κά μουσεία να βρίσκονται ψηλά στη λίστα των σχολικών προορισμών (Κα-
λογιάννη & Ζαβός, 2012· Κουβέλη, 2000· Νικονάνου, 2002). 

Ως προς αυτό, ο ρόλος των εκπαιδευτικών που συνοδεύουν τα παιδιά 
στο μουσείο αποδεικνύεται καθοριστικός, καθώς είναι εκείνοι που θα λά-
βουν τις αποφάσεις αναφορικά με τη διεξαγωγή της επίσκεψης και που με τη 
στάση τους και τις παιδαγωγικές στρατηγικές που υιοθετούν θα διαμορφώ-
σουν σ’ ένα βαθμό αφενός τις αντιλήψεις των μαθητών τους για το μουσείο 
κι αφετέρου τα μαθησιακά αποτελέσματα της ίδιας της επίσκεψης (Pavlou & 
Kambouri, 2007· Xanthoudaki, Tickle & Secules, 1998· Βέμη, 2006). Έτσι, βι-
βλιογραφικά φαίνεται να διαμορφώνεται ένα δίπολο, με τους μεν να ενδια-
φέρονται να δουν οι μαθητές τους όσο το δυνατό περισσότερα πράγματα 
μέσα σε ένα μουσείο, χωρίς να δίνεται έμφαση στην παρατήρηση ή στην κα-
τανόηση σε βάθος αλλά σχηματίζοντας μόνο επιφανειακή εικόνα για αυτά 
και τους δε, που προτιμούν να χρησιμοποιήσουν το μουσείο για ένα συγκε-
κριμένο σκοπό, για τη διευκρίνιση ή την ενίσχυση κάποιας συγκεκριμένης 
έννοιας (Kisiel, 2003).  

Συνακόλουθα, ανάλογα με την agenda των εκπαιδευτικών (Kisiel, 2003), 
διαμορφώνονται και οι αντιλήψεις τους ως προς τη μορφή που θα λάβει η 
μουσειακή επίσκεψη και τα παιδαγωγικά εργαλεία που θα αξιοποιηθούν, 
ώστε να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα από αυτήν μαθησιακά οφέλη. Έτσι, 
επιλέγονται είτε εκπαιδευτικές περιηγήσεις είτε εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα, που σχεδιάζονται και υλοποιούνται συνήθως από τα μουσεία και σπανι-
ότερα από τα σχολεία. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση που η μουσειακή επίσκεψη αντιμετωπίζεται 
σαν μια αυστηρά σχολική διαδικασία, στοχευμένη στην εκπλήρωση συγκε-
κριμένου διδακτικού έργου, επιστρατεύεται συχνά και αποκλειστικά έντυπο 
εκπαιδευτικό υλικό, συνήθως με τη μορφή φυλλαδίων παρατήρησης ή ερ-
γασίας, χωρίς τα οποία τα παιδιά θεωρείται ότι δε θα μπορέσουν να καθο-
δηγηθούν σωστά ή δε θα απασχοληθούν δημιουργικά. Αυτό, όμως, απαιτεί 
πολύωρη συγκέντρωση και αντιγραφή πληροφοριών από το εποπτικό υλικό 
των μουσείων, αφήνοντας μικρά περιθώρια ελεύθερης επιλογής στα παιδιά. 
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Στον αντίποδα βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί της δεύτερης ομάδας, που 
προτιμούν να χρησιμοποιήσουν το μουσείο για ένα συγκεκριμένο σκοπό 
και φαίνεται να προτιμούν θεματικές επισκέψεις ή, συχνότερα, οργανωμέ-
να εκπαιδευτικά προγράμματα, στη διάρκεια των οποίων αξιοποιούνται 
διάφορα εκπαιδευτικά εργαλεία, μεταξύ των οποίων και έντυπο υλικό ποι-
κίλης μορφής. Εδώ, το έντυπο λειτουργεί ως αναπόσπαστο τμήμα τους και 
ακολουθεί τη σπονδυλωτή δομή τους, βοηθώντας τα παιδιά στην όξυνση 
της παρατηρητικότητας και της σκέψης τους και προωθώντας μεταγνωστι-
κές διαδικασίες, με στόχο τα καλύτερα μαθησιακά οφέλη από αυτού του εί-
δους τη μουσειακή επίσκεψη.

 
1. εκπαίδευτίκο υλίκο μουςείων

Ειδικά σε ό,τι αφορά στο εκπαιδευτικό υλικό των μουσείων, αυτό, ανάλογα με 
τη μορφή, το περιεχόμενό του και τους επιδιωκόμενους στόχους, ομαδοποι-
είται σε ξεχωριστές κατηγορίες. Οι μουσειοσκευές στηρίζονται στη λογική του 
κλεισμένου κουτιού που περιέχει δώρα, όπου τα κείμενα συνδυάζονται με ει-
κόνες και τα αντικείμενα μετατρέπονται σε παιχνίδια κι έτσι σε χρηστικά εργα-
λεία στην εξερεύνηση της γνώσης (Χατζηασλάνη, Καϊμάρα & Λεοντή, 2010), 
με «στόχο να φέρουν πιο κοντά τον κόσμο του μουσείου στα παιδιά και τους 
εκπαιδευτικούς» (Πλατή, 2010: 390). Η χρήση τους βασίζεται στην παραδο-
χή ότι τα παιδιά, όταν επεξεργάζονται αντικείμενα και εικόνες, μεταφράζουν 
τις οπτικές αναπαραστάσεις σε εννοιολογικές και λεκτικές, χωρίς να δεσμεύο-
νται, έτσι, σε κάτι επιφανειακό, αλλά κατακτώντας αντίστοιχες έννοιες και δο-
μώντας αντίστοιχο λόγο (Νάκου, 2001 & 2004). Οι εκπαιδευτικοί φάκελοι περι-
λαμβάνουν υλικό τόσο για τα παιδιά όσο και για τους εκπαιδευτικούς, έντυπα, 
διαφάνειες και χειροτεχνίες, που αναφέρονται σε συγκεκριμένη θεματική κάθε 
φορά (Κανάρη, 2008· Πλατή, 2010). Τέλος, τα μεμονωμένα εκπαιδευτικά έντυ-
πα, ανάλογα με τον θεωρητικό προσανατολισμό του σχεδιαστή τους αφενός 
και, αφετέρου, το πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος στη διάρκεια του 
οποίου σχεδιάζονται και αξιοποιούνται παιδαγωγικά, έχουν την αφετηρία τους 
σε συγκεκριμένα εκθέματα, εκθεσιακές ενότητες, μεμονωμένα μνημεία, ολό-
κληρους επισκέψιμους χώρους ή ευρύτερες θεματικές. Ουσιαστικά ανήκουν 
στα παιδικά βιβλία γνώσεων, οι συγγραφείς των οποίων, προκειμένου να σκια-
γραφήσουν τις αιτιατές σχέσεις μεταξύ των γεγονότων, επιλέγουν να παρου-
σιάσουν μια από τις πιθανές θεωρήσεις της πραγματικότητας, χρησιμοποιώ-
ντας συχνά λογοτεχνικά εργαλεία, έτσι που η πλοκή των βιβλίων μοιάζει αρ-
κετές φορές με αυτή των μυθιστορημάτων (Πανάου, 2010). 
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Αυτή η ενσωμάτωση και αξιοποίηση αφηγηματικών στοιχείων και εργα-
λείων στα βιβλία γνώσεων έχει κάνει κάποιους να μιλούν για ένα νέο είδος, τα 
πληροφοριακά αφηγηματικά κείμενα (Πανάου, 2010). Διακρίνονται σε οδηγούς 
αρχαιολογικών χώρων ή μουσείων, θεματικά βιβλία, βιβλία με έμφαση σε συ-
γκεκριμένες εποχές και βιβλία μυθοπλασίας, όπου παρεμβάλλεται το αρχαιο-
λογικό υλικό (Ντεκάστρο, 2010α). Ουσιαστικά, πρόκειται για συμπληρωματικό 
υλικό που εμπλέκεται στη σχέση σχολείου και μουσείου είτε ως εργαλείο προ-
ετοιμασίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών είτε ως προέκταση της βιω-
μένης αρχαιολογικής εμπειρίας τους. 

Μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε βιβλία γνώσεων, με επιστημονικά έγκυ-
ρα, σύντομα κείμενα και πλούσιο εικονογραφικό υλικό, που αποτελείται συ-
νήθως από φωτογραφίες αυθεντικών αντικειμένων ή μνημείων (Ντεκάστρο, 
2010α)· τα εκπαιδευτικά έντυπα αυτής της κατηγορίας αποσκοπούν στο να βο-
ηθήσουν τα παιδιά να ανακαλύψουν πράγματα και έννοιες και να εξοικειωθούν 
με μια γνωστική περιοχή που δεν καλύπτεται από την τυπική εκπαίδευση, ανα-
πτύσσοντας δεξιότητες κριτικής σκέψης κι ερευνητικής εργασίας (Ράπτου & Βέ-
μη, 2013). Τα βιβλία εργασίας, από την άλλη, προσεγγίζουν το θέμα με παιγνι-
ώδη μορφή, στηρίζονται στην έμφυτη περιέργεια των παιδιών και την ενισχύ-
ουν, προκαλώντας τη συναισθηματική τους εμπλοκή, ασκούν την παρατηρη-
τικότητα, οδηγούν στην ανάκληση γνώσεων, αποκωδικοποιούν και κατηγορι-
οποιούν έννοιες, οδηγούν στη σύνθεση, ενθαρρύνουν την ομαδικότητα, ορ-
γανώνουν τη γνώση και καταλήγουν σε δραστηριότητες. Τέλος, τα βιβλία ανά-
πλασης εποχών συνδυάζουν τη μυθοπλασία με το ντοκουμέντο, δημιουργώ-
ντας κείμενα με λογοτεχνική μορφή που λειτουργούν ως πηγή γνώσης και πα-
ράλληλα ενθαρρύνουν τον αναγνώστη να αναζητήσει πολλαπλές πηγές πλη-
ροφόρησης, καθώς η μυθοπλασία παρουσιάζεται ως μια εκδοχή της πραγμα-
τικότητας (Ράπτου & Βέμη, 2013). Ως προς το λογοτεχνικό τους μέρος, ακολου-
θούν τον τύπο συγγραφής βιβλίων για παιδιά, εγείροντας ερωτήματα και οδη-
γώντας σε συσχετισμούς με το σήμερα (Ντεκάστρο, 2010α). 

2. εκπαίδευτίκο υλίκο ςτΗ δίαρκεία προγραμματων μουςείακΗς 
εκπαίδευςΗς. Η περίπτωςΗ του «αθαναςακείου» αρχαίολογίκου 
μουςείου Βολου καί του αρχαίολογίκου χωρου ςεςκλου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας1 ασχολείται συστηματικά τα τελευ-
ταία χρόνια με την παραγωγή εκπαιδευτικών βιβλίων για παιδιά και νέους. 

1. Πρώην ΙΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

αιμιλία καλογιάννη, ευαγγελία ςταμέλου
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Η αρχή έγινε κι εδώ με το «Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ», οπότε και σχεδιάστηκαν 
οι εκπαιδευτικοί φάκελοι «Το νεολιθικό χωριό στο Διμήνι» (Αδρύμη-Σισμά-
νη, 1998) και «Η διήγηση ενός κιονόκρανου για την ιστορία του ναού του 
Απόλλωνα στην αρχαία Θεσσαλική πόλη της Μητρόπολης» (Ιντζεσίλογλου, 
1999), για τον αρχαιολογικό χώρο του Διμηνίου κοντά στο Βόλο και τον Ναό 
του Απόλλωνα στη Μητρόπολη Καρδίτσας, αντίστοιχα. Ακολούθησαν διά-
φορες εκδόσεις, η συστηματική εφαρμογή, όμως, εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων για σχολικές ομάδες κυρίως, καθημερινά από το 2004 έως σήμερα 
στο «Αθανασάκειο» Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου και τα τελευταία χρό-
νια και σε επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, όπως ο νεολιθικός οικι-
σμός του Σέσκλου, παρείχε το πλαίσιο για συστηματοποίηση του σχεδια-
σμού τους. Για τις ανάγκες της παρούσας ανακοίνωσης, επιλέχθηκαν ορι-
σμένα μόνο από αυτά.

Ενδεικτική, ως προς τα βιβλία εργασίας που δημιουργούνται στην Εφο-
ρεία είναι η περίπτωση του εντύπου «Με νερό και χώμα», για μαθητές 8 έως 
12 ετών, που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο ομώνυμου εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος τη διετία 2010-2011 στον αρχαιολογικό χώρο Σέσκλου (Σταμέλου, 
2015 & υπό έκδοση), με αφορμή την πανελλήνια εκστρατεία του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού «Περιβάλλον και Πολιτισμός», που στόχο είχε την ευαι-
σθητοποίηση του κοινού σε θέματα διαχείρισης και προστασίας του φυσι-
κού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιλάμβανε εκ-
παιδευτική περιήγηση στα επιλεγμένα μνημεία του χώρου, παιχνίδι αναζή-
τησης «κρυμμένου θησαυρού», το εκπαιδευτικό έντυπο, εκπαιδευτικό παι-
χνίδι (παζλ) και εργαστήρι πηλού. Το έντυπο του προγράμματος, προοριζό-
ταν όχι μόνο για διάβασμα αλλά και για ποικίλες δραστηριότητες, με σκο-
πό την ενεργητική εμπλοκή του αναγνώστη. Λόγω του πλαισίου δημιουρ-
γίας του, περιλάμβανε πληροφοριακό υλικό και σύντομες ασκήσεις, επικε-
ντρωμένες στις γνώσεις και τις εμπειρίες που τα παιδιά αποκόμισαν στη δι-
άρκεια της εκπαιδευτικής περιήγησης στον χώρο, καθώς και παρακείμενα, 
χρονολογικό πίνακα και βιβλιογραφία, καλώντας τα να ανατρέξουν σε πη-
γές έξω από τις σελίδες του. Χαρακτηριστικά του ήταν η γλωσσική σαφή-
νεια, η απλότητα και η αφαιρετική επεξεργασία των γνώσεων και των πλη-
ροφοριών, με φειδωλή χρήση αρχαιολογικής ορολογίας και μικρά κείμενα. 
Η εικονογράφησή του, από σύγχρονες φωτογραφίες, φωτογραφίες μνημεί-
ων, σχεδιαστικές αναπαραστάσεις και σκίτσα, λειτουργούσε είτε σαν φόντο 
ανάδειξης του κειμένου είτε σαν συμπληρωματικό υλικό αυτού. 

Η διοργάνωση θεματικών περιοδικών εκθέσεων στο «Αθανασάκειο» 
Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, πάλι, έδωσε την ευκαιρία για τον σχεδιασμό 
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ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υποστηρίζονταν από εκπαι-
δευτικά έντυπα με έντονο το στοιχείο της μυθοπλασίας και της πραγματο-
γνωστικής αφήγησης. Έτσι, στη διάρκεια της Έκθεσης «Φυτά και Πολιτισμός 
στην Ιστορία της Ευρώπης», που φιλοξενήθηκε στο Μουσείο από το Νοέμ-
βρη του 2012 ως τα τέλη Γενάρη του 2013, σχεδιάστηκε και εφαρμόστη-
κε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα χρώματα της Ίριδας», για παιδιά 9 ως 
12 ετών (Καλογιάννη, υπό έκδοσηα). Το πρόγραμμα περιλάμβανε αφήγηση 
στηριγμένη στο ομώνυμο έντυπο, συζήτηση με αφορμή αυτό, εκπαιδευτι-
κή άσκηση με μολύβι σε χαρτί, παιχνίδι γεύσεων και παιχνίδι αναζήτησης 
«κρυμμένου θησαυρού» στη Μόνιμη Έκθεση αρχαιοτήτων του Μουσείου, 
με χρήση πολυμεσικών εφαρμογών στις συσκευές αυτόματης ξενάγησης 
που υπάρχουν εκεί (Καλογιάννη & Βουζαξάκης, 2015). 

Στην περίπτωση της Ίριδας, η αφήγηση χρονικά τοποθετήθηκε στην 
αρχή, για να λειτουργήσει σαν εισαγωγή στη θεματική του προγράμμα-
τος και να σκιαγραφήσει πτυχές από τις χρήσεις και τους συμβολισμούς 
των φυτών κατά την αρχαιότητα. Χωρικά, εξελίχθηκε σε ένα κεντρικό ση-
μείο της Έκθεσης, που επέτρεπε τη θέασή της και ήταν πλαισιωμένο από 
τα φυτά στα οποία γινόταν λόγος στη διάρκεια του προγράμματος. Αφη-
γήτρια ήταν η Ίριδα, η μικρή φτερωτή αγγελιοφόρος των Θεών, που ταξί-
δευε στον ουρανό για να μεταφέρει νερό καθαρμών στο κανάτι της αλλά 
και τα νέα στον Όλυμπο. Οι σταγόνες που έπεφταν άφηναν πίσω της ουρά-
νιο τόξο, με χρώματα πολλά, όσα και του κρίνου που έχει το όνομά της. Ου-
σιαστικά πρόκειται για μια πραγματογνωστική αφήγηση, όπου οι συγκεκρι-
μένες αναγνώσεις των αυθεντικών αντικειμένων παρουσιάζουν ανάλογες 
πτυχές των γεγονότων, η παράθεσή τους όμως προϋποθέτει μια φανταστι-
κή διήγηση (Καρπόζηλου, 2010· Ράπτου & Βέμη, 2013), με κεντρική ηρωί-
δα τη μικρή, πολύχρωμη Θεά. 

Το περιεχόμενο του εντύπου ήταν οριοθετημένο θεματικά (Καρπόζη-
λου, 2010) λόγω του πλαισίου δημιουργίας του, ενώ ο σκοπός της δημιουρ-
γίας του δηλωνόταν σαφώς (Κανατσούλη, 2002) από την ηρωίδα «Σήμερα, 
θα σας ταξιδέψω σε χρόνους και τόπους διαφορετικούς και θα σας μιλή-
σω για φυτά που έμειναν χαραγμένα στο μυαλό των ανθρώπων, το καθένα 
για τους δικούς του λόγους…». Έγινε προσπάθεια να επιλεγούν οι πληρο-
φορίες που θα παρέχονταν, τόσο ως προς το γνωστικό τους περιεχόμενο 
όσο και ως προς τον αριθμό τους (Ντεκάστρο, 2010α), ενώ η γλώσσα που 
χρησιμοποιήθηκε ήταν απλή, για να γίνεται κατανοητή από το παιδικό κοι-
νό (Καρπόζηλου, 2010· Ράπτου & Βέμη, 2013), και σε ύφος ευχάριστο και 
διασκεδαστικό (Ράπτου & Βέμη, 2013). Όπου αναγκαστικά χρησιμοποιού-
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νταν ορολογία και επιστημονικά ονόματα για τα φυτά, αυτά αποσαφηνίζο-
νταν από την ηρωίδα κατά την αφήγηση (Ράπτου & Βέμη, 2013). Στο τέλος 
του εντύπου υπήρχαν παρακείμενα, χρονολογικοί πίνακες και βιβλιογρα-
φία, για να βοηθήσουν τους μικρούς και μεγάλους αναγνώστες να αναζη-
τήσουν επιπλέον πληροφορίες, μέσα από επιπρόσθετες πηγές (Καρπόζη-
λου, 2010· Παπαντωνάκης & Κώτη-Παπαντωνάκη, 2010). 

Ως προς τα τυπογραφικά του χαρακτηριστικά, το κείμενο οργανώθη-
κε στις σελίδες ώστε να μη «φορτώνεται» ο αναγνώστης, με γραμματοσει-
ρά κατάλληλη και ευδιάκριτη από τα παιδιά της ηλικίας για την οποία ήταν 
γραμμένο (Καρπόζηλου, 2010· Ράπτου & Βέμη, 2013· Παπαντωνάκης & Κώ-
τη-Παπαντωνάκη, 2010). Σε επίπεδο οργάνωσης του περιεχομένου του, δι-
ευθετήθηκε σε ξεχωριστές σελίδες ανά ενότητα, για να υποβοηθά την κα-
τανόηση εκ μέρους των παιδιών. Η εικονογράφηση έγινε με σκίτσα που θύ-
μιζαν κόμικς στις ενότητες που αφορούσαν στο μύθο και στις συμβολικές 
αναπαραστάσεις των φυτών και με φωτογραφίες αυθεντικών μνημείων ή 
εκθεμάτων, για τις ενότητες που αφορούσαν στην ερμηνεία των ανθρώπι-
νων καταλοίπων στο χώρο και το χρόνο. Και στις δύο περιπτώσεις, όμως, 
ο ρόλος της ήταν επεξηγηματικός και προσθετικός του κειμένου, αποσα-
φηνίζοντάς το και λειτουργώντας παράλληλα με αυτό, με την προσθήκη 
επεξηγηματικών κειμένων όπου ήταν αναγκαίο (Καρπόζηλου, 2010· Κανα-
τσούλη, 2002· Ράπτου & Βέμη, 2013· Παπαντωνάκης & Κώτη-Παπαντωνά-
κη, 2010). Η γραπτή άσκηση που υπήρχε στο τέλος αποθάρρυνε τη στείρα 
αντιγραφή πληροφοριών, ενώ, αντίθετα, ενθάρρυνε την κριτική και αναλυ-
τική σκέψη και την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων εκ μέρους των 
παιδιών (Ράπτου & Βέμη, 2013).

Στην τελευταία περίπτωση, το υπό εξέταση έντυπο σχεδιάστηκε ειδι-
κά για τις ανάγκες της Περιοδικής Έκθεσης «Μια μικρή Φεραία υποδέχεται 
την Αθηναία Μύρτιδα», που φιλοξενήθηκε στο «Αθανασάκειο» Αρχαιολο-
γικό Μουσείο Βόλου, παράλληλα με την επίσης Περιοδική Έκθεση «Μύρ-
τις: πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν» και με αφορμή την έλευση της 
ίδιας της Μύρτιδας στο Βόλο, στο «Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν.Σ. Τσα-
λαπάτα». Τα δύο συνεργαζόμενα Μουσεία βρίσκονται διαμετρικά αντίθετα 
και σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους μέσα στην πόλη και δεν ήταν σίγουρο 
ότι οι επισκέπτες θα έφθαναν και στα δύο. Από την άλλη, τα βασικά τους εκ-
θέματα ήταν δύο νεκρά κορίτσια, 11 και περίπου 5 ετών, που πέθαναν σχε-
δόν ταυτόχρονα στην αρχαιότητα, γύρω στο 430 π.Χ., αλλά σε δυο περιο-
χές και πάλι απομακρυσμένες μεταξύ τους, στον Κεραμεικό της Αθήνας η 
Μύρτις και στις αρχαίες Φερές, το κορίτσι του Μουσείου Βόλου αντίστοιχα. 
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Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, λοιπόν, για παιδιά 8 ως 12 ετών, έπρεπε να 
παρέχει έδαφος συνάντησης στα δύο κορίτσια, αλλά –και το πιο δύσκολο– 
να διαπραγματευθεί το θέμα το θανάτου παιδιών, όντας το ίδιο σχεδιασμέ-
νο για παιδιά παρόμοιας ηλικίας (Καλογιάννη, υπό έκδοσηα). Το παραμύθι 
της φανταστικής συνάντησης των δύο κοριτσιών σε έναν τόπο απροσδι-
όριστο, ίσως ψηλά στον ουρανό, αποδείχθηκε η προσφορότερη λύση. Για 
τις ανάγκες του προγράμματος, λοιπόν, αξιοποιήθηκαν αποσπάσματα του 
παραμυθιού «Μύρτις: ένα κορίτσι φτερουγίζει στον Κεραμεικό. Μια αντι-
πολεμική ιστορία στην Αθήνα των Κλασικών Χρόνων» (Μπουλώτης, 2011), 
που συνδυάστηκαν με το παραμύθι του εκπαιδευτικού εντύπου του Μου-
σείου Βόλου με τίτλο «Μια μικρή Φεραία υποδέχεται την Αθηναία Μύρτι-
δα», που γράφτηκε ειδικά για το σκοπό αυτό. 

Η δραματοποίηση των γεγονότων μέσα από τις ιστορίες των ηρωίδων, 
σε συνδυασμό με το χιούμορ αλλά και παραμυθιακές εκφράσεις που επι-
στρατεύτηκαν σε κάποιες περιπτώσεις, είχαν σαν αποτέλεσμα το απόμα-
κρο να γίνεται κοντινό στα μάτια του παιδικού αναγνωστικού κοινού και 
το απρόσωπο προσωπικό, μέσα από την ενεργοποίηση της περιέργειας 
και της απορίας, της έκπληξης και του θαυμασμού, που ενέπλεξε, έτσι, βι-
ωματικά τα παιδιά στη διαδικασία της ανάγνωσης, δίνοντας τους κίνητρα 
για περαιτέρω ενασχόληση (Πανάου, 2010· Παπαντωνάκης & Κώτη-Παπα-
ντωνάκη, 2010). Η τεχνική της μυθοπλασίας έδωσε τη δυνατότητα να αξι-
οποιηθούν τα αρχαιολογικά ευρήματα, ο τάφος δηλαδή της Φεραίας με τα 
κτερίσματά του αλλά και ο τρόπος ταφής της Μύρτιδας, για να παρουσι-
αστούν στα παιδιά αρχικά τα ταφικά έθιμα της κλασικής αρχαιότητας, αλ-
λά και η διαφοροποίησή τους από τόπο σε τόπο και για κοινωνικούς, πο-
λιτικούς ή πολιτειακούς λόγους κι έπειτα ο τρόπος ζωής των παιδιών τότε. 

Με τη φανταστική συνάντηση, τα κορίτσια αντιμετωπίζουν τη λύπη τους 
από το μοναχικό τους ταξίδι ως εκείνη τη στιγμή και, συνεχίζοντας να κά-
νουν ό,τι έκαναν όσο ζούσαν, παρουσιάζουν έμμεσα στα παιδιά τα παιχνί-
δια που έπαιζαν και τους τρόπους κατασκευής τους. Η εικονογράφηση του 
εντύπου έγινε με το σκεπτικό να υποστηρίξει το παραμύθι και να λειτουρ-
γήσει παράλληλα με αυτό, παρέχοντας στοιχεία στους αναγνώστες, βασι-
σμένα στις ασφαλείς αρχαιολογικές μαρτυρίες. Στο κρυπτόλεξο που περι-
λαμβανόταν στο έντυπο, το πρόβλημα προς επίλυση ήταν να αναζητήσουν 
τα παιδιά τα «χαμένα» παιχνίδια των κοριτσιών, στη γλώσσα, όμως, που μί-
λαγαν εκείνα, με τη βοήθεια να παρέχεται σε γλωσσάρι δίπλα στο κρυπτό-
λεξο. Στο τελευταίο μέρος του προγράμματος τα παιδιά έπαιζαν μόνα τους 
ή σε ομάδες με τα αυθεντικά αντίγραφα των αρχαίων παιχνιδιών που μνη-
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μονεύονταν στο έντυπο και τα κατασκεύαζαν με το δικό τους τρόπο, με πη-
λό, ξύλο και σχοινί.

3. αξίολογΗςΗ - αποτελεςματα

Αντιμετωπίζοντας αναστοχαστικά τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις εκπαιδευ-
τικών εντύπων, θα πρέπει καταρχήν να σημειωθεί ότι αυτά δε λειτουργούν 
ως απλά φυλλάδια εργασίας, με στόχο την απλή συγκέντρωση πληροφορι-
ών από τα μουσειακά εκθέματα. Σχεδιάστηκαν ώστε να μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν τόσο στη διάρκεια των αντίστοιχων προγραμμάτων, ως ένα από 
τα στάδιά τους, όσο και μετά το πέρας τους από τα παιδιά αυτόνομα αλλά και 
στη σχολική τάξη μαζί με τον εκπαιδευτικό, ως αφετηρία για περεταίρω έρευ-
να και συζήτηση πάνω στο θέμα που πραγματεύονταν. Για το λόγο αυτό, όλα 
τα παιδιά σε όλα τα προγράμματα έπαιρναν στα χέρια τους τα δικά τους έντυ-
πα, για να τα αξιοποιήσουν κατά περίπτωση και ανάλογα με το ενδιαφέρον 
που θα έβρισκαν σε αυτά.

Υπήρξε, όμως, όντως ενδιαφέρον από τους συμμετέχοντες στα προγράμ-
ματα για τα υπό εξέταση εκπαιδευτικά έντυπα κι αν ναι, σε ποιο βαθμό κάλυ-
ψαν τις ανάγκες τους αλλά και τους μαθησιακούς στόχους που επιδίωκαν; Η 
συστηματική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σκιαγραφεί κά-
ποιες απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά.

Σε ό,τι αφορά στους εκπαιδευτικούς, ερευνητικά έχει διαφανεί στο παρελ-
θόν ότι η προσωπική τους αξιολόγηση για τα στάδια εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων στα οποία συμπεριλαμβάνονται και αποσπάσματα εντύπων με γραπτές 
ασκήσεις, διαφέρουν σημαντικά από την εικόνα που έχουν για τις εκτιμήσεις 
των παιδιών για αυτά. Οι ίδιοι φαίνεται να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη 
συμπλήρωση των φυλλαδίων εργασίας, ως μέσου εμπέδωσης της γνώσης, και 
μικρότερη στις βιωματικές δραστηριότητες, πιστεύοντας, όμως, ότι το αντίθε-
το συμβαίνει με τους μαθητές τους (Καλογιάννη, 2011 & υπό έκδοσηβ).

Ως προς τα παιδιά, τώρα, η αξιολόγηση πραγματοποιείται, συχνά, μέσα 
από μη τυπικές και μη λεκτικές μορφές επικοινωνίας, μέσα από την ανασκό-
πηση της φωτογραφικής τεκμηρίωσης των προγραμμάτων ή τα ίδια τα έργα 
των παιδιών και, σπανιότερα, με βάση τις απόψεις τους, όταν και όπως ακρι-
βώς καταγράφονται από τα ίδια. 

Στην περίπτωση του Σέσκλου, η έμμεση αξιολόγηση του προγράμματος έγι-
νε μέσα από τα απαντητικά δελτάρια που δημιουργήθηκαν για τους σκοπούς 
του εορτασμού από το Υπουργείο και διανεμήθηκαν στα παιδιά μετά την ολο-
κλήρωση του προγράμματος, όπου αποτύπωσαν τις εμπειρίες τους με λέξεις 
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ή ζωγραφιές. Είναι χαρακτηριστικό ότι το έντυπο φαίνεται να είναι αυτό με τη 
μικρότερη απήχηση, σε σχέση με τα υπόλοιπα στάδια του προγράμματος και 
κυρίως με τις παιγνιώδεις και πρακτικές δραστηριότητες, οι οποίες, μάλλον 
αναμενόμενα, φαίνεται ότι επιδρούν εντονότερα στα παιδιά.

Στην περίπτωση της Ίριδας, μετά το τέλος του προγράμματος, ζητήθηκε 
από τα παιδιά να στείλουν πίσω στο Μουσείο μικρά γράμματα, σε καρτελά-
κια με χρωματιστές κορδέλες, «γράμματα για να κρεμαστούν σε ένα δέντρο 
ξερό». Και εδώ, στην πλειονότητά τους ικανοποιήθηκαν πολύ από το «κυνήγι 
θησαυρού» στην Έκθεση και το βιωματικό παιχνίδι γεύσεων, ενώ μόνο 5% και 
9% του συνόλου τους έγραψαν ότι τους άρεσε η αφήγηση της ιστορίας και οι 
εκπαιδευτικές ασκήσεις του εντύπου αντίστοιχα. Σταχυολογώντας κάποια από 
τα σχόλιά τους, τα παιδιά είπαν2 ότι:

Το βιβλίο για να το διαβάσουμε πάντος εγώ θα το διαβάσω και 
οι θεοί είναι πολύ αστείι.

Νάκος Β. 
ή

Εμένα δε μου άρεσε πολύ. Το κυνήγι θησαυρού ήταν μικρό και βαρετό. 
Το φαγητό μπορώ να πω ότι ήταν ωραίο. Όταν μας μηλούσατε για τα φυτά 

πήγε να με πάρει ο ύπνος. Σε γενικές γραμμές πέρασα ωραία.
Προτιμώ να διατηρήσω την Ανωνυμία

ή
Στο μουσίο που πήγα μου άρεσαν τα παιχνίδια που παίξαμε επίσης μου 

άρεσε αυτό που γράψαμ αλλά εγώ δεν το έγραψα και το πίρα στο σπίτι μου.
Απόστολος Δ.

και
Μου έδοσαν εντίποση μερικά φυτά, αλλά και κάποιες εικόνες από 

το βιβλίο. Με εντιποσίασαν επείσης και κάποια πράγματα που έγραφε μέσα. 
Μες στο βιβλίο είδα μια συνταγή, και την δοκίμασα αλλά δεν κατάλαβα 

τίποτα ειδιέτερο.
Γιάννης Κ. 

Στο βιβλίο επισκεπτών της έκθεσης «Μια μικρή Φεραία υποδέχεται την 
Αθηναία Μύρτιδα», πάλι, κάποια παιδιά γράφουν:

2. Οι απόψεις των παιδιών παρατίθενται εδώ αυτούσιες, όπως καταγράφηκαν από τα ίδια. 
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Σήμερα ήταν μια ωραία μέρα μάθαμε για τα παλιά παιχνίδια 
και τα κατασκευάσαμε κιόλας. […]3

Μάρθα
ή

Σήμερα πέρασα τέλια και μάθαμε πολλά πράγματα φτιάξαμε πυλό 
και ζωγραφίσαμε. Μάθαμε και πολλά πράγματα για την Μίρτη, ένα κοριτσάκι 

που πέθανε από λυμό. Μακάρι να ξαναέρθω. Θα πώ στους γονείς μου 
να με πάνε στο Μουσείο Τσαλαπάτα. […]

Κατερίνα
και

Σήμερα στο μουσείο περάσαμε πολύ ωραία είδαμε τη Μύρτις, 
παίξαμε κάναμε πυλό, και διαβάσαμε παραμύθια σχετικά με τη μύρτη 

και τη μικρή Φεραία.
[…].

αντί επίλογου

Το αν τελικά και σε ποιο βαθμό τα εκπαιδευτικά έντυπα των μουσείων μπο-
ρούν να αξιοποιούν και λογοτεχνικά στοιχεία στην πλοκή και τη μορφή 
τους είναι ένα μεγάλο θέμα προς συζήτηση, που ουσιαστικά υποκρύπτει 
τον θεωρητικό προβληματισμό των δημιουργών τους σε επίπεδο επιστη-
μονικό αλλά και πρακτικό, σε ό,τι αφορά στον τρόπο αξιοποίησής τους στη 
διάρκεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και παγιωμένες αντιλήψεις 
για αξιολογικά ζητήματα σχετικά με την επιστημονική εγκυρότητα με την 
οποία είναι επιφορτισμένα. Κι ίσως έτσι, να εξηγείται, σε ένα βαθμό, η σύγ-
χυση που επικρατεί τόσο μεταξύ του κύκλου των δημιουργών τους αλλά 
και του κοινού στο οποίο απευθύνονται, όταν τα ίδια τα έντυπα, ανεξάρτη-
τα με το πλαίσιο αξιοποίησής τους, ταυτίζονται με εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα, αφήνοντας να διαφανεί η αντίληψη ότι οι περισσότερο τυπικές μορ-
φές εκπαιδευτικών εργαλείων και ανάλογες διαδικασίες, όπως οι ασκήσεις 
με μολύβι σε χαρτί, διασφαλίζουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Απαντήσεις στον προβληματισμό αυτό θα μπορούσαν να αναζητηθούν 
στις σκέψεις της Μαρίζας Ντεκάστρο για τα αρχαιολογικά βιβλία γνώσεων 
(Ντεκάστρο, 2010β). Ερωτώμενη για τα κριτήρια συγγραφής που ακολου-
θεί, η ίδια λέει: Στην πράξη το κείμενο πλάθεται και ξαναπλάθεται, μικραίνει, 
μεγαλώνει, και δεν είναι μόνο η τεκμηρίωση που έχει βαρύνοντα ρόλο, αλλά 

3. Προκειμένου να διαφυλαχθεί η ανωνυμία των παιδιών, εδώ παραλείπονται τα στοιχεία που καταγράφουν 
τα παιδιά για το Σχολείο και την Τάξη στην οποία φοιτούν και συμβατικά αυτό δηλώνεται με «[…]».
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κυρίως ο αναγνώστης, όπως τον έχω συναντήσει κι έχω απαντήσει στις απορί-
ες του. Δεν είναι μόνο αυτά που εγώ θέλω να πω! Είναι η έκφραση μιας υποθε-
τικής συνομιλίας με κάποια παιδιά… Όταν λοιπόν βρίσκεσαι σε συνεχή επαφή 
με παιδιά αποκτάς πείρα και για το είδος των γνώσεων που μπορούν να αφο-
μοιώσουν και για το πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις χωρίς να πλατειάσεις. Ας 
πάρουμε απόφαση ότι δεν χωράνε τα πάντα σ’ ένα βιβλίο κι ας κάνουμε την 
επιλογή που μας φαίνεται καλύτερη.
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αbstrAct

The recognition of the contribution of informal education to its formal 
settings has recently resulted in the increase of school visits to museums, in 
the context of an interactive museum and school communication effort. The 
target presentation, here, of educational books, designed by the Ephorate 
of Antiquities of Magnesia for the needs of educational programs in Volos 
Athanassakeion Archaeological Museum and the Archaeological Site of 
Sesklo, aims to outline the context of their creation and deployment during 
these programs. Their systematic assessment leads to interesting comments 
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«από την έρευνα στη διδασκαλία»: Η εφαρμογή 
των ιδεών του Wilhelm von Humboldt 
ως σύλληψη παιδείας και διδασκαλίας 

της λογοτεχνίας στο νεώτερο ακαδημαϊκό 
σύστημα

Νικόλαος Α. Ε. Καλοσπύρος

Τον μίτο της ιστορικοφιλολογικής διερεύνησης της παρούσας εισήγησης πρέπει 
να τον ξετυλίξουμε από την παιδαγωγική του αφετηρία, την έννοια και τη σύλ-
ληψη της μόρφωσης/εκπαίδευσης καθεαυτής. Για την ακρίβεια, στη νεώτερη 
γερμανική διανόηση η φιλοσοφική και εκπαιδευτική ενασχόληση με τον όρο 
Bildung –του οποίου η σημασιολόγηση αφορά στη (δια)μόρφωση και καλλιέρ-
γεια ηθικών αξιών και λοιπών δεξιοτήτων είτε στην εκπαίδευση είτε σε ευρύ-
τερα κοινωνιολογικά συμφραζόμενα– συνδέθηκε κατ’ εξοχήν με τη σκέψη του 
Johann Gottfried Herder (1744-1803), του Wilhelm von Humboldt (1767-1835), 
του Hans-Georg Gadamer (1900-2002) και ορισμένων άλλων νεωτέρων μεγά-
λων θεωρητικών του πολιτισμού, φιλοσόφων και παιδαγωγών. Πρέπει μάλιστα 
να μας απασχολήσει η διασύνδεση του όρου Bildung με την οργανική θεώρηση 
του χώρου επώασής της και διασφάλισής της για τις επερχόμενες γενιές των θε-
ραπόντων της, δηλαδή του πανεπιστημίου, ως κεντρικού ευρωπαϊκού θεσμού 
με αποστολήν εκείνη του θεματοφύλακα της γνώσεως, της λογικής, της κριτι-
κής και της μάθησης για την alma mater του πολιτισμού. 

Ο Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand von Humboldt, όπως ήταν το 
πλήρες όνομά του, ανήκει στην κατηγορία των λογίων ανδρών που συνέβαλαν 
στην παλινόρθωση της ευρωπαϊκής ενότητας, έχοντας βιώσει την κατάρρευση 
της αυθεντίας και της απόλυτης μοναρχίας με το ξέσπασμα της Γαλλικής Επα-
νάστασης. Γαλουχήθηκε με το πνεύμα του Rousseau και των εγκυκλοπαιδικών 
τάσεων του Διαφωτισμού (Sauter, 1989), και εμπνεύστηκε από τη μεγαλόπνοη 
γνωριμία με τους μεγάλους λογοτέχνες Schiller και Goethe του «κύκλου της 
Βαϊμάρης». Η μοίρα της εκπαίδευσης του επεφύλασσε μερίδα στην ομάδα των 
ανθρώπων που θα παραλάμβαναν τις τύχες της Πρωσσίας στη μεταναπολεό-
ντειο εποχή (Haym, 1856). Πιο συγκεκριμένα, του ανατέθηκε η σύνθεση ενός νέ-
ου εκπαιδευτικού συστήματος· αν και παρέμεινε στο τιμόνι της πρωσσικής εκ-
παιδευτικής διοίκησης μόνο για δεκαέξι μήνες, οι ενέργειές του απέδωσαν πα-
γκόσμιους καρπούς μορφωτικής σταθερότητας και έκπαιδευτικής φιλοσοφίας.
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Το 1802 ως υπάλληλος του πρωσσικού κράτους υπηρέτησε ως πρεσβευτής 
στο Βατικανό, όπου είχε την ευκαιρία να εξοικειωθεί ακόμη περισσότερο με 
την ιστορία και τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδος και της Ρώμης. Όταν όμως 
η Γερμανία υπέστη μία ακόμη δεινή ταπεινωτική ήττα στη μάχη της Ιένας, τό-
τε υπάκουσε στην κλήση του συμπατριώτη του πολιτικού Heinrich Friedrich 
Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein (1757-1831, γνωστού ως Βαρώνου vom 
Stein), και επέστρεψε στο Βερολίνο, προκειμένου να ηγηθεί των πρωσσικών 
εκπαιδευτικών θεμάτων στο πλαίσιο της καθολικότερης αναμόρφωσης των 
δομών του κράτους (Clark, 2006). 

Από τη νιότη και ως το τέρμα του βίου του η μελέτη και η μετάφραση της 
κλασικής ελληνικής γραμματείας υπήρξε βασική ενασχόλησή του. Σημειωτέον 
πως από το 1796, όταν ακόμη διαβιούσε στην Ιένα, έως το 1816, που είχε υπο-
στεί ακόμη μια προσωπική ήττα ως διαπραγματευτής της Πρωσσίας στη Συν-
θήκη της Βιέννης, διήλθε μια εικοσαετία μεταφράζοντας την τραγωδία Αγα-
μέμνων του Αισχύλου. Γνωρίζουμε πως ο Humboldt επικοινωνούσε με τον εκ 
των κορυφαίων φιλολόγων Gottfried Hermann (1772-1848) πολλά χρόνια, βελ-
τιώνοντας τη δική του απόδοση του Αγαμέμνονος. Λέγεται πως μετά τη μάχη 
της Λειψίας το 1813 οι δύο άνδρες περπατούσαν στο πεδίο της μάχης, συζη-
τώντας χωρία του αισχύλειου κειμένου· ξαφνικά ο Humboldt διέκοψε τη συ-
ζήτηση και είπε φιλοσοφώντας στον Hermann: «Όπως παρατηρείς εδώ, αυ-
τοκρατορίες χάνονται, αλλά ένα καλό ποίημα ζει αιώνια» –στιγμιότυπο που 
αποκαλύπτει όλη την προσωπικότητα του Humboldt κατά τον Pfeiffer (1976: 
179). Το 1816 επίσης ολοκλήρωσε και τη γερμανική μετάφρασή του από τις 
Ωδές του Πινδάρου. Δεν πρόκειται, επομένως, μόνο για μια μεγάλη προσωπι-
κότητα της βερολινέζικης πνευματικής παράδοσης αλλά και για ένα σημαίνο-
ντα θεωρητικό της φιλολογικής αρχαιογνωσίας. Επιπλέον ο κορυφαίος ελλη-
νιστής του 20ου αι. Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff (1838-1941) υποδει-
κνύει την παρουσία του Humboldt στη χορεία των λογίων που σφράγισαν τη 
γερμανική αρχαιογνωσία (Pfeiffer, 1936· Liese, 1951· Pavan, 1965), σημειώνο-
ντας στο δικό του εγχειρίδιο για την ιστορική θεώρηση της κλασικής αρχαιο-
γνωσίας ότι ο Humboldt πέθανε με τους στίχους του Ομήρου στα χείλη του 
(Wilamowitz, 1998: 47). 

Από μιαν άποψη, η περίπτωσή του δικαιώνει την Αγγλίδα ιστορικό Eliza Mar-
ian Butler που συνέγραψε το 1935 το πολυσυζητημένο βιβλίο της The Tyranny 
of Greece over Germany με θέμα τη βαρύτατη επίδραση που άσκησαν η αρχαι-
οελληνική λογοτεχνία και τέχνη στη γερμανική διανόηση του 19ου αιώνα (Pea-
cock, 2006) –όπου η συγγραφέας υπογράμμιζε τη δυσμενή πλευρά της επίδρα-
σης, που εμπότιζε επικίνδυνα τη γερμανική κουλτούρα με την αρχαία σύλλη-
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ψη του δαίμονος, που διαδόθηκε με το έργο του μεγάλου αρχαιογνώστη και 
ιστορικού της αρχαίας τέχνης Johann Joachim Winckelmann (1717-1768). Αυ-
τή τη γνώμη παρουσίαζε η Butler κατ’ αντιδιαστολήν προς την αντίστοιχη πρό-
σληψη από τον αγγλικό κόσμο· ωστόσο, το 1956, επανεξετάζοντας το δαιμο-
νικό στοιχείο σε μελέτη της για τον Byron και τον Goethe, παρουσίασε σαφώς 
μετριοπαθέστερη θέση. Από την άλλη, ο Humboldt πρέσβευε (Trabant, 2009), 
όπως όλοι, άλλωστε, οι ομογάλακτοι ελληνιστές της γερμανικής αρχαιογνωστι-
κής σχολής, ότι από τη μελέτη του αρχαιοελληνικού παρελθόντος μόνον καλό 
μπορεί να προκύψει για τη γερμανική εθνική συνείδηση, καθώς κάτι τέτοιο θα 
την συμφιλίωνε με τη νεωτερικότητα και τις επιταγές των καιρών που διήνυ-
αν, διαφοροποιώντας την παράλληλα από τη γαλλική κουλτούρα –την οποία 
ο Humboldt θεωρούσε θεμελιωμένη κατά κύριον λόγο στην κλασική ρωμα-
ϊκή παράδοση (Riedel, 2009). Στην πραγματικότητα κυριαρχούσε μέσα του η 
εικόνα του Winckelmann για την κλασική Ελλάδα, την οποία είχε διοχετεύσει ο 
ίδιος σε μια πολιτική άποψη για την ιστορία με χαρακτηριστικά τον θαυμασμό 
της αρχαίας Ελλάδος (Über das Studium des Altertums und des griechischen ins-
besondere, 1793), τις επιφυλάξεις του για τη Ρώμη και τη σύγχρονη Γαλλία, αλ-
λά και τις σκέψεις για το εθνικό μέλλον του γερμανικού λαού –όλα συμπτώμα-
τα του ρομαντικού φιλελληνισμού (Güthenke, 2008· Saure, 2013). 

Ο ένθερμος ιδεολογικός φιλελληνισμός του Humboldt φανερώνεται ακόμη 
και στα λυρικά ποιήματά του, τα οποία παρά την αισθητική μετριότητά τους και 
την άντληση των θεμάτων τους από την ίδια δεξαμενή έμπνευσης του Schiller 
και του Herder αναδεύουν προσωπικούς στοχασμούς με ιστορικόν ιδεαλισμό, 
όπου η ιδέα της Bildung ενώνεται με την κλασική παιδεία και τη μεγαλόπνοη 
αντανάκλασή της στο γερμανικό έθνος (Stadler, 1959). Παρεμπιπτόντως, ανα-
φέρω την επισήμανση του δικηγόρου της «Μαύρης Αθηνάς» Βρεττανού ιστο-
ρικού Martin Gardiner Bernal (1937-2013) ο οποίος στην αμφιλεγόμενη εν πολ-
λοίς υπόθεσή του προσπάθησε να καταδείξει (Bernal, 1987: 189-280) τη σπου-
δαιότητα του κινήματος που ξεκίνησε ο Γερμανός θεωρητικός του πολιτισμού, 
κριτικός της λογοτεχνίας και λογοτέχνης Karl Wilhelm Friedrich Schlegel (1772-
1829) το 1803 με την πραγματεία του Über die Sprache und Weisheit der Indier, 
όπου διασταυρωνόταν εντέχνως η πρωσσική ιδεολογική μηχανή αναζήτησης 
προγόνων με τον ενοποιημένο με τη γερμανική διανόηση κλασικόν ελληνικό 
πολιτισμό, διασυνδεομένων όλων αυτών μέσω των Ινδιών, της ινδοευρωπα-
ϊκής ομογενοποιητικής θεωρίας και την παρακμή του αιγυπτιακού εγκεντρι-
σμού· προπομπό της «Αρίας» φυλετικής ιδεοληψίας! Ωστόσο, τέτοιες απόψεις 
μάλλον απέχουν παρασάγγας από του να εκφράζουν τον αρχαιογνώστη Hum-
boldt· μάλλον προσεγγίζουν, αν και ετεροχρονισμένες, τον έντονα πολιτικοποι-
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ημένο λεγόμενο «τρίτο ουμανισμό» που ευαγγελίστηκε ο Werner Wilhelm Jae-
ger (1888-1961) –τη διαφορά από τον «δεύτερο ουμανισμό» του Goethe και 
του Humboldt επεσήμανε ο Bruno Snell (Calder, 1998: 138). 

Ακόμη και αν δεν υπήρχε τίποτε άλλο από το νεοανθρωπιστικό όραμά του 
για τον κλασικό πολιτισμό (Stiewe, 2011: 51-56) και την απορρέουσα κλασικό-
τροπη ιδέα της Bildung (Menze, 1972 και 1975· Benner, 2003) ως ερμηνευτικής 
δυνατότητας του αρχαίου κόσμου (Quillien 1990), η θέση του στην ιστορία της 
κλασικής φιλολογίας είναι αδιαμφισβήτητη (Bursian, 1883: 587-592· Hentschke 
& Muhlack, 1972: 67-77· Hummel 2000: 179-181), επειδή χάραξε τη δική του 
γραμμή στον 19ο αι., τον «χρυσούν αιώνα» της ανεπανάληπτης γερμανικής 
αρχαιογνωσίας όπως εύστοχα χαρακτηρίστηκε. Είναι ώρα να επικαλεστούμε 
πάλι τη μαρτυρία ενός συγχρόνου ιστορικού της κλασικής φιλολογίας και δι-
ακεκριμένου ελληνιστή. Έγραφε ο Rudolf Pfeiffer (1976: 170): «Ένα ρήγμα εί-
χε σημειωθεί με τη λατινική παράδοση του ουμανισμού και ένας εντελώς νέ-
ος ουμανισμός είχε αναπτυχθεί, μια πραγματικά νέα θεώρηση του αρχαιοελ-
ληνικού κόσμου. Ο Winckelmann ήταν ο εισηγητής, ο Goethe ο τελειωτής της 
και ο Wilhelm von Humboldt με τα γλωσσολογικά, ιστορικά και παιδαγωγικά 
του συγγράμματα ο θεωρητικός της. Τελικά οι ιδέες του Humboldt απέκτησαν 
την πρακτική εφαρμογή τους όταν έγινε υπουργός της παιδείας της Πρωσσί-
ας και ίδρυσε το νέο πανεπιστήμιο του Βερολίνου και το νέο ουμανιστικό γυ-
μνάσιο (Gymnasium)». 

Εννοείται πως η μεγάλη σχολή της γερμανικής αρχαιογνωσίας του δέκατου 
ένατου αιώνα μάλλον διεύρυνε παρά περιόριζε τα επιστημονικά ενδιαφέρο-
ντα των λογίων, των οποίων η γραμματική σκευή ξεκινούσε από τις γνώσεις 
της Αρχαίας Ελληνικής και της Λατινικής, ώστε να επεκταθούν αργότερα στη 
σανσκριτική και τις γερμανικές γλώσσες. Φαίνεται πως η αίσθηση της απέρα-
ντης γλωσσικής ποικιλίας, όταν διανθίζεται με την κλασική φιλολογική γευσι-
γνωσία (Aumüller, 2005), οδηγεί τους μελετητές της σε λεπτές παρατηρήσεις 
ανακάλυψης του κορμού της γλωσσικής δημιουργίας ως καθημερινού φαινο-
μένου παραγωγής ατομικού λόγου (Borsche, 1981· ο Smith 2009 για την έννοια 
της Verschiedenheit στο έργο του Humboldt και ιδίως στην πραγματεία Über die 
Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige 
Entwicklung des Menschengeschlects, 1836).

Από την εποχή της πλατωνικής Ακαδημίας –γνησίου κέντρου διαλεκτικής 
και κριτικής αναζήτησης– μέχρι τους μεσαιωνικούς χρόνους –με την αποθέω-
ση του αριστοτελικού σχολαστικισμού– η πανεπιστημιακή γνώση παρακολού-
θησε διάφορα ήσσονα στάδια εξέλιξης και μεθοδολογικής εμβέλειας (Barnett, 
1990· Ruegg 2004), κυρίως στην απόπειρα να εξασφαλιστεί η γνωσιακή αυτο-
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νομία μιας ανοικτής κοινότητας λογίων με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, έως και το 
«φιλελεύθερο πανεπιστήμιο» του καρδιναλίου John Henry Newman (1801-
1890) που διεκδίκησε την διανοητική ανεξαρτησία και αυτοδυναμία του. Το 
μέγιστο μέλημα των εκάστοτε ιδρυτών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από τον 
όψιμο Μεσαίωνα και εξής συνίστατο στην αποφυγή στρέβλωσης της δίψας για 
γνώση από κοινωνικούς και λοιπούς πολιτικοθρησκευτικούς παράγοντες που 
καιροφυλακτούσαν επιβουλευτικά για την απροϋπόθετη και ελεύθερη διανο-
ητική αναζήτηση. Τα κλασικά μεσαιωνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα στη Μπολώ-
νια, το Παρίσι, την Οξφόρδη και την Κανταβριγία χρηματοδοτούσαν και διηύ-
θυναν σπουδαστές που προσελάμβαναν τους καθηγητές εκείνους, οι οποίοι 
θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τις γνώσεις του αντικειμένου που τους ενδι-
έφερε, μέσα από τη διδασκαλία τους (Altbach & Salmi, 2011: 14). Στη συνέχεια, 
οι εγνωσμένες ειδικότητες διαφήμιζαν το εκάστοτε ίδρυμα προσπορίζοντάς 
του θιασώτες ανά την οικουμένη: λ.χ. το Harvard για το ιερατικό και τα θεολο-
γικά επαγγέλματα, ενώ το Εδιμβούργο για τους νέους Ασκληπιάδες και λιγό-
τερο τα ερευνητικά ιατρικά. 

Το ίδιο μέλημα πάντως παρέμενε αλώβητο στον πυθμένα του σκεπτικού 
και όλων των νεωτέρων ερασιτεχνών φυσιοδιφών που καταγινόμενοι με την 
έρευνα δημιούργησαν εκείνο το σύστημα έρευνας που χαρακτηρίστηκε εύ-
στοχα από τους McNeely & Wolverton (2008) ως η «Δημοκρατία των Γραμ-
μάτων» (Republic of Letters). Το ίδιο ακριβώς μέλημα συντηρούσε την αγω-
νία του Wilhelm von Humboldt, ο οποίος με την ίδρυση του κραταιού Πανεπι-
στημίου του Βερολίνου κληροδότησε στις μετέπειτα ακαδημαϊκές γενιές ανε-
κτίμητη υποθήκη διανοητικού κύρους και ανθρωπογνωστικής μεθοδολογίας 
(Nybom, 2003), χαρακτηρισμένη από τις υψηλές συνθήκες της Lernfreiheit και 
της Lehrfreiheit· με την πρώτη να υποδεικνύει την απουσία διοικητικών περιο-
ρισμών στο περιβάλλον μάθησης και τη δεύτερη την ελαχιστοποίηση διοικη-
τικών κανόνων στο περιβάλλον διδασκαλίας: κυρίως τον απεγκλωβισμό του 
διδάσκοντος από προκαθορισμένα προγράμματα διδασκαλίας, την ευκαιρία 
να παρουσιάσει κάθε αντικείμενο που διέγειρε το ενδιαφέρον του (Metzger, 
1955: 217-218· Commager, 1963).

Ήδη είχε μετασχηματίσει, πρώτη φορά παγκοσμίως (Gall 2011), το πρωσ-
σικό εκπαιδευτικό σύστημα ως αυτόνομον οργανισμό με εσωτερική σύνδεση 
όλων των βαθμίδων σχολείων: από την πρωτοβάθμια ως τη δευτεροβάθμια 
και τη μεταδευτεροβάθμια προκρινόταν η ατομική καλλιέργεια έναντι της με-
ρικής δεξιότητας σε χρηστικές γνώσεις, ενώ στα πρότυπα σχολεία των Γυμνα-
σίων την πρωτοκαθεδρία διεκδικούσαν οι κλασικές σπουδές· όλα αυτά σε μιαν 
εποχή που κυριαρχούσε σχεδόν απολυταρχικά η ιδεολογία της επιστημονικής 
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πρακτικής (Renaut, 2002: 122) –παρόμοια με το πολύκροτο σήμερα ιδεολόγη-
μα-πανάκεια της «τεχνοκρατικής» εκπαίδευσης. Προάγοντας τη φαεινή ιδέα του 
ότι η βασική επιστήμη είναι καθεαυτή πρακτικά εφαρμόσιμη στη διδασκαλία 
των κλασικών σπουδών, θεώρησε τους διδάσκοντες στα Γυμνάσια με πανεπι-
στημιακή εκπαίδευση ως τους καταλληλότερους εκπαιδευτές των εφήβων μα-
θητών της δευτεροβάθμιας στον δρόμο για το πανεπιστήμιο. Οι διδάσκοντες 
τα κλασικά φιλολογικά αντικείμενα θα ήταν η προσωποποίηση της ευτυχούς 
εκπαιδευτικής συγκυρίας και ιδανικής γνώσης που ονειρευόταν –κατόπιν το 
πράγμα ακολούθησε διαφορετική εξέλιξη, καθώς οι διδάσκοντες φυσικές επι-
στήμες διεκδίκησαν σθεναρά από τους φιλολόγους περισσότερο ζωτικό χώρο 
στο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας των Γυμνασίων (Ash, 2006: 247-248). 

Πάντως, στον νου του ο Humboldt είχε σχηματίσει τους ευκταίους συνδυ-
ασμούς εμπειρίας και πεποιθήσεων που αποδίδει η, έστω βραχύχρονη, θη-
τεία ενός πανεπιτημιακού χρόνου κλασικών σπουδών στο Göttingen –ίσως 
το καλύτερο τότε πανεπιστημιακό ίδρυμα πανευρωπαϊκώς– και μιας συντο-
μώτερης μαθητείας σε κάποιο επαρχιακό ανατολικογερμανικό πανεπιστήμιο 
το 1787, όπου οι καθηγητές ξόδευαν τη διδακτική ρουτίνα τους διασκεδάζο-
ντας με σχολαστικές παραπομπές και προσπαθώντας να διανθίσουν την πλή-
ξη των φοιτητών τους με μουχλιασμένα ανέκδοτα μεσαιωνικής κοπής! Γι’ αυτό 
και είναι δύσκολο για εμάς να αποτιμήσουμε δεόντως η να δικαιολογήσουμε 
επαρκώς τη μερικήν αποστροφή του Humboldt για την πρόσωπο-με-πρόσω-
πο διδασκαλία, καθώς ο 18ος αιώνας υπήρξε η εποχή του τυπωμένου βιβλίου 
όπου επαναπαύονταν οι στοχαστές και η 28τομη Εγκυκλοπαίδεια (Encyclopé-
die ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, εκδ. 1751-1772) 
του Denis Diderot και του Jean le Rond d’Alembert, ως η πιο ένδοξη απόπειρα 
του Διαφωτισμού να περιλάβει συστηματοποιημένες όλες τις ανθρώπινες γνώ-
σεις (Darnton, 1979), άνετα θα μπορούσε να αποτελεί θησαύρισμα προσωπι-
κής αυτοδιδαχής στην οικιακή βιβλιοθήκη των ενδιαφερομένων.

Όμως ο Humboldt ασπάζεται το απότοκο των κλασικών αρχαιογνωστικών 
αναγνωσμάτων του ανθρωπιστικό ιδεώδες, το οποίο ανανεώνεται κατά την 
Αναγέννηση και την εποχή του νεοανθρωπισμού η Ουμανισμού. Σύμφωνα με 
αυτό ο σκοπός της αγωγής είναι η προοδευτική μεταμόρφωση του ανθρώπι-
νου όντος σε μια πνευματική προσωπικότητα με ατομική υπόσταση, συναίσθη-
ση της ολότητας και της καθολικότητας (για τα παιδαγωγικά ιδεώδη στην Ευ-
ρώπη βλ. Ξωχέλης, 1983: 60-64). Το πανεπιστήμιο ως χώρος «του ηθικού πο-
λιτισμού, όπου θα συγκεντρωθεί όλη η πνευματική ζωή του έθνους» (Haber-
mas, 1989: 109), έμελλε να φιλοξενήσει και την επιστήμη και τη διανόηση του 
γερμανικού έθνους (Kwiek, 2006). Η βιωματική και περισσότερο ανθρωπολογι-
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κή σκοπιά της πανεπιστημιακής διδασκαλίας, όπως την οραματίστηκε και την 
εφήρμοσε ο Wilhelm von Humboldt, ώστε να αποτελέσει τον πανθομολογού-
μενο «Ουμβόλδειο τύπο» (Humboldtian model) ή, αλλιώς, «πρωσσικό μοντέ-
λο» (Nipperdey, 1986: 141), έγκειται στην αναβαθμισμένη και επιστημολογικά 
αναβαπτισμένη έρευνα ως απόλυτη επιστημονική εμπειρία και τροφοδότηση 
της διδασκαλίας των αυριανών καθηγητών. Ουσιαστικώς ο Wilhelm von Hum-
boldt εγκαθίδρυσε στα γερμανικά πανεπιστήμια την κατηγορηματική αποστο-
λή της ανάπτυξης νέων γνωστικών πεδίων, ούτως ώστε το εργαστήριο να απο-
τελέσει μέρος της εσωτερικής υποδομής των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. 
Αποτελεί, λοιπόν, ιστορική ανακρίβεια να πιστεύουμε ότι ανέκαθεν η έρευνα 
αποτελούσε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πανεπιστημιακής δραστηριότητας. 

Κατά το Ουμβόλδειο πρότυπο η αδιάρρηκτη σύνδεση έρευνας και διδασκα-
λίας συνιστά την αρχή λειτουργίας ενός πανεπιστημιακού οργανισμού αξιώσε-
ων, που επιβάλλεται προς τούτο να την διασφαλίσει ενισχύοντας την αυτονο-
μία και αυτοτέλεια της αναζήτησης της γνώσης εκ μέρους των μαθητευομένων 
στα διάφορα μαθήματα, παραδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια, εκπαι-
δευτικές επισκέψεις, κ.τ.τ., παρά θεωρώντας τα απλώς τρόπους μετάδοσης μιας 
κληρονομημένης γνώσης (Dysthe & Webler, 2010). Έτσι, η πανεπιστημιακή-α-
καδημαϊκή κοινότητα λειτουργεί ως καλός αγωγός της γνώσης (Grube, 1935) 
και η επιστήμη καθίσταται ευεπάγωγη της κριτικής σκέψης (Kirchner, 1970), 
κοινωνικά συμφέρουσα, επικεντρωμένη στην ερευνητική δραστηριότητα του 
φοιτητή: «τοιουτοτρόπως ο πανεπιστημιακός διδάσκαλος δεν είναι πλέον δι-
δάσκαλος η ο φοιτητής κάποιος που απλώς συμμετέχει στη διαδικασία της μά-
θησης· αντιθέτως γίνεται πρόσωπο που διεξάγει τη δική του έρευνα ενώ ο κα-
θηγητής την επιβλέπει και τον στηρίζει σε αυτήν» (Clark 2006: 333· πβ. Tremp 
2005). Σε ένα τέτοιο πανεπιστημιακόν οργανισμό η συλλογική προοπτική απο-
γειώνει τον ρόλο της ακαδημαϊκής κοινότητας, εστιάζοντας στις αξίες της συ-
ναίνεσης, της συνεργασίας, της αυτοτέλειας-ανεξαρτησίας και της δημοκρα-
τικής συμμετοχικότητας (Fägerlind & Strömqvist, 2004: 20). 

Μετά τη γερμανική σχολή της κλασικής αρχαιογνωσίας και τις θεωρητι-
κές απόψεις των μεγάλων Γερμανών παιδαγωγών και φιλοσόφων, η μονολε-
κτική απόδοση του όρου Bildung στις άλλες γλώσσες κατέστη μάλλον ανέφι-
κτη, καθ’ όσον η διαδικασία διαπραγμάτευσης ανάμεσα στον διδάσκοντα και 
στους διδασκομένους δεν είναι μονοδιάστατη η διανοητικά μόνον προσπελά-
σιμη (Oelkers, 2012)· προφανώς λανθάνει και πίσω από την πρώιμη αντίληψη 
του Karl Marx για την καλλιέργεια όλων των δυνατοτήτων του ανθρώπου. Στις 
δύο φαινομενικά ανταγωνιστικές τακτικές της διδασκαλίας και της μάθησης, 
το «συλλογικό υποκείμενο της αίθουσας», όπως το αποκαλεί ο νεομαρξιστής 



386

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Λογοτεχνία και Παιδεία

φιλόσοφος Klingberg (1990: 154) διασώζεται ακέραιο μόνο με την έρευνα σε 
συνεργατικό πλαίσιο αμοιβαιότητας και άλληλεγγύης μεταξύ καθηγητών και 
φοιτητών. Σε τελευταία ανάλυση, στο πανεπιστήμιο της έρευνας προέχει η καλ-
λιέργεια του χαρακτήρα και όχι η διαπίστωση μιας συμβατικής αλήθειας, οπό-
τε η διδασκαλία μέσα από την έρευνα είναι μια από τις ελάχιστες μορφές φα-
νερής ήθικής κηδεμονίας συμβατής με την ανεκτικότητα και την πολιτισμική 
ετερότητα της σημερινής εποχής κατά τη γνώμη του Wertz (1996). 

Ακριβώς για την επικράτηση των αξιών αυτών ο Humboldt έθεσε ως βασική 
προϋπόθεση, εκτός από την ενότητα / σύνδεση της έρευνας με τη διδασκαλία 
(Einheit von Forschung und Lehre), ένα άλλο ζεύγος μεταβλητών (Πυργιωτά-
κης, 2004): αυτό της «μοναξιάς και ελευθερίας» (Einsamkeit und Freiheit), που 
αφορά κυρίως στην ελευθερία σκέψης και το δικαίωμα στην ηρεμία, στη δυνα-
τότητα εργασίας του διανοουμένου, του καθηγητή, απερίσπαστου από πάσης 
φύσεως δεσμεύσεις και παραχωρήσεις (Henningsen, 2006). Επειδή στη νέα δι-
οικητική και εκπαιδευτική αναδιάρθρωση του πρωσσικού κράτους, η κρατική 
μέριμνα οφείλει να εγγυηθεί και να κατοχυρώσει την αποτελεσματικότητα των 
νομοθετικών ρυθμίσεών της, το Πανεπιστήμιο ως ο κατ’ εξοχήν θησαυροφύ-
λακας της επιστήμης έπρεπε να αποτελέσει συστατικό της κρατικής δραστηρι-
ότητας και της περιρρέουσας πολιτιστικής ατμόσφαιρας του Bildungsbürger-
tum. Οπωσδήποτε, για τους λόγους αυτούς, η πανεπιστημιακή αυτονομία προ-
στατεύεται, επειδή η κρατική προστασία δεν εξελίσσεται σε παρεμβατισμό η 
χειραγώγηση, αλλά σε υπεύθυνη συμπαράσταση στον αγώνα ανύψωσης του 
πνευματικού επιπεδου και της αγωγής ενός ολόκληρου έθνους, ώστε να προ-
κύψουν βραχυπρόθεσμα η μακροπρόθεσμα τα αναμενόμενα ανταποδοτικά 
οφέλη στο ίδιο το κράτος. Πρόκειται γα την ηθικήν ελευθερία στον βωμό της 
επιστήμης, pura scientia, που απορρέει από την ιδεολογικήν αποδέσμευση της 
γνώσης από τις ποικιλώνυμες κοινωνικές ή επαγγελματικές ανάγκες. 

Η πρόταση του Humboldt αποτέλεσε πλέον ακαδημαϊκή υποθήκη λειτουρ-
γίας του πανεπσιτημίου ως του κατ’ εξοχήν χώρου διακίνησης αλλά και κριτι-
κής επεξεργασίας των ιδεών και των γνώσεων. Ενδεχομένως το πρωσσικό πα-
ράδειγμα να αποτελεί μία εναλλακτική πρόταση ανάλυσης και εμβάθυνσης 
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του πανεπιστημιακού και συλλήβδην 
του ακαδημαϊκού χώρου. Γι’ αυτό ο κλασικός διανοητής της σύγχρονης ψυχο-
λογικής και παιδαγωγικής επιστήμης Eduard Spranger (1882-1963) εξήρε σε 
δύο βιβλία του (1909, 1910) την αδιαμφισβήτητη συμβολή του Humboldt στη 
μετάβαση του συστήματος εκπαιδευτικής αγωγής (Müssler, 1908) από τον δέ-
κατο ένατο (Jeismann & Lundgreen, 1987) στον εικοστόν αιώνα (Benner, 2003: 
5-7, 210· πβ. Richter, 1971). Σημειωτέον πως η θέση του Humboldt για τη διά-
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σωση της κλασικής παιδείας μέσα από την πανεπιστημιακή αναμόρφωση που 
πρότεινε, παρακίνησε πολλούς λογίους να προσβλέψουν πλέον στο γερμανι-
κό ακαδημαϊκό σύστημα ως κιβωτό αρχαιογνωσίας παρά στο θεωρούμενο ως 
παρωχημένο, περισσότερο «ρητορικής» αρχαιομάθειας γαλλικό (Alt, 1949) –
άλλη μια περίτρανη περίπτωση του φιλολογικού φιλελληνισμού στις συμπλη-
γάδες αρχαιογνωσίας και πολιτικής, με εφαρμογή στη γαλλογερμανική διαμά-
χη (Thiersch, 1838· Espagne 2005)! Άλλωστε, το Ουμβόλδειο πρότυπο λειτουρ-
γούσε ως φιλελεύθερο κατ’ αντιπαράθεση προς τη μετεπαναστατική θέσπιση 
των grandes écoles που υπαγόρευαν σιδηρά πειθαρχία και απόλυτο έλεγχο 
του αναλυτικού προγράμματος διδασκαλίας από τα αρμόδια κρατικά όργανα. 

Η δεσπόζουσα στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα θέση της έρευνας οδή-
γησε σε λειτουργικές και συμβολικές διαφοροποιήσεις μέσα στην ακαδη-
μαϊκή κοινότητα (Nybom, 2007), ενισχύοντας τον επιτακτικό σύνδεσμο και 
την επιστημολογική αλληλοπεριχώρηση ερευνητικής δραστηριότητας και 
ακαδημαϊκής διδασκαλίας (Forschung und Lehre). Δεν είναι μάλιστα υπερ-
βολή να υποστηρίξουμε ότι το Ουμβόλδειο ακαδημαϊκό όραμα διατηρεί-
ται μέχρι σήμερα σχεδόν ανέπαφο σε χώρες όπου η έρευνα ανθεί και διε-
ξάγεται ενδελεχώς, όπως η Γερμανία, η Μεγάλη Βρεττανία, οι Ηνωμένες Πο-
λιτείες της Αμερικής, η Γαλλία και η Ιαπωνία (Altbach, Reisberg & Rumbley, 
2010), κατά το ότι στην κατά Humboldt ακαδημαϊκή λειτουργία η σύμπνοια 
της ιδεολογίας και του επιστημονικού διαφέροντος καθιστά την έρευνα ως 
το ακαδημαϊκό επιστημολογικό φαινόμενο που θεωρείται σήμερα αυτονό-
ητο: «η θέση του διδασκάλου και του φοιτητή δικαιολογούνται εξίσου στη 
θήρα της γνώσεως» (παράθεμα στον Clark, 1995: 253). Πολλοί λόγιοι από 
την αμερικανική ήπειρο σπούδασαν σε γερμανικά πανεπιστήμια και μετέ-
φεραν το γερμανικό πρότυπο του Humboldt στην πατρίδα τους, με αποτέ-
λεσμα ακόμη και το διδακτορικό δίπλωμα, το γνωστό Ph.D., από τον όψιμο 
19ο αι. να λειτουργήσει ως εκπαιδευτικό δάνειο του Ουμβόλδειου τύπου 
προς τον αντίστοιχο μετασχηματισμό του αμερικανικού πανεπιστημίου σε 
οιονεί «γερμανικό» αντίγραφο (Calder, 2010: 196-202). Ιδίως στις Η.Π.Α. το 
Ουμβόλδειο πρότυπο αποτέλεσε το φιλοσοφικό υπόβαθρο ενός νέου τύ-
που ακαδημαϊκού ιδρύματος, του «research university», που από το β ήμι-
συ του 20ού αι. εμφανίζεται σταθερά στην élite του εθνικού καταλόγου με 
τα πανεπιστήμια (Albritton, 2006): πρόκειται για πολυδύναμα ιδρύματα με 
πολλαπλές ακαδημαϊκές και κοινωνικές λειτουργίες (Goodall, 2009), όπου 
τηρείται το Ουμβόλδειο πρότυπο για τη μετάβαση από την κουλτούρα δι-
άδοσης της γνώσης στην τεχνογνωσία παραγωγής και διάδοσης της γνώ-
σης (Geiger, 2004). 
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Στη Μεγάλη Βρεττανία τα ακαδημαϊκά πράγματα δεν έμειναν επίσης ανε-
πηρέαστα από το πρότυπο του Γερμανού αναμορφωτή, κυρίως στο επίπεδο 
συντονισμού της πανεπιστημιακής και ερευνητικής συλλογικότητας των κολ-
λεγίων (Schalenberg, 1998 και 2001· Reiners, 2014). Ο ίδιος ο Humboldt δεν 
επισκέφτηκε ποτέ κάποια σκανδιναβική χώρα· έφτασαν όμως οι απόψεις του 
στην Κοπεγχάγη (Jørgensen, 2012). Με άλλα λόγια, επειδή στη γηραιά ήπειρο 
η έννοια της ποιότητας μονοπωλούσε τη συζήτηση για τα εκπαιδευτικά θέ-
ματα από την εποχή εμφάνισης του θεσμού του πανεπιστημίου (Neave, 1994: 
116) και σε μερικές περιπτώσεις το λεγόμενο «βρεττανικό μοντέλο» προτάθη-
κε ως εναλλακτική στο Ουμβόλδειο –το γερμανικό– με έμφαση στην ανάπτυ-
υξη της προσωπικότητας μέσω της φιλελεύθερης αγωγής και της στενής δι-
απροσωπικής σχέσης καθηγητή-φοιτητή (Gellert, 1993: 237-238), η σημερινή 
προϊούσα εξειδίκευση λόγω της μαζικής εισροής φοιτητικού πληθυσμού και 
της κινητικότητάς του σε παγκόσμιο επίπεδο (Trow, 1973), καθώς και το δια-
φοροποιημένο σύστημα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης αντίστοιχα προς την 
παράδοση και τον πολιτισμό κάθε χώρας, μας υποδεικνύουν σοβαρότητα και 
περίσκεψη –οπωσδήποτε οι ιδέες του Humboldt προφυλάσσουν από νεοφι-
λελεύθερα η υπερσυντηρητικά ατοπήματα και ερείδονται στον κλασικό ευρω-
παϊκό πολιτισμό της αρχαιογνωσίας, της χριστιανικής καταλλαγής και της πα-
νεπιστημιακής ελευθερίας.

 
ΒίΒλίογραφία

Albritton, F. P. (2006). Humboldt’s Unity of Research and Teaching: Influ-
ence on the Philosophy and Development of Higher Education in the 
U.S. διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://ssrn.com/abstract=939811 [πρό-
σβ. 20 Απρ. 2016]. 

Alt, R. (ed.) (1949). Erziehungsprogramme der Französischen Revolution: Mi-
rabeau-Condorcet-Lepeletier. Berlin & Leipzig: Volk und Wissen.

Altbach, P. G., Reisberg, L. & Rumbley, L. E. (2010). Trends in Global Higher Ed-
ucation: Tracking an Academic Revolution. Rotterdam: Sense.

Altbach P. G. & Salmi, J. (Eds.) (2011). The Road to Academic Excellence: The 
Making of World-Class Research Universities. Washington, DC: World Bank.

Ash, M. G. (2006). Bachelor of What, Master of Whom? The Humboldt Myth 
and Historical Transformations of Higher Education in German-Speaking 
Europe and the US. European Journal of Education, 41, 245-267. 

Aumüller, M. (2005). Innere Form und Poetizität. Die Theorie Aleksandr Poteb-
njas in ihrem begriffsgeschichtlichen Kontext. Frankfurt a.M.: Peter Lang. 

νικόλαος α. ε. καλοσπύρος
«Από την έρευνα στη διδασκαλία»: Η εφαρμογή των ιδεών του Wilhelm von Humboldt …



389

νικόλαος α. ε. καλοσπύρος
«Από την έρευνα στη διδασκαλία»: Η εφαρμογή των ιδεών του Wilhelm von Humboldt …

Barnett, R. (1990). The Idea of Higher Education. Buckingham: Open Univer-
sity Press.

Benner, D. (2003). Wilhelm von Humboldts Bildungstheorie. Eine prob-
lemgeschichtliche Studie zum Begründungszusammenhang neuzeitlicher 
Bildungsreform. 3η επηυξ. έκδ. Weinheim / München: Juventa.

Bernal, M. (1987). Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization, 
τόμ. 1: The Fabrication of Ancient Greece, 1785-1985, New Brunswick, NJ: 
Rutgers University Press.

Borsche, T. (1981). Sprachanansichten. Der Begriff der menschlichen Rede in 
der Sprachphilosophie Wilhelm von Humboldts. Stuttgart: Klett-Cotta.

Bursian, K. (1883). Geschichte der classischen Philologie in Deutschland: von 
den Anfängen bis zur Gegenwart. München & Leipzig.

Calder, W. M. III (1998, 2010). Men in their Books: Studies in the Modern History 
of Classical Scholarship. τόμ. [Ι και] ΙΙ. Hildesheim & New York: Georg Olms. 

Clark, B. R. (1995). Places of Inquiry. Berkeley: University of California Press. 
Clark, C. (2006). Iron Kingdom: The Rise and Downfall of Prussia 1600-1947. 

Cambridge, MA: Harvard University Press. 
Commager, H. S. (1963). The university and Freedom: “Lehrfreiheit” and 

“Lehrnfreiheit”. The Journal of Higher Education, 34, 361-370.
Darnton, R. (1979). The Business of Enlightenment: A Publishing History of the 

Encyclopédie, 1775-1800. Cambridge: Belknap.
Dysthe, O. & Webler, W. (2010). Pedagogical Issues from Humboldt to Bo-

logna: The Case of Norway and Germany. Higher Education Policy, 23, 
247-270. 

Espagne, M. (2005). Le philhellénisme entre philologie et politique. Un 
transfert franco-allemand. Revue germanique internationale, 1-2, 62-75. 

Fägerlind, I., & Strömqvist, G. (2004). Higher education reform in the glob-
al context - What ever happened to the Nordic model ?. In I. Fägerlind & 
G. Strömqvist (Eds.), Reforming Higher Education in the Nordic Countries: 
Studies of Change in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. In-
ternational Institute for Educational Planning, UNESCO, διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139015e.
pdf [πρόσβ. 20 Απρ. 2016].

Gall, L. (2011). Wilhelm von Humboldt. Ein Preuße in der Welt. Berlin: Pro-
pyläen Verlag. 

Geiger, R. L. (2004). To Advance Knowledge: The Growth of American Research 
Universities, 1900–1940. New Brunswick, NJ: Transaction.

Gellert, C. (Ed.) (1993). Higher education in Europe. London: Jessica Kings-



390

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Λογοτεχνία και Παιδεία

ley Publishers.
Goodall, A. H. (2009). Socrates in the Boardroom: Why Research Universities 

Should Be Led by Top Scholars. Princeton, NJ: Princeton University Press. 
Grube, K. (1935). Wilhelm von Humboldts Bildungsphilosophie: Versuch ein-

er Interpretation. Halle. 
Güthenke, C. (2008). Placing Modern Greece. The Dynamics of Romantic Hel-

lenism, 1770-1840. Classical Presences. Oxford & New York: Oxford Uni-
versity Press. 

Habermas, J. (1989). The New Conservatism. Cultural Criticism and the His-
torians’ Debate. έκδ. και μτφρ. του S. W. Nicholsen. Cambridge, MA: The 
MIT Press. 

Haym, R. (1856). Wilhelm Von Humboldt. Lebensbild und Charakteristik. Berlin. 
Henningsen, B. (2006). A Joyful Good-Bye to Wilhelm von Humboldt: The 

German University and the Humboldtian Ideals of “Einsamkeit and Frei-
heit”. In Neave, G., Blückert, K. & Nybom, T. (Eds.), The European Research 
University. An Historical Parenthesis? (pp. 91-107). New York κ.α.: Palgrave 
Macmillan.

Hentschke, A. & Muhlack, U. (1972). Einführung in die Geschichte der klas-
sischen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Hummel, P. (2000). Histoire de l’histoire de la philologie: étude d’un genre épis-
témologique et bibliographique. Genève: Droz.

Jeismann, K. E. & Lundgreen, P. (Eds.) (1987). Handbuch der deutschen Bil-
dungsgeschichte, τόμ. III: 1800–1870. Von der Neuordnung Deutschlands 
bis zur Gründung des deutschen Reiches. München: Beck. 

Jørgensen, C. M. (2012). Humboldt in Copenhagen: Discipline Formation in 
the Humanities at the University of Copenhagen in the Nineteenth Centu-
ry. In R. Bod, J. Maat & T. Weststeijn (Eds.), The Making of the Humanities, 
τόμ. II: From Early Modern to Modern Disciplines (pp. 377-396). Amster-
dam: Amsterdam Unibersity Press.

Kirchner, A. (1970). Wilhelm von Humboldt - Theorie der Bildung des Men-
schen. München: Grin.

Klingberg, L. (1990). Lehrende und Lernende im Unterricht. Berlin: Volk und 
Wissen. 

Kwiek, M. (2006). The Classical German Idea of the University Revisited, or on 
the Nationalization of the Modern Institution. Poznan University / Poland, 
The Center for Public Policy Studies. 

Liese, H. J. (1951). Wilhelm von Humboldt und das Altertum. Ein Beitrag zur 
Charakteristik seiner Persönlichkeit. διδ. διατρ. Münster. 



391

νικόλαος α. ε. καλοσπύρος
«Από την έρευνα στη διδασκαλία»: Η εφαρμογή των ιδεών του Wilhelm von Humboldt …

McNeely, I. & Wolverton, L. (2008). Reinventing Knowledge: From Alexandria 
to the Internet. New York: W.W. Norton & Company.

Menze, C. (1972). Grundzüge der Bildungsphilosophie Wilhelm von Humboldts. 
In H. Steffen (Ed.), Bildung und Gesellschaft (pp. 5–27). Göttingen: Vand-
enhoeck & Ruprecht.

Menze, C. (1975). Die Bildungsreform Wilhelm von Humboldts. Hannover 
κ.α.: Schroedel.

Metzger, W. P. (1955). The German Contribution to the American Theory of 
Academic Freedom. Bulletin of the American Association of University Pro-
fessors, 41, 214-230.

Müssler, F. (1908). Wilhelm von Humboldts pädagogische Ansichten im Lichte 
seiner ästhetischen Lebensauffassung. Langensalza. 

Neave, G. (1994). The Politics of Quality: developments in higher education 
in Western Europe 1992-1994. European Journal of Education, 29, 115-134. 

Nipperdey, T. (1986). “Preußen und die Universität. In Του ιδίου, Nachdenk-
en über die deutsche Geschichte. Essays. München: Beck. 

Nybom, T. (2003). The Humboldt Legacy: Reflections on the Past, Present and 
Future of the European University. Higher Education Policy, 16, 141-160. 

Nybom, T. (2007). A rule-governed community of scholars: the Humboldt 
vision in the history of the European university. In P. Maassen, & J. P. Ols-
en (Eds), University Dynamics and European Integration (pp. 55-79). Dor-
drecht: Springer. 

Oelkers, J. (2012). “Ist Bildung der Kern des Humanismus?”, Vortrag in der 
Universität Zürich am 15. März 2012, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://
www.ife.uzh.ch/dam/jcr:00000000-4a53-efcc-ffff-ffffc993133e/Zuerich-
Humanismus.pdf [πρόσβ. 20 Απρ. 2016]. 

Pavan, M. (1965). Su Wilhelm von Humboldt e la comprensione dell’anti-
chità classica. La Parola del Passato, 20, 326-346. 

Peacock, S. A. (2006). Struggling with the Daimon: Eliza M. Butler on Ger-
many and Germans. History of European Ideas, 32, 99-115.

Pfeiffer, R. (1936). Wilhelm von Humboldt der Humanist. Die Antike, 12, 35-48. 
Pfeiffer, R. (1976). History of Classical Scholarship from 1300 to 1850. Oxford: 

Clarendon Press.
Πυργιωτάκης, Ι. Ε. (2004). Το πανεπιστήμιο των αξιών: η πρόταση και η κλη-

ρονομιά του Wilhelm von Humboldt και η θέση της στον σύγχρονο κό-
σμο. Επιστήμη και Κοινωνία, 13, 1-17.

Quillien, J. (1991). L’anthropologie philosophique de G. de Humboldt. 2η έκδ. 
Lille: Presses Universitaires de Lille. 



392

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Λογοτεχνία και Παιδεία

Reiners, A. (2014). Humboldt versus Neoliberalism University Academics’ Per-
ception of Higher Education Changes in Germany and England. διπλωμα-
τική υποβλ. στο Stockholms universitet / Dpt. of Education. 

Renaut A. (2002). The Role of Universities in Developing a Democratic Euro-
pean Culture. In N. Sanz & Bergan S. (Eds), The Heritage of European Uni-
versities (pp. 119-127). Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Richter, W. (1971). Der Wandel des Bildungsgedankens. Die Brüder von Hum-
boldt, das Zeitalter der Bildung und die Gegenwart. Berlin: Colloquium-Ver-
lag. 

Riedel, V. (2009). Der Anteil Roms am Antikebild Wilhelm von Humboldts. In 
Του ιδίου (Ed.), Philosophie und Philologie: Reflexionen über Rudolf Schot-
tlaender. Literarische Antikerezeption zwischen Kritik und Idealisierung. 
Aufsätze und Vorträge. 3 (pp. 248-256). Jena: Bussert und Stadeler. 

Rüegg, W. (Ed.) (2004). Geschichte der Universität in Europa, τόμ. III: Vom 19. 
Jahrhundert zum zweiten Weltkrieg (1800-1945). München:Beck. 

Saure, F. (2013). Visions of Philhellenism in the Poetry of Wilhelm von Hum-
boldt: Between Historical Analysis and Idealized Modernity. Publications 
of the English Goethe Society, 82, 159-179.

Sauter, M. (1989). Wilhelm von Humboldt und die deutsche Aufklärung. Ber-
lin Duncker & Humblot.

Schalenberg, M. (1998). Die Rezeption des deutschen Universitätsmod-
ells in Oxford 1850-1914. In R. Muhs, J. Paulmann & W. Steinmetz (Eds.), 
Aneignung und Abwehr. Interkultureller Transfer zwischen Deutschland 
und Großbritannien im 19. Jahrhundert (pp. 198-236). Bodenheiom: Phi-
lo Verlagsgesellschaft. 

Schalenberg, M. (2001). Humboldt in Großbritannien. Oder: Was ein preus-
sischer Gesandter an englischen Universitäten ausrichten kann. In R. C. 
Schwinges (Ed.), Humboldt International. Der Export des deutschen Uni-
versitätsmodells im 19. und 20. Jahrhundert. Eine Einführung (pp. 231-
245). Basel: Schwabe.

Smith, J. M. (2009). The rippling of Verschiedenheit: Wilhelm von Humboldt 
on Philology, Usage and Intra-linguistic Diversity. European Romantic 
Review, 20, 237-245.

Spranger, E. (1909). Wilhelm von Humboldt und die Humanitätsidee. Berlin: 
Reuther & Reichard. 

Spranger, E. (1910). Wilhelm von Humboldt und die Reform des Bildungswes-
ens. Berlin: Reuther & Reichard. 

Stadler, P. B. (1959). Wilhelm von Humboldts Bild der Antike. Zurich & Stutt-

νικόλαος α. ε. καλοσπύρος
«Από την έρευνα στη διδασκαλία»: Η εφαρμογή των ιδεών του Wilhelm von Humboldt …



393

νικόλαος α. ε. καλοσπύρος
«Από την έρευνα στη διδασκαλία»: Η εφαρμογή των ιδεών του Wilhelm von Humboldt …

gart: Artemis Verlag.
Stiewe, B. (2011). Der “Dritte Humanismus”: Aspekte deutscher Griechenrezep-

tion vom George-Kreis bis zum Nationalsozialismus. Berlin & New York: de 
Gruyter.

Thiersch, F. (1838). Über den gegenwärtigen Zustand des öffentlichen Unter-
richts in den westlichen Staaten von Deutschland, in Holland, Frankreich 
und Belgien. Stuttgart: Cotta. 

Trabant, J. (2009). Humboldt, eine Fussnote?: Wilhelm von Humboldt als 
Gründergestalt der modernen Altertumswissenschaft. In A. M. Baertschi 
& C. G. King (Eds.), Die modernen Väter der Antike: die Entwicklung der 
Altertumswissenschaften an Akademie und Universität im Berlin des 19. 
Jahrhunderts (pp. 25-43). Berlin & New York: de Gruyter. 

Tremp, P. (2005). Verknüpfung von Lehre und Forschung: Eine universitäre 
Tradition als didaktische Herausforderung. Beiträge zur Lehrerbildung, 
23, 339-348.

Trow, M. (1973). Problems in the Transition from Elite to Mass Higher Educa-
tion. Berkeley: Carnegie Commission on Higher Education.

Wertz, M. (1996). Education and Character: the Classical Curriculum of Wil-
helm von Humboldt. Fidelio, 5, 1-15.

Wilamowitz-Moellendorff, U. von (1998). Geschichte der Philologie. Mit ei-
nem Nachwort und Register von Albert Henrichs. 3η ανατύπ. Stuttgart 
und Leipzig: B. G. Teubner.

Ξωχέλης, Π. (1983). Θεμελιώδη Προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης. 
Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη. 

AbstrAct 

Wilhelm von Humboldt had been a scholar lifelong committed to the study 
of the Greek classics; perhaps a prominent example of the important role of 
Ancient Greek literature and art in 19th-century German thinking. It was in 
Humboldt’s conception of academic operation that ideology and interest 
came together to turn research into the university phenomenon we know 
today by adjusting the philological seminaria to the true spirit of Wissen-
schaft, whereby ancient Greek literature as taught in the humanities’ Gym-
nasia could promote critical thinking and help the German national con-
sciousness, reconciling it with modernity but distinguishing it from French 
culture, which he regarded as being rooted in the Roman tradition. The bril-
liance of Humboldt’s idea was the claim that basic science (Wissenschaft) 
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was itself practical in humanistic teaching, since the Humboldtian model 
underlined the unity between research and teaching. Humboldt created 
an educational system based on unbiased knowledge and analysis, com-
bining research and teaching and allowing students to choose their own 
course of study. The University of Berlin, later named after him, envisaged 
an ideal of Bildung, which aimed mainly to allow students to build individ-
ual character by choosing their own way. 
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λογοτεχνικοί χαρακτήρες στο έργο 
του κώστα μουρσελά Βαμμένα κόκκινα μαλλιά. 

οι κοινωνιολογικές και πολιτισμικές 
προσεγγίσεις στη δόμησή τους

Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος

αντί προλογου

«Αυτός που έχει την τύχη να γεννηθεί, για να υπάρξει ως λογοτεχνι-
κός χαρακτήρας, μπορεί να αστειεύεται ακόμη και με τον θάνατο. Θα 
πεθάνει ο άνθρωπος, ο συγγραφέας, το εργαλείο της δημιουργίας. Η 
δημιουργία του δεν θα πεθάνει ποτέ»1.

Η μεταπολεμική και η σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία από τον Β΄ παγκόσμιο 
πόλεμο ως και τις αρχές του 21ου αιώνα στεγάζει διαφορετικές γενιές πεζο-
γράφων με διακριτά χαρακτηριστικά. Σπεύδω να διευκρινίσω πως δεν προτί-
θεμαι να προβώ σε κανενός είδους θεωρητικής προσέγγισης του πεδίου πα-
ρά μόνο να καταθέσω την άποψή μου πως ο Θεσσαλονικιός Νίκος Μπακό-
λας και ο Πειραιώτης Κώστας Μουρσελάς αποτελούν ξεχωριστές λογοτεχνι-
κές προσωπικότητες της περιόδου αυτής. Είναι καιρός δε να μελετηθούν συ-
γκριτικά δύο από τα κορυφαία τους μυθιστορήματα Η μεγάλη πλατεία (1987) 
του Μπακόλα και τα Βαμμένα κόκκινα μαλλιά (1989) του Μουρσελά, καθώς στο 
πλαίσιο των μυθιστορηματικών μεγάλων αφηγήσεων αποτυπώνουν και εμ-
βαθύνουν με συγκλίνοντες τρόπους στις μεγάλες διαψεύσεις του καιρού μας. 
Και τα δύο συγκαταλέγονται στα σπουδαιότερα μυθιστορήματα της σύγχρο-
νης μεταπολεμικής λογοτεχνίας. Και τα δύο ανήκουν σε αυτά που η θεωρία 
της λογοτεχνίας ονομάζει «μυθιστορήματα πόλης». Ο χρονότοπος της πλο-
κής τους σαρκώνεται σε αστικό περιβάλλον και είναι ακριβώς αυτή η έντα-
ξη που επιτρέπει την ευχερέστερη ανάδειξη των κοινωνικοπολιτικών προ-
βλημάτων, την αποδοχή ή και την πρόφαση για τη συζήτηση περί διαφορε-
τικότητας, την αμφισβήτηση της οικογενειακής συνθήκης, την καταναλωτι-
κή συμμετοχή, τη ματαίωση και την καταπάτηση των συλλογικών οραμάτων. 

Η ιστορική ύλη αξιοποιείται δραματουργικά με τις όποιες επιλεκτικές και 
αποσπασματικές μεταγραφές τους. Ο ιδιωτικός χώρος συμφύρεται με τον δη-

1.  Pirandello, L. (1920). Έξι πρόσωπα αναζητούν συγγραφέα.
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μόσιο, ενώ η ύπαιθρος δεν συνιστά πια το ασφαλές καταφύγιο που αναζητή-
θηκε μέσα στην πόλη, καθώς η επικράτηση του ατομικού συμφέροντος σε βά-
ρος του συλλογικού στάθηκε το μεγαλύτερο εμπόδιο στην πραγμάτωση της 
συγκεκριμένης επιδίωξης. Το νέο πεδίο δράσης, η πόλη, αποτέλεσε για τους 
κατοίκους της πηγή άγχους και ανωνυμίας και για τους συγγραφείς που την 
ανέδειξαν σε οργανικό στοιχείο της πλοκής των έργων τους σε ιδανικό σκη-
νικό τους. Το μυθιστόρημα Βαμμένα κόκκινα μαλλιά αποτέλεσε best seller, αν 
αυτό έχει κάποια σημασία ή αξία, και οι πωλήσεις του ξεπέρασαν με χαρακτη-
ριστική ευκολία τις 200.000 αντίτυπα (σ’ αυτό σίγουρα βοήθησε και η επιτυ-
χημένη του μεταφορά στην τηλεοπτική οθόνη από τον Κώστα Κουτσομύτη).

Ο Μουρσελάς έχει βιώσει τον εμφύλιο πόλεμο, τις διώξεις που ακολούθη-
σαν και την ασφυκτική πολιτική κατάσταση μέχρι το 1963, την επτάχρονη δι-
κτατορία. Η άνευ προγραμματισμού προσπάθεια ανασυγκρότησης του κρά-
τους, η εγκατάλειψη της υπαίθρου, η συσσώρευση του μισού ελληνικού πλη-
θυσμού στην Αθήνα, η μετανάστευση, η ανατροπή πατροπαράδοτων αξιών, 
οι μεταπολιτευτικές εμπειρίες εντάσσονται αριστουργηματικά στον καμβά 
της μυθοπλασίας του μυθιστορήματος που εξετάζουμε. Οι αναγνώστες θα 
διαβάσουν σ’ αυτό την ελληνική ζωή των τελευταίων πενήντα χρόνων μέσα 
από μία συγκλονιστική ερωτική ιστορία (ο έρωτας παραμένει πάντοτε η κινη-
τήρια δύναμη του έργου) που αναδεικνύει ταυτόχρονα την ανάγκη για μεγα-
λύτερη κοινωνική χειραφέτηση και μικρότερη κοινωνική ανισότητα, καθώς οι 
παλιές ιεραρχίες ανατρέπονται, αλλά ο φόβος και ο συντηρητισμός δεν υπο-
χωρούν. Ο συγγραφέας στηλιτεύει το νέο είδος Έλληνα που χαρακτηρίζεται 
από έλλειψη αναστολών για την κατασπατάληση της συλλογικής περιουσί-
ας, την υποκριτική στάση και συχνά την απουσία ή απεμπόληση της εθνικής, 
ταξικής και της προσωπικής αξιοπρέπειας. Πραγματικοί και μυθοπλαστικοί 
ήρωες βρίσκονται στο ναδίρ των συλλογικών οραμάτων.

 Εκείνο όμως που εντυπωσιάζει στην περίπτωση του συγκεκριμένου λο-
γοτεχνήματος είναι πως τα παραπάνω επιτυγχάνονται από μία εντυπωσιακή 
κειμενική «συνομιλία» 60 και πλέον μυθιστορηματικών ηρώων. Στα Βαμμένα 
κόκκινα μαλλιά συναιρούνται ευρηματικά η ρεαλιστική-περιγραφική θεώρη-
ση της δράσης των μυθοπλαστικών χαρακτήρων με τη διερεύνηση του αν-
θρώπινου ψυχισμού τους. Μέσα από την αναπαράσταση των σχέσεων των 
ηρώων η πραγματικότητα αναδύεται απογυμνωμένη από συμβατικούς μύ-
θους. Η γραφή του Μουρσελά είναι ρεαλιστική ως επί το πλείστον και εύκο-
λα αναγνωρίζει ακόμα και ο ευκαιριακός αναγνώστης τη θεατρική της κατα-
γωγή, ειδικά στα διαλογικά μέρη. Μάστορας στους διαλόγους ο συγγραφέ-
ας, μα πρώτα απ’ όλα ευαίσθητος, ανθρώπινος.
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Η θεωρία τΗς λογοτεχνίας γία τους χαρακτΗρες

Ο Αριστοτέλης είναι ο πρώτος που κάνει λόγο στο βιβλίο του Περί ποιητι-
κής για πράξη και ήθος, θέτοντας ουσιαστικά τις δύο θεωρήσεις που ανα-
φέρονται στον λογοτεχνικό χαρακτήρα, τον οποίο θεωρεί απαραίτητο για 
την ύπαρξη ενός λογοτεχνικού έργου. Με την πράξη, ο Αριστοτέλης αντι-
λαμβάνεται τον λογοτεχνικό ήρωα ως υποκείμενο δράσης, ένα ποιητικό αί-
τιο, που δεν διαθέτει αναγκαστικά ψυχολογικά χαρακτηριστικά, τα οποία 
είναι προαιρετικά, ενώ με το ήθος τον προσεγγίζει ως μορφή ψυχολογική 
που διαθέτει προσωπικότητα. Η εξέλιξη στις θεωρήσεις για τον ρόλο και τις 
κειμενικές λειτουργίες του λογοτεχνικού ήρωα στη θεωρία της λογοτεχνίας 
παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, αλλά προφανώς δεν μπορούν ούτε 
καν να αναφερθούν στο παρόν άρθρο. Το βασικό πάντως αντιθετικό δίπο-
λο συνιστούν από τη μία μεριά η οντολογική προσέγγιση -οι ήρωες αποτε-
λούν ψυχολογικές προσωπικότητες «ομοούσιες» με τους ανθρώπους- και 
από την άλλη η λειτουργική άποψη -απλώς επιτελούν κειμενικές λειτουρ-
γίες, άρα έχουν υποβιβασθεί σε προϊόντα πλοκής. 

Ανάλογα πάλι από ποια σκοπιά εξετάζονται οι ήρωες, του συγγραφέα, 
του κειμένου ή του αναγνώστη, θεωρούνται:

α) οντότητες που προϋπάρχουν του κειμένου στο μυαλό του συγγρα-
φέα και εμφανίζονται στην αφήγηση για να δράσουν – παραδοσιακή τάση 

β) κομμάτια του κειμένου που επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες –
βασισμένη στον στρουκτουραλισμό και εφαρμοσμένη με οξυδέρκεια σε 
σύγχρονα και παλαιότερα κείμενα, που στέκει όμως με αμηχανία μπροστά 
σε μοντέρνα και μεταμοντέρνα έργα όπου η πλοκή είναι υποτυπώδης και 
η δράση των χαρακτήρων στατική

γ) νοητικές κατασκευές που δομούνται στη συνείδηση του αναγνώστη 
μέσα από την πρόσληψη του κειμένου - απορρέει από τις σύγχρονες θεω-
ρίες της πρόσληψης και της αναγνωστικής απόκρισης 

Ανάλογα με τη θέση του χαρακτήρα στην αφηγηματική δομή οι σύγ-
χρονες θεωρίες της αφήγησης διακρίνονται σε αναλυτικές (θεωρίες ορισμέ-
νων Pώσων φορμαλιστώ2 και Γάλλων στρουκτουραλιστών) (Genette, 1983) 
και συνθετικές (θεωρίες του Roland Barthes3 και του Boris Tomashevsky) 

2. Για λεπτομερή ανάλυση των Ρώσων Φορμαλιστών, βλ. Τzvetan Todorov, Some Approaches to 
Russian Formalism. Στο Stephen Bann & John Bowlt (επιμ.), Russian Formalism, Barnes and Noble, 
New York 1973, pp. 6-19.
3. Roland Barthes, Image-Music-Text, αγγλική μτφρ. Stephen Heath, Collins, London 1977. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεταστροφή του Barthes το 1970, όταν δεν θεωρεί πια το χαρακτήρα 
υφιστάμενο της δράσης, αλλά αναγνωρίζει πως διαθέτει ένα ξεχωριστό κώδικα, τον σημειακό. Στη 
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(Tomashevsky, 1965), των οποίων η διαφορά γίνεται σαφής μέσω των μεθό-
δων περιγραφής της έννοιας του χαρακτήρα που χρησιμοποιούν (Wallace, 
1986). Στις πρώτες και για χάρη μιας βαθύτερης μελέτης η αφήγηση κατα-
κερματίζεται και τα κομμάτια της (αφηγητής, σκηνικό, χαρακτήρες, πλοκή) 
φαίνεται να λειτουργούν σαν τα γρανάζια μιας μηχανής. Η αλληλενέργεια 
τους είναι απαραίτητη και τα όριά τους είναι σαφή. Την αντίδρασή τους σε 
αυτήν την προσέγγιση εκφράζουν οι υποστηρικτές των συνθετικών θεωρι-
ών, οι οποίοι θεωρούν πως οι λειτουργίες και οι χαρακτήρες είναι αναπό-
σπαστα κομμάτια με αμοιβαίες σχέσεις που αλληλοπροσδιορίζονται. Ιδι-
αίτερη συμβολή στη λογική των συνθετικών θεωριών αποτελούν οι εργα-
σίες του Greimas, ο οποίος καταφεύγει και σε συντακτική ορολογία θεμε-
λιώνοντας τη διάκριση ανάμεσα στους συντελεστές (actants), στοιχεία της 
αφηγηματικής δομής και στους τελεστές (acteurs), αναγνωρίσιμες μονά-
δες μέσα στο αφήγημα4. Οι τελεστές μπορεί να είναι πολλοί, όπως πολλά 
μπορεί να είναι και τα πρόσωπα ενός μυθιστορήματος, ενώ οι συντελεστές 
περιορίζονται σε έξι (Υποκείμενο-Αντικείμενο+[Πομπός-δέκτης,Συμπαρα-
στάτης-Αντίμαχος]). 

Οι τελεστές, όπως και οι συντελεστές, μπορούν να αναφέρονται όχι μό-
νο σε πρόσωπα, αλλά και σε ζώα, σε άψυχα αντικείμενα ή αφηρημένες έν-
νοιες (π.χ. το μέλλον του πλανήτη). Στην ίδια λογική αναπτύσσεται και η με-
ταστρουκτουραλιστική θεωρία της αποδόμησης, βάσει της οποίας όλα είναι 
κείμενο. Η «μεταφυσική» του χαρακτήρα απορρίπτεται σε αυτό το πλαίσιο, 
καθώς «δεν υπάρχει τίποτε εκτός κειμένου»5. 

Μία ενδιάμεση συνδυαστική θέση μεταξύ των δύο ακραίων τάσεων που 
ταυτίζουν τους χαρακτήρες πότε με τους αληθινούς ανθρώπους και πό-
τε με απλές λέξεις, προτείνει ο Seymour Chatman και η Shlomith Rimmon – 
Kenan με έμφαση στη συγκρότησή τους από τον αναγνώστη (Rimmon –
Kenan, 1983: 33).

Συγκεκριμένα, η S. Rimmon – Kenan υποστηρίζει πως οι δύο φαινομε-
νικά αντίθετες θεωρίες, αντιστοιχούν σε διαφορετικές πλευρές της αφήγη-
σης. Όταν εστιάζουμε στην «ιστορία», δηλαδή στο «τι» της αφήγησης που 
διαμορφώνεται σε ένα προλεκτικό επίπεδο, οι χαρακτήρες δεν συνιστούν, 

μελέτη του S/Z το 1970, o Barthes αλλάζει τις απόψεις του για τους λογοτεχνικούς χαρακτήρες και 
μετατοπίζεται προς μια πιο μετριοπαθή άποψη. Τώρα πλέον αναγνωρίζει την προσωπικότητα του 
λογοτεχνικού χαρακτήρα και την υπεροχή του ήρωα συγκριτικά με τη δράση και την πλοκή. 
4. A[lgirdas] J[ulien] Greimas, 1991 (α΄ έκδοση Les Actants, les Acteurs et les Figures. Du Sens II, Seuil, 
1983).
5. “Il n’ y a pas de hors-texte” η διάσημη φράση του Jaques Derrida στο έργο του De la Grammatologie. 
Βλ. Ζακ Ντερριντά, Περί Γραμματολογίας, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1990, σ. 274.
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βέβαια, ανθρώπινες υπάρξεις, αλλά είναι κατασκευές που τους δίνονται αν-
θρώπινα γνωρίσματα. Όταν επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στο αφή-
γημα, δηλαδή στο «πώς» της αφήγησης, οι χαρακτήρες αποτελούν σύνθε-
ση λεκτικών σχεδιασμών και τότε δεν μπορούν να διαχωριστούν από το κεί-
μενο. Η διάκριση των δύο επιπέδων υπογραμμίζεται και από τον Seymour 
Chatman που προβάλει το επιχείρημα πως η πλοκή και οι χαρακτήρες εί-
ναι δύο κομμάτια που αποθηκεύουμε και ανακαλούμε ξεχωριστά στη μνή-
μη μας (Chatman, 1978: 118). Μάλιστα, προχωρά στη διατύπωση μιας ανοι-
χτής θεωρίας για τους χαρακτήρες, η οποία για να είναι βιώσιμη, οφείλει να 
τους αναγνωρίζει σαν «αυτόνομες υπάρξεις» και όχι μόνο σαν λέξεις ή λει-
τουργίες της πλοκής. Οι αναγνώστες ανακατασκευάζουν τις «προσωπικό-
τητες» των χαρακτήρων, οι οποίες αποτελούν ανοιχτές δομές που μπορούν 
να έχουν προεκτάσεις σύμφωνα με την αισθητική τους εμπειρία. Με άλλα 
λόγια, είναι κατασκευές που δεν είναι πρόσωπα, αλλά «σαν πρόσωπα». Αυ-
τό, όμως, δε σημαίνει ότι ο εμπλουτισμός και η επέκταση στερούνται ορί-
ων. Βασίζονται στο κείμενο και οριοθετούνται από αυτό. 

Στη γνωστική θεωρία για τους μυθιστορηματικούς χαρακτήρες του Ralf 
Schneider υπογραμμίζεται η σημασία των νοητικών λειτουργιών που επιτε-
λούνται κατά τη διάρκεια της κατασκευής των νοητικών αναπαραστάσεών 
τους. Ο εγκέφαλος λειτουργεί σαν πολλαπλός επεξεργαστής που «τρέχει» 
τις προσλαμβάνουσες πληροφορίες από διάφορα μονοπάτια, ενεργοποι-
ώντας σχήματα, δομές, γνωστικό και πολιτισμικό υπόβαθρο. Αποτέλεσμα 
αυτών των διεργασιών είναι η κατασκευή μοντέλων με νόημα. Αυτή είναι μια 
από τις βασικές διαφορές με άλλες θεωρίες που αφορούν στον αναγνώστη 
(όπως για παράδειγμα του S. Chatman που το «παραδειγματικό σύνολο γνω-
ρισμάτων» του παραπέμπει σε έναν κατάλογο επιθέτων που διαρκώς με-
γαλώνει ή έστω αναπροσαρμόζεται). Ενώ η ανάγνωση προχωρά, καινού-
ρια δεδομένα εμπλουτίζουν την κατασκευή και το άτομο δίνει στην ανα-
παράσταση λεπτομέρειες. Στην περίπτωση που ένα δεδομένο αντικρούει 
στην υπάρχουσα δομή, ο αναγνώστης μπορεί να αναδιατάξει τη διάρθρω-
ση του μοντέλου του ή να απορρίψει το νέο δεδομένο. 

Η σημασία του νοήματος στα μοντέλα αναπαράστασης των χαρακτή-
ρων είναι θεμελιώδης, λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας που έχει 
η μνήμη. Με βάση τη θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών και τις εποικο-
δομητικές θεωρίες μάθησης, μπορούμε να συμπεράνουμε πως ο αναγνώ-
στης, όταν διαβάζει μια λέξη, παράγραφο ή κομμάτι ενός κειμένου, εστιά-
ζει την προσοχή του σε συγκεκριμένα σημεία, στα οποία βασίζει κάποια χα-
ρακτηριστικά ενός μυθιστορηματικού προσώπου. Τα χαρακτηριστικά αυ-
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τά δεν μπορεί να τα διατηρήσει στη μνήμη του, όταν απομακρυνθεί από το 
κείμενο, ή μπορεί για πολύ λίγο, χωρίς να τα επεξεργαστεί. Κατά την επε-
ξεργασία τους θα τα εντάξει σε δομές με νόημα, οι οποίες θα αποθηκευ-
τούν στη μακρόχρονη μνήμη, ώστε η ανάκλησή τους να μπορεί να κατα-
στεί δυνατή, αν χρειαστεί. Θα ήταν αδύνατο να κατανοήσει ένα μυθιστόρη-
μα, αν για κάθε πρόσωπο που εμφανιζόταν σε αυτό κατασκεύαζε μακρο-
σκελείς καταλόγους χαρακτηριστικών που θα έπρεπε να απομνημονεύσει 
(Schneider, 2001: 607-639). 

Στη λογική των αναλυτικών προσεγγίσεων εντάσσεται και η σημαντι-
κή μελέτη του Joseph Ewen πρότεινε την ανάλυσή τους όχι σε διακριτές 
κατηγορίες, αλλά σε ένα «συνεχές» που απαρτίζεται από τρεις άξονες: α) 
την πολυπλοκότητα, β) την ανάπτυξη και γ) τη διείσδυση στην εσωτερική 
ζωή6. Δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στην πρωτοπόρο μελέτη 
του Forster,7 η οποία συμπληρώθηκε από την Rimmon-Kenan (1983: 40). 
Σύμφωνα με αυτές στους επίπεδους χαρακτήρες εντάσσουμε τους μυθιστο-
ρηματικούς ήρωες που δεν είναι δεν είναι επαρκώς αναπτυγμένοι, η προ-
σωπικότητά τους δεν εξελίσσεται και συνοψίζεται μόνο σ’ ένα ή δύο χαρα-
κτηριστικά, όπως για παράδειγμα η καλοσύνη, η εκδικητικότητα, η τεμπε-
λιά κ.λπ. Στους στερεοτυπικούς όσους συγκεντρώνουν συγκεκριμένα χαρα-
κτηριστικά μιας κοινωνικής ομάδας ή μιας ομάδας με προσδιορισμένο πο-
λιτισμικό πλαίσιο και ηθική πλαισίωση. Αντίθετους ή κατ’ αντίστιξη χαρακτή-
ρες λογίζουμε τους ελάσσονος σημασίας ήρωες των οποίων τα χαρακτη-
ριστικά έρχονται σε αντίθεση με των κυρίαρχων ηρώων. Σφαιρικούς ή πλή-
ρως αναπτυγμένους εκείνους των οποίων τα περισσότερα χαρακτηριστικά 
αποκαλύπτονται μέσα στην ιστορία. Οι σφαιρικοί χαρακτήρες πείθουν με 
την αληθοφάνειά τους και δυνητικά μπορούν να εκδηλώσουν απρόβλεπτη 
συμπεριφορά. Τέλος, όταν η εξέλιξη μιας ιστορίας επηρεάζει και μεταβάλει 
έναν χαρακτήρα εσωτερικά ή εξωτερικά κάνουμε λόγο για δυναμικό χαρα-
κτήρα ή για τη δυναμική των ηρώων.    

ο αφΗγΗτΗς, πρωταγωνίςτΗς καί ενδοκείμενίκος ςυγγραφεας 
κωνςταντΗς μανολοπουλος

Ο Μουρσελάς δεν έκρυψε, τουναντίον, πως η ιδέα συγγραφής ολόκληρου 
του μυθιστορήματος γεννήθηκε από τον ανατρεπτικό χαρακτήρα του πραγ-

6. Joseph Ewen, The theory of character in narrative fiction, Hasifrut, 3, 1971, pp. 1-30. 
7. E.M. Forster, Aspects of a Novel., Penguing, Harmonbdworth 1963 και 1974 (1927).
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ματικού προσώπου Μανόλη Αυτιά, τον οποίο γνώρισε στις τελευταίες τά-
ξεις του Γυμνασίου, και στο έργο μας παρουσιάζεται ως Εμμανουήλ Ρετσί-
νας ή Λούης. Από τον Ζορμπά του Καζαντζάκη φρονώ πως είχαμε να δού-
με έναν τόσο στέρεα δοσμένο και ενδιαφέροντα μυθιστορηματικά ήρωα. 
«Ήταν ένας τύπος πανέξυπνος, ο οποίος δεν είχε βγάλει ούτε το δημοτικό αλ-
λά λάτρευε το διάβασμα και η δουλειά του ήταν να πουλάει βιβλία με δόσεις, 
με καρτέλες» («Κώστας Μουρσελάς: Πέρα από την πραγματικότητα δεν 
υπάρχει τίποτα», συνέντευξη Κων/νου Μουρσελά στην Κρυσταλία Πατού-
λη, 15/4/2013)8. Τον συγγραφέα εντυπωσίασε από την πρώτη τους γνωρι-
μία ο Λούης για την εξυπνάδα αλλά και την ευρυμάθειά του «Μου φαινόταν 
πραγματικά περίεργο πώς ένας άνθρωπος του δημοτικού γνώριζε τόσα πολ-
λά πράγματα. Ήταν αντικομφορμιστής και διέθετε μια ποιητική αναρχικότητα, 
μια ποιητική τρέλα. Ήταν ιδιαίτερα γοητευτικός και βαθιά ερωτεύσιμος. Η κύρια 
εντύπωση που μου έδινε είναι πως πρόκειται για έναν άνθρωπο που ξεπερνά 
την εποχή του.». (εφημ. «ΈΘΝΟΣ», «Ε», 31/1/2012). Αυτό όμως που έκανε τον 
Λούη να πάρει μυθικές διαστάσεις στο μυαλό του Μουρσελά ήταν η εξι-
στόρηση ενός προσωπικού του περιστατικού: «Μια μέρα ήρθε και μας είπε 
πως παντρεύτηκε. Μας έκανε εντύπωση, μια και δεν φαινόταν άνθρωπος των 
κοινωνικών συμβάσεων. Όταν λοιπόν τον ρωτήσαμε πώς αποφάσισε να πα-
ντρευτεί, εκείνος μας απάντησε πως μια πελάτισσά του, η οποία του χρώσταγε 
πολλές δόσεις, του πρότεινε να την παντρευτεί για να... πατσίσουν. Κι εκείνος 
την παντρεύτηκε... Ετσι απλά! Αυτή η φράση μου έφτιαξε όλο το χαρακτήρα 
και την έχω μέσα στο μυθιστόρημα, να την λέει ο Λούης. Η ζωή αυτού του αν-
θρώπου ήταν πραγματικά μια περιπέτεια...». (εφημ. «ΕΘΝΟΣ», «Ε», 31/1/2012) . 

Αν όμως ο Λούης ενέπνευσε τον Μουρσελά, η ονοματοδοσία του δεύ-
τερου πρωταγωνιστικού χαρακτήρα, του Κ ωνσταντή Μ ανολόπουλου, πα-
ραπέμπει άμεσα στον ίδιο τον πραγματικό συγγραφέα (Κώστας Μουρσε-
λάς). Ο Κωνσταντής, ο αφηγητής του μυθιστορήματος και ενδοκειμενικός 
συγγραφέας ενός βιβλίου που καταγράφει τις περιπέτειες του ίδιου και της 
παρέας του, αυτοχαρακτηρίζεται συχνά και με επαναληπτικότητα σε σημα-
σιολογικό επίπεδο -ευφυής αφηγηματική τεχνική του συγγραφέα- και συνι-
στά τον αντιθετικό χαρακτήρα του έτερου πρωταγωνιστή Λούη στα πλαί-

8. http://tvxs.gr/news/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%
CF%8C%CF%82/%CE%BA%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%
85%CF%81%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%82-%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B1-
%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3
%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-
%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CF%84
%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1
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σια μιας τεχνικής αντίστιξης. Ταυτόχρονα είναι και ένας δυναμικός χαρα-
κτήρας που ωριμάζει κατά τη διάρκεια του μυθιστορήματος, αφού τον πα-
ρακολουθούμε σε μία αναδρομική αφήγηση να ξετυλίγει τις μνήμες και τα 
γεγονότα που τον καθόρισαν, όπως και την μεταπολεμική Ελλάδα, από τη 
νεότητά του μέχρι το αφηγηματικό παρόν. Ο τολμηρός και συχνά αυτοανα-
φορικός λόγος του Μανωλόπουλου στεγάζει μνήμες και βιωμένες εμπειρί-
ες. Ο ενδοκειμενικός αφηγητής/συγγραφέας αντιπροσωπεύει το καταπιε-
σμένο, συντηρητικό και άτολμο κομμάτι της κοινωνίας. Ο λόγος του χωρίς 
σεμνοτυφίες στις πιο κρίσιμες στιγμές αποδιοργανώνεται συντακτικά και 
λογικά, για να αποδώσει πειστικότερα εφιαλτικές υπαρξιακές αναζητήσεις 
και καταστάσεις για τον μυθιστορηματικό χαρακτήρα και την ίδια στιγμή 
τον επελαύνοντα παραλογισμό της μετανεοτερικότητας που βιώνει κατά 
τη συγγραφή του έργου ο Μουρσελάς.

Ο Κωνσταντής μεγαλώνει στη φτωχογειτονιά του Περάματος στον Πει-
ραιά. Ο πατέρας του ήταν μεροκαματιάρης ράφτης και η μητέρα του νοι-
κοκυρά. Σε μικρότερη ηλικία ασχολείται μόνο με το σχολείο και τα μαθή-
ματα και δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα «κοινά» (σελ. 265: «Αν διάβαζες 
καμιά εφημερίδα πού και πού […] όχι όλο λογοτεχνία και σχολικά.»). Με-
γαλώνοντας σπουδάζει νομική και έχει ως φιλοδοξία να μπει στο δικαστι-
κό σώμα. Αναγνωρίζει τις θυσίες των γονιών του (σελ. 295), αλλά στην αυ-
τοκριτική του ως ώριμος άνδρας δεν διστάζει να χρεώσει στη μητέρα του 
πως (σελ. 125) «Σταγόνα σταγόνα μου έριξε μέσα μου την τσιγκουνιά της η 
μάνα μου. Δεν χαίρομαι τίποτα. Ούτε ένα ηλιοβασίλεμα με την κοπέλα μου, 
έτσι και στοιχίσει λίγο παραπάνω η έξοδος.». 

Ο καλύτερος του φίλος είναι ο Λούης, ο οποίος τον μυεί ουσιαστικά στην 
αριστερή παράταξη (σελ. 37), ασκεί μεγάλη επιρροή πάνω του και αποτε-
λεί το πρότυπο του (σελ. 82-83: «Έτσι, εξηγείται και η λατρεία μου γι’ αυ-
τόν […] Ασκεί κάποια μαγεία στους γύρω του.»), παρά το γεγονός ότι συ-
χνά o Κωνσταντής εμφανίζεται διχασμένος (σελ. 83: «Έχει καταντήσει δη-
λαδή μέσα μου ένα μοντέλο προς μίμηση και προς αποφυγή.»). Αυτός άλ-
λωστε ο προσωπικός διχασμός του ήρωα, ήδη από την εφηβική του ηλικία, 
συνιστά τον κεντρικό άξονα του μυθιστορήματος. Καλείται να επιλέξει ου-
σιαστικά ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς τρόπους ζωής. Από τη μια ο κοι-
νωνικά ασφαλής δρόμος, ο τακτοποιημένος οικογενειακά και οικονομικά, 
όπως τον επιθυμούσε η μητέρα του. Από την άλλη αυτός των προσωπικών 
του θέλω που είναι στρωμένος με περιπέτειες και αβεβαιότητες (σελ. 147: 
«Αν ακολουθούσες την τακτική της, σίγουρα δεν έβγαινες χαμένος. Όμως, 
δε θα είχες κερδίσει τον άλλο παράδεισο που σου πρότεινε ο Λούης. Αν εί-
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χες ακολουθήσει το Λούη, πάλι δε θα ‘σουν χαμένος, αλλά πάντα θα σου 
έμενε η αμφιβολία, αν έπραξες σωστά.»). 

Σταδιακά οι επιταγές του κοινωνικού συνόλου και τα επιτρεπτά πλαίσια 
στα οποία αναγκάζεται να κινείται, τον καταβροχθίζουν και συνθλίβουν το 
υπαρκτό στο βάθος περιπετειώδες και ανήσυχο πνεύμα του. Η σταδιακή 
απομάκρυνσή του από τον Λούη και ό,τι ο φίλος του σημαίνει για τον ίδιο 
τον πληγώνει (σελ. 129: «Πρόσεξα πως όσο περνάει ο καιρός, όποτε συνα-
ντάω τον Λούη, μας συνδέουν πιο πολύ οι μνήμες […] Αν τον έχανα, θα σή-
μαινε τη δική μου χρεωκοπία.», σελ. 336- 337: «Για να είμαι ειλικρινής, δε 
χάρηκα και τόσο που τον είδα, όπως θα χαιρόμουν άλλοτε […] Να μη σου 
κρύβομαι, λοιπό, δεν ένιωθα και τόσο άνετα μαζί του»). Ο Λούης είναι για 
τον ίδιο μια ιδέα, ένα σύμβολο της πραγματικής ζωής που νιώθει ότι τον 
έχει προδώσει με τις μικροσυμφεροντολογικές του επιλογές. Ο μόνος που 
καταφέρνει να του υπενθυμίζει τα όσα ο Κωνσταντής και συνεκδοχικά πολ-
λοί νεοέλληνες πρόδωσα (σελ. 489: «Όταν είδατε να ανέρχονται οι βλάκες, 
τα καθάρματα, οι φανφαρόνοι, τότε αντί να ανασυνταχτείτε, το γυρίσατε 
στον καλαματιανό. “Και μεις μαζί” είπατε και βουτήξατε στα σκατά. Πρόφα-
ση και άλλοθι και δικαιολογίες οι ιδεολογίες σας και φούμαρα τα περί πα-
τρίδας και οικογένειας και θρησκείας. Φούμαρα και σκατά»).

Η Μάρθα, η οποία συμπληρώνει το πρωταγωνιστικό τρίγωνο, αποτελεί 
τη γυναίκα της ζωής του. Ο καταπιεσμένος και ανομολόγητος έρωτάς του 
γι’ αυτήν διατρέχει όλο το έργο. Στις κρίσιμες στιγμές ο Κωνσταντής απο-
δεικνύεται δειλός και άτολμος (σελ. 167: «Λεπτό με λεπτό ένιωθα να λιώ-
νω, να παραλύω […] αισθάνθηκα να κατεδαφίζομαι μπροστά της», «Τι της 
λένε τώρα; Τι της προτείνουν; […] Προσπάθησα να γίνω και λίγο πιο απο-
καλυπτικός, να της πω κάτι πιο ερωτικό, πιο […] Περισσότερα δε μπόρε-
σα. Μέχρις εκεί έφτασα. Ήθελα να προσθέσω «πόσο μου αρέσεις, αλλά… 
Ήταν, όμως, ένα είδος εξομολόγησης κι αυτό.», σελ. 168: «Όσο μου μιλού-
σε εκείνη περί εκθέσεων και πόσο την είχαν επηρεάσει στη ζωή της εκεί-
νες οι κουβέντες μας, εγώ όλο σκεφτόμουν “Να της πιάσω το χέρι ή όχι; Να 
της πιάσω το χέρι ή όχι;”»). Η ερωτική του έλξη για τη Μάρθα γίνεται βασα-
νιστική (σελ. 306: «Ειδικά η Μάρθα μου είχε γίνει μόνιμος νταλκάς […] ντυ-
μένη τόσο έξαλλα, που σου θύμιζε περισσότερο ένα περιφερόμενο μανε-
κέν […] Στο γλέντι, λοιπόν, που έγινε μετά το γάμο κυριολεκτικά κατέρρευ-
σα, όταν αντίκρισα τη Μάρθα να λάμπει ανάμεσα στους καλεσμένους. Κομ-
ψότατη. Μινιατούρα.»). Νοιώθει ενοχές γιατί την πληγώνει διαρκώς, αλλά 
και γιατί εκείνη τον επικρίνει και απομακρύνεται από κοντά του επιλέγο-
ντας άλλους άντρες (σελ. 307: «Δεύτερος και καταϊδρωμένος ήρθα και πά-
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λι. Όχι δεύτερος. Τρίτος. Ούτε. Τέταρτος. Πρώτος ήταν ο Αργύρης. Δεύτε-
ρος ο Αγησίλαος και τώρα τρίτος ο Λιακόπουλος.»). 

Η σκηνή όπου τον χαστουκίζει αποτελεί ορόσημο για την εξέλιξη του 
έργου. Ντροπιασμένος και εξευτελισμένος αλλά ανήμπορος για ακόμη μία 
φορά να υπερβεί την έμφυτη δειλία του (σελ. 312: «Να με καταπιεί η γη, 
ήθελα. Τόσο εξευτελισμένος ένιωθα.», «Ναι, εκείνη τη στιγμή την έχανα για 
πάντα. Το ήξερα. Μου ‘ρθε να τρέξω, να την προλάβω. Πάλι δεν τόλμησα, 
πάλι.»). Σκηνές εξαιρετικής θεατρικής απόδοσης συνιστούν οι συγκεντρώ-
σεις σε ώριμη πλέον ηλικία της παρέας τους και το αναίτιο μίσος των πε-
ρισσότερων για τον απόντα Λούη. 

Η θέση του Κωνσταντίνου διαφοροποιείται και μάλιστα ξεχωρίζει ένα 
υπερασπιστικό ξέσπασμά του, το οποίο πυροδοτείται από την παρουσία 
της Μάρθας και τον οδηγεί να κερδίσει και πάλι τον αυτοσεβασμό του (σελ. 
375: «Όταν είδα τη ματιά της, δεν άντεξα. Μίλησα κι εγώ. Επιτέλους! – Μη 
λέτε μαλακίες, τους είπα […] Είναι γελοίο να βλέπετε το άσπρο μαύρο.», 
σελ. 376: «Για να αποδείξετε στον εαυτό σας ότι δεν πήρατε λάθος δρόμο 
στη ζωή σας […] Μπροστά στο Λούη, το επαναλαμβάνω όλοι, είμαστε νά-
νοι εμείς […] Αυτός είναι ο Λούης. Ενώ εμείς…»), (σελ. 342: «Κοίταξε, Μάρ-
θα. Φοβάμαι ότι μπροστά του είμαστε λίγο πολύ για κλάματα […] Μπάζα 
δεν πιάνουμε. Γι’ αυτό και θέλουμε να τον μικρύνουμε. Μπορεί και να τον 
φοβόμαστε. Μας ξυπνά κάπου και τη συνείδηση. Συμφωνώ μαζί σου. Επει-
δή μπορεί να μας ξεβρακώνει, τον αποφεύγουμε. Στο κάτω κάτω πληρώνει 
με αίμα την τρέλα του. Και να μην ξεχνάμε ότι έχει καταφέρει το ακατόρθω-
το. Να προσαρμόζεται δηλαδή παντού χωρίς να χάνει την ελευθερία του, 
να μένει αυθεντικός, όπως είναι.»). Για τον Κωνσταντίνο ο Λούης είναι κά-
τι σαν τον Χριστό, τον Οδυσσέα, τον Κολοκοτρώνη (σελ. 488- 489). Η πα-
ρακμιακή μετάλλαξη των φίλων του στην προσωπική τους ζωή, αλλά και η 
απομάκρυνση από το κοινό αξιακό τους σύστημα τον λυπεί (σελ. 342: «Και 
τότε άρχισα να παρατηρώ έναν έναν τους φίλους, καθώς ήταν ξαπλωμένοι 
στις πολυθρόνες, με προτεταμένες τις κοιλιές τους, σαν βάτραχοι - προγού-
λια, λίπη, πρησμένα μάγουλα, νεκρωμένα μάτια, - πενηντάρηδες κι φαλα-
κροί, ανούσιοι, χυδαίοι. Τρόμαξα. Τότε τους βάφτισα “η παρέα των αχρεί-
ων”. Ύστερα μελαγχόλησα.»). 

Ο Κωνσταντής, συναισθηματικά ανασφαλής και αναποφάσιστος, πα-
ντρεύεται την Ιουλία για μικροαστικούς συμφέροντα (σελ. 357: «Πάντα ανα-
ποφάσιστος εγώ και πάντα μπολιασμένος με τα πρέπει και τα μικροσυμφέ-
ροντα, που μου κάλυπτε τότε ο πεθερός Νικολαίδης, ούτε ν’ αφήσω την Ιου-
λία τόλμησα ούτε καν να ονειρευτώ τη Μάρθα.»). Για την «προσαρμοστικό-

τριαντάφυλλος Η. κωτόπουλος
Λογοτεχνικοί χαρακτήρες στο έργο του Κώστα Μουρσελά Βαμμένα κόκκινα μαλλιά …



405

τριαντάφυλλος Η. κωτόπουλος
Λογοτεχνικοί χαρακτήρες στο έργο του Κώστα Μουρσελά Βαμμένα κόκκινα μαλλιά …

τητά» του άλλωστε από τα νεανικά του χρόνια αυτοχλευάζεται κατ’ επανά-
ληψη (σελ. 256: «Φέρθηκα όχι μόνο ύπουλα […] διότι ενώ είχα μάθει ότι ο 
Λάζαρης είχε γραφτεί στην ΕΚΟΦ -μια παρακρατική φοιτητική οργάνωση- 
[…] εντούτοις έκανα την πάπια και δεν το αποκάλυψα. Βλέπεις, εκείνο τον 
καιρό ήθελα κι εγώ να πάω για δικαστικός, οπότε “καλά θα έκανα ν’ απέφευ-
γα τις προστριβές μαζί του”.») Ο γάμος και η σχέση που διατηρεί με την Ιου-
λία τον φθείρει και της χρεώνει, όπως και στη μητέρα του, την προσωπική 
του αδυναμία αντίδρασης (σελ. 318: «Αδυσώπητη η σκρόφα.», σελ. 320: «- 
Όχι εγώ, ρε Λούη. Η Ιουλία. Όλα αυτή τα σκέφτεται, όλα αυτή τα οργανώνει. 
Κάθε φορά με φέρνει προ τετελεσμένων», σελ. 334: «Αδυσώπητη η σκρό-
φα, εκεί να μου ρίχνει. Σκέφτεται συμφεροντολογικά και γι’ αυτό κάνει τό-
σες υποχωρήσεις με τη θεία Ευσταθία (σελ. 335: «Όταν έχεις κάνει σχέδια 
επί σχεδίων για την κληρονομιά της θείας Ευσταθίας, τι φωνάζεις κα τι πα-
ριστάνεις τον άντρα και τον νταή; […] Ο τέλειος εξευτελισμός. Το βούλω-
σα»). Ο συμβιβασμός με τον τρόπο ζωής, τις παρέες που επιλέγει η Ιουλία 
με την αξιόλογη περιουσία και τον ευκατάστατο πατέρα τον παγιδεύουν 
και σταδιακά τον εγκλωβίζουν ολοκληρωτικά (σελ. 377: «Με έπιασε πάλι ο 
ίδιος αιώνιος φόβος: «Αν μου δώσει τα παπούτσια στο χέρι, τι κάνω;), (σελ. 
337: «Άντε, τώρα να καταλάβει ο Λούης γιατί τα καταπίνω όλα, έτσι ξεκρέ-
μαστος που είμαι – το σπίτι στ’ όνομα της, ένας κολομισθός, διατροφές και 
δε σου βάζω τις απώλειες από τις κληρονομιές μπαμπά και θείας»). 

Η συνειδητοποίηση της κενότητας και της υποκρισίας της κοινωνικής και 
προσωπικής του ζωής θα επέλθει στο τέλος του έργου, δηλαδή στην ηλι-
κιακή ωριμότητα του αφηγητή. Αναλαμβάνει τις ευθύνες του και επιχειρεί 
να διορθώσει τα λάθη του. Έχει το θάρρος να αναγνωρίσει τον γιο του από 
τη σχέση του με τη Χαρούλα και από κει και πέρα να αλλάξει τρόπο ζωής 
παίρνοντας το ρίσκο να ακολουθήσει τις προσωπικές του επιθυμίες και πα-
ρορμήσεις (σελ. 411: «- Πήγα, Λούη, μη συνεχίζεις. Στο γιο μου, πήγα. Ωρι-
μάζει κάποτε ο άνθρωπος, αργεί αλλά ωριμάζει.», σελ. 412: «Όταν θέλω να 
ξεχαστώ να ηρεμήσω, πηγαίνω και τους βρίσκω[…] Έχω “αναγνωρίσει” το 
παιδί. Θέλω να πάρει τ’ όνομα μου. Τώρα, εκ των υστέρων, δε μετανιώνω 
για τίποτα, Λούη. Ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε σε μια ωραία στιγμή, σε μια 
στιγμή πάθους, πες καλύτερα. Μάλλον όλα έγιναν ακριβώς όπως έπρεπε 
να γίνουν.»). Ως αφηγητής προβαίνει σε έναν τραγικό και σπαρακτικό απο-
λογισμό για τη ζωή και τον τρόπο που έζησε ο ίδιος, αλλά και η παρέα του 
(σελ. 405: «Χαθήκαμε σε μίζερες σκέψεις και μικρότητες, χωρίς να λύσουμε 
το μέγα μυστήριο του κόσμου, για να μένει το άλυτο και αδυσώπητο. Πώς 
έζησες, γιατί έζησες έτσι όπως έζησες, τι θα μπορούσες να κάνεις και δεν 
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έκανες, για άλλο δρόμο έψαχνες για άλλο νόημα, λάθος κουδούνια, λάθος 
πόρτες χτύπησες, λάθος δρόμους πήρες, λάθος ανθρώπους αγάπησες, σε 
λάθος κρεβάτια κοιμήθηκες, σε λάθος σπίτια έζησες. Γιατί τέτοια περιφρό-
νηση σ’ αυτό που ονειρεύτηκες, σ’ αυτό που σχεδίασες;»). 

Κι ενώ ο Κωνσταντής παλεύει να ξεπεράσει τον ανούσιο τρόπο ζωής και 
τους φόβους τους, εκεί στην πιο κρίσιμη στιγμή για τον ίδιο, σαν από μηχα-
νής θεός ξεπροβάλει η Μάρθα. Το τηλεφώνημά της τον προτρέπει με τον 
τρόπο της να τα εγκαταλείψει όλα (σελ. 428: «Χτυπούσε το τηλέφωνο [...] 
Απίστευτο. Η Μάρθα ήταν!», σελ. 429: «Κοίτα σύμπτωση!... Να πάρει τηλέ-
φωνο πάνω που είχα σκεφτεί να την πάρω εγώ.»). Συγκλονιστική είναι και 
η τελευταία στιγμή του έργου, της συνάντησης και ερωτικής συνεύρεσης 
του Κωνσταντίνου και της Μάρθας» στο φτηνό ξενοδοχείο «Μυκήνες» (σελ. 
444: «Το κεφάλι μου θα φάω στο τέλος. Χίλιες φορές μικροαστός, την Πα-
ναγία μου. Αν δεν είσαι προετοιμασμένο για το άλμα, καλύτερα πίσω στις 
παντόφλες σου, στη δουλίτσα σου, στην Ιουλία σου […] Τι τα θες, μαλάκα, 
τα πέρα από τα όρια; […] Δεν είσαι έτοιμος από καιρό. Δεν έχεις κότσια. 
Κάτσε στ’ αυγά σου λοιπόν, γύρνα πίσω, ηλίθιε. Πού το πας;», σελ. 445: «Κά-
νεις νερά. Μέχρι πού θα πάει; Μπάζεις από παντού, ηλίθιε.»). Διχασμένος ως 
το τέλος ανάμεσα στους φόβους του και στο όνειρο που διστάζει να κάνει 
πραγματικότητα (σελ. 453: «Και ξαφνικά μπροστά στην είσοδο, μ’ έπιασε η 
αγωνία. Έκανα πίσω. «Όχι, ηλίθιε, μη διστάζεις, προχώρει […] όχι άλλο πια 
με την κολολογική σου, Μανολόπουλε, σε βαρέθηκα.»). 

Στο δωμάτιο που θα συναντηθούν, θα βρει τη Μάρθα (σελ. 455: «στο 
κρεβάτι, σκεπασμένη με μια κουβέρτα, με γυρισμένη τη πλάτη να κοιτά-
ζει τον τοίχο […] Πάνω στο κομοδίνο ένα μπουκάλι κονιάκ κι ένα μισο-
άδειο ποτήρι.»). Τον πλημμυρίζουν πλήθος συναισθημάτων και η ερωτι-
κή έξαψη τον κυριεύει ως τα μύχια της ύπαρξης του. Νιώθει να αναγεννιέ-
ται και ότι δεν χάθηκαν όλα για τον ίδιο (σελ. 462: «Με κοίταζε με εκείνα 
τα αιωνίως χαμογελαστά μάτια της και σιγά σιγά ένιωθα κάτι να λιώνει μέ-
σα μου, να ρευστοποιείται.»). Αρχικά επικρατεί αμηχανία (σελ. 460: «Δεν το 
περίμενα. Βρέθηκα εντελώς απροετοίμαστος για μια τέτοια πρόταση. Άρχι-
σαν να τρέμουν τα χέρια μου. Η παγωνιά του δωματίου, η αμηχανία, η δει-
λία […] Στο παντελόνι δίστασα λίγο. Γύρισα και την κοίταξα […] Το πουκά-
μισο το ξεκούμπωσα αλλά δεν το ‘βγαλα… Άρχισαν να ‘χουν ένα τρέμου-
λο τα χέρια μου.», σελ. 461: «Παρ’ όλ’ αυτά, εξακολουθούσα να έχω τρομε-
ρό τρακ. Κανένας ερεθισμός», αλλά στη συνέχεια το βίωμα είναι συγκλονι-
στικό (σελ. 466: «Ένιωθα να μετακινούνται μέσα μου σπλάχνα, καρδιές, να 
φουσκώνουν, να φουσκώνουν σαν να υψώνονται πανιά, να μη με χωράει 
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ο κόσμος, το σώμα μου επιτέλους, επιτέλους, δεν πέθαναν όλα ακόμα, δεν 
τέλειωσαν όλα ακόμα!»).

Η μελαγχολία, η απομυθοποίηση και το καταλάγιασμα των συναισθη-
μάτων θα ακολουθήσουν την ερωτική μαγεία (σελ. 466: «Αγάπη μου, της 
είπα και άρχισαν όλα να επανέρχονται στη θέση τους. Όλα ξεφούσκωσαν. 
Έφυγε ο άνεμος, χάθηκαν οι παφλασμοί και η γεύση της αλμυρής θάλασ-
σας, στο στόμα. Πάει, έφυγε κι αυτή.», σελ. 469: «Δε μιλούσαμε. Το αποφεύ-
γαμε […] Έπρεπε τόσα να πούμε και δεν έκανε την αρχή κανείς μας. Όπως 
τα παιδιά, στις εκθέσεις τους, που δεν ξέρουν πώς ν’ αρχίσουν, τι να γρά-
ψουν.»). Παρατηρεί ατέλειες στο σώμα της, τον πραγματικό κόσμο δηλαδή, 
που ο ανεκπλήρωτος πόθος τον έκανε να τις παραβλέπει προηγουμένως 
(σελ. 469: «Πρόσεξα πως το μπούτι της, αν και αδύνατο, είχε κιρσούς.»). Αι-
σθάνεται να τον κυριεύουν οι αμφιβολίες και τα ερωτηματικά για τον αν τε-
λικά η Μάρθα ήταν η σωστή γυναίκα για να ζήσει μαζί της (σελ. 470: «Άρα-
γε θα μπορούσα να ζήσω μαζί της την υπόλοιπη ζωή μου; σκέφτηκα.»). Το 
πέρασμα του σε αυτή τη συναισθηματική κατάσταση σηματοδοτεί και την 
κατάρρευση του ονείρου (σελ. 471: «Κοίταζα το δωμάτιο. Είχε χάσει τη μα-
γεία του. Γέμισε φαντάσματα, γέμισε πίκρα. Βάρυναν όλα. Σαν να λιγόστε-
ψε το οξυγόνο, σαν να έβγαινε μια μυρωδιά από λουλούδια που μαράθη-
καν.»). Το ίδιο νιώθει, όμως, και η Μάρθα. Όλο το δωμάτιο μυρίζει την απο-
φορά των χαμένων χρόνων «σαν κρίνοι και τριαντάφυλλα που σάπισαν» 
(σελ. 471). Συνειδητοποιούν πως άφησαν όλα αυτά τα χρόνια να τους γλι-
στρήσουν σαν το νερό ανάμεσα από τα δάχτυλα τους (σελ. 470: «- Άσε, μη 
λες τίποτα. Ξέρω, με ήθελες, σε ήθελα. Είδες όμως που τα σκατώσαμε; Αν 
στο γάμο του Δρακόπουλου, που χορεύαμε, που τελείωσες πάνω σου, αν 
δεν το έβαζες στα πόδια. Έψαχνα να σε βρω. Είχες φύγει. Γιατί είχες φύγει; 
Αφού το ήξερες, σε ήθελα, με ήθελες. Γιατί; Τι γελοίο! Θεέ μου!»). 

Όπως πάντα, έτσι και τώρα, ο Κωνσταντής ταλανίζεται από αμφιβολίες 
και προσπαθεί να αποδεχτεί τη νέα πραγματικότητα που διαμόρφωσαν οι 
επιλογές του. Η Μάρθα θα φύγει, ενώ ο ίδιος στο αποκορύφωμα της απελ-
πισίας και του απόλυτου εξευτελισμού του αντικρίζει στην υποδοχή του 
ξενοδοχείου την Ιουλία, τον Λιακόπουλο και τον Λάζαρη και λιποθυμάει 
από την έκπληξη και την ένταση (σελ. 482: «-Εσάς έχει έρθει ένα ζευγάρι μ’ 
ένα κύριο και σας περιμένει… Το Λιακόπουλο, το Λάζαρη, την Ιουλία […] 
Πρώτα λιποθύμησα κι ύστερα κατρακύλησα στα σκαλοπάτια. Ούτε σκυ-
λί να ήμουνα. Με άφησαν εκεί κι έφυγαν. Ούτε σκυλί να ήμουνα! Λέξη δεν 
είπαν. Τους έφτανε να ξέρω ότι με είδαν.»). Παλεύει ουσιαστικά πάντως με 
τη δειλή πλευρά του και για πρώτη φορά την υπερβαίνει. Υφίσταται τις συ-
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νέπειες της επιλογής του να αποκοπεί από τον κύκλο των συμφεροντολό-
γων με τους οποίους έκανε παρέα και πληρώνει το τίμημα με τη δυσμενή 
μετάθεση στον Έβρο (σελ. 483: «Δεν έβλεπα πια και κανένα από τον κύκλο 
των «αχρείων»[…] Μετά την “εκτέλεσή” μου στις “Μυκήνες”, πολύ γρήγορα 
βρέθηκα να υπηρετώ στον Έβρο»).

Στο επιλογικό κεφάλαιο του βιβλίου ολοκληρώνεται ταυτόχρονα η αφή-
γηση του Κωνσταντίνου ως μυθιστορηματικού ήρωα, αλλά και η συγγρα-
φή του βιβλίου του ενδοκειμενικά «Σαν να τον ακούω [τον Αγησίλαο] “Τε-
λείωνε, Μανολόπουλε, δώσε φινάλε, μην προσπαθείς να τα πεις όλα, δε λέ-
γονται όλα, δεν τα ξέρεις όλα. Θες δε θες, φινάλε ζωής αυτό θα είναι, τελεί-
ωνε” […] Πάντως, τόσα σου είπα και καλά καλά ακόμα δεν ξέρω ούτε γιατί 
σ’ τα είπα ούτε αν τα είπα σε σένα ή σε μένα. Τόσες ώρες και ειλικρινά ακό-
μα δεν ξέρω σε ποιον μιλούσα» (492). Οι αέναες αναβολές τερματίζονται, ο 
ήρωας, ο ενδοκειμενικός συγγραφέας, γαληνεύουν και ισορροπούν, όπως 
η θάλασσα «Γι’ αυτό την αγαπούσε και ο Λούης. “Δε θα τη δεις ακίνητη πο-
τέ, ξάδελφε. Γαληνεμένη όμως θα τη δεις!”» (493).

πρωτες (Ημίτελείς) ςυμπεραςματίκες παρατΗρΗςείς

Ο Μουρσελάς στα Βαμμένα κόκκινα μαλλιά δομεί μέσα από τις συγκρού-
σεις 60 και μυθιστορηματικών ηρώων τη συγκρότηση μίας τεράστιας κοι-
νωνικής τοιχογραφίας του μετεμφυλιακού ελληνικού κράτους. Ο Κωνστα-
ντής (αφηγητής και ενδοκειμενικός συγγραφέας), ο Λούης, η Μάρθα είναι 
σίγουρα οι πρωταγωνιστές, που χρήζουν μίας αναλυτικότερης διαλεκτικής 
συνεξέτασης, αυτοί που σηκώνουν στους ώμους τους το βάρος της ιστορι-
κής ευθύνης. Μέσα από την παρουσία και τη δυναμική τους εξέλιξη, από τις 
μικρές ανθρώπινες ιστορίες τους ο συγγραφέας αναδεικνύει με ψυχογρα-
φική οξύτητα τη μεγάλη Ιστορία. Ο αρχετυπικός χαρακτήρας των σχέσεών 
τους, εδώ ακριβώς πιστοποιείται η υψηλή συγγραφική τέχνη του Μουρσε-
λά, υπερβαίνει τη δεδομένη ιστορική συγκυρία που δυνητικά θα κατέτασ-
σε το έργο σε ένα από τα τόσα ιστορικά μυθιστορήματα του καιρού μας.
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Fictional characters are a structural element of the literary text. This finding 
is the safe criterion that allows us to explore the characters - heroes in Kostas 
Mourselas’s masterly novel, Dyed Red Hair, as we seek to study and highlight 
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the societal and cultural implications which are invested in them. In this 
particular novel of his, he records and represents a large number of multi-
faceted characters, which fit with ingenious and plausible manner in the 
novel’s storyline and in its spatial and temporal dimensions (scene), while 
nonetheless maintaining their autonomy, as they in no way degenerate 
into simple “parts” of the plot. In our work we study the fictional entities 
through a combination of methods of content analysis, with elements from 
the theory of narrative and that of characters.
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ςυγκλίσεις και αποκλίσεις της λογοτεχνικής 
αναπαράστασης της πόλης της φλώρινας 

στα έργα των πεζογράφων της

Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος, Άννα Π. Βακάλη, 
Αναστασία Καλαϊτζή 

Η λογοτεχνία τΗς πολΗς

Με τον όρο «λογοτεχνία της πόλης» -του άστεως, αστική λογοτεχνία- δεν 
πραγματοποιείται μία αναφορά σε κάποιο πάγιο και θεσμοποιημένο στον 
χώρο της ποιητικής λογοτεχνικό είδος. Πρόκειται ουσιαστικά για την επιλο-
γή της συγκεκριμένης οπτικής γωνίας της αποτύπωσης και διάθλασης της 
πραγματικής-ιστορικής πόλης στη λογοτεχνία και τη σχέση της πλασματι-
κής πόλης που δημιουργείται με την πραγματική (Κωτόπουλος, 2006: 6-11). 
Η ιδιομορφία αυτής της τοπογραφικά προσδιορισμένης λογοτεχνίας έγκει-
ται κυρίως στη θεματική της εστίαση, καθώς πολύ συχνά τα λογοτεχνικά 
πρόσωπα που ζουν και δραστηριοποιούνται στον αστικό χώρο που ανα-
παριστάται, υποχωρούν, μετατοπίζονται σε δεύτερο πλάνο και μοιάζουν 
να υποκαθίστανται από την «προσωπικότητα» που αποκτούν οι πλατείες, 
οι δρόμοι και οι γειτονιές. Στα κείμενα αυτά η πόλη μοιάζει να αποκτά τον 
ρόλο του αφηγητή (Τσιριμώκου, 1998: 9-53). 

Η πόλη «πρωταγωνιστής» παρουσιάζεται τόσο στην ανθρωπογεωγραφι-
κή και τοπογραφική της διάσταση, όσο και στα κοινωνικά και ιστορικά συμ-
φραζόμενα που αναπαριστά. Τη σκηνογραφία της συνιστούν οι δρόμοι, τα 
σοκάκια, τα κανάλια, οι πλατείες, τα επιβλητικά κτίρια και τα μνημεία, ενώ 
οι άνθρωποι που την κατοικούν κινούνται διακριτικά στο περιθώριο χωρίς 
να επιβάλλουν ή να φορτίζουν με την παρουσία τους τον περιβάλλοντα χώ-
ρο. Στη λογοτεχνία οι πόλεις στις οποίες διαδραματίζονται διάφορα διηγή-
ματα και μυθιστορήματα αποκτούν και αυτές με τη σειρά τους πρωταγωνι-
στικό ρόλο στην αφήγηση. Τα λογοτεχνικά κείμενα λειτουργούν και ως μια 
έμμεση χαρτογράφηση μιας συγκεκριμένης εποχής και ενός συγκεκριμέ-
νου χώρου, και μας αποδίδουν την ατμόσφαιρα, την εμπειρία, τη βιωμένη 
εμπειρία της διαμονής στις πόλεις αυτές. 

Κατά τους τρεις τελευταίους αιώνες η πόλη, ως το δεσπόζον μόρφω-
μα του αστικού χώρου, καθόρισε σε κάθε περίπτωση την πολιτιστική μοί-
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ρα του κόσμου (Λαδογιάννη, 1998: 158). Οι πόλεις της λογοτεχνίας δεν ταυ-
τίζονται με τις ιστορικές, τις πραγματικές πόλεις. Ο αστικός χώρος στη λο-
γοτεχνία δεν εξετάζεται κοινωνιολογικά, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του 
20ού

 
αιώνα, αλλά θεωρείται ένας νοηματικός χώρος που συνιστά φαινόμε-

νο επικοινωνίας (Λαγόπουλος, 1998: 23-32). Από τον 18ο αιώνα ως τις αρ-
χές του 20ού η γενική απεικόνιση της πόλης στα κείμενα μετατράπηκε από 
ένα στατικό σύνολο, κολλημένο στο χώρο, σε μια κινούμενη, ευμετάβλη-
τη έννοια που υπόκειται σε υποκειμενικά και αποσπασματικά σχόλια (Κω-
τόπουλος, 2006: 175). Ο μυθοπλαστικός χώρος ενδέχεται να είναι εντελώς 
φανταστικός, όπως οι επινοημένες Αόρατες Πόλεις του Ίταλο Καλβίνο, ή να 
ενσωματώνει δεδομένα αταίριαστα και ασύμβατα με το φυσικό ή το δομη-
μένο περιβάλλον που χρησιμεύει ως πρότυπο στη διήγηση, όπως για πα-
ράδειγμα το εφιαλτικό οργουελικό Λονδίνο στο 19841. 

Τα χρόνια αυτά και τα αμέσως επόμενα η πόλη παρουσιάζεται στη λο-
γοτεχνία ως χώρος που το κακό ευδοκιμεί και οι περισσότεροι μυθιστορι-
ογράφοι κρατούν αρνητική στάση απέναντί του. Παραδείγματα για αυτά 
είναι το Λονδίνο του Ντίκενς ή η Μόσχα του Ντοστογιέφσκι, ένα περιβάλ-
λον απόλυτα εξαθλιωμένο και απάνθρωπο. 

Στο σύγχρονο αστικό μυθιστόρημα διαπιστώνουμε ότι αυτό διαφορο-
ποιείται από τα μυθιστορήματα του προηγούμενου αιώνα ως προς τη σύ-
γκλιση δημόσιου και ιδιωτικού χώρου. Το σπίτι δεν αποτελεί πλέον τον κυ-
ρίαρχο τόπο του μυθιστορήματος, όπου διατηρούνταν η παράδοση της 
οικογένειας και της κοινωνικής τάξης και προστατεύονταν τα μέλη του. 
Οι ήρωες λειτουργούν έξω από αυτό, σε έναν περιβάλλοντα χώρο, με τον 
οποίο μάλιστα συνδιαλέγονται, όχι πάντοτε αποτελεσματικά. Η σαφής αυ-
τή μετατόπιση αποτέλεσε έναυσμα για συστηματικότερη ενασχόληση με 
το συγκεκριμένο θέμα, σε βάρος της μέχρι πρόσφατα ισχυρής παρουσίας 
των χαρακτήρων, της πλοκής και του περιεχομένου (Wirth-Nesher, 1996: 3).

Υπ’ αυτό το πρίσμα, οι έννοιες λογοτεχνία της πόλης και πόλεις της λογο-
τεχνίας (Τσιριμώκου, 1998: 9-53) χωρίς να ταυτίζονται, σε πολλά αλληλοσυ-
μπληρώνονται, σηματοδοτούν τις σχέσεις που αναπτύσσονται και δανεί-
ζουν στοιχεία η μία στην άλλη. Με τον πρώτο όρο, εξετάζεται πώς η ιστορι-
κή και αληθινή πόλη αποτυπώνεται στη λογοτεχνία, ενώ ο δεύτερος όρος, 
οι πόλεις της λογοτεχνίας, παραπέμπουν συχνά σε υπαρκτές, ιστορικές πό-
λεις, χωρίς ωστόσο να ταυτίζονται με αυτές. Δομικό στοιχείο του νεότερου 
λογοτεχνικού ρεαλισμού είναι το τέχνασμα της αληθοφάνειας (ή ρεαλιστι-

1. Ίταλο Καλβίνο, Οι αόρατες Πόλεις, μτφρ. Ε. Γ. Ασλανίδης – Σάσα Καπογιαννοπούλου, Οδυσσέας, 
Αθήνα 1983 και Τζ. Όργουελ, 1984, μτφρ. Ν. Μπάρτη, Κάκτος, Αθήνα 1999.
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κή ψευδαίσθηση) (Barthes, 1982: 91-118), ή διαφορετικά, η διαδικασία της 
αυθεντικοποίησης του λογοτεχνικού γεγονότος (Τσιριμώκου, 1998: 37).

Στην Ελλάδα η πόλη εμφανίζεται ως πρωταρχικό μυθοπλαστικό στοι-
χείο από τα μέσα του 19ου αιώνα, την εποχή δηλαδή του εκσυγχρονισμού 
και της αστικοποίησης που συντελείται στη χώρα μας. Στην ηθογραφική 
παράδοση που κυριαρχεί, ο λογοτεχνικός χώρος συγκροτείται από στοι-
χεία που χαρακτηρίζουν ιστορικά, κοινωνικά και πολιτιστικά τον αντικειμε-
νικό χώρο κατοικίας του Νεοέλληνα, τον διαρκώς ανανεούμενο και μετα-
βαλλόμενο υπαίθριο επαρχιωτικό χώρο της αγροτοκτηνοτροφικής Ελλά-
δας, και τον αστικοποιούμενο χώρο των πόλεων, όπου το συλλογικό υπο-
κείμενο βιώνει ενίοτε την αποδυνάμωση και την περιθωριοποίηση (Λαδο-
γιάννη, 1998: 154-15).

Η λογοτεχνία τΗς φλωρίνας

«Από μια πολίχνη των 12.000 δημοτών, που από την απελευθέρωση του 
1912 μέχρι τώρα δεν αυξάνονται και μήτε λιγοστεύουν, κι από ένα Νομό 
των μόλις 50.000 κατοίκων, πόση λογοτεχνία μπορεί να προσδοκά κανείς» 
σχολίαζε ο Μίμης Σουλιώτης στο εισαγωγικό σημείωμα του βιβλίου της 
σχετικής σειράς «Μια πόλη στη λογοτεχνία» (Σουλιώτης, 2002: 15) και χρή-
ζει συστηματικής επιστημονικής διερεύνησης η αλήθεια των λόγων του.

Η πνευματική κίνηση στη Φλώρινα εμφανίζεται πριν από την απελευθέ-
ρωση της από τους Τούρκους το 1912, ενώ μετά τη μικρασιατική καταστρο-
φή, όταν το δυναμικό αυτό ενισχύθηκε με πρόσφυγες που ήρθαν από τον 
Πόντο και τη Μικρά Ασία, η Φλώρινα απέκτησε πλέον αστικό χαρακτήρα. 
Τα επόμενα τριάντα χρόνια ο τοπικός Τύπος, εφημερίδες και περιοδικά, δι-
αδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη λογοτεχνική ανάπτυξη της πόλης. Μέ-
σα από τις σελίδες τους πρωτοπαρουσιάστηκαν όλοι οι κατοπινοί λογοτέ-
χνες της, ιστορικοί, λαογράφοι. Υπολογίζοντας όσους έχουν εκδώσει ένα 
ή περισσότερα βιβλία ή έχουν δημοσιεύσει πεζά ή ποιητικά κείμενα στον 
Τύπο της πόλης, διαπιστώνουμε ότι ο αριθμός τους πλησιάζει τους διακό-
σιους πενήντα (250). Οι λογοτέχνες εμπνέονται από την πόλη και την ιστο-
ρία της, επηρεάζονται από την κλειστή κοινωνία με τις παντός είδους κατα-
βολές της, καταγράφουν γεγονότα και εξωτερικεύουν συναισθήματα. Στο 
ύφος τους ανιχνεύεται με χαρακτηριστικό τρόπο η εσωτερικότητα, απόρ-
ροια του κλίματος, του βορινού τοπίου και του ιδιαίτερου ψυχισμού των 
κατοίκων. Στα κείμενά τους ενυπάρχει συχνά διάχυτη μία λυρική ευγένεια 
για την πόλη, με ρίζες και δεσμούς συναισθηματικούς. Άλλοτε πάλι, ανα-
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δύεται έντονα ο λόγος του συγγραφέα υποκειμενικός, που αντιπαλεύει τις 
υπαρξιακές του αγωνίες, τα αδιέξοδα, την ερημιά, εσωτερική και εξωτερική2.

Ο Μίμης Σουλιώτης αναφέρει ότι η λογοτεχνία στη Φλώρινα δεν έχει 
διαμορφώσει σχολή, ούτε συγκρότησε ποτέ αναγνωρίσιμο κοινό ύφος ή 
συλλογική τεχνοτροπία. Θεωρεί, επίσης, ότι διακρίνονται τέσσερις τάσεις 
στη λογοτεχνία της πόλης: μία αγείωτη, που παρασιωπά δηλαδή τους δεί-
κτες τοπικότητας, μια δεύτερη που εμφωλεύουν εναλλάξιμοι δείκτες τοπι-
κότητας, μια τρίτη που οι δείκτες τοπικότητας είναι ζωτικοί, δηλαδή, χωρίς 
αυτούς το κείμενο έχει μεγάλες απώλειες, και μια τέταρτη μερίδα φλωρι-
ναίας παραγωγής με τοπικιστικούς δείκτες και στενά νοούμενη τοπικότητα 
(Σουλιώτης, 2004: 415-416).

Ο ίδιος ο Μίμης Σουλιώτης, παρόλο που γεννήθηκε στην Αθήνα με κατα-
γωγή από την Πελοπόννησο και το Μοναστήρι, θεωρείται κατ’ ουσίαν ποιη-
τής της Φλώρινας, εφόσον έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην 
πόλη αυτή και την επέλεξε για να αναπτύξει πλουσιότατη δράση ως λογο-
τέχνης και πανεπιστημιακός δάσκαλος3 (Καλαϊτζή, 2013: 23-24).

Η μεθοδολογία τΗς ερευνας

Στη δική μας εργασία μελετούμε το θέμα της λογοτεχνικής Φλώρινας στο 
έργο λογοτεχνών που έχουν ζήσει στη Φλώρινα -είτε γεννημένοι εδώ, εί-
τε με καταγωγή από εδώ. Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί μέσα από την πα-
ρουσίαση των έργων και των δημιουργών τους να διερευνήσει τους τρό-
πους που αναπαρίσταται η συγκεκριμένη πόλη στο έργο των πεζογράφων 
της. Επιλέχτηκαν τα κείμενα πέντε λογοτεχνών, του Σπύρου Αλεξίδη, Θεό-
δωρου Βόσδου, Κώστα Λούστα, Γιώργου Μεγαλομάστορα και Αντρέα Τα-
ζογλίδη, γιατί οι συγκεκριμένοι συγγραφείς εμφανίζονται στη λογοτεχνία 
της Φλώρινας μετά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. 

Η οργάνωση της εργασίας συγκροτήθηκε σε σχέση με τα ακόλουθα θέ-
ματα:

•	 Η λογοτεχνική αναπαράσταση του δομημένου χώρου: μελετούμε 
την εικόνα της δομημένης πόλης και τις λειτουργίες που αυτή επι-
τελεί.

•	 Η αναπαράσταση του φυσικού χώρου: διερευνάται το φυσικό το-
πίο γύρω από ή μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η πόλη και βεβαίως 

2. http://www.florina.gr/el/ (πρόσβαση: 27/12/2012).
3. Η ποίησή του διακρίνεται από την παρωδία των προσώπων, των ηθών και των φαινομένων της 
σύγχρονης ελληνικής δημόσιας ζωής, καθώς και την ειρωνική αντιμετώπισή της προς αυτά. 

τριαντάφυλλος Η. κωτόπουλος, Άννα π. Βακάλη, αναστασία καλαϊτζή
Συγκλίσεις και αποκλίσεις της λογοτεχνικής αναπαράστασης της πόλης της Φλώρινας …
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οι κλιματολογικές ιδιαιτερότητες της περιοχής.
•	 Το κοινωνικό - ιστορικό πρόσωπο της πόλης: γίνεται προσπάθεια ανί-

χνευσης του κοινωνικού ιστού της πόλης και των σχέσεων που ανα-
πτύσσουν οι ήρωες ως μέλη του. (Κωτόπουλος, 2006: 6-10).

Μέσα από τις συγκεκριμένες ενότητες αναδεικνύονται οι λειτουργίες τις 
οποίες επιτελεί η Φλώρινα στα κείμενα της προσδιορισμένης περιόδου και 
αποκαλύπτεται ο τρόπος του σκέπτεσθαι των λογοτεχνών, η αντίληψη για 
τον κόσμο που μας περιβάλλει, το κατά πόσο η πόλη επηρεάζει ή και συν-
διαμορφώνει το προσωπικό αξιακό σύστημα, και ταυτόχρονα, το ιδιαίτε-
ρο λογοτεχνικό ύφος του κάθε δημιουργού. 

οί ςυγγραφείς καί τα εργα τους

Αλεξίδης Σπύρος (1942- )
Γεννήθηκε και ζει στη Φλώρινα, όπου εργαζόταν ως δικηγόρος. Από μαθη-
τής ακόμα δημοσίευε χρονογραφήματα, διηγήματα και ποιήματα, αρθρο-
γραφούσε στον τοπικό τύπο, όπου διετέλεσε βασικός συνεργάτης της Ελ-
ληνικής Φωνής και τακτικός συνεργάτης του Έθνους και της Κοινής Γνώμης. 
Ο ίδιος δηλώνει περισσότερο ποιητής, αφού η ενασχόλησή του με την ποί-
ηση είναι πιο συστηματική και διαρκής. Μετά την Ονομαστική πληθυντικού 
το 1996 και τη Χώρα με τα σβησμένα ηφαίστεια το 1998, δημοσίευσε την 
ποιητική συλλογή Όσο ακόμα το 2009. Η γραφή του, ιδιαίτερα στα ποιη-
τικά του έργα, γίνεται ελεύθερος στίχος που ασχολείται με τον έρωτα, την 
απουσία του και τις σχέσεις.

Βόσδου Λ. Θεόδωρος (1928-2015)
Γεννήθηκε στη Φλώρινα, όπου και περάτωσε τις εγκύκλιες σπουδές του. 
Ήταν δικηγόρος και αρχισυντάκτης της εβδομαδιαίας εφημερίδας Φωνή 
της Φλωρίνης. Από τα νεανικά του χρόνια ασχολήθηκε με τη δημοσιογρα-
φία, τη λογοτεχνία και την ιστοριογραφία, γράφοντας και δημοσιεύοντας, 
όχι μόνο σε τοπικά έντυπα, αλλά και σε εφημερίδες της Θεσσαλονίκης και 
των Αθηνών. Δημοσιεύει το πρώτο του βιβλίο, Οι Θεοί αγαπούν, το 1965 και 
το 1966 Tα δάκρυα ενός δοξαριού. Άλλα λογοτεχνικά του βιβλία είναι τα Παι-
χνίδια της μοίρας και άλλα διηγήματα το 1972, αλλά και το Στοχασμοί ενός 
Φλωρινιώτη και τα Γιορτινά διηγήματα το ίδιο έτος. Επίσης δημοσιεύει αρ-
κετά διηγήματα σε τεύχη του περιοδικού Αριστοτέλης. 

Λούστας Κώστας (1933-2014)
Γνωστή καλλιτεχνική φυσιογνωμία της Φλώρινας. Γεννήθηκε το 1933 στην 
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Αθήνα, με καταγωγή από Φλώρινα, όπου και μεγάλωσε. Σπούδασε ζωγρα-
φική και γλυπτική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Σπούδασε επίσης 
μουσική, ενώ ασχολήθηκε κατά καιρούς με την ποίηση και γενικότερα τη 
λογοτεχνία. Δημοσίευσε ποίηση και άρθρα του στον τύπο και σε περιοδι-
κά λόγου και τέχνης. Πολλά από τα ποιήματά του έχουν δημοσιευτεί κατά 
καιρούς στο περιοδικό Εταιρία Γραμμάτων και Τεχνών Φλώρινας και έχει εκ-
δώσει και το βιβλίο Εκατό και πλέον δακτυλίδια για πρίγκηπες.

Μεγαλομάστορας Γιώργος (1916-1996)
Γεννήθηκε και ενηλικιώθηκε στη Φλώρινα. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη του 
φιλεκπαιδευτικού συλλόγου Αριστοτέλης και διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο 
στα κοινά της πόλης. Ως συνταξιούχος τραπεζικός βρήκε το χρόνο ν’ ασχο-
ληθεί συστηματικά με τη λογοτεχνία. Έργα του αυτοτελή είναι η Αναδρο-
μή (αφήγημα), η Φανταστική συμφωνία (μυθιστόρημα, 1987), για την οποία 
μάλιστα δέχτηκε αρκετά εγκωμιαστικά σχόλια (Αριστοτέλης, 1941) Σονάτα 
σε φα ματζόρε-του ονείρου- (1989), Η εν πολλαίς αμαρτίαις... (νοβέλα, 1990), 
Μικρή διαδρομή στο σήμερα (1992) κ.ά. 

Ταζογλίδης Αντρέας (1951- )
Γεννήθηκε το 1951 στον Μεσόκαμπο της Φλώρινας. Σπούδασε στην Παι-
δαγωγική Σχολή (Ακαδημία) της ίδιας πόλης. Διορίστηκε το 1977 και εργά-
στηκε ως δάσκαλος σε σχολεία της Πρέσπας, της Βέροιας και της Θεσσα-
λονίκης για να καταλήξει το 1991 στη Μελβούρνη της Αυστραλίας μέχρι το 
2000 που εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η παρουσία του στα γράμματα 
της Φλώρινας είναι μακρόχρονη. Έχει εκδώσει δύο αυτοτελείς νουβέλες, την 
Πλάνη και Το χρονικό μιας καταστροφής ή οι άνθρωποι που δεν μιλούν πια και 
δύο συλλογές διηγημάτων, τις Μικρές παλιές ιστορίες (1986) και Ένας μικρός 
άνθρωπος. Παράλληλα, έχει ανέκδοτη και μια μικρή συλλογή ποιημάτων, 
ενώ άλλα του ποιήματα δημοσιεύτηκαν, παλαιότερα αλλά και πρόσφατα, 
σε εφημερίδες της Φλώρινας και στο περιοδικό ΕΝΕΚΕΝ της Θεσσαλονίκης.

τα αποτελεςματα τΗς ερευνας

Σύμφωνα με τις υπό διερεύνηση ενότητες, από τα έργα των παραπάνω λο-
γοτεχνών συγκεντρώσαμε τα ακόλουθα: 

Α. Αναδημιουργία της δομημένης πόλης
Στη λογοτεχνική αναπαράσταση της δομημένης πόλης διαπιστώνεται ότι 

τριαντάφυλλος Η. κωτόπουλος, Άννα π. Βακάλη, αναστασία καλαϊτζή
Συγκλίσεις και αποκλίσεις της λογοτεχνικής αναπαράστασης της πόλης της Φλώρινας …
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οι πεζογράφοι της Φλώρινας στην πλειοψηφία τους ανακαλούν στη μνήμη 
εικόνες της παιδικής και νεανικής τους ηλικίας.Ο αφηγητής του Λούστα στο 
Εκατό και πλέον δακτυλίδια για πρίγκηπες ανακαλεί διαρκώς στη μνήμη του 
εικόνες4, όπως και αυτός του Αλεξίδη στον Μίχο και στο Τάγμα Μοναχών5. 

Η αποτύπωση των χώρων της πόλης της Φλώρινας στα κείμενα των συγ-
γραφέων δεν φαίνεται να παρουσιάζει πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Οι ήρωες 
κινούνται κυρίως στους χώρους του κέντρου, οι λογοτεχνικοί χώροι παρα-
πέμπουν σε αυτούς της πραγματικής πόλης μέσα από μια φαντασιακή συ-
χνά απεικόνιση και οι ήρωες περπατούν στα στενά, τις γειτονιές και τους 
δρόμους. Ο Λούστας εξαίρει με νοσταλγική διάθεση την ιστορικότητα του 
κεντρικού δρόμου6, ενώ ο Μεγαλομάστορας και ο Αλεξίδης τον αναφέρουν 
ως τον χώρο της «βόλτας»7. Οι πλατείες της πόλης, και κυρίως η κεντρική 
πλατεία Ομονοίας, υποδέχονται τους ήρωες, φιλοξενούν την καθημερινό-
τητά τους ή σημαντικές και ιδιαίτερες στιγμές τους και συγκροτούν τον συλ-
λογικό χώρο δράσης8. Προβάλλει έντονα, στα νεότερα έργα, ο προβλημα-
τισμός και η απογοήτευση για την αλλαγή της πόλης προς το χειρότερο, 
στοιχείο που αποτυπώνεται μέσα από την αντιπαραβολή της παλιάς γειτο-
νιάς με την πολυκατοικία, η οποία επιδρά αρνητικά στην επαφή του πολίτη 
με το φυσικό του περιβάλλον και αλλοιώνει αισθητικά την εικόνα της Φλώ-
ρινας, αλλά και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της9. Ο Σιδηροδρομικός 
Σταθμός είναι ο χώρος της πόλης, ο οποίος συνδέεται άμεσα με το παρελ-
θόν και την ιστορία της, ιδιαίτερα την περίοδο της γερμανικής Κατοχής και 
όπου συναντιούνται ή γνωρίζονται οι κάτοικοι, που χωρίζουν ή επανασυν-
δέονται, από όπου θα ταξιδέψουν ή θα μεταναστεύσουν10.

 Οι θρησκευτικοί χώροι αναδεικνύουν το αίσθημα βαθιάς ευλάβειας, 
συμβάλλουν -στην περίπτωση του Βόσδου- στην πίστη για το τελεσίδικο της 

4. Λούστας, Επί πτίλου ποδός… στο Εκατό και πλέον δακτυλίδια για πρίγκηπες, 56.
5. Αλεξίδης, Η Σοφίτα μου... στο Ο Διαπορών, 11.
6. Λούστας, Το «απέναντι…» στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 173 και ...Έχει ο Θεός!... στο Εκατό 
δακτυλίδια για πρίγκηπες,183.
7. Μεγαλομάστορας, Πρόξενος, 14 και Αλεξίδης, Έθνος, 1.
8. Ταζογλίδης, Πλάνη, 110 και Ασημένια ευτυχία στο Τά δάκρυα του δοξαριού, 37-40, Λούστας, Η μπάντα... 
(Νο1) στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 212, Βόσδου, Ανάστασις στο Δάκρυα ενός δοξαριού 35, 37-40 
και Οι Θεοί αγαπούν, 58, Αλεξίδης, Οι Σκιές... στο Ο Διαπορών, 7, Εικόνα [Πλατεία Ηρώων, αγαπημένη…], 
Τάγμα Μοναχών, 94.
9. Αλεξίδης, Μίχος στο Μια πόλη στη λογοτεχνία: Φλώρινα, 138 και Λούστας, Δεν ξέρεις πώς ήταν, 47-48, 
Κτήνη…ε κτήνη…, 140-141, Το τελευταίο τραίνο στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 80.
10. Αλεξίδης, Ασήμαντη αισθηματική ιστορία, 1, Μεγαλομάστορας, Οι πρώτοι κρατούμενοι στο Ο 
Πρόξενος και άλλα αφηγήματα, 106-108, Βόσδου, Οι θεοί αγαπούν, 27 και 75-78, Ασημένια ευτυχία στο 
Δάκρυα ενός δοξαριού, 41, Λούστας, Τάφος δεύτερος στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 193, Ποια 
σήμερον… στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 231 και Κτήνη...ε κτήνη… στο Εκατό δακτυλίδια για 
πρίγκηπες, 141.



418

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Λογοτεχνία και Παιδεία

μοίρας, ενώ παράλληλα, συνθέτουν τη μεταφυσική διάσταση στην αναπα-
ράσταση της δομημένης πόλης, ιδιαίτερα με τις αναφορές του Λούστα, για 
τον οποίο τα κοιμητήρια λειτουργούν λυτρωτικά στη ψυχοσύνθεσή του11. 

Β. Η αναπαράσταση του φυσικού χώρου
Οι συγγραφείς της Φλώρινας προβάλλουν το φυσικό περιβάλλον της πό-
λης που σε πολλές περιπτώσεις είναι άρρηκτα δεμένο με την ίδια τους την 
καθημερινότητα. Σημείο αναφοράς για την πόλη αποτελεί ο λόφος του Αγί-
ου Παντελεήμονα. Ο ποταμός Σακουλέβας, ο οποίος διασχίζει τη Φλώρινα, 
αποτέλεσε για χρόνια τον κυρίαρχο χώρο των εμπορικών δραστηριότητων 
και συνιστά το σκηνικό δράσης των έργων των συγγραφέων. Οι συγγρα-
φείς αποτυπώνουν κυρίως την ανεξέλεγκτη δύναμη του υγρού στοιχείου, 
ενώ στον Βόσδου και στον Ταζογλίδη το ποτάμι ανάγεται σε σύμβολο εξα-
γνισμού12. Ξεχωρίζουν, επίσης, οι αναφορές του Λούστα για τον οποίο ο 
Σακουλέβας υπήρξε ο κατεξοχήν χώρος δράσης κατά την παιδική του ηλι-
κία, ενώ ως ενήλικας προσδιορίζει με ακρίβεια τον ρου του ποταμού, ακό-
μα και με μαθηματικές έννοιες13.

 Καταλυτική επίδραση στην ψυχολογία των κατοίκων ασκεί ο βαρύς χει-
μώνας με το έντονο κρύο και το πολύ χιόνι. Οι συγγραφείς υπερτονίζουν αυ-
τό το καιρικό φαινόμενο με αναφορές ανάλογες με τα συναισθήματά τους, 
που κλιμακώνονται από την ευχάριστη προσμονή στον Βόσδου και τον Με-
γαλομάστορα, έως την πλήρη απαρέσκεια στον Αλεξίδη και τον Ταζογλίδη14. 

11. Λούστας, Ασυνάρτητα για ένα προσεχές(;) μυθιστόρημα(;) -4 και Αλεξίδης, Ασήμαντη αισθηματική 
ιστορία, 1, Βόσδου, Ανάστασις στο Δάκρυα ενός δοξαριού, 33-35 και Οι θεοί αγαπούν, 78-79, Λούστας, 
Από τάφο σε τάφο… στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 187-188 και Τάφος δεύτερος... στο Εκατό 
δακτυλίδια για πρίγκηπες, 196.
12. Λούστας, Η μπάντα...(Νο1) στο Εκατό δακτυλίδα για πρίγκηπες, 210 και Η πρώτη της πρώτης... 
στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 25-26, Άσπρη, θηλυκιά και να γεννάει... στο Εκατό δακτυλίδια 
για πρίγκηπες, 348, "Ξερή", μπρε σκράπαν… στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 169-170, Από τάφο 
σε τάφο... στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 189, Βόσδου, Οι Θεοί αγαπούν, 7, 20, και Δάκρυα ενός 
δοξαριού, 35-37, Μεγαλομάστορας, Σονάτα σε φα ματζόρε-του ονείρου, 263-264, Αλεξίδης, Ασυνάρτητα 
για ένα προσεχές (;) μυθιστόρημα, 2, Ταζογλίδης, Πλάνη, 111.
13. Μεγαλομάστορας, Σονάτα σε φα ματζόρε – του ονείρου στο Εταιρία: Ανθολογία Φλωριναίων 
πεζογράφων, 263, Αλεξίδης, Μίχος στο Μια πόλη στη λογοτεχνία: Φλώρινα, 137 και Εθνος, 4, Λούστας, 
Το ταξίδι στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 157 και Βίβερε στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 297, 
Ταζογλίδης, Πλάνη, 110-111, Βόσδου, Η πράσινη τσόχα στο Δάκρυα ενός δοξαριού, 13), Ώρα καλή...
(ό,τι έχω πει για τον Σακουλέβα) στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 71, 72), Τάφος δεύτερος στο Εκατό 
δακτυλίδια για πρίγκηπες, 72, 193.
14. Αλεξίδης, Ενάμισυ μέτρο... στο Τάγμα μοναχών, 28, 29, Χιονίζει… στο Ο Διαπορών, 42, Βόσδου, Η 
πράσινη τσόχα στο Δάκρυα ενός δοξαριού, 7 Μεγαλομάστορας Γάμα κατηγορίας στο Ο πρόξενος, 48, 
Λούστας, Έχει ο Θεός!... στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 178, 183, 190, Από τάφο σε τάφο 188-189, Η 
μπάντα...Νο1 στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 211, Η σημαία Νο3 στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 
219, Ταζογλίδης, Πλάνη, 5, 13, 34, 49, 50, 53, 83, 104, Αφιλόξενη πολιτεία, 15, 16, 17, 18.
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 Η βροχή προσεγγίζεται ως κλιματολογικό φαινόμενο, το οποίο επιτε-
λεί όχι μόνο σκηνοθετική λειτουργία, αλλά συνιστά και ένα σύμβολο για τα 
κοινωνικά προβλήματα που βιώνουν οι ήρωες. Οι πρωταγωνιστές του Βόσ-
δου και του Αλεξίδη βιώνουν τη βροχή με κατάθλιψη. Στον Λούστα η σχέση 
με τη βροχή και, κατ’ επέκταση, την πόλη, αποκτά διττή λειτουργία: το και-
ρικό φαινόμενο ανάγεται σε μέσο κάθαρσης για τον συγγραφέα, αλλά λει-
τουργεί και ως σύμβολο ή δείκτης της πόλης με ιδεολογική σημασία, εφό-
σον αποκαλύπτει τις σχέσεις της θεσμοθετημένης εξουσίας με τους πολί-
τες15. Παράδοξο αποτελεί η ισχνή αναφορά για το σινιάκι, τη λεπτή παγω-
μένη ομίχλη, το ιδιαίτερο αυτό καιρικό φαινόμενο που καλύπτει και παγώ-
νει την πόλη, ενώ παράλληλα χαρίζει σπάνιας ομορφιάς εικόνες16.

Γ. Το κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο της μυθοπλασίας
Η Φλώρινα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των ιστορικών συγκυρι-
ών, δέχτηκε κατά καιρούς ετερόμορφες εθνότητες, οι οποίες συγχωνεύτη-
καν στον ιστό της πόλης (Βούρη, 2004: 5-11). Σε κάποια από τα έργα των 
πεζογράφων της Φλώρινας συναντούμε ήρωες που είναι είτε ομοεθνείς 
αλλά αλλόθρησκοι, είτε ομοεθνείς πρόσφυγες, οι οποίοι δραστηριοποιού-
νται στον χώρο της πόλης. Σε άλλα κείμενα προβάλλεται περισσότερο η 
κοινωνική διαστρωμάτωση, ο ταξικός διαχωρισμός και η περιθωριοποίη-
ση του μη οικείου. 

Στο κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο της μυθοπλασίας προβάλλεται ο 
πολυεθνοτικός χαρακτήρας της πόλης μέσα από την παρουσία του εβρα-
ϊκού στοιχείου κυρίως και λιγότερο από άλλες εθνότητες. Η τραγική κατά-
ληξη του εβραϊκού πληθυσμού αναπαρίσταται λογοτεχνικά κυρίως στο έρ-
γο του Βόσδου, ενώ ο συγγραφέας προβάλλει ταυτόχρονα τις σχέσεις χρι-
στιανών και εβραίων μέσα από την ιστορία ενός καταδικασμένου έρωτα. 
Ελάχιστες και σποραδικές είναι οι αναφορές που συναντούμε στα κείμενα 
των Φλωρινιωτών πεζογράφων, και μόνο στα έργα των Βόσδου και Λού-
στα, για ήρωες που εγκαταστάθηκαν στην πόλη της Φλώρινας, είτε μετά 
από αναγκαστική μετακίνηση πληθυσμών, είτε για προσωπικούς τους λό-

15. Αλεξίδης, Από αρχήν Οκτωβρίου μέχρι τέλους Μαρτίου... στο Τάγμα Μοναχών, 32, 33, Ασήμαντη 
αισθηματική ιστορία στο εφ. Έθνος 1, 4, Φθινοπωρινός διάλογος στο Ο Διαπορών, 72, Βόσδου, Οι Θεοί 
αγαπούν 49, 71, 72, Δάκρυα ενός δοξαριού, 27, 28, 65, 66, 71, 73, Βόσδου, Η πράσινη τσόχα στο Τά δάκρυα 
ενός δοξαριού, 9, Λούστας, Η καταιγίδα στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 43-44, Η βροχή στο Εκατό 
δακτυλίδα για πρίγκηπες, 213-214, Η σημαία (Νο 3) στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 218-219, Για ποια 
λέμε!... στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες,121-122, Βίβερε στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες -296
16. Αλεξίδης, Από αρχήν Οκτωβρίου μέχρι τέλους Μαρτίου... στο Τάγμα Μοναχών, 32, Φθινοπωρινός 
διάλογος στο Ο Διαπορών -71, 72,
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γους. Αναφορές σε ομοεθνείς πρόσφυγες βρίσκουμε κυρίως στο έργο του 
Λούστα, ο οποίος αναδεικνύει τη θετική συνεισφορά τους στην πολιτιστι-
κή ανάπτυξη της πόλης, ενώ και ο Βόσδου αναφέρεται έμμεσα στην πα-
ρουσία Ρομά στην πόλη17 .

 Τους συγγραφείς απασχολεί και η κοινωνική διαστρωμάτωση με τις 
όποιες προκαταλήψεις και διακρίσεις υφίστανται άτομα που δεν προέρχο-
νται ή δεν ανήκουν στη μικροαστική τάξη της πόλης, όπως συμβαίνει στο 
έργο του Βόσδου και του Ταζογλίδη, είτε δεν ακολουθούν τις επιταγές της με 
αποτέλεσμα να περιθωριοποιούνται, όπως στην περίπτωση του Λούστα18. 

Στα περισσότερα από τα κείμενα που μελετούμε, δεν παρατηρήσαμε 
γλώσσα γραφής ή ομιλίας των χαρακτήρων διαφορετική από την επίση-
μη, ούτε κάποια στοιχεία που να αποδεικνύουν γλωσσική ποικιλία στην 
περιοχή και χρήση γλωσσικού ιδιώματος από ένα μέρος του πληθυσμού. 
Υπάρχουν αναφορές σε κάποια από τα κείμενα του Λούστα κυρίως, αλλά 
και του Μεγαλομάστορα. Ο τελευταίος πλάθει ένα δυνατό χαρακτήρα με 
στέρεες απόψεις και γνώσεις ιστορικές και εθνολογικές και παραθέτει σο-
βαρά επιχειρήματα προκειμένου να αποδείξει ότι η χρήση σλαβικού λεξι-
λογίου δεν συμπορεύεται απαραίτητα με ανθελληνική συνείδηση από την 
πλευρά του χρήστη19. Ο Λούστας σε κάποια κείμενά του κινείται στην κα-
τεύθυνση της γλωσσικής ποικιλίας με αναφορές σε πρόσωπα που χρησι-
μοποιούν διαφορετικό γλωσσικό κώδικα επικοινωνίας, πρόσωπα κυρίως 
βλαχόφωνα ή σλαβόφωνα που ζουν στην πόλη. 

Η Φλώρινα αποτέλεσε κύρια πηγή μεταναστευτικού ρεύματος προς συ-
γκεκριμένες χώρες, όπως ήταν η Γερμανία πρωτίστως, αλλά και η Αμερι-
κή και η Αυστραλία. Στο ζήτημα της μετανάστευσης παρακολουθούμε κυ-
ρίως τον Λούστα να περιγράφει διάφορες σχετικές καταστάσεις σε κάποια 

17. Βόσδου, Οι Θεοί αγαπούν, 8, 20, 23, 24, 25, 40, 42, 47, 48, 57, 60, 63, 77, Λούστας, Από τάφο σε τάφο… 
στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 190, Τα θέατρα… στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 342, Όλοι και 
όλα… στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 243, Οι μνήμες… στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 307, Η 
"Τουρκάλα" στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 133, Ο Γιασάρ στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 344, 
345.
18. Βόσδου, Δάκρυα ενός δοξαριού 8, 9, 15, 21, 24, 25, 31, 55, 56, 63, 65, Ταζογλίδης Αφιλόξενη πολιτεία 
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, Η πλάνη, 8, 119, Λούστας, Eliot...Feizal...Ηλίας Αφεζόλης... στο Εκατό δακτυλίδια 
για πρίγκηπες, 164-168, Ο κύριος Δάντης!... στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 150, Ο τοίχος του Τόρκο 
στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 216-217, Το τελευταίο τραίνο στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 
80, Η ψυχή...(στη αδερφή μου την Βιολέττα!) στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 223, Μεγαλομάστορας, 
Ο Πρόξενος, 14-15, 16, 17.
19. Μεγαλομάστορας, Οι τρεις κρατούμενοι στο Ο Πρόξενος και άλλα αφηγήματα: 26-27, Λούστας, "...
Κόι ράζμπερα..." στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκιπες -324, Μέγα υστερόγραφον στο Εκατό δακτυλίδια για 
πρίγκιπες -135, Ο "Τσιβιρίου" στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκιπες, 330, "Ξερή, μπρε σκάπαν!..." στο Εκατό 
δακτυλίδια για πρίγκιπες, 170-171, Οι... “πυροβολημένοι..." στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 315.
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κείμενά του και, σε μικρότερο βαθμό, τον Βόσδου και τον Αλεξίδη. Αντιθέ-
τως, ο Μεγαλομάστορας δεν ασχολείται καθόλου με το θέμα, ενώ στον Τα-
ζογλίδη, παρόλο που η μετανάστευση έχει αποτελέσει προσωπική επιλο-
γή, διαπιστώνουμε έμμεση αναφορά20. 

Το στοιχείο που κατεξοχήν προβάλλεται από τους συγγραφείς είναι ο 
πολιτισμός που ανέπτυξε η Φλώρινα σε παλαιότερες εποχές, με λίγες ανα-
φορές στα εικαστικά της πόλης21. Πολλές αναφορές γίνονται και σε χώρους 
ή κτίρια που υπάρχουν στη Φλώρινα και επιτέλεσαν τα περισσότερα εξ αυ-
τών κάποιον, παιδευτικό κυρίως, ρόλο22. Εγγράφεται επίσης, με μια ισχνή 
αναφορά του Αλεξίδη, και η ενασχόληση των κατοίκων με το ποδόσφαιρο, 
το οποίο στη Φλώρινα παρουσίασε αξιοσημείωτη πρόοδο για κάποιο σύ-
ντομο χρονικό διάστημα23. 

Τέλος, οι ιστορικές αναφορές, όπως αναπαριστώνται στη λογοτεχνική 
πόλη, παραπέμπουν ευθέως σε ιστορικές στιγμές της πραγματικής Φλώρι-
νας. Οι Βόσδου, Λούστας και Μεγαλομάστορας εστιάζουν ιστορικά στην 
περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και της Κατοχής και επιχειρούν να 
αποτυπώσουν τα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα της εποχής24. Ο εμφύλιος 
πόλεμος που συντάραξε τη μικρή κοινωνία της Φλώρινας και που, ακόμα 
και σήμερα με αρκετούς ζώντες μάρτυρες ή πρωταγωνιστές, οι μνήμες δεν 
έχουν ξεθωριάσει, παρουσιάζεται από τον Λούστα και τον Μεγαλομάστο-
ρα με προσοχή και ευαισθησία25.

20. Αλεξίδης, Το κορίτσι της λίμνης, Βόσδου, Ασημένια ευτυχία στο Δάκρυα ενός δοξαριού -41, 68, 
Ταζογλίδης, Πλάνη, 25, Λούστας, Το "απέναντι" (και Κόστα Σίσσες...) στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 
174, Οι μνήμες... στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 307, Ο υδραυλικός... στο Εκατό δακτυλίδια για 
πρίγκηπες -235, Εδώ "Ακρόπολις..." στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 304).
21. Αλεξίδης, Και τώρα, φίλε; στο Ο Διαπορών, 56, Βόσδου, Οι θεοί αγαπούν, 12-16, Λούστας, Τι ψυχούλα 
Θεέ μου!…, Τα χειρότερα στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 284, Όχι και ζωγράφος... στο Εκατό 
δακτυλίδια για πρίγκηπες, 114-116, Τάφος δεύτερος στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 192, "...Έχει ο 
Θεός!..." στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες: 180-181.
22. Αλεξίδης, Για έναν ωφέλιμο άνθρωπο και καλό φίλο… στο Τάγμα Μοναχών, 83-84, Λούστας, Εδώ 
"Ακρόπολις..." στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 303, Ο κύριος Δάντης!... στο Εκατό δακτυλίδια για 
πρίγκηπες, 150, Βόσδου, Οι θεοί αγαπούν, 15, 49, 65.
23. Αλεξίδης, Ο Μίχος στο Μια πόλη στη λογοτεχνία: Φλώρινα, 139, Λούστας, Όχι και ζωγράφος... στο 
Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 112, Ο "Στάμπολ..." στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 334.
24. Βόσδου, Οι θεοί αγαπούν, 41-42, 49, 50, 53-54, 55, 65- 67, 75-77, Μεγαλομάστορας, Οι πρώτοι 
κρατούμενοι στο Ο Πρόξενος και άλλα αφηγήματα, 104, Λούστας, Ο "Στάμπολ..." στο Εκατό δακτυλίδια 
για πρίγκηπες, 334, Η σιωπή στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 285, Τα χειρότερα στο Εκατό δακτυλίδια 
για πρίγκηπες, 284, Το "απέναντι..." (και Κόστα Σίσσες...) στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 172, 
Μεγαλομάστορας, Ο συγγραφέας στο Ο Πρόξενος και άλλα αφηγήματα, 82.
25. Λούστας, "Έχει ο Θεός!..." στο Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 178, 182, 183, Η μπάντα...(Νο1) στο 
Εκατό δακτυλίδια για πρίγκηπες, 210, Μεγαλομάστορας, Ο συγγραφέας στο Ο Πρόξενος και άλλα 
αφηγήματα, 82, Οι τρεις κρατούμενοι στο Ο Πρόξενος και άλλα αφηγήματα, 20-21.
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ςυμπεραςματίκες παρατΗρΗςείς

Στην εργασία μας αναζητήσαμε τις λειτουργίες που επιτελεί μέσα στην αφή-
γηση η λογοτεχνική Φλώρινα και καταδείξαμε τους τρόπους και τις τεχνικές 
με τις οποίες αναπλάθεται λογοτεχνικά η πόλη τόσο σε επίπεδο χωροταξί-
ας, όσο και σε επίπεδο κοινωνιολογικών προσεγγίσεων και αναπαραστά-
σεων. Εν κατακλείδι, όλοι οι πεζογράφοι μιλούν για την πόλη τους με σαφή 
διάθεση ωραιοποίησης και εξιδανίκευσης του παρελθόντος της. 

Μας παραξενεύει το γεγονός ότι αυτό το σινιάκι, το μοναδικό φαινόμε-
νο για την πόλη της Φλώρινας «παραγνωρίζεται» στους πεζογράφους -ενώ 
οι ποιητές της πόλης to αξιοποιούν δημιουργικά σε πολλά τους ποιήματα- 
και μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ίσως η πόλη δεν έχει ευτυχήσει ακόμα 
στο να βρει εκείνο τον λογοτέχνη που να αποφύγει τις κοινοτοπίες και να 
συνθέσει το ατοπικό ζητούμενο της μεγάλης τέχνης με τα υλικά που του 
προσφέρει ο συγκεκριμένος χωροχρόνος.

 Στο παρελθόν το ιδίωμα της περιοχής αποτέλεσε αιτία έντονων διαπλη-
κτισμών και οξύτατων αντιπαραθέσεων, ενίοτε και απαγόρευση της γλώσ-
σας, εφόσον συνδεόταν με την εθνική ταυτότητα και συνείδηση, και αυτό 
μας οδηγεί σε προβληματισμό για τις σπάνιες σχετικές αναφορές στην πε-
ζογραφία της περιοχής. Η γλωσσική ιδιαιτερότητα της πόλης που εκδηλώ-
νεται από μερίδα σλαβόφωνων κατοίκων, αποτυπώνεται στο έργο του Με-
γαλομάστορα με διεξοδικές ιστορικοκοινωνικές αναφορές στην απαγορευ-
μένη γλώσσα. Είναι ενδεικτικό ότι κάποιοι από τους σλαβόφωνους εμφανί-
ζονται να μην έχουν ελληνική συνείδηση ή να αισθάνονται ότι αποτελούν 
μειονότητα, λόγω στρεβλών πεποιθήσεων που οφείλονται κυρίως στην 
προπαγάνδα που έχουν δεχτεί και την άγνοια της ιστορίας του τόπου, μια 
παρεξήγηση που προσπαθεί να διαλευκάνει ο Μεγαλομάστορας. Αντιθέ-
τως, στο έργο του Λούστα, η χρήση γλωσσικών ιδιωμάτων από τους νεα-
ρούς συνομηλίκους ή μεγαλύτερα άτομα δεν προσδιορίζει την εθνική τους 
ταυτότητα, ούτε συνιστά εμπόδιο στην επικοινωνία μεταξύ των κατοίκων 
ή την αποδοχή ο ένας του άλλου, ενώ αποδίδεται με τρόπο ιδιαίτερα πα-
ραστατικό και εύγλωττο. 

Η ιστορία της πόλης εκτυλίσσεται παράλληλα με τη μυθιστορηματι-
κή δράση και οι εικόνες της φανταστικής πόλης που περιγράφεται με τον 
πιο γλαφυρό τρόπο, παραπέμπουν άμεσα στην πραγματική. Η φαντασια-
κή πόλη που αναδημιουργείται στο έργο των συγγραφέων μέσα στο πέρα-
σμα του χρόνου, είτε μέσα από βιωμένες εμπειρίες είτε πλασματικές, πα-
ρουσιάζεται καλύτερη από την πραγματική, σημερινή Φλώρινα που τελι-
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κά τους πληγώνει. Σε κάθε περίπτωση, η πόλη αποτελεί για όλους μας τον 
άξονα του κόσμου (axis mundi) που χαράσσει και προσδιορίζει τους ορί-
ζοντες στον κοινό μας βίο. 
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AbstrAct

In the field of literature theory, the concept of city literature is a special 
methodological tool for exploring the way in which a real place is 
represented in fictional texts. Literature, as a special form of art, creates 
forms of connecting time, places, people, and experiences that, in turn, 
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establish a new type of anthropogeography of the city. In the present work, 
texts of Florinian writers were used, with references to the birth town and 
those elements that constitute its distinct geographical and cultural identity.

Our research studies the references to the natural environment within 
the boundaries of Florina, the urban space, the transformations of the city, 
its historical time and its social context. Points have been identified on which 
writers converge and express a common aesthetics and intake, and others 
that diverge and reveal the personal view of each creator.
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γρΑΜΜΑτΑ Στην ελενη: μια πρόταση 
διδασκαλίας της «ελένης» του ευριπίδη

Γιώργος Δελιόπουλος, Αικατερίνη Μητσοπούλου

1.είΣΑγωγη

Τα τελευταία χρόνια η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών έχει απασχολή-
σει και διχάσει όχι μόνο την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και μεγάλη μερί-
δα της ελληνικής κοινωνίας (Βαρμάζης, 1992· Μαυροσκούφης, 2002). Πολ-
λοί θέτουν υπό αμφισβήτηση την αναγκαιότητα ύπαρξής τους στο Γυμνά-
σιο, άλλοι συνηγορούν υπέρ της μείωσης των ωρών διδασκαλίας τους, ενώ 
αρκετοί επισημαίνουν την ανάγκη ενσωμάτωσης εναλλακτικών προσεγγί-
σεων στη διδασκαλία τους, ώστε το μάθημα να γίνει πιο ευχάριστο και ου-
σιαστικό για τους μαθητές.

Η παρούσα εργασία εστιάζει στο τρίτο σκέλος της προβληματικής, στην 
αναζήτηση δηλαδή μιας διαφορετικής διδακτικής προσέγγισης, με μια πρό-
ταση διδασκαλίας της «Ελένης» του Ευριπίδη στην Γ΄ Γυμνασίου, η οποία 
στοχεύει πρώτιστα στην προσωπική επικοινωνία του μαθητή με το αρχαίο 
κείμενο από μετάφραση. Η συγκεκριμένη πρόταση διδασκαλίας σχεδιά-
στηκε και εφαρμόσθηκε από τους φιλολόγους Δελιόπουλο Γιώργο και Μη-
τσοπούλου Αικατερίνη στο 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης κατά το διδακτικό έτος 
2015-2016. 

2. ΣτοχοθεΣίΑ κΑί ΠροβληΜΑτίΣΜοί

Παραδοσιακά, η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών είχε έναν ανθρωπο-
γνωστικό-αρχαιογνωστικό προσανατολισμό, με τη γλωσσική και την πολι-
τιστική προσέγγιση να αποτελούν τους δύο κύριους σκοπούς του μαθήμα-
τος. Σύμφωνα, λοιπόν, με τη στοχοθεσία του Υπουργείου Παιδείας (ΔΕΠΠΣ 
– ΑΠΣ, 2003), τα αρχαία ελληνικά κείμενα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης και στη δημιουργία ελεύθερης και υπεύθυνης προσωπι-
κότητας. Μέσα από τη διδασκαλία τους οι μαθητές καλούνται να κατανοή-
σουν το κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο του αρχαίου κόσμου, 
καθώς και τη δράση, τις στάσεις και τις συμπεριφορές των ανθρώπων της 
αρχαιότητας. Επίσης, καλούνται να εκτιμήσουν την πνευματική δημιουρ-
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γία των αρχαίων Ελλήνων, η οποία αποτέλεσε τη βάση για τη διαμόρφω-
ση του νεοελληνικού και δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού. Επομένως, μέσω 
της προσωπικής επικοινωνίας τους με τα αρχαία ελληνικά κείμενα, είναι ση-
μαντικό να συνδέσουν την αρχαιοελληνική πνευματική δημιουργία με τη 
σύγχρονη ζωή και τις ανάγκες του σημερινού ανθρώπου. Τέλος, δεν πρέ-
πει να παραγνωρίζεται από τους διδάσκοντες ότι αναφερόμαστε σε λογο-
τεχνικά κείμενα και συνεπώς η αισθητική τους απόλαυση από τους μαθη-
τές είναι βασικό ζητούμενο.

Ειδικότερα, στην περίπτωση της «Ελένης» του Ευριπίδη, οι μαθητές κα-
λούνται να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες και τη δυναμική ενός θεατρι-
κού έργου, καθώς και τις δυνατότητες διαφορετικών σκηνικών ερμηνειών 
του. Παράλληλα, μέσα από την προσωπική τους επικοινωνία με το έργο 
του Ευριπίδη ο στόχος είναι να προσεγγίσουν τις διάφορες όψεις του έρ-
γου: τον μύθο, τον στοχασμό, το ήθος, τον λόγο και τη δράση των ηρώων.

Παρόλο που οι γενικοί και οι ειδικοί σκοποί του μαθήματος αναφέρο-
νται με σαφήνεια και συνάδουν με τις σύγχρονες αρχές της διδακτικής των 
γλωσσών, εντούτοις η καθημερινή πράξη μέσα στην τάξη δείχνει ότι το μά-
θημα των Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση δεν είναι ελκυστικό και ευ-
χάριστο για τους μαθητές, καθιστώντας τη μελέτη του τυπική υποχρέωση. 
Πολλοί μαθητές αμφισβητούν τη μορφωτική του αξία, θεωρώντας το πε-
ριττό και ανούσιο μάθημα. Το ερώτημα «Σε τι θα μας χρειαστούν τα Αρχαία 
Ελληνικά, κύριε;» είναι από τις κλασικές επωδούς πολλών μαθητών. 

Ο Μαυροσκούφης (2008) αποδίδει την απαξίωση του μαθήματος στο δι-
αφορετικό κοινωνικό πλαίσιο της αρχαίας εποχής, κατά την οποία συγγρά-
φηκαν τα κείμενα και της σύγχρονης εποχής των μαθητών. Οι μαθητές δυ-
σκολεύονται να «συγκινηθούν» από κείμενα, τα οποία σ’ ένα πρώτο επίπεδο 
μοιάζουν ξένα προς την εποχή τους. Αυτό το χάσμα γίνεται ακόμη εντονό-
τερο, αν συνυπολογίσει κανείς την απροθυμία πολλών φιλολόγων να απο-
ποιηθούν παραδοσιακά, δασκαλοκεντρικά σχήματα διδασκαλίας, που προ-
σεγγίζουν εντελώς μηχανιστικά τα αρχαία κείμενα. Επομένως, τις περισ-
σότερες φορές το μάθημα γίνεται μονότονο, δε δημιουργεί κίνητρα μάθη-
σης και δεν ευνοεί την προσωπική επικοινωνία του μαθητή με το κείμενο. 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις, τις οποίες λίγο πολύ μοιραζόμαστε οι πε-
ρισσότεροι εκπαιδευτικοί, αποτέλεσαν και την αφορμή, για να σχεδιαστεί 
και να εφαρμοσθεί η συγκεκριμένη πρόταση διδασκαλίας στην «Ελένη» του 
Ευριπίδη. Προσπαθήσαμε να δώσουμε άλλη δυναμική στο μάθημα, να το 
καταστήσουμε πιο ευχάριστο και βιωματικό, να παράσχουμε ενεργό ρόλο 
σε όλους τους μαθητές τόσο κατά τη διδασκαλία όσο και κατά την αξιολό-
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γηση, να δώσουμε την ευκαιρία στους μαθητές να προσεγγίσουν το κείμε-
νο υπό το πρίσμα των προσωπικών τους ιδεών, συναισθημάτων και βιω-
μάτων και να παρουσιάσουμε το μαθητικό έργο έξω από τους τοίχους της 
σχολικής αίθουσας. 

3. δίδΑκτίκη ΜεθοδολογίΑ 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι του μαθήματος, η διδακτική μεθοδολογία βα-
σίστηκε σε διάφορες παιδαγωγικές πρακτικές, όπως τη διαφοροποίηση της 
διδασκαλίας, τη βιωματική μάθηση, τη διαθεματικότητα, την ομαδοσυνερ-
γατικότητα, τη δημιουργική γραφή, την εξωστρέφεια της μαθησιακής δια-
δικασίας, την αυτοαξιολόγηση και την ετεροαξιολόγηση. 

Με τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας έγινε προσπάθεια να διασφα-
λιστεί ο ενεργός ρόλος των περισσότερων μαθητών κατά τη διδασκαλία 
(Κανάκης, 2007· Tomlinson, 2003). Οι ασκήσεις των φύλλων εργασίας, που 
αντικατέστησαν τις κλασικές σημειώσεις, σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να προσαρμόζονται στα διαφορετικά επίπεδα επίδοσης και ικανο-
τήτων των μαθητών (Κουτσελίνη, 2008). Μέσα από την ποικιλία στη μορ-
φή και τη δυσκολία των ασκήσεων (ανοιχτού και κλειστού τύπου, συμπλή-
ρωση κενών, αντιστοίχισης κ.ά.) έγινε προσπάθεια, ώστε όλοι να συμμετέ-
χουν στη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας και να μην υπάρχουν μαθη-
τές που λειτουργούν ως παθητικοί δέκτες κατά την παράδοση. Οι εργασίες 
δημιουργικής γραφής για το σπίτι ή μέσα στην τάξη ήταν εξίσου διαφορο-
ποιημένες (παραγωγή λόγου, μουσική, ζωγραφική, δραματοποίηση κ.ά.), 
ώστε να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες κλίσεις των 
περισσότερων μαθητών και να τους κινητοποιήσουν εντονότερα το ενδι-
αφέρον για το μάθημα (Θεοφιλίδης, 2008). 

Η βιωματική μάθηση αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης, 
που επεκτείνεται πέρα από τα σχολικά βιβλία και τη μετωπική διδασκαλία, 
ενώ υλοποιείται μέσα από την έρευνα, την εργασία πεδίου, την παρατήρη-
ση, τις συνεντεύξεις και τα παιχνίδια ρόλων (Δεδούλη, 2002· Τριλίβα & Ανα-
γνωστοπούλου, 2008). Στη βιωματική μάθηση τα παιδιά εκφράζονται, δη-
μιουργούν, ανακαλύπτουν τα συναισθήματά τους και κατανοούν καλύτε-
ρα τον εαυτό τους (Καμαρινού, 1998). Στην περίπτωση της «Ελένης» επιχει-
ρήθηκε η βιωματική προσέγγιση του θεατρικού κειμένου μέσα από σύντο-
μες δραματοποιήσεις και παιχνίδια ρόλων από τους μαθητές στη σχολική 
αίθουσα, αλλά και με την παρακολούθηση ενός βιωματικού θεατρικού ερ-
γαστηρίου, προσαρμοσμένου στην «Ελένη» του Ευριπίδη. 
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Όπου ήταν εφικτό, είτε στις ασκήσεις των φύλλων εργασίας είτε στις ερ-
γασίες δημιουργικής γραφής, επιχειρήθηκε μια διαθεματική/διεπιστημονι-
κή προσέγγιση της «Ελένης» του Ευριπίδη, ώστε να συνδυαστεί με γνώσεις 
και δεξιότητες από άλλα σχολικά μαθήματα, όπως τη νεοελληνική γλώσσα, 
τη λογοτεχνία, την ιστορία, τα εικαστικά, την πληροφορική ή τη μουσική. 
Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές παρακινήθηκαν στο να αξιοποιήσουν δημι-
ουργικά τις διαφορετικές γνώσεις και πληροφορίες (Καρατζιά-Σταυλιώτη, 
2002· Ματσαγγούρας, 2003).

Αν και οι μαθητές δεν εργάστηκαν σταθερά χωρισμένοι σε τυπικές ομά-
δες, ωστόσο ανέπτυξαν μεταξύ τους γνήσια συνεργατικές σχέσεις, δημιουρ-
γώντας μικρές ή μεγάλες ομάδες κατά τη συμπλήρωση των φύλλων εργα-
σίας αλλά και στις εργασίες δημιουργικής γραφής. Μέσα από τη συνεργα-
σία των μαθητών η διδασκαλία κύλησε πιο ευχάριστα και γρήγορα, οι μα-
θητές έδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ο ρόλος του εκπαιδευτικού κα-
τά τη διδασκαλία έγινε λιγότερο παρεμβατικός (Κογκούλης, 1994· Ματσαγ-
γούρας, 2000). 

Οι εργασίες δημιουργικής γραφής των μαθητών πραγματοποιήθηκαν 
κυρίως στο σπίτι αλλά και μέσα στην τάξη. Εδώ ο όρος «δημιουργική γρα-
φή» δε χρησιμοποιείται με τη στενή του έννοια, αναφερόμενος αποκλει-
στικά στα γραπτά κείμενα προσωπικής έκφρασης. Αναφέρεται και σε κάθε 
δραστηριότητα ή τελικό προϊόν (βίντεο, αφίσα, ζωγραφιά, διήγημα, ποίη-
μα κ.ά.), που προκύπτει ή σχετίζεται με τη δημιουργική έκφραση των παι-
διών, ανάλογα με τις ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητες του καθενός. Η δη-
μιουργική έκφραση είναι μέγα ζητούμενο της εκπαίδευσης, καθώς η φα-
ντασία, ο πειραματισμός και η εκτόνωση, που συνδέονται με την πρακτι-
κή της δημιουργικής γραφής, δημιουργούν ένα ευχάριστο κλίμα στην τά-
ξη (Μαγνήσαλης, 2003). 

Με την παρουσίαση των εργασιών έγινε προσπάθεια τα παιδιά και το ίδιο 
το σχολείο να επιδείξουν εξωστρέφεια. Οι εργασίες δημιουργικής γραφής 
δεν παραδίδονταν απλώς στον καθηγητή, αλλά παρουσιάζονταν στη σχο-
λική αίθουσα και αξιολογούνταν από την ολομέλεια της τάξης. Παράλλη-
λα, παρουσιάστηκαν από τους μαθητές και στην ημερίδα για την ανάδειξη 
καλών πρακτικών στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων, η οποία 
οργανώθηκε στην Κοζάνη από τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Κοζάνης σε συ-
νεργασία με τους συμβούλους των φιλολόγων. Με αυτό τον τρόπο οι μα-
θητές μπήκαν στη διαδικασία της προσωπικής τους έκθεσης και δημόσιας 
έκφρασης των απόψεών τους. Η ανατροφοδότηση από τα θετικά ή αρνητι-
κά σχόλια των συμμαθητών, των υπόλοιπων καθηγητών ή άγνωστων θεα-
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τών για τις εργασίες τους στάθηκε μια ωφέλιμη εμπειρία και διαδικασία για 
τα παιδιά. Παράλληλα, το σχολείο κατάφερε να παρουσιάσει το έργο του 
στην ευρύτερη κοινωνία και να αναδείξει καλύτερα τον μορφωτικό, πολι-
τισμικό και κοινωνικό του ρόλο (Κουλαϊδής κ.ά., 2006· Ορφανός κ.ά., 2005).

Αναπόσπαστο κομμάτι κάθε μαθησιακής διαδικασίας είναι και η αξιο-
λόγηση. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι μαθητές αξιολογούνταν μεταξύ 
τους όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Στο τέλος της χρονιάς η διδακτική πρό-
ταση αξιολογήθηκε μέσα από τις σημειώσεις της εμπειρικής παρατήρησης 
των εκπαιδευτικών αλλά και με τα φύλλα αυτοαξιολόγησης, που συμπλή-
ρωσαν οι μαθητές. Με την αυτοαξιολόγηση οι μαθητές ασκήθηκαν στο να 
αξιολογούν τεκμηριωμένα την ατομική και συλλογική τους προσπάθεια και 
να εντοπίζουν τις αδυναμίες (Κασσωτάκης, 2003). 

4. δίδΑΣκΑλίΑ Με φύλλΑ εργΑΣίΑΣ

H διδασκαλία βασίστηκε αποκλειστικά στα φύλλα εργασίας. Στις ασκήσεις 
και στις απαντήσεις τους ενσωματώθηκαν όλες οι σημειώσεις και οι παρα-
τηρήσεις για την πλοκή, τους χαρακτήρες των ηρώων, τις ιδέες, το πολιτι-
κό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής του Ευριπίδη, για τα εκφραστικά στοι-
χεία, τη λογοτεχνική και θεατρική θεώρηση του έργου. Επομένως, οι μαθη-
τές δε χρειαζόταν να σημειώνουν στο τετράδιο ή πάνω στο βιβλίο. Όπως 
φαίνεται και στον Πίνακα 1, τα 16 φύλλα εργασίας καλύπτουν όλη τη διδα-
κτέα ύλη της «Ελένης» και συγκεκριμένα εκείνους τους στίχους που προ-
βλέπονταν για αναλυτική επεξεργασία κατά το διδακτικό έτος 2015-20161.

Πίνακας 1: Τα φύλλα εργασίας και οι αντίστοιχες ενότητες

φύλλο εργΑΣίΑΣ ενοτητΑ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ (στίχοι 1-82)

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ (στίχοι 83-191)

1. Τα φύλλα εργασίας, που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διδακτική πρόταση, σχεδιάστηκαν με 
βάση τις οδηγίες διδασκαλίας και τη διδακτέα ύλη για την «Ελένη» του Ευριπίδη κατά το διδακτικό 
έτος 2015-2016. Ωστόσο, στο τρέχον διδακτικό έτος 2016-2017 η διδακτέα ύλη μειώθηκε κι επομένως, 
ορισμένα φύλλα εργασίας αφορούν στίχους, που πλέον διδάσκονται συνοπτικά. Όλα τα φύλλα 
εργασίας θα είναι σύντομα διαθέσιμα στο ιστολόγιο του 5ου Γυμνασίου Κοζάνης. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ΠΑΡΟΔΟΣ (στίχοι 192-288)

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 Α΄ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1η ΣΚΗΝΗ (στίχοι 437-494)

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 Α΄ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 2η & 3η ΣΚΗΝΗ (στίχοι 495-575)

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 
ΕΠΙΠΑΡΟΔΟΣ & Β΄ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1η ΣΚΗΝΗ (στίχοι 
576-658)

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 Β΄ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 2η ΣΚΗΝΗ (στίχοι 659-772)

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8 Β΄ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 2η ΣΚΗΝΗ (στίχοι 773-840)

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9 Β΄ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 3η ΣΚΗΝΗ (στίχοι 841-941)

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10 Β΄ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 4η ΣΚΗΝΗ (στίχοι 942-1139)

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11 Β΄ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 5η ΣΚΗΝΗ (στίχοι 1140-1219)

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12 Α΄ ΣΤΑΣΙΜΟ (στίχοι 1220-1285)

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 13 Γ΄ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 4η ΣΚΗΝΗ (στίχοι 1286-1424)

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 14 Β΄ ΣΤΑΣΙΜΟ (στίχοι 1425-1499)

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15 Δ΄ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στίχοι 1500-1592)

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 16 
ΕΞΟΔΟΣ 2η - 3η ΣΚΗΝΗ (στίχοι 1813-1864) & 
ΕΞΟΔΙΟΝ ΑΣΜΑ (στίχοι 1865-1870)

Τα φύλλα εργασίας περιλάμβαναν ποικίλες ασκήσεις διαβαθμισμένης δυ-
σκολίας (Πίν. 2), ώστε να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον όλων των μαθητών 
και να μπορούν να ανταποκριθούν ακόμη και αδύναμοι μαθητές ή μαθητές 
με μαθησιακές δυσκολίες. Κάθε φύλλο εργασίας ξεκινούσε με μια άσκηση 
συμπλήρωσης κενών, η οποία αποτελούσε και την περίληψη της διδασκό-
μενης ενότητας. Στη συνέχεια, υπήρχαν ασκήσεις αντιστοίχισης στίχων με 
φράσεις, ασκήσεις σωστού-λάθους, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης 
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πλαγιότιτλων, ερωτήσεις σύντομης απάντησης και ανοιχτού τύπου. Οι μα-
θητές σημείωναν όλες τις απαντήσεις πάνω στα φύλλα εργασίας κι επομέ-
νως, είχαν συγκεντρωμένο όλο το απαραίτητο υλικό για τη μελέτη της «Ελέ-
νης», για τα διαγωνίσματα και τις τελικές εξετάσεις, χωρίς να μπερδεύονται 
με διάσπαρτες σημειώσεις σε βιβλίο και τετράδιο. 

Πίνακας 2: Το 1ο φύλλο εργασίας 
 

υλικό για τη μελέτη της «Ελένης», για τα διαγωνίσματα και τις τελικές 
εξετάσεις, χωρίς να μπερδεύονται με διάσπαρτες σημειώσεις σε βιβλίο και 
τετράδιο. 

Πίνακας 2: Το 1ο φύλλο εργασίας 

Η διδασκαλία κάθε ενότητας ξεκινούσε με μια σύντομη εισαγωγή 
και την ανάγνωση του κειμένου από τον διδάσκοντα ή εναλλακτικά με 
δραματοποίηση των διδασκόμενων στίχων από τους μαθητές, μετά όμως 
από συνεννόηση με τον καθηγητή. Ο στόχος ήταν η όσο το δυνατόν πιο 
θεατρική παρουσίαση του κειμένου, ώστε οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν 
ότι δεν είναι ένα απλό λογοτεχνικό κείμενο αλλά ένα κείμενο, το οποίο 
επρόκειτο να παρασταθεί. 

Μετά την παρουσίαση μοιράζονταν τα φύλλα εργασίας. Κάθε ομάδα 
αναλάμβανε να συμπληρώσει μία ή δύο ασκήσεις από το φύλλο εργασίας 

Η διδασκαλία κάθε ενότητας ξεκινούσε με μια σύντομη εισαγωγή και την 
ανάγνωση του κειμένου από τον διδάσκοντα ή εναλλακτικά με δραματο-
ποίηση των διδασκόμενων στίχων από τους μαθητές, μετά όμως από συ-
νεννόηση με τον καθηγητή. Ο στόχος ήταν η όσο το δυνατόν πιο θεατρι-
κή παρουσίαση του κειμένου, ώστε οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι 
δεν είναι ένα απλό λογοτεχνικό κείμενο αλλά ένα κείμενο, το οποίο επρό-
κειτο να παρασταθεί. 

Μετά την παρουσίαση μοιράζονταν τα φύλλα εργασίας. Κάθε ομάδα 
αναλάμβανε να συμπληρώσει μία ή δύο ασκήσεις από το φύλλο εργασίας 
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της ενότητας. Οι μαθητές της ομάδας συνεργάζονταν μεταξύ τους και ο ρό-
λος του καθηγητή ήταν να διασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή όλων των με-
λών της ομάδας στη συμπλήρωση των ασκήσεων. Η κατανομή των ασκή-
σεων στις ομάδες γινόταν ανάλογα με τη δυναμική τους. Για παράδειγμα, 
οι ομάδες που είχαν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αναλάμβαναν πιο 
εύκολες ή απλές ασκήσεις, ώστε να μπορούν να τις απαντήσουν όλα τα μέ-
λη της ομάδας και να νιώσουν όλοι την ικανοποίηση της επιτυχημένης συμ-
μετοχής τους σε μια συλλογική προσπάθεια.

Αφού κάθε ομάδα συμπλήρωνε τις ασκήσεις της, στη συνέχεια τις πα-
ρουσίαζε στην ολομέλεια της τάξης, ώστε να τις συμπληρώσουν και οι υπό-
λοιπες ομάδες, που δεν τις είχαν κάνει. Καθώς μια ομάδα παρουσίαζε τις 
απαντήσεις της, οι υπόλοιπες ομάδες σχολίαζαν και διόρθωναν τυχόν λάθη 
ή ατέλειες. Επομένως, οι μαθητές ετεροαξιολογούνταν κατά την παρουσί-
αση των φύλλων εργασίας. Επίσης, κάθε φορά παρουσίαζε τις απαντήσεις 
κι ένα διαφορετικό μέλος της ομάδας, ώστε όλοι οι μαθητές να μπουν στη 
διαδικασία της παρουσίασης στην ολομέλεια της τάξης. Μετά την παρου-
σίαση των ασκήσεων από όλες τις ομάδες, όλοι οι μαθητές της τάξης είχαν 
συμπληρώσει όλες τις ασκήσεις στο φύλλο εργασίας τους και ακολουθού-
σε συζήτηση σχετικά με τις απαντήσεις. 

Όλη η διαδικασία της ανάγνωσης του κειμένου, της συμπλήρωσης των 
φύλλων εργασίας, της παρουσίασης των απαντήσεων και της συζήτησης 
διαρκούσε ένα διδακτικό δίωρο για κάθε φύλλο εργασίας. Επομένως, στο 
σύνολο απαιτήθηκαν 32 διδακτικές ώρες για το σύνολο της διδακτέας ύλης, 
κάτι που επέτρεψε τον καλύτερο προγραμματισμό και την εξοικονόμηση 
χρόνου για την άνετη ολοκλήρωση της διδασκαλίας της «Ελένης», παρά τις 
πολλές διδακτικές ώρες που συνήθως χάνονται μέσα σε μια σχολική χρονιά.

Στα πλαίσια του μαθήματος αφιερώθηκε κι ένα διδακτικό δίωρο για το 
θεατρικό βιωματικό εργαστήριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τον κ. 
Σίμο Παπαδόπουλο, εμψυχωτή θεάτρου και επίκουρο καθηγητή του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Μέσα από παιχνίδια ρόλων και διάφορες 
άλλες τεχνικές έγινε προσπάθεια να προσεγγίσουν οι μαθητές τη θεατρική 
διάσταση του έργου, να προβληματιστούν σχετικά με τους ήρωες, τις επι-
λογές τους, τα όρια της ελευθερίας τους και να κατανοήσουν πώς μία τρα-
γωδία που γράφτηκε σχεδόν 2.500 χιλιάδες χρόνια πριν, εξακολουθεί να 
είναι επίκαιρη και σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ άλλοτε, θέτοντας 
προς διερεύνηση θέματα διαχρονικά, όπως ο πόλεμος, η θέση της γυναί-
κας, το «είναι» και το «φαίνεσθαι». 
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5. «ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ»

Τα «ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ» ήταν οι εργασίες για το σπίτι. Οι περισ-
σότερες ήταν ατομικές. Υπήρχαν ωστόσο και ομαδικές, στις οποίες έπρεπε 
οι μαθητές να συνεργαστούν. Δόθηκε ο παραπάνω τίτλος, καθώς οι περισ-
σότερες εργασίες είχαν τη μορφή φανταστικής επιστολής προς τους ήρω-
ες του έργου και κυρίως προς την Ελένη. Μάλιστα, η συγκεκριμένη μορ-
φή των εργασιών κινητοποίησε το ενδιαφέρον των μαθητών. Μέσα από 
αυτές τις εργασίες οι μαθητές καλούνταν να συνδιαλεχθούν με το κείμε-
νο του Ευριπίδη, αξιοποιώντας προσωπικά τους βιώματα, ιδέες και παρα-
στάσεις από τη σύγχρονη τους καθημερινότητα. Μ’ αυτές τις εργασίες, λοι-
πόν, οι μαθητές μετέφεραν τις ιδέες, τους χαρακτήρες και την πλοκή της 
«Ελένης» στο δικό τους σήμερα. Παράλληλα, αποτύπωσαν και εξέφρασαν 
τις προσωπικές τους απόψεις για όλα τα σημαντικά θέματα που αναφύο-
νται μέσα στην «Ελένη» (πόλεμος, ειρήνη, θεοί, θέση της γυναίκας, το «εί-
ναι» και το φαίνεσθαι»).

Πίνακας 3: Παραδείγματα εκφωνήσεων για τις μαθητικές εργασίες 

κΑτΑ Ποίον Μερη ΠΑρΑδείγΜΑ εργΑΣίΑΣ

ΜΥΘΟΣ
Φανταστείτε ένα διαφορετικό τέλος για την 
«Ελένη» του Ευριπίδη. 

ΗΘΟΣ
Γράψτε μια επιστολή στην Ελένη, με την οποία 
προσπαθείτε να την αποτρέψετε από την 
αυτοκτονία.

ΔΙΑΝΟΙΑ
Γράψτε μια επιστολή στον Τεύκρο σχετικά με 
τις συμφορές που προκαλεί ο πόλεμος στους 
ανθρώπους.

ΟΨΙΣ
Ζωγραφίστε το σκηνικό της «Ελένης», όπως το 
φαντάζεστε στον Πρόλογο.

ΛΕΞΙΣ
«Η αγάπη όλα τα υπομένει και πάντα νικά». Γράψτε 
ένα ποιητικό ή θεατρικό κείμενο με θέμα τη 
δύναμη της αγάπης.

ΜΕΛΟΣ
Βρείτε ένα κατάλληλο ορχηστρικό μουσικό 
κομμάτι για να ντύσετε την Πάροδο.
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Μέσα από τα «ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ» οι μαθητές προσέγγισαν το έργο 
του Ευριπίδη πολύπλευρα, καθώς οι εργασίες αφορούν όλα τα στοιχεία μιας 
τραγωδίας: την υπόθεση, τους χαρακτήρες, τις ιδέες, τη γλώσσα, τη μουσι-
κή και τη σκηνογραφία (Πίν. 3). Επίσης, δε σχετίζονται μόνο με παραγωγή 
πεζού λόγου, αλλά και με ζωγραφική, μουσική, δραματοποίηση ή συγγρα-
φή λογοτεχνικού κειμένου (Εικ. 1). Αυτή η ποικιλία έδωσε τη δυνατότητα 
σε όλους σχεδόν τους μαθητές να αξιοποιήσουν τις προσωπικές τους δεξι-
ότητες και κλίσεις, ώστε να εκφραστούν. Ακόμη και μαθητές, οι οποίοι δεν 
ήταν πολύ καλοί ή δεν τους άρεσε η παραγωγή γραπτού λόγου, κατάφεραν 
να αποτυπώσουν τις απόψεις τους και να εκφραστούν με άλλους τρόπους. 

σχετίζονται μόνο με παραγωγή πεζού λόγου, αλλά και με ζωγραφική, 
μουσική, δραματοποίηση ή συγγραφή λογοτεχνικού κειμένου (Εικ. 1). Αυτή 
η ποικιλία έδωσε τη δυνατότητα σε όλους σχεδόν τους μαθητές να 
αξιοποιήσουν τις προσωπικές τους δεξιότητες και κλίσεις, ώστε να 
εκφραστούν. Ακόμη και μαθητές, οι οποίοι δεν ήταν πολύ καλοί ή δεν τους 
άρεσε η παραγωγή γραπτού λόγου, κατάφεραν να αποτυπώσουν τις απόψεις 
τους και να εκφραστούν με άλλους τρόπους. 

Εικόνα 1: Μαθητικές εργασίες

Η παρουσίαση των μαθητικών εργασιών υπήρξε βασικό ζητούμενο, 
ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν μια εξωστρέφεια, να μην ντρέπονται και να 
μπουν στη διαδικασία της δημόσιας έκφρασης των απόψεών τους. Με τον 
καλό προγραμματισμό και την εξοικονόμηση χρόνου μέσω της διδασκαλίας 
με φύλλα εργασίας υπήρχε η άνεση χρόνου, ώστε να παρουσιάζονται κάθε 
φορά αρκετές μαθητικές εργασίες στην τάξη. Οι εργασίες σχολιάζονταν από 
την ολομέλεια και συνήθως έδιναν την ευκαιρία για συζήτηση ή επανάληψη 
της ενότητας. Παράλληλα, οι μαθητές μάθαιναν να παρουσιάζουν το έργο 
τους και να δέχονται τα θετικά ή αρνητικά σχόλια των συμμαθητών τους. 

εικόνα 1: Μαθητικές εργασίες

Η παρουσίαση των μαθητικών εργασιών υπήρξε βασικό ζητούμενο, ώστε οι 
μαθητές να αποκτήσουν μια εξωστρέφεια, να μην ντρέπονται και να μπουν στη 
διαδικασία της δημόσιας έκφρασης των απόψεών τους. Με τον καλό προγραμ-
ματισμό και την εξοικονόμηση χρόνου μέσω της διδασκαλίας με φύλλα εργασί-
ας υπήρχε η άνεση χρόνου, ώστε να παρουσιάζονται κάθε φορά αρκετές μαθη-
τικές εργασίες στην τάξη. Οι εργασίες σχολιάζονταν από την ολομέλεια και συ-
νήθως έδιναν την ευκαιρία για συζήτηση ή επανάληψη της ενότητας. Παράλλη-
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λα, οι μαθητές μάθαιναν να παρουσιάζουν το έργο τους και να δέχονται τα θε-
τικά ή αρνητικά σχόλια των συμμαθητών τους. Για ορισμένα εσωστρεφή παιδιά 
όλη αυτή η διαδικασία υπήρξε αφορμή να «βγουν απ’ το καβούκι τους» και να 
αποκομίσουν την ικανοποίηση της προσωπικής τους έκφρασης και προβολής.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στο τέλος της χρονιάς οι μαθητές παρου-
σίασαν ένα δείγμα των εργασιών τους στην ημερίδα φιλολόγων στην Κοζάνη. 
Η παρουσίαση μπροστά σε ένα κοινό καθηγητών ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία 
για τα παιδιά και τα θετικά σχόλια που αποκόμισαν τόνωσαν την αυτοπεποίθη-
σή τους. Ξαφνικά, οι απόψεις τους απέκτησαν νόημα και σημασία μπροστά σ’ 
ένα κοινό ενηλίκων. Επίσης, γνώρισαν το οργανωτικό πλαίσιο μιας ημερίδας και 
τους κανόνες που διέπουν τη συμπεριφορά των ομιλητών. Παράλληλα, με την 
παρουσία των τοπικών ΜΜΕ το Γυμνάσιο παρουσίασε το έργο του στην ευρύ-
τερη κοινωνία, αποκομίζοντας θετικά σχόλια για το έργο που επιτελεί, για το επί-
πεδο των μαθητών και των καθηγητών του. 

5. ΑξίολογηΣη – ΣύΜΠερΑΣΜΑτΑ

Στο τέλος της χρονιάς οι μαθητές συμπλήρωσαν φύλλο αυτοαξιολόγησης (Πίν. 
4). Οι απαντήσεις των μαθητών (Εικ. 2) και οι παρατηρήσεις των διδασκόντων 
έδειξαν ότι σχεδόν όλοι οι μαθητές βρήκαν πιο ενδιαφέρον, εύκολο και ευχάρι-
στο το μάθημα της «Ελένης» με τα φύλλα εργασίας και τα «ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕ-
ΝΗ» παρά με τις σημειώσεις στο τετράδιο ή το βιβλίο. Μέσα από τα φύλλα ερ-
γασίας και τις εργασίες δημιουργικής γραφής οι μαθητές δήλωσαν ότι κατανόη-
σαν καλύτερα τα συναισθήματα, τις ιδέες και τις πράξεις των ηρώων του έργου. 
Επίσης, σχεδόν όλοι οι μαθητές σημείωσαν ότι τους άρεσε η συζήτηση και η πα-
ρουσίαση των εργασιών τους μέσα στην τάξη και στην ημερίδα των φιλολόγων. 

Θεωρούμε, λοιπόν, ότι με τη συγκεκριμένη πρόταση διδασκαλίας 
στην «Ελένη» του Ευριπίδη πραγματώθηκαν οι βασικοί στόχοι του μα-
θήματος. Οι μαθητές κατανόησαν σε μεγάλο βαθμό τις διαφορετικές 
όψεις ενός θεατρικού έργου, όπως είναι η «Ελένη» του Ευριπίδη. Πέτυ-
χαν σε ικανοποιητικό βαθμό την επιζητούμενη προσωπική τους επικοι-
νωνία με το αρχαίο κείμενο, συνδέοντας τις ιδέες, την πλοκή και τη συ-
μπεριφορά των ηρώων με τα προσωπικά τους βιώματα και τις σύγχρονες 
ανησυχίες. Ασφαλώς, η αισθητική απόλαυση του κειμένου είναι προσω-
πική υπόθεση και δύσκολα αποτυπώνεται σε μετρήσιμη κλίμακα. Εκεί-
νο, όμως, που αποτυπώθηκε στις απαντήσεις των παιδιών και στις ση-
μειώσεις των διδασκόντων είναι η απόλαυση της διδασκαλίας και των 
σχετικών δραστηριοτήτων.
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Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι με την παρούσα πρόταση διδασκαλίας το 
μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση έγινε πιο ευχάριστο, βιωμα-
τικό και δημιουργικό για όλους σχεδόν τους μαθητές, οι οποίοι είχαν ενεργό 
ρόλο σε όλα τα στάδια της διδασκαλίας. Τελειώνοντας, θα προσθέταμε ότι τα 
«ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ» στάθηκαν αφορμή για τη στενότερη και αποτελε-
σματική συνεργασία των δύο διδασκόντων, κάτι που συχνά λείπει, αλλά απο-
τελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχημένη εφαρμογή καινοτόμων δρά-
σεων στην εκπαίδευση.

Πίνακας 4: Φύλλο αυτοαξιολόγησης μαθητών

τμήμα: φύλο:

κρίτηρίΑ
Σχεδον 

κΑθολού
λίγο ΑρκετΑ Πολύ

1.Προτιμώ το μάθημα της «Ελένης» 
με τα φύλλα εργασίας παρά με 
τις σημειώσεις στο τετράδιο ή το 
βιβλίο.

2. Βρήκα τις ασκήσεις των φύλλων 
εργασίας ενδιαφέρουσες.

3. Δυσκολεύτηκα στη συμπλήρωση 
των φύλλων εργασίας.

4. Μέσα από τις ασκήσεις των 
φύλλων εργασίας κατανόησα 
καλύτερα το μάθημα της «Ελένης».

5. Μου άρεσε που συμπληρώναμε 
με συνεργασία τις ασκήσεις των 
φύλλων εργασίας και στη συνέχεια 
παρουσιάζαμε όλοι μαζί τις 
απαντήσεις στην τάξη.

6. Βρήκα τις ασκήσεις με τα 
«ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ» 
ενδιαφέρουσες.
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7. Μέσα από τις ασκήσεις με 
τα «ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ» 
κατανόησα καλύτερα τα 
συναισθήματα, τις ιδέες και τις 
πράξεις των ηρώων του έργου.

8. Μου άρεσε που παρουσιάζαμε 
και συζητούσαμε στην τάξη τις 
ασκήσεις με τα «ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΕΝΗ».

9. Μου άρεσε που συνεργαστήκαμε 
και παρουσιάσαμε τις ασκήσεις με 
τα «ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ» στην 
Ημερίδα των φιλολόγων.

 εικόνα 2: Απαντήσεις μαθητών στο φύλλο αυτοαξιολόγησης 
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κός οδηγός για εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους. Αθήνα: Τόπος.
AbstrAct

This paper presents a teaching practice, being carried out at 3rd grade class 
of the 5th Gymnasium of Kozani, for the subject of “Helen” by Euripides. 
Teaching followed certain pedagogical principles, such as collaborative and 
differentiated learning, creative writing, cross-thematic approach, learning 
by experience, self-evaluation and extroversion of students’ work. Each 
student had an active role at teaching by filling and presenting worksheets 
in class. These worksheets included differentiated exercises, that replaced 
usual notes. After teaching, students had various creative writing exercises 
for homework, related to poetry, painting, music or role-playing. These 
exercises helped them comprehend tragedy profoundly, “communicate” 
with its ideas and express themselves according to their personal skills. 
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Παναγιώτης ηλιόπουλος, Παναγιώτα Μπουμπούλη
H μεταφυσική και παιδαγωγική χρήση του μύθου στη φιλοσοφία του Πλάτωνος

H μεταφυσική και παιδαγωγική χρήση 
του μύθου στη φιλοσοφία του Πλάτωνος

Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Παναγιώτα Μπουμπούλη

είΣΑγωγη

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει πώς η χρήση των μύθων 
συνέβαλε στην ερμηνεία μεταφυσικών και οντολογικών γνώσεων, κατά τις 
αντιλήψεις του Πλάτωνος, καθώς και να αναφερθεί στην παιδαγωγική λει-
τουργία του μύθου, σύμφωνα με τον φιλοσοφικό στοχασμό του Αθηναί-
ου φιλοσόφου. Η ανωτέρω διαχείριση του μυθολογικού περιεχομένου εί-
ναι κατάλληλη για να ενταχθεί σε μια πληθώρα παιδαγωγικών αναφορών 
ακόμα και σήμερα.

Στις αντιλήψεις του Πλάτωνος, κυριαρχεί το παιδαγωγικό ενδιαφέρον, μά-
λιστα διέπει τόσο τις θεωρίες του περί μεταφυσικής όσο και τις ηθικές και πο-
λιτικές του θεωρίες. Ως μαθητής του Σωκράτη, δεν παρέμεινε προσκολλημέ-
νος σε μια μιμητική έποψη για τον κόσμο- τουναντίον, εκτίμησε πως η φιλο-
σοφική εργασία ουδέποτε ολοκληρώνεται, πριν την πλήρη εύρεση και κατο-
χή της αλήθειας. Ο Πλάτων φρονούσε πως πρέπει να τιμούμε τους παλαιούς 
διδασκάλους, έχοντας λάβει από αυτούς το παιδαγωγικό αγαθό, και από αυ-
τούς ορμώμενοι να συνεχίζουμε τη φιλοσοφική εργασία και να σχηματίζου-
με απόψεις για τον κόσμο. Σε τούτη την αντίληψη ερείδεται και η αναζήτη-
ση του ανθρώπινου αγαθού σε μια διάσταση πέραν της άμεσης εμπειρίας. 
Θεωρούσε πως οι Ιδέες αντιπροσωπεύουν το Είναι, την αληθινή ύπαρξη, εν 
αντιθέσει με την αβεβαιότητα των φαινομένων, αποτελώντας τον αποκλει-
στικό τροφοδότη της ύπαρξης των αντίστοιχων προς αυτές αισθητών πραγ-
μάτων (Τσέλλερ & Νέστλε, 2004: 165-171). Μόνο οι Ιδέες δύνανται να απο-
τελούν το σταθερό αντικείμενο της επιστήμης. Με βάση τα παραπάνω, διέ-
κρινε δύο πραγματικότητες, την κατώτερη αισθητή πραγματικότητα, δηλα-
δή την ύλη, το γίγνεσθαι, την «τιθηνήν», και την ανώτερη νοητή πραγματικό-
τητα, το Είναι, την ουσία, το άυλον. Οι δύο αυτές πραγματικότητες ευρίσκο-
νται σε μια σχέση αναλογίας, ως πρότυπο και ως απομίμηση, αλλιώς ως πα-
ράδειγμα και ως είδωλο (Μαραγγιανού-Δερμούση, 1994). 

Κορυφαία μεταξύ των Ιδεών θεωρείται η ιδέα του Αγαθού, η οποία ως 
έσχατη αρχή γνώσης και ύπαρξης εμπεριέχει και ενεργοποιεί όλες τις άλλες 
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ιδέες (Αυγελής, 2011, κεφ. IV). Το αγαθό είναι τι το υπερβατικόν, και φωτί-
ζει τα αντικείμενα, τον νοητό κόσμο, με την αλήθεια. Σύμφωνα με τον Πλά-
τωνα, κορυφαίο στην κλίμακα των όντων είναι το αγαθό, ως απόλυτο Εν 
(Vegetti, 2000). Η δύναμη που συνδέει τους δύο κόσμους και την ψυχή με 
το ον είναι ο Έρως. Ο Έρως είναι Δαίμων μέγας, κατά την ιέρεια Διοτίμα, η 
οποία αναφέρεται από τον Σωκράτη στο πλατωνικό Συμπόσιο (Συκουτρής, 
2003). Ο Έρως αποτελεί γέννηση εντός του Ωραίου, πόθο για την θέαση της 
ιδέας αλλά και για την κατάληψη της, φορά προς τα άνω, ολκό της ψυχής 
προς το αγαθό, πόθο για μεταβίβαση της γνώσης σε όσους νέους είναι επι-
δεκτικοί αυτής (Θεοδωρακόπουλος, 2003 και 1964). 

Ο Πλάτων χρησιμοποιεί μύθους στο φιλοσοφικό στοχασμό του όταν η 
συλλογιστική διαδικασία ή η επιστημονική έρευνα δεν δύναται να εξελι-
χθεί πέραν ενός ορισμένου σημείου. Ο μύθος χρησιμοποιείται στις απρο-
σπέλαστες στη λογική περιοχές του επιστητού και αφορά στην αρχή του 
κόσμου, στη δημιουργία του ανθρώπου και στη μετά θάνατον ζωή. Ο μύ-
θος λοιπόν, μέσα από την επιστράτευση της φαντασίας, καλείται να καλύ-
ψει τα γνωστικά κενά, έτσι ώστε να υπάρξει η αναγκαία εποπτεία στα δυ-
σερμήνευτα φαινόμενα του εμπειρικού κόσμου, όπως και σε εκείνα του κό-
σμου των Ιδεών. Στην Πολιτεία, ο Πλάτων αναφέρει πως όταν σώζεται ο μύ-
θος, διασφαλίζεται η σωτηρία του ανθρώπου, εμβαίνοντας στην περιοχή 
της ίδιας της αλήθειας (Σπυρόπουλος, 2003: 27-28). Η δύναμη της γνώσης 
να ελευθερώνει και να διαφωτίζει, παρουσιάζεται παραστατικά στον μύθο 
του Σπηλαίου, μέσα από τον αγώνα του ανθρώπου να οικειωθεί την αλή-
θεια. Προς επίρρωση των παραπάνω, ορθώς παρατηρεί η Annas (Annas, 
2006: 318) ότι: «Η αφηρημένη σκέψη, που οδηγεί στην φιλοσοφική εμβριθή 
γνώση, απεικονίζεται με τόλμη σαν κάτι το απελευθερωτικό. Ο άνθρωπος που 
αρχίζει να στοχάζεται παρουσιάζεται όπως κάποιος που σπάει τα δεσμά της 
συμμόρφωσης στην συνηθισμένη εμπειρία και στην παραδεδεγμένη γνώμη, 
ενώ η πρόοδος της απαλλαγής από τις πλανερές αντιλήψεις απεικονίζεται σαν 
ταξίδι από το σκοτάδι προς το φως». 

Γενικότερα, ο μύθος εκλαμβανόταν στην αρχαιότητα ως ένα πρότυπο 
της πραγματικότητας, θείας προέλευσης, το οποίο χρησιμοποιούσε μια αλ-
ληγορική γλώσσα, που απαιτούσε αποκρυπτογράφηση. Για τους αρχαίους 
Έλληνες, το τρίπτυχο Μύθος-Τελετή-Μύηση συμβόλιζε τις τρεις στήλες των 
Αρχαίων Μυστηρίων. Η Τελετή μιμείται το περιεχόμενο του Μύθου και η Μύ-
ηση καθιστά τον άνθρωπο πρωταγωνιστή στον Μύθο. Οι μύθοι περιέχουν 
κωδικοποιημένες γνώσεις, διδασκαλίες και μηνύματα, ενώ οι Πλατωνικοί 
μύθοι, πιο ειδικά, χαρακτηρίζονται από το στοιχείο της υπερβατικότητας. 
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Στην Πολιτεία, ο Πλάτων αναφέρει τη θέση που ο μύθος κατέχει στην ιδανι-
κή πολιτεία, όπως ο ίδιος την οραματίζεται. Από παιδαγωγική σκοπιά, σχε-
τικά με την εκπαίδευση των νέων, ο Αθηναίος φιλόσοφος θεωρεί πως πρέ-
πει να περιλαμβάνει μύθους, οι οποίοι θα ακολουθούν ορισμένους κανόνες 
και θα συντάσσονται από καθορισμένους μυθολόγους. Ισχυρίζεται πως οι 
μύθοι βρίσκονται εγγύτατα στο παραμύθι, το οποίο αποτελεί μια προσαρ-
μογή του μύθου στην παιδική ηλικία, είναι δηλαδή «ψέματα μαζί με αλή-
θειες» (Πολιτεία 377a). Επίσης, ο μύθος έχει ηθοπλαστικό ρόλο στο χαρα-
κτήρα των φυλάκων, ώστε εκείνοι να γίνουν καταλληλότεροι και να οδη-
γούνται στην αρετή (Πολιτεία 378e). 

ο ΜύθοΣ τού ΣΠηλΑίού

Η σκοπιμότητα του μύθου είναι πρακτική, δηλαδή να μπορεί να ειπωθεί σε 
όλους και να απομνημονεύεται εύκολα. Ο μύθος του σπηλαίου δεν διαθέτει 
συγκεκριμένα πρόσωπα ή συγκεκριμένο χώρο, ενώ θα μπορούσε να συμ-
βεί οποτεδήποτε. Πρόκειται για έναν διαχρονικό μυητικό μύθο που πραγ-
ματεύεται το πέρασμα της ανθρώπινης συνείδησης από το σκοτάδι και τις 
σκιές της άγνοιας, στη θέαση του φωτός και της ελευθερίας της γνώσης 
(Vegetti, 2000). Περιγράφει έναν εσωτερικό Λαβύρινθο, στον οποίο ενε-
δρεύει ο ατομικός μας Μινώταυρος (Παττακός, 2011: 255-256).

Σύμφωνα με τον μύθο του σπηλαίου, μέσα σε ένα σπήλαιο ζουν από 
παιδιά, αλυσοδεμένοι από τα πόδια και τον τράχηλο, κάποιοι δεσμώτες, 
έτσι που να μένουν πάντα στην ίδια θέση καθηλωμένοι και μόνο εμπρός 
τους να βλέπουν, χωρίς να μπορούν να στρέψουν γύρω την κεφαλή τους 
εξαιτίας των δεσμών που τους περιορίζουν. Το φως του ήλιου δεν εισχωρεί 
στο εσωτερικό του σπηλαίου, αλλά πιο ψηλά στην επιφάνεια της γης. Πί-
σω από αυτούς διαχέεται ένα αδύναμο φέγγος από αναμμένη φωτιά. Πίσω 
από ένα τοίχο, χτισμένο πάνω στην επιφάνεια της γης, περνούν άνθρωποι 
φορτωμένοι κάθε λογής αντικείμενα καθώς και αγάλματα ανθρώπων και 
ζώων κατασκευασμένα από πάσης φύσης υλικά, τα οποία ρίχνουν τις σκι-
ές τους στο αντικρινό τους μέρος του σπηλαίου. Επειδή το μόνο που αντι-
κρίζουν αυτοί οι δεσμώτες είναι οι σκιές που ρίχνουν τα αντικείμενα, φτά-
νουν να πιστέψουν ότι δεν υπάρχουν άλλα όντα εκτός από τα σκιώδη πε-
ριγράμματα που βλέπουν. Οι σκιές αυτές από τα αντικείμενα αποτελούν 
τον κόσμο τους, τον οποίο εκλαμβάνουν ως την αληθή πραγματικότητα. 
Αν επιχειρούσε κανείς να ελευθερώσει κάποιον από τα δεσμά του και να 
τον θεραπεύσει από την πλάνη και την άγνοια, στην αρχή ο δεσμώτης θα 
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αισθανθεί πόνο τα μάτια, καθώς τα στρέφει στο φως, και θα ζητήσει να ξα-
ναγυρίσει στο γνώριμο σκοτάδι της φυλακής του. Αν όμως κάποιος τον έλ-
ξει με τη βία στον επάνω κόσμο και του προσφέρει τη δυνατότητα, μεθο-
δικά, να βλέπει τα αντικείμενα, πρώτα στις απεικονίσεις και στους αντικα-
τοπτρισμούς τους, και έπειτα αυτά τα ίδια, θα συνηθίσει στη θέα της ολό-
φωτης περιοχής, θα στρέψει το βλέμμα του προς τον ήλιο και θα καταλά-
βει ότι αυτός είναι ο προστάτης και ο ζωοδότης όλων των όντων, που υπάρ-
χουν στον ορατό κόσμο. Ας φανταστούμε, ακολούθως, ότι ο απελευθερω-
μένος δεσμώτης κατεβαίνει και πάλι στο σπήλαιο- είναι αδύνατο στην αρ-
χή να μη διαταραχθεί η όρασή του από το σκοτάδι και να μην προκαλέσει 
στην αρχή την ειρωνεία και στο τέλος την αγανάκτηση των συνδεσμωτών 
του που θα επιχειρήσουν και να τον θανατώσουν ακόμα, αν εκείνος θελή-
σει, αποκαλύπτοντας την αλήθεια, να τους μεταφέρει τη γνώση ότι ο κό-
σμος των σκιών είναι ψεύτικος και ότι πέρα από αυτόν υπάρχει ένας άλλος, 
ο οποίος είναι αληθινός (Βουδούρης, 2004: 500-510). 

Η ερμηνεία που δίνει ο Σωκράτης στην αλληγορία είναι η εξής: το σπή-
λαιο είναι ο αισθητός κόσμος που αντικρίζουμε με την όραση, το φέγγος 
της φωτιάς, ο ήλιος. Οι δεσμώτες είμαστε εμείς οι άνθρωποι, ενώ η ανάβα-
ση και η θέα του επάνω κόσμου είναι η άνοδος της ψυχής στο νοητό τό-
πο, μέσα στον οποίο τελευταία που παρουσιάζεται είναι η Ιδέα του Αγα-
θού, μόλις και μετά βίας ορατή. Όταν όμως μια φορά τη θεαθεί κανείς, δεν 
μπορεί να μη συμπεράνει πως αυτή είναι η αιτία του κάθε καλού και ωραί-
ου, και πως αυτή χαρίζει την αλήθεια και το νου, και ότι σ’ αυτήν πρέπει να 
αποβλέπει όποιος το έχει σκοπό με φρόνηση να πράξει τόσο στον ιδιωτι-
κό όσο και στο δημόσιο βίο. Κατά τον Κ. Βουδούρη, «η εικών του Σπηλαίου 
προσδιορίζει κάθε νοητή γνωστική κατάσταση της ψυχής, και είναι οντολογι-
κώς περισσότερο εξαντλητική επειδή κατά Πλάτωνα σημειώνει διάφορες δια-
βαθμίσεις περί της πραγματικότητος» (Βουδούρης, 2004: 509). 

Το σπήλαιο αποτελεί τη σχηματική επιβεβαίωση της αναγκαιότητας της 
ανόδου μέσω της Διαλεκτικής ή μέσω του Έρωτος. Αποδίδει δε την ανά-
βαση του πνεύματος προς την αλήθεια. Η τραυματική εμπειρία του εγκλει-
σμού στον κόσμο των αισθητών επουλώνεται δια της επανόδου της ψυχής 
στο Θείο. Η έξοδος από το σπήλαιο συνιστά κατ’ αυτόν τον τρόπο απελευ-
θέρωση, η οποία οδηγεί στο «καταβατέον», την ηθική και πολιτική υποχρέ-
ωση να κατέλθει ο φιλόσοφος στους αποκλεισμένους συνανθρώπους του 
και να τους θέλξει προς το ζωηρό φως του νοητού κόσμου (Πρβ. Μαραγ-
γιανού-Δερμούση, 1994). Η απελευθέρωση που συνοδεύεται από αυτή την 
ηθική υποχρέωση δεν αποτελεί άτοπον, καθώς η πραγμάτωση του ανθρώ-
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που περνά εντός της πολιτικής πράξης. Αντίθετα με τον Καρλ Πόππερ που 
απέρριπτε ως απολυταρχική την πλατωνική θεώρηση της ιδανικής Πολι-
τείας (Popper, 1950), η απελευθέρωση που εννοεί ο Πλάτων σημαίνει την 
πραγμάτωση της ελευθερίας του ανθρώπου μέσα από τη συναντίληψη της 
πολιτικής του ουσίας και την απαλλαγή από την τυραννία της επιθυμίας. Η 
απαλοιφή του στυγνού ατομικισμού εξημερώνει τα πάθη, ενεργεί προς το 
κοινό συμφέρον και τελεολογικά προς το ατομικό με έναν ορθότερο τρό-
πο. Έτσι η Πολιτεία αναδεικνύεται σε όχημα της ανθρώπινης ψυχής στο τα-
ξίδι της προς τον επουράνιο τόπο των Ιδεών και αποτελεί εντός αυτής ο άν-
θρωπος αναπόσπαστο και οργανικό στοιχείο (Πρβ. Taylor, 2003: 310-348). 

το δΑχτύλίδί τού γύγη

Εν συνεχεία, το μαγικό δαχτυλίδι του Γύγη είναι ένας μύθος που πραγματεύε-
ται το θέμα της δικαιοσύνης. Ο Γλαύκων υποστηρίζει τον Θρασύμαχο, λέγο-
ντας πως είναι κοινή πεποίθηση όλων των ανθρώπων ότι η αδικία είναι προ-
τιμότερη από τη δικαιοσύνη (Πρβ. Τσέλλερ & Νέστλε, 2004: 174-184). Το επι-
μύθιο είναι ότι, αν οι άνθρωποι (είτε είναι δίκαιοι είτε άδικοι) μπορούσαν να 
αποκτήσουν αδικώντας ό,τι επιθυμούν, χωρίς οι ίδιοι να διατρέχουν κίνδυ-
νο, τότε θα διέπρατταν την αδικία αδίστακτα (Σπυρόπουλος, 2003: 139-140).

Στο μύθο του Γύγη υποθάλπεται μια αρχική αίσθηση ματαιότητας, καθώς 
σημασία τελικά έχει να είναι κάποιος δίκαιος και όχι απλά να παρουσιάζεται 
ως δίκαιος. Ο Γλαύκων σκιαγραφεί την περίπτωση του δίκαιου που φαίνεται 
άδικος και τελικά βασανίζεται, σε αντιδιαστολή με την περίπτωση του άδικου 
που φαίνεται δίκαιος και πεθαίνει γαλήνιος. Ο Σωκράτης προσπαθεί να απο-
δείξει πως δεν αξίζει να είσαι άδικος, έστω και αν έχεις το μαγικό δαχτυλίδι 
του Γύγη και μπορείς να ξεφεύγεις ατιμώρητος μετά από κάθε άδικη πράξη. 
Είναι απευκταίο να είναι κάποιος άδικος, ακόμη και αν απολαμβάνει τις αντα-
μοιβές που συνοδεύουν την επίφαση της δικαιοσύνης. Ο Πλατωνικός λόγος 
περί δικαιοσύνης συμπεριλαμβάνει, στην εν λόγω αφήγηση, την εξεικόνιση 
της ιδεώδους ανθρώπινης φύσης (Annas, 2006: 86, 91-93).

Ο μύθος του Γύγη αναφέρεται κατά βάση στη δυνατότητα που θα είχαν 
ο δίκαιος και ο άδικος να πράξουν εκείνο που επιθυμούν. Ο Γλαύκων υπο-
στηρίζει μετά επιτάσεως πως και ο δίκαιος και ο άδικος θα έπαιρναν τον ίδιο 
δρόμο, εξαιτίας της ανθρώπινης πλεονεξίας. Συγκεκριμένα, ο μύθος αφορά 
σε ένα βοσκό, ο οποίος είδε ένα χάσμα γης μετά από ένα σεισμό και βρήκε 
εντός του έναν σκελετό, στην κοιλιά ενός χάλκινου αλόγου. Από τον σκελε-
τό αφαίρεσε ένα χρυσό δαχτυλίδι, το οποίο μπορούσε να τον κάνει αόρατο. 
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Τότε μπήκε στο παλάτι, κατέκτησε τη βασίλισσα και σκότωσε τον βασιλιά για 
να πάρει το θρόνο. Αν υπήρχαν δυο ίδια δαχτυλίδια, ούτε ο δίκαιος ούτε ο 
άδικος θα μπορούσαν να συγκρατηθούν, αλλά θα επέλεγαν να ζουν ως θε-
οί ανάμεσα στους ανθρώπους, καταλήγει ο Γλαύκων (Πολιτεία, 359b-360c).

Ο εν λόγω μύθος υποδηλώνει πως δεν υπάρχουν ηθικοί περιορισμοί εάν 
κάποιος αποκτήσει τη δυνατότητα να περάσει απαρατήρητος. Όποιο ηθι-
κό υπόβαθρο και να διαθέτει κάποιος, δεν θα μπορεί να αντισταθεί στη γο-
ητεία του να διαπράττει αδικίες δίχως να τιμωρηθεί. Η αυθαιρεσία παρουσι-
άζεται να έχει ανάγκη το μανδύα της μυστικότητας και της δυνατότητας του 
να γίνεται κάποιος αόρατος. Ασφαλώς, ο βοσκός θα μπορούσε να χρησιμο-
ποιήσει το δαχτυλίδι για να βοηθήσει τους άλλους ανθρώπους, αλλά δεν το 
έπραξε. Εν αντιθέσει, καθώς το δαχτυλίδι χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη 
μιας αδικίας, δεν υπάρχει πια για εκείνον ο δρόμος της επιστροφής στην κα-
λοπραγία (May, 2011: 98-100).

ο ΜύθοΣ τού ηροΣ

Ο Σωκράτης, στην Πολιτεία, ολοκληρώνει τη συζήτηση με τον εσχατολο-
γικό μύθο του Ηρός, καθώς είναι αδύνατο να επιχειρηματολογήσει χρησι-
μοποιώντας τη λογική σχετικά με τη μεταθανάτια τύχη της δίκαιης και της 
άδικης ψυχής. Τον μύθο διηγείται ο Ηρ, ως αγγελιαφόρος των θεών από τον 
Κάτω Κόσμο (Σπυρόπουλος, 2003: 157-159). Ο Ηρ, όταν τη δωδέκατη ημέ-
ρα μετά από το θάνατό του τοποθέτησαν το σώμα του πάνω στη νεκρική 
πυρά, ξαναγύρισε στη ζωή και διηγήθηκε τί αντίκρισε στον Κάτω Κόσμο. 
Ο μύθος χωρίζεται σε δύο μέρη, το ένα αφορά στον τύραννο Αρδιαίο και 
το δεύτερο στη διαδικασία της μετεμψύχωσης (Σπυρόπουλος, 2003: 191).

Η αναμέτρηση του άδικου και του δίκαιου βίου, στο μεταίχμιο της ζωής 
και του θανάτου, υψώνει το φως της δικαιοσύνης, κρίνοντας τον βίο των 
ανθρώπων. Η ανάβαση στο φως ή η πλάνη στο σκοτάδι πραγματοποιείται 
στην τελειωτική κρίση, πέρα από το σύνορο της ανθρώπινης βιωτής. Η στιγ-
μή της ζωής προβάλλεται μέσα στη στιγμή της αιωνιότητας. Στον υπερφυ-
σικό κόσμο, στον οποίο βρέθηκε ο Ηρ μετά από το θάνατό του, η κρίση, η 
τιμωρία ή η αμοιβή είναι ο σπηλαιώδης δρόμος προς τα κάτω ή ο φωτεινός 
δρόμος προς τα πάνω αντίστοιχα (Μιχαηλίδης, 1998: 31, 53). 

Υπάρχει ελευθερία στον καθένα να επιλέξει το δρόμο που επιθυμεί, όμως 
η εκλογή είναι αμετάκλητη. Ο βίος του ανθρώπου καθορίζεται από την τύ-
χη, την ανάγκη και την ελευθερία, η οποία συνεπάγεται την ευθύνη του κα-
θενός (εγρήγορση και παιδεία). Το παρελθόν (Λάχεσις), το παρόν (Κλωθώ) 
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και το μέλλον (Άτροπος) βρίσκονται σε μια αρμονική ανακύκληση, σε ένα 
αιώνιο ρυθμικό χορό που φωτίζει τον νοητό κόσμο στον οποίο μετέχει ο 
αισθητός (Μιχαηλίδης, 1998: 101-106).

Ο Ηρ, αναφερόμενος στις ψυχές, διατείνεται πως αυτές παρουσιάζονταν 
στη Λάχεση, όπου ο ιεροφάντης έριχνε τους κλήρους για να επιλέξουν το 
πρότυπο μορφών ζωής των ζώων ή των ανθρώπων στο οποίο θα γινόταν 
η μετεμψύχωσή τους. Όσοι είχαν ξανάρθει στη γη, είχαν δοκιμαστεί κι εί-
χαν δει και άλλους να ταλαιπωρούνται, γι’ αυτό και δεν προέβησαν σε βια-
στικές επιλογές. Οι περισσότερες επιλογές πραγματοποιήθηκαν βάσει των 
όσων είχαν ήδη συνηθίσει οι ψυχές στην προηγούμενη ζωή τους (Κάσσι-
ρερ, 1991: 109). Στη συνέχεια, ο κάθε δαίμων οδηγούσε τη ψυχή στην Κλω-
θώ, την τοποθετούσε κάτω από το αδράχτι της, για να επικυρώσει τη μοί-
ρα που επέλεξε, και μετά την οδηγούσε στο νήμα της Ατράκτου, καταλήγο-
ντας στον ποταμό Αμέλητα όπου ξεχνούσε τα πάντα. Ο Ηρ δεν ήπιε το νε-
ρό αυτό και η ψυχή συνάντησε το σώμα του, χωρίς να την αφανίσει η λή-
θη (Πολιτεία 617d- 621c). 

Μέσα από το μύθο του Ηρός, ο Πλάτων επισημαίνει ότι οι ανταμοιβές 
της δικαιοσύνης στην παρούσα ζωή είναι ελάχιστες, συγκριτικά με αυτές 
που θα λάβει η ψυχή μετά θάνατον. Η μετενσάρκωση της κάθε ψυχής εξαρ-
τάται από το ποιοι βίοι είναι διαθέσιμοι και από το πόσο καλά αυτές έχουν 
διδαχθεί από τις προηγούμενες ενσαρκώσεις τους. Προβάλλει ένα συνε-
πειοκρατικό λόγο για να είμαστε δίκαιοι, καθώς ο παρών βίος καθορίζει τη 
μετά θάνατον πορεία της ψυχής. Η σύντομη απόλαυση ακολουθείται από 
δεκαπλάσια βάσανα στον Άδη (Πολιτεία 615a-d). 

Με τους μύθους, ο Πλάτων εκφράζει ανώτερες θρησκευτικές αλήθειες, 
πέραν της εμβέλειας των φιλοσοφικών επιχειρημάτων του. Πίσω από το μυ-
στικιστικό όραμα, ο μύθος του Ηρός εντάσσει το ανθρώπινο γένος σε ένα 
ευρύτερο πλαίσιο (Πρβ. Αυγελής, 2011, κεφ. IV). Η ιδεωδώς δίκαιη πόλη θα 
μπορούσε να συνιστά συμβεβηκός της ανθρώπινης φύσης, ωστόσο ο μύθος 
τονίζει τη σπουδαιότητα της δικαιοσύνης εντός του σύμπαντος κόσμου. Ο 
μύθος παραμένει απαισιόδοξος αναφορικά με τις επουράνιες ανταμοιβές. 
Οι ανταμοιβές της δικαιοσύνης οδηγούν στην αύξηση της αδικίας, καθώς 
ακόμη και ο φιλόσοφος δύναται να διασφαλίσει μόνο πρόσκαιρα τις επου-
ράνιες ανταμοιβές, ενώ δεν αποκλείεται η μετάπτωση στην αδικία σε έναν 
μελλοντικό βίο (Annas, 2006: 432-434).

Ο μύθος αποσκοπεί στο να κλονίσει τον άνθρωπο αναφορικά με τις κα-
θημερινές επιλογές του, κάτι που γνωρίζοντάς το ο σοφός, κάνει τις ορθές 
επιλογές. Μέσα από την περιγραφή μιας αιώνια επαναλαμβανόμενης Ημέ-
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ρας της Κρίσεως, ο μύθος του Ηρός οδηγεί στη συναίσθηση της υπαρξια-
κής φύσεως των αποφάσεων. Επιλέγοντας έναν καλό ή έναν κακό βίο, τι-
μωρούμε ή ανταμείβουμε τον εαυτό μας, κάτι που μπορεί να εξηγηθεί από 
τις περασμένες ζωές μας, οι οποίες δεν τελούσαν υπό τον έλεγχό μας (Πο-
λιτεία 620a). Η δικαιοσύνη επιφέρει ισορροπία και εσωτερική αρμονία, μέ-
σα από έναν βίο που αξίζει αφ’ εαυτού και για τα επακόλουθά του, τα οποία 
πηγάζουν από την φύση του (Annas, 2006: 435-436).

Ο μύθος του Ηρός είναι θεραπευτικός, διότι γνωρίζουμε πως από την παι-
δική μας ηλικία ερχόμαστε αντιμέτωποι με ιστορίες που αναφέρονται στην 
τιμωρία, συνειδητά και ασυνείδητα. Συνειδητά, ο μύθος φωτίζει όλους τους 
προηγούμενους μύθους, ενώ ασυνείδητα ο μύθος υπαινίσσεται το στοιχείο 
της προσωπικής επιλογής. Κλείνοντας την Πολιτεία με ένα μύθο που εμπε-
ριέχει πιθανότητες για την ύπαρξη της μετά θάνατον ζωής, ο Πλάτων επι-
διώκει να θεραπεύσει τον αναγνώστη από τον πειρασμό που στηρίζεται σε 
πεποιθήσεις ενάντιες στην έννοια του αγαθού (Santas, 2006: 41).

εΠίλεγοΜενΑ

Με τους μύθους για τους εγκλείστους του σπηλαίου, την εκλογή του πε-
πρωμένου μεταξύ δικαίου και αδίκου (στο μύθο του Γύγη), και τη μετά θά-
νατον κρίση (κατά τον Ηρ), ο Πλάτων εξέφρασε τις μεταφυσικές του σκέ-
ψεις και τους προβληματισμούς για τη γνώση που υπερβαίνει τη λογική 
διεργασία και κατανόηση (Κάσσιρερ, 1991: 103). Μόνο μέσα από τη γνώ-
ση, ο άνθρωπος μπορεί να νοήσει τον κόσμο, αντιλαμβανόμενος τα αντι-
κείμενα της γνώσης που δεν απαντώνται στην εμπειρία, δηλαδή τις Ιδέες 
(Taylor, 2003). Ωστόσο, το πλατωνικό Αγαθό δεν αποσαφηνίζεται με επάρ-
κεια από τον Πλάτωνα, γι’ αυτό κατέστη συνώνυμο του σκοτεινού και του 
δυσνόητου. Με τη χρήση των μύθων ο φιλόσοφος επεδίωξε να προσεγγί-
σει την έννοια της γνώσης και να τη διερμηνεύσει με έναν πιο εύληπτο τρό-
πο (Annas, 2006: 305-309). Στη φιλοσοφία του Πλάτωνος, η έννοια του θα-
νάτου γίνεται συνυφασμένη με την ίδια την έννοια της γνώσης, ακόμη και 
σε αυτούς τους εσχατολογικούς μύθους (Μαραγγιανού-Δερμούση, 1994). 
Παρά την ιδιαίτερη μεταφυσική χροιά της, η χρήση των συγκεκριμένων μύ-
θων αποσκοπεί στο να είναι παιδαγωγική, εμπλουτίζοντας στο τέλος τους 
αναγνώστες με καινούριες γνώσεις αλλά και με τη δυνατότητα να επιτρέ-
ψουν στο νου τους να περιπλανηθεί σε διαφορετικούς στοχασμούς, επι-
στρατεύοντας όχι μόνο την ευρωστία της γνώσης αλλά και την πλαστική 
ικανότητα της φαντασίας.
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AbstrAct

The use of myths in ancient philosophy had as its primary objective the 
exploration of knowledge and the attempt to interpret metaphysical ideas. 
The aim of the myth was practical, that is it could be said at everybody and 
could be easily memorized. Plato through the myths expresses superior 
religious truths, beyond the reach of philosophical and logical arguments. In 
this paper we will refer to three myths of Plato’s Republic and their usefulness 
in ancient intellect. Through the myths about the inmates of the cave, the 
election of destiny between the righteous and the unrighteous (the myth of 
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Gyges), and the after death crisis (according to Herodotus), Plato expressed his 
metaphysical thoughts and concerns about knowledge that exceeded logic. 
He believed that through knowledge, man can reflect, realizing the objects 
of knowledge which are not found in experience, namely the ideas. The myth 
is used in areas inaccessible to the logic of sciences and knowledge and it 
relates to the beginning of the world, the creation of man and afterlife. The 
triptych Mythos- Ceremony - Initiation were the three columns of the Ancient 
Mysteries. The ceremony imitates the content of Myth and Initiation makes 
man starring in the myth. The myths contain coded knowledge, teachings 
and messages. The myth of the cave has no specific persons or specific area 
and could happen anytime. It is an initiatory myth that deals with the passage 
of human consciousness from the darkness and the shadows of ignorance 
to the view of the light and the freedom of knowledge. By sequentially, the 
magic ring of Gyges is the centerpiece of a myth that deals with the issue of 
justice. The moral of this is that if people (whether fair or unfair) can acquire 
through injustice whatever they want, without putting themselves at risk, 
then they would commit injustice unscrupulously. In the eschatological myth 
of Ir, Socrates uses this myth, as it is impossible to argue using logic on the 
posthumous fate of the just and the unjust soul. The aim of this paper is to 
show how the use of myths according to the philosophical concepts of Plato 
was necessary to interpret the metaphysical and the ontological knowledge 
mainly, to become more easily understood and be able to enrich the content 
of the suggested Education.
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ο παιδαγωγικός ρόλος των ομηρικών επών: 
η περίπτωση της οδύσσειας

Βασιλική Κούλα, Ευγενία Κούλα

είΣΑγωγη

Ο ρόλος που διαδραμάτισαν και διαδραματίζουν τα ομηρικά έπη, και κυρί-
ως η Οδύσσεια, στην παιδεία των νέων, μαθητών και μαθητριών1, και γενικό-
τερα στην παιδεία του ατόμου και της κοινωνίας, αποτελεί το θέμα της πα-
ρούσας μελέτης.

Η σπουδαιότητα και η συμβολή των ομηρικών επών και ιδιαίτερα της 
Οδύσσειας στην εκπαίδευση των νέων, η προσφορά της στην τέρψη και την 
ανθρωπιστική παιδεία των μαθητών, ανά τους αιώνες, καθώς και το γεγονός 
ότι η Οδύσσεια εισάγει τον μαθητή στον κόσμο της αρχαίας ελληνικής λογο-
τεχνίας, αφού αποτελεί το πρώτο λογοτεχνικό κείμενο της αρχαίας ελληνικής 
λογοτεχνίας, με το οποίο οι μαθητές έρχονται σε επαφή κατά την είσοδό τους 
στο Γυμνάσιο, αποτέλεσαν την αφετηρία για να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. 

Λόγω της ενασχόλησής μας με τα ομηρικά έπη, ως εκπαιδευτικοί της πρά-
ξης, θα προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε εμπεριστατωμένα τη διττή αξία 
της Οδύσσειας, τη λογοτεχνική και την παιδαγωγική. Η λογοτεχνική της αξία, 
βέβαια, είναι αδιαμφισβήτητη κυρίως λόγω της απαράμιλλης αφηγηματικής 
της τεχνικής. Η παιδαγωγική της αξία απ’ την άλλη διαφαίνεται και μέσα από 
την μακραίωνη χρήση της ως διδακτικό εγχειρίδιο, διότι αποτελεί ένα κείμε-
νο που συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη της σχολικής μάθησης, 
καθώς αποτελεί ένα κείμενο που ανταποκρίνεται στο νοητικό επίπεδο των 
μαθητών, σύμφωνα με τις αρχές της Παιδαγωγικής (Χατζηδήμου, 2015: 205-
206), και ενισχύει τους μηχανισμούς μάθησης, που μπορεί να αναπτύξει κά-
θε μαθητής ενεργοποιώντας τη μίμηση και τη φαντασία του. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω βασικός σκοπός της μελέτης μας 
είναι α) η παρουσίαση της διαχρονικής προσφοράς των ομηρικών επών 
στη μόρφωση και την αγωγή των νέων, και β) η κατάδειξη της συμβολής 
των ομηρικών επών στη διαμόρφωση παιδαγωγικών αντιλήψεων και αξι-

1.  Παρατήρηση: Για καθαρά πρακτικούς λόγους στη μελέτη μας χρησιμοποιούμε κυρίως το αρσενικό 
γένος όταν αναφερόμαστε σε μαθητές και μαθήτριες προσδίδοντας στον όρο την έννοια του μαθητή. 
Αναλόγως και σε άλλες ιδιότητες που φέρουν άνδρες και γυναίκες χρησιμοποιούμε το αρσενικό γένος, που 
σύμφωνα με τους κανόνες του συντακτικού θεωρείται πιο ισχυρό γένος.
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ών στην εκάστοτε κοινωνία.
Επιμέρους στόχοι μας είναι: α) να διερευνηθεί το αν επιτυγχάνεται η «αν-

θρωπιστική μόρφωση» των μαθητών, β) να ανιχνευτούν τα στοιχεία της 
Οδύσσειας που συμβάλλουν στην ανθρωπιστική μόρφωση και την αγωγή 
του μαθητή, και γ) να διερευνηθεί η απήχηση που έχει η Οδύσσεια και οι 
αξίες που προβάλλει στον σημερινό μαθητή.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών και στόχων ασχοληθήκαμε με 
το θέμα μας σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο. 

θεωρητική προσέγγιση του θέματος

Η διαχρονική συμβολή της Οδύσσειας στην παιδεία των νέων και η ιδι-
αίτερη σημασία της ως παιδευτικό ανάγνωσμα, στο οποίο προβάλλονται 
ιδεώδη, πρότυπα και συμπεριφορές, γίνονται αντιληπτές μέσα από τη με-
λέτη της σχετικής βιβλιογραφίας. 

Η μέθοδος που ακολουθήσαμε για την προσέγγιση του θέματος είναι 
η ιστορική έρευνα. Το υλικό μελέτης μας αποτελούν πρωτογενείς και δευ-
τερογενείς πηγές δεδομένων. Οι πρωτογενείς μας πηγές είναι το διδακτι-
κό εγχειρίδιο, «Ομήρου Οδύσσεια», το βιβλίο του καθηγητή, παλαιότερες 
και νεότερες οδηγίες διδασκαλίας που δίνονται από το Υπουργείο Παιδεί-
ας. Ορισμένες σχετικές μελέτες αποτέλεσαν τις δευτερογενείς πηγές μας. 
Κάναμε συλλογή, αξιολόγηση, καταγραφή, ανάλυση και παρουσίαση των 
δεδομένων. Στόχος μας ήταν η ανίχνευση των στοιχείων που αναδεικνύ-
ουν τον παιδαγωγικό ρόλο της Οδύσσειας και η καταγραφή του παιδευτι-
κού της ρόλου διαχρονικά.

Η λογοτεχνική και παιδαγωγική αξία των ομηρικών επών είχε ήδη ανα-
γνωριστεί από την αρχαιότητα (Ιγνατιάδης, 20068: 20). Στην Ποιητική του 
Αριστοτέλη (24. 1459 b 15) τονίζεται η απαράμιλλη πλοκή του σχεδίου της 
Οδύσσειας: «οἷς ἅπασιν Ὅμηρος κέχρηται καί πρῶτος καί ἱκανῶς. Καί 
γάρ τῶν ποιημάτων ἑκάτερον συνέστηκεν ἡ μέν Ἰλιάς ἁπλοῦν καί πα-
θητικόν, ἡ δέ Ὀδύσσεια πεπλεγμένον (ἀναγνώρισις γάρ διόλου) καί ἠθι-
κή` πρός δέ τούτοις λέξει καί διανοίᾳ πάντα ὑπερβέβληκεν». «Το σχέδιο 
στηρίζεται σε μία εξαιρετική χρονική σύμπτυξη», μέσα σε σαράντα μέρες 
περικλείεται και γνωστοποιείται όλη η δεκαετής περιπέτεια του Οδυσσέα. 
«Μία ευθύγραμμη εξέλιξη είναι κομμένη σε κομμάτια και ξανά συνταιρια-
σμένη, χωρίς όμως να χάνεται αυτή η γραμμικότητα» (Lesky, 1983: 89-90). 
Η ύπαρξη τυπικών στοιχείων και εκφράσεων, τα μόνιμα κοσμητικά επίθε-
τα που συνοδεύουν πρόσωπα και πράγματα, η χρήση λιτών παρομοιώσε-
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ων είναι μερικές μόνο από τις τεχνικές που χρησιμοποίησε ο Όμηρος, για 
να συνθέσει τα αριστουργήματά του (Lesky, 1983: 110-111). Χαρακτηριστι-
κά αναφέρει ο Lesky ότι «μέσα από την Οδύσσεια μάς μιλά μια συνθετική 
δύναμη και μια αφηγηματική μαστοριά, που ταιριάζουν μόνο στο μεγάλο 
καλλιτέχνημα…» (Lesky, 1983: 97).

Η λογοτεχνία εκφράζει την κοινωνική συνείδηση, απηχεί τις απόψεις 
μιας εποχής, έτσι στην Οδύσσεια καθρεφτίζονται οι κοινωνικές συνθήκες 
της εποχής του ποιητή. Εμφανίζονται οι «αγωνιστικές ιδέες», η συμπεριφο-
ρά και ο κώδικας τιμής της αριστοκρατίας (Lesky, 1983: 99-100). Προβάλλο-
νται τα ιδεώδη της εποχής, αξίες και πρότυπα συμπεριφοράς, πολλά από τα 
οποία έχουν ισχύ και σήμερα. Προβάλλεται, για παράδειγμα, η φιλοξενία, 
όταν ο Τηλέμαχος προσφέρει φιλοξενία στον Μέντη- Αθηνά ή οι Φαίακες 
στον Οδυσσέα. Εξαίρεται η σεμνότητα και το χρηστό ήθος, που πρέπει να 
χαρακτηρίζει μία γυναίκα, όταν γίνονται αναφορές στην Πηνελόπη και τη 
Ναυσικά. Υπερτονίζεται η θρησκευτικότητα του ανθρώπου μέσα από την 
περιγραφή θυσιών και προσευχών προς τους θεούς, και αντιδιαστέλλεται 
ο σεβασμός προς τους θεούς και τους ανθρώπους με την ύβρη και την αδι-
κία. Δηλώνονται τα ηρωικά ιδεώδη, όπως η ανδρεία και η τιμή, ενώ παράλ-
ληλα αντιλαμβανόμαστε και τις αξιακές και πολιτικές αλλαγές που συντε-
λούνται στην ομηρική κοινωνία. 

Το ίδιο το θέμα της Οδύσσειας ήταν αγαπητό στον αρχαίο Έλληνα. Ο 
Οδυσσέας, «ο ήρωας της μυθιστορίας», είναι ο ξενιτεμένος που γυρίζει 
στην πατρίδα και παράλληλα ο ήρωας των θαλασσινών περιπετειών και 
του τρωικού πολέμου. Τον ήρωα, Οδυσσέα, τον χαρακτήριζε «έξυπνη φρο-
νιμάδα», «εύστροφη διαλλακτικότητα» και ο «προβλεπτικός υπολογισμός 
του καλύτερου δρόμου» (Lesky, 1983: 83). Συμπεριφορές του, όπως «από-
δοση τιμών στους θεούς, αγάπη στους γονείς, συνδρομή στους ικέτες» τον 
κατέστησαν πρότυπο προς μίμηση (Καρακατσάνης, 1998: 273-274), διότι 
τέτοιου είδους χαρακτηριστικά και συμπεριφορές δεν άφηναν αδιάφορο 
τον αρχαίο Έλληνα. Οι αρχαίοι Έλληνες με τον Όμηρο γνώριζαν την ιστορία 
και τη θρησκεία τους. Στους ήρωες των ομηρικών επών έβλεπαν «τα πρό-
τυπά τους, στα λόγια τους έβρισκαν διδαχές». Δεν είναι συνεπώς, αναιτιο-
λόγητη αυτή η προτίμηση στα ομηρικά έπη, στα οποία οι αρχαίοι Έλληνες 
στήριζαν την εκπαίδευση των παιδιών και των νέων. Έτσι, «από την αρχαι-
ότητα έγιναν σχολικά βιβλία για τα ελληνόπουλα, για να μαθαίνουν να δια-
βάζουν…» (Ιγνατιάδης, 20068: 9). Ο Ξενοφώντας για παράδειγμα στο «Συ-
μπόσιον» ΙΙΙ, 5, αναφέρει ότι ο Νικήρατος, ο γιος του Νικία, λέει ότι ο πατέ-
ρας του τον έβαλε να μάθει τα ομηρικά έπη, για να γίνει σωστός άνθρωπος 
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(Ιγνατιάδης, 20068: 430).
Κατά τους αλεξανδρινούς χρόνους επιχειρήθηκε η αλληγορική ερμη-

νεία του Ομήρου. Ο Οδυσσέας αποτελούσε τον συμβολικό τύπο του σο-
φού, που αποφεύγοντας τις Σειρήνες δίδασκε πώς να αποφεύγουμε τους 
πειρασμούς, σαρκικούς και πνευματικούς. Παρόμοιες απόψεις διατύπωσε 
για την αλληγορική ερμηνεία των ομηρικών επών και ο Πλούταρχος (Τσά-
μπης, 1998: 238).

Στους Μέσους Ιστορικούς Χρόνους, στα χρόνια δηλαδή της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας, η εκτίμηση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και ιδιαίτε-
ρα των ομηρικών επών ήταν εμφανής στον χώρο της Παιδείας και της Εκ-
παίδευσης. Στο Βυζάντιο τα ομηρικά έπη κατείχαν ιδιαίτερη θέση στον κύ-
κλο των φιλολογικών σπουδών. Ακόμη και οι εκκλησιαστικοί κύκλοι έδει-
χναν ενδιαφέρον για την κλασική παιδεία, εντάσσοντας στο πρόγραμμα των 
εγκύκλιων σπουδών τα κλασικά γράμματα, που κάλυπταν αρκετές ώρες, 
ακόμη και «στην Ανώτατη Σχολή Θεολογικών Σπουδών του Πατριαρχείου 
της Κωνσταντινούπολης» (Τσάμπης, 1998: 60-61). 

Από τους πρώτους αιώνες του Βυζαντίου διδάσκεται η ποιητική του Ομή-
ρου στα σχολεία της «γραμματικής» και τις ανώτερες βαθμίδες (Lemerle, 
1985: 47). Κατά τον 3ο αι. μ.Χ. τα ομηρικά έπη συγκαταλέγονται στα σχολι-
κά κείμενα (Lemerle, 1985: 58) και, όπως επισημαίνει ο Krumbacher, «Ἡ ἐν 
τοῖς σχολείοις καί ἡ καθόλου τῶν λογίων περί τούς κλασικούς ἐνασχό-
λησις περιελάμβανε τόν Ὅμηρον, ὅστις οὐδέποτε ἔπαυσεν ὤν τό σχολει-
ακόν ἀνάγνωσμα τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους…» (Krumbacher, 1974: Β΄192). Τα 
ομηρικά έπη αποτελούσαν ένα βασικό «διδακτικό εγχειρίδιο» και «ο μαθη-
τής όφειλε να απομνημονεύει 50 στίχους από τον Όμηρο κάθε μέρα και να 
διαβάζει τα σχετικά σχόλια» (Talbot Rice, 1988: 258). 

Από τα έργα των αρχαίων Ελλήνων οι χριστιανοί θα έπαιρναν τα στοι-
χεία που συμβιβάζονται με τη χριστιανική ηθική (Lemerle, 1985: 47). Σε κεί-
μενο του Μεγάλου Βασιλείου, με το οποίο σκοπό είχε να διδάξει τους ανε-
ψιούς του τη σωστή χρήση των ελληνικών γραμμάτων, παρατίθενται παρα-
δείγματα από το έργο του Ομήρου και του Ησιόδου, πράγμα που βεβαιώ-
νει τη σημαντική θέση που κατείχαν στην εκπαίδευση. Αλλά και άλλοι πα-
τέρες της Εκκλησίας του 4ου αιώνα, όπως ο Γρηγόριος Νύσσης και ο Ιωάν-
νης ο Χρυσόστομος μάς πληροφορούν ότι οι μαθητευόμενοι διδάσκονται 
Όμηρο (Τσάμπης, 1998: 231). 

Μεταγενέστεροι λόγιοι ασχολήθηκαν συστηματικά με τη διδασκαλία, τη 
μελέτη, την ανάλυση και τη διάδοση των ομηρικών επών. Σημαντική, για 
παράδειγμα, ήταν η προσφορά του Κομητά, επικεφαλής του τμήματος της 
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γραμματικής στη Σχολή της Μαγναύρας, που ήταν ειδικός στον Όμηρο και 
μάλλον έπαιξε σημαντικό ρόλο στη μεταγραφή και την έκδοσή τους σε μι-
κρογράμματη γραφή (Lemerle, 1985: 145-146).

Άλλοι σημαντικοί λόγιοι, που, για να εξυπηρετήσουν τους διδακτικούς 
σκοπούς, μελέτησαν και σχολίασαν τα έπη του Ομήρου, είναι ο Μιχαήλ Ψελ-
λός (11ος αι.), που έγραψε «ἀλληγορίαι εἰς τόν Ὅμηρον» (Krumbacher, 1974: 
Β΄62), ο Ευστάθιος Κατάφλωρος (12ος αι.), που δίδασκε Όμηρο εμπεριστατω-
μένα γράφοντας σχόλια πάνω στα ομηρικά έπη, τα οποία ακόμη και σήμε-
ρα αποτελούν ανεκτίμητο βοήθημα για τους μελετητές του Ομήρου (Τσά-
μπης, 1998: 60-61), ο Ιωάννης Τζέτζης (12ος αι.), ο ονομαστός «διδάσκαλος 
τῆς γραμματικῆς» του 12ου αι., που μελέτησε τον Όμηρο και έγραψε αλλη-
γορίες στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια (Krumbacher, 1974: Β΄244). Θα θεω-
ρούσαμε σοβαρή παράλειψη να μην αναφέρουμε τον Ευστάθιο, τον αρχι-
επίσκοπο Θεσσαλονίκης, ο οποίος έγραψε πολύ αξιόλογα σχόλια για την 
Ιλιάδα και την Οδύσσεια, στα προοίμια των οποίων «πραγματεύεται για τη 
σημασία του Ομήρου για την ιστορία του ελληνικού πνεύματος…» (Krum-
bacher, 1974: Β΄260-261). Τον 14ο αι. ο κατεξοχήν συγγραφέας «σχολεια-
κών βιβλίων», Γεώργιος Λακαπηνός, συνέγραψε μία «Πραγματεία περί τῶν 
ὁμηρικῶν σχημάτων καί κανονίσματα εἰς Ὅμηρον» (Παρισινός Κώδικας 
2938) (Krumbacher, 1974: Β΄305), ενώ ο ιστορικός Νικηφόρος Γρηγοράς συ-
νέγραψε «ἐπίτομον ἐξήγησιν εἰς τάς καθ’ Ὅμηρον πλάνας τοῦ Ὀδυσσέ-
ως…» (Krumbacher, 1974: Α΄597). Αυτοί και άλλοι πολλοί δάσκαλοι και λό-
γιοι του Βυζαντίου φρόντιζαν μέσα από τον υπομνηματισμό να κάνουν τα 
ομηρικά κείμενα προσιτά στους μαθητές τους. 

Η διδασκαλία των ομηρικών επών στα χρόνια του Βυζαντίου αποτε-
λούσε μία προσπάθεια επίτευξης των παιδαγωγικών σκοπών, που προέ-
βαλαν οι αρχαίοι Έλληνες. Όπως οι αρχαίοι Έλληνες έτσι και οι Βυζαντινοί 
θεωρούσαν ότι «βασική επιδίωξη της αγωγής είναι η αρετή, ως συνιστα-
μένη περισσότερων αρετών», όπως είναι η σωφροσύνη, η ανδρεία, η δι-
καιοσύνη, η οσιότητα και άλλες. Ορίζοντας την «αρετή» ως «βασική επιδί-
ωξη της αγωγής» και «συνισταμένη περισσότερων αρετών» προβάλλουν 
από τα ομηρικά έπη τα στοιχεία που συμβιβάζονται με τη χριστιανική ηθι-
κή (Lemerle, 1985: 47). Κορωνίδα των αρετών είναι η θεοσέβεια, που εξαί-
ρεται στα ομηρικά έπη και προβάλλεται μέσα από τη διδασκαλία των ομη-
ρικών επών στο Βυζάντιο (Τσάμπης, 1998: 83). 

Ο παιδαγωγικός και ηθικοπλαστικός ρόλος των ομηρικών επών γίνε-
ται αντιληπτός, για παράδειγμα, από τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου ότι 
«όλη η ποίηση του Ομήρου είναι έπαινος της αρετής και όλοι οι λόγοι του 
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– εκτός από τους επουσιώδεις- οδηγούν στην αρετή» (Τσάμπης, 1998: 233), 
από το έργο του Νικηφόρου Γρηγορά «Πρόλογος ἐγκωμιαστικός εἰς τήν 
Ὀδύσσειαν τοῦ Ὁμήρου, διά βραχέων χαρακτηρίζων τοῦ ποιητοῦ τήν δι-
άνοιαν», όταν γράφει «κοινόν γάρ ἔστιν ὡς ἀληθῶς παιδευτήριον ἡ κα-
τά τόν Ὀδυσσέα ποίησις αὐτή…» (Τσάμπης, 1998: 235), από τις συλλογές 
αποφθεγμάτων και παροιμιών, στις οποίες οι ομηρικοί στίχοι με ηθικές και 
φιλοσοφικές ερμηνείες κατέχουν δεσπόζουσα θέση (Τσάμπης, 1998: 235).

Όπως αντιλαμβανόμαστε είναι πάρα πολλές οι αναφορές του Ομήρου 
σε έργα των Βυζαντινών λογίων και, όπως λέει και ο Hunger, χωρίς αυτήν 
τη γνήσια βυζαντινή στάση, «που διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό την λό-
για κοσμική γραμματεία», δεν θα μπορούσαμε να διαβάσουμε σήμερα ού-
τε τον Όμηρο, …» (Krumbacher, 1974: Α΄36).

Η συστηματική διδασκαλία των ομηρικών επών συνεχίζεται μέχρι την 
Άλωση της Πόλης, ενώ παράλληλα σημαντικοί συγγραφείς, κυρίως ιστορικοί 
(π.χ. Άννα Κομνηνή, Ιωάννης Αναγνώστης κ.ά.), στο έργο τους παραπέμπουν 
συχνά σε χωρία των ομηρικών επών φροντίζοντας μέσα από τις αναφορές 
τους να δείξουν είτε ότι διδάχθηκαν τα ομηρικά έπη είτε την εκτίμησή τους 
στο έργο του Ομήρου (Lemerle, 1985 -Krumbacher, 1974 – Τσάμπης, 1998).

Στα χρόνια μετά την Άλωση οι Βυζαντινοί λόγιοι, που μετοίκησαν στη 
Δυτική Ευρώπη, μετέφεραν τη γνώση και την αγάπη τους για την αρχαία ελ-
ληνική λογοτεχνική κληρονομιά, στην οποία ανήκουν και τα ομηρικά έπη. 
Έτσι, μετά την Άλωση τα ομηρικά έπη διδάσκονταν στη Δύση. Κατά τον 18ο 
αι. οι λόγιοι ασκούσαν τους μαθητές τους στην παράφραση των ομηρικών 
επών και απέρριπταν τη μετάφραση, την οποία θεωρούσαν προσβολή για 
το κείμενο. Ο Όμηρος δεν μεταφράζεται πια στις άλλες ελληνικές διαλέ-
κτους «από σεβασμό στον ποιητή», αλλά σχολιάζεται, παραφράζεται και 
ερμηνεύονται «ἀπηρχαιωμένας … λέξεις» (Βαρμάζης, 1999: 27-28). 

Στο νεοσύστατο Ελληνικό κράτος κατά τον 19ο αι., με διάταγμα της Αντι-
βασιλείας, δίνεται βαρύτητα στην πολυδιάστατη καλλιέργεια των μαθητών 
μέσω του μαθήματος, διότι ενισχύεται η αίσθηση του αληθούς, του αγαθού 
και του καλού (Βαρμάζης, 1999: 46). Στο Βασιλικό Διάταγμα του 1897 δη-
λώνεται ως σκοπός του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών να παραφρά-
ζουν οι μαθητές σε λόγο «καθαρευούσης» και τα ομηρικά έπη. Άλλοι σκο-
ποί του μαθήματος είναι «η γραμματολογική και λογοτεχνική μόρφωση των 
μαθητών και η πνευματική και πολιτιστική αγωγή τους» (Βαρμάζης, 1999: 
47-48). Ακολουθώντας τους παραπάνω σκοπούς η επιλογή διδασκαλίας 
των ομηρικών επών γίνεται με παιδαγωγικά κριτήρια (Βαρμάζης, 1999: 51).

Η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία θεωρείται πολύτιμη περιουσία 

βασιλική κούλα, ευγενία κούλα
Ο παιδαγωγικός ρόλος των ομηρικών επών: η περίπτωση της Οδύσσειας



460

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Λογοτεχνία και Παιδεία

για τον νεότερο ελληνισμό, ο οποίος πολλά μπορεί να κερδίσει από αυτήν, αν 
την αξιοποιήσει αποτελεσματικά. Η αποτελεσματικότητα, εξάλλου, ενός μα-
θήματος κρίνεται και αξιολογείται από την επίτευξη των σκοπών του (Βαρ-
μάζης, 1999: 41, 45). Κι ένα διδακτικό εγχειρίδιο πρέπει να έχει τα χαρακτη-
ριστικά ενός διαχρονικού μορφωτικού αγαθού. Το περιεχόμενό του πρέπει 
να συγκινεί τους μαθητές, να τους ενδιαφέρει, και να ανταποκρίνεται στο νο-
ητικό επίπεδο και την ψυχική τους εξέλιξη (Χατζηδήμου, 2015: 205-206). Τα 
ομηρικά έπη εξακολουθούν μέχρι σήμερα να αποτελούν διδακτικά εγχειρί-
δια, καθώς πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, αν και από την εκπαιδευ-
τική μεταρρύθμιση του 1976 δεν διδάσκονται από το πρωτότυπο, αλλά από 
μετάφραση στην Α΄ Γυμνασίου.

Το κείμενο στη μεταφρασμένη μορφή του θεωρείται πιο προσιτό για τον 
μαθητή της Α΄ γυμνασίου και εξυπηρετεί τους σύγχρονους σκοπούς του μα-
θήματος, που είναι η κατανόηση και η βίωση αξιών, η διανοητική, βουλητι-
κή, συναισθηματική, ηθική και αισθητική καλλιέργεια του μαθητή (Κακριδή, 
1988: 11). Παράλληλα οι μαθητές γνωρίζουν τον υλικό και τον πνευματικό πο-
λιτισμό της ομηρικής εποχής (Κακριδή, 1988: 97-98). Τα ομηρικά έπη εμπερι-
έχουν βασικές διαχρονικές ανθρωπιστικές αξίες. Μία βασική αξία, που προ-
βάλλουν, είναι η ατομική ευθύνη του ανθρώπου για τις πράξεις, τα λόγια και 
τις επιλογές του (Κακριδή, 1988: 36-37). Τονίζεται το δίκαιο ως κίνητρο ενερ-
γειών, η ευσέβεια του ήρωα, η δίκαιη θεϊκή τιμωρία, η ανάγκη για διαρκή αγώ-
να για την επίτευξη των στόχων, η καρτερικότητα, η ανθρωπιά και η ευγένεια 
των ηρώων. Η τιμωρία αποτελεί συνέπεια του «αμαρτήματος» (σφάλματος), 
που διέπραξε ο άνθρωπος (Κακριδή, 1988: 42, 56, 59-62).

Ο Όμηρος προετοιμάζει τον ακροατή του για αυτά που πρόκειται να ακο-
λουθήσουν, έτσι οι μαθητές διαβάζοντας την Οδύσσεια ζωντανεύουν με τη 
φαντασία τους τα γεγονότα και περιμένουν την εξέλιξή τους. «Οι αρμοί της 
Οδύσσειας προβάλλουν ανάγλυφα» μέσα από το ίδιο το κείμενο και το νή-
μα, που διακόπτεται, το ξαναβρίσκουν, καθώς η τεχνική που ακολούθησε ο 
Όμηρος στην Οδύσσεια θυμίζει την τεχνική των παραμυθιών, που είναι οι-
κεία στους μαθητές μας (Κακριδή, 1988: 17-18). Έτσι, το έπος «Οδύσσεια» εί-
ναι το πρώτο αρχαιοελληνικό λογοτεχνικό κείμενο, ένα ποίημα, με το οποίο 
οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την αρχαία ελληνική λογοτεχνία, αφού βρί-
σκεται πιο κοντά στο παραμύθι, αν και οι μορφές είναι πάρα πολύ αληθινές 
(Κακριδή, 1988: 99). Παιδαγωγικοί, λοιπόν, είναι οι λόγοι που επιβάλλουν να 
διδαχθεί το παιδί πρώτα την Οδύσσεια, αφού είναι ένα κείμενο οικείο. 
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ΣύΜΠερΑΣΜΑτΑ ΑΠο τη θεωρητίκη ΠροΣεγγίΣη

Η λογοτεχνική και μορφωτική αξία των ομηρικών επών αναγνωρίστηκε από 
τους πρώτους χρόνους της δημιουργίας και διάδοσής τους και εξακολου-
θεί να αναγνωρίζεται. Η συμβολή της Οδύσσειας και γενικά των ομηρικών 
επών στην παιδεία των νέων είναι διαχρονική. Η σημασία του ως παιδευτι-
κό ανάγνωσμα είναι μεγάλη, διότι προβάλλονται ιδεώδη, πρότυπα και συ-
μπεριφορές ανθρώπων. 

Τα ομηρικά έπη αποτελούσαν και αποτελούν πηγή έμπνευσης ποιητών, 
αγγειογράφων, γλυπτών και άλλων δημιουργών έργων τέχνης (Ιγνατιάδης, 
20068: 20). Οι παρομοιώσεις του Ομήρου, για παράδειγμα, εμπνέουν τους 
τραγικούς ποιητές, οι οποίοι αναγνωρίζουν το μεγαλείο της τέχνης του (Κα-
κριδή, 1988: 102). Αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς, Βυζαντινοί, Νεοέλληνες και 
ξένοι εμπνέονται από τον Όμηρο ή κάνουν αναφορά στα ομηρικά έπη (Ξε-
νοφών, Πλούταρχος, Άννα Κομνηνή, Διονύσιος Σολωμός, Γιώργος Σεφέρης, 
Κωστής Παλαμάς, Έζρα Πάουντ, Μπέρτολντ Μπρέχτ, κ.ά.).

εΜΠείρίκη ΠροΣεγγίΣη τού θεΜΑτοΣ

Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια αποβλέπει στο να αναδείξει τη διαχρο-
νική λογοτεχνική και παιδευτική αξία της Οδύσσειας και τη θετική επίδρα-
ση που ασκεί ακόμη και στη σύγχρονη εποχή στους μαθητές. 

Κεντρικός σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθεί και να καταδειχθεί 
η σπουδαιότητα και η αξία του μαθήματος στο σύγχρονο σχολείο.

Επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι η ανίχνευση των απόψεων των μα-
θητών για το μάθημα, η καταγραφή και η ανάλυση αυτών, και η διαπίστω-
ση του είδους της απήχησης που έχει η «Οδύσσεια» στους νέους της ση-
μερινής εποχής. Επίσης, ένας άλλος στόχος είναι να ανιχνευθούν συστημα-
τικά διάφορες παράμετροι του υπό συζήτηση αντικειμένου, για να διαπι-
στωθεί: α) σε ποιους μαθητές αρέσει/ ενδιαφέρει το μάθημα (για παράδειγ-
μα: οι μαθητές με καλές επιδόσεις ενδιαφέρονται περισσότερο για το μά-
θημα;), β) για ποιους λόγους τους αρέσει/ ενδιαφέρει, γ) ποια θέματα που 
θίγονται στην Οδύσσεια έλκουν το ενδιαφέρον τους.

ύΠοθεΣείΣ τηΣ ερεύνΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική βιβλιογραφία, τις συζητήσεις με συναδέλ-
φους και μαθητές, καθώς και την προσωπική μας εμπειρία ως εκπαιδευτι-
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κοί της πράξης, διατυπώθηκαν οι παρακάτω υποθέσεις: 
•	 Υπόθεση πρώτη: Η Οδύσσεια είναι ένα αγαπητό μάθημα.
•	 Υπόθεση δεύτερη: Οι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι με την αρ-

χαία ελληνική λογοτεχνία.
•	 Υπόθεση τρίτη: Το διδακτικό εγχειρίδιο δεν είναι προσιτό για τον μα-

θητή της Α΄ γυμνασίου.
•	 Υπόθεση τέταρτη: Από το περιεχόμενο του μαθήματος μόνο η ιστο-

ρία του Οδυσσέα έλκει τον μαθητή.
•	 Υπόθεση πέμπτη: Ο όγκος της διδακτέας ύλης κουράζει τον μαθητή.
•	 Υπόθεση έκτη: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι σημαντικός για να 

εμφυσήσει στον μαθητή την αγάπη για την Οδύσσεια.
•	 Υπόθεση έβδομη: Η διδακτική μεθοδολογία παίζει σημαντικό ρόλο 

για να γίνει κατανοητή η Οδύσσεια από τον μαθητή.
•	 Υπόθεση όγδοη: Η αξιολόγηση του μαθήματος δυσχεραίνει την από-

λαυση του μαθήματος από τον μαθητή.

ΜεθοδολογίΑ - ύλίκο ΜελετηΣ - δείγΜΑ

Για τη διερεύνηση των υποθέσεων και την επίτευξη των στόχων της 
έρευνας χρησιμοποιείται η μέθοδος της «εκ των υστέρων έρευνας» και ως 
ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο, που τέθηκε στο πλαίσιο της τελι-
κής αξιολόγησης του μαθήματος «Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση - Οδύσ-
σεια», στο φύλλο αξιολόγησης του μαθήματος. 

Καταβλήθηκε προσπάθεια το φύλλο αξιολόγησης να είναι όσο γίνεται πιο 
κατανοητό, σύντομο και να εξετάζει τις επτά βασικές παραμέτρους, οι οποί-
ες αναφέρθηκαν στους επιμέρους στόχους και τις υποθέσεις της έρευνας. 

Οι παράμετροι αυτές που ρυθμίζουν την άποψη του μαθητή για το μάθη-
μα είναι: α) το γεγονός ότι για πρώτη φορά έρχεται ο μαθητής σε επαφή με 
την αρχαία ελληνική λογοτεχνία, β) το διδακτικό εγχειρίδιο, γ) το περιεχόμε-
νο του μαθήματος, δ) η διδακτέα ύλη, ε) ο ρόλος του εκπαιδευτικού, στ) η δι-
δακτική μεθοδολογία (ο τρόπος διδασκαλίας), ζ) ο τρόπος αξιολόγησης του 
μαθήματος. Αυτοί οι παράγοντες αποτελούν και την ανεξάρτητη μεταβλη-
τή, ενώ η συμπεριφορά των μαθητών αποτελεί την εξαρτημένη μεταβλητή. 

Σε κάθε φύλλο αξιολόγησης τέθηκαν 8 ερωτήματα, ένα κλειστού τύπου 
και επτά ανοιχτού τύπου και οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να αναπτύ-
ξουν ελεύθερα την άποψή τους.

Δείγμα της έρευνας αποτέλεσε το σύνολο των μαθητών της Α΄ τάξης 
Γυμνασίου του Ν. Σερρών κατά το σχολικό έτος 2013-2014, οι εβδομήντα 
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ένας μαθητές και μαθήτριες, «πειραματική ομάδα». Από αυτούς οι τέσσε-
ρις έδωσαν αρνητική απάντηση στο πρώτο ερώτημα και δεν θέλησαν να 
συμμετάσχουν στην αξιολόγηση του μαθήματος. Οι εξήντα επτά μαθητές 
απάντησαν σε όλα τα ερωτήματα. Οι ίδιοι οι μαθητές τρία χρόνια μετά απο-
τελούν και την «ομάδα ελέγχου».

Κάναμε συλλογή και αναδρομική εξέταση πρωτογενών δεδομένων, που 
είναι οι αξιολογήσεις των μαθητών για το μάθημα (Cohen & Manion, 1994: 
204-228), εφαρμόσαμε, δηλαδή, μία μέθοδο δευτερογενούς ανάλυσης δε-
δομένων (Κελπανίδης, 1999: 87-89). Έγινε ο έλεγχος και η αρίθμηση των 
φύλλων αξιολόγησης, η κωδικοποίηση των απαντήσεών τους και η κωδι-
κογράφηση αυτών. Προχωρήσαμε στην ανάλυση των δεδομένων, αλλά δεν 
προβήκαμε στην «ανάλυση διακύμανσης». Για την ανάλυση των δεδομέ-
νων μας, επειδή οι ερωτήσεις ήταν ανοιχτού τύπου, αξιοποιήσαμε κυρίως 
τεχνικές της φαινομενολογικής ανάλυσης δεδομένων (Cohen & Manion, 
1994: 400-409).

ΑνΑλύΣη ΑΠΑντηΣεων

Η ιδιαιτερότητα που σημειώθηκε εκείνη τη σχολική χρονιά ήταν ότι οι μα-
θητές αναγκάστηκαν λόγω κινητικότητας διδακτικού προσωπικού να αλ-
λάξουν καθηγητή στα μέσα της χρονιάς, στοιχείο που ναι μεν είναι αρνη-
τικό για την εκπαιδευτική διαδικασία, έδωσε όμως, τη δυνατότητα στους 
μαθητές να διαμορφώσουν μία άποψη για τον ρόλο του εκπαιδευτικού και 
των διδακτικών μεθόδων που εφαρμόζει.

Το πρώτο ερώτημα που τους θέσαμε ήταν το αν τους αρέσει το μάθη-
μα ή όχι. Από τους εβδομήντα ένας μαθητές οι τέσσερις (περίπου το 5% 
των μαθητών) δήλωσαν απλώς ότι δεν τους αρέσει καθόλου και δεν προ-
χώρησαν στην απάντηση των υπολοίπων ερωτήσεων. Οι υπόλοιποι μαθη-
τές, και μάλιστα το 58% αυτών, δήλωσαν ότι τους αρέσει πολύ και το 37% 
των μαθητών είπε ότι τους αρέσει το μάθημα κάτω από κάποιες προϋπο-
θέσεις, τις οποίες και προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε. Οι κυριότεροι λό-
γοι εξαιτίας των οποίων τους αρέσει είναι τρεις: α) το ότι οι περιπέτειες του 
Οδυσσέα είναι ήδη γνωστές και παρουσιάζουν ενδιαφέρον, β) το γεγονός 
ότι διδάσκεται μία ολοκληρωμένη ιστορία, και γ) το ότι στο συγκεκριμένο 
μάθημα μπορούν ελεύθερα να εκφράσουν την άποψή τους. 

Το δεύτερο ερώτημα που τέθηκε, ήταν να προσδιορίσουν τον βαθμό 
δυσκολίας του μαθήματος. Η πλειοψηφία των μαθητών δήλωσε ότι αρχι-
κά αντιμετωπίζουν δυσκολία στην προσέγγιση του κειμένου και στη μελέ-
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τη του μαθήματος, όμως, στην πορεία εξοικειώνονται με το μάθημα χάρη 
στη βοήθεια του εκπαιδευτικού. Αναφέρουμε δύο αντιπροσωπευτικές από-
ψεις μαθητών: α) «Δεν μου άρεσε το μάθημα από την αρχή, γιατί η κυρία 
δεν τα εξηγούσε καλά και δεν μου άρεσε. Επίσης, είχα και πολύ αγωνία για 
το τι θα γίνει στο τέλος. Μετά όμως, που αλλάξαμε καθηγήτρια, άρχισα να 
καταλαβαίνω.» β) «Άρχισα με άγχος. Είχαμε βέβαια και άλλη καθηγήτρια. 
Τώρα έφτασε να είναι το δεύτερο καλύτερο μάθημα απ’ τα φιλολογικά.» 

Στο τρίτο ερώτημα τους ζητήθηκε να διατυπώσουν την άποψή τους 
για το περιεχόμενο του μαθήματος. Το περιεχόμενο του μαθήματος θεω-
ρήθηκε από τους περισσότερους μαθητές γνωστό και αγαπητό. «Η Οδύσ-
σεια μου άρεσε πάντα από τις ταινίες και τα παραμύθια», μας γράφει ένας 
μαθητής. Αυτό που κούραζε τους μαθητές ήταν οι εκτενείς διάλογοι και οι 
λεπτομερείς περιγραφές, οι επιβραδύνσεις και οι αφηγηματικές περιγρα-
φές. Ένας μαθητής είπε χαρακτηριστικά: «Μου αρέσει ο Όμηρος, αλλά εί-
ναι πολύ αναλυτικός.»

Η τέταρτη ερώτηση αφορούσε στη γνώμη των μαθητών για το διδακτικό 
εγχειρίδιο. Οι περισσότεροι μαθητές δυσανασχετούν με την πυκνογραμμέ-
νη εισαγωγή, το δυσνόητο κείμενο και τις άγνωστες λέξεις, και τα δυσνόητα 
σχόλια του βιβλίου. Κυρίως οι μαθήτριες σχολίασαν και την εξωτερική εμφά-
νιση του βιβλίου, που θεωρήθηκε ελκυστική λόγω χρώματος. Την ίδια άπο-
ψη εξέφρασε και ένας μαθητής σχολιάζοντας ότι δεν ενθουσιάζει τα αγό-
ρια: «το χρώμα του βιβλίου αρέσει στα κορίτσια ... δεν αρέσει στ’ αγόρια». 

Το πέμπτο ερώτημα, στο οποίο τους ζητήθηκε να απαντήσουν ήταν να 
εκφράσουν τη γνώμη τους για τον ρόλο του εκπαιδευτικού. Οι μαθητές θε-
ώρησαν σημαντική την παρέμβαση του διδάσκοντος για την κατανόηση 
του κειμένου και την εξομάλυνση των δυσκολιών. Διατύπωσαν την άπο-
ψη ότι αυτός είναι αρμόδιος για να ελκύσει το ενδιαφέρον του μαθητή και 
να κάνει το μάθημα πιο ευχάριστο. «Η καθηγήτρια έβρισκε τρόπο να μας 
κάνει το μάθημα καλύτερο», είπε ένας μαθητής. Πολλοί μαθητές υποστή-
ριξαν ότι «ο εκπαιδευτικός πρέπει να επινοεί τρόπους που να συμβάλουν 
στην εκμάθηση των νέων γνώσεων». Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικός ο ρό-
λος του εκπαιδευτικού στην επιλογή και εφαρμογή του τρόπου διδασκα-
λίας που αρμόζει στη διδακτική ενότητα και στο επίπεδο και τις προτιμή-
σεις των μαθητών του.

Στο έκτο ερώτημα ζητήθηκε η γνώμη των μαθητών για τον ρόλο που 
έπαιξε η διδακτική μέθοδος στη διαμόρφωση της άποψής τους για το μά-
θημα. Η διδακτική μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η κειμενοκεντρική και 
η μαθητοκεντρική. Η μετωπική διδασκαλία εφαρμόστηκε ελάχιστες φορές, 
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σε κάποιες ενότητες της εισαγωγής, στην αφήγηση των περιλήψεων των ρα-
ψωδιών και όταν ήταν απαραίτητο να ορισθούν οι αφηγηματικές τεχνικές 
του Ομήρου. Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις η διδασκαλία δεν μπορεί 
να θεωρηθεί δασκαλοκεντρική, διότι η αφήγηση χρησιμοποιήθηκε κυρί-
ως για να αποδοθούν με απλούστερο τρόπο οι έννοιες και το κείμενο του 
Ομήρου και οι μαθητές συχνά έκαναν σχόλια ή συνέχιζαν τη διήγηση των 
περιπετειών του Οδυσσέα. Οι ίδιοι οι μαθητές, μάλιστα, δήλωσαν ότι απο-
λάμβαναν τις αφηγήσεις: «Μ’ άρεσε να τ’ ακούω από σας, γιατί το λέγατε με 
πολύ καλό τρόπο και εύκολο τρόπο, ώστε να ευχαριστιόμαστε και να κα-
ταλαβαίνουμε το μάθημα.»

Σε ορισμένες διδακτικές ενότητες εφαρμόστηκε η ομαδική διδασκαλία 
και σε εργασίες μέσα στην τάξη η δυαδική (κατά ζεύγη). Ο διάλογος και η 
ανταλλαγή απόψεων κυριαρχούσαν, έτσι οι μαθητές ένιωθαν μέτοχοι της 
διδασκαλίας, ότι ενεργοποιούν τη φαντασία τους και αφομοιώνουν τη νέα 
γνώση μέσα στην τάξη. Εντυπωσιάστηκαν, μάλιστα, από τον τρόπο που δι-
δάσκεται η αρχαία ελληνική λογοτεχνία από μετάφραση: «μου έκανε εντύ-
πωση το πώς κάναμε το μάθημα με τις περιλήψεις και τα σχόλια. Αυτά με βο-
ήθησαν για να καταλάβω και να μάθω το μάθημα», δήλωσε ένας μαθητής.

Σύμφωνα με τις απόψεις των μαθητών ο τρόπος διδασκαλίας έκανε το 
μάθημα πιο ενδιαφέρον, ευχάριστο και εύκολο:

«όσο για τον τρόπο που μας το διδάξατε, με διευκόλυνε πολύ και με ευ-
χαρίστησε ταυτόχρονα»,

«μου άρεσε επειδή ήταν ευχάριστος ο τρόπος διδασκαλίας», 
«πιστεύω ότι εσείς το κάνετε πιο εύκολο απ’ ό,τι είναι»,
«από τη μέση της χρονιάς άρχισε να μου τραβά την προσοχή, καθώς 

έτσι όπως μας τα λέγατε τα φανταζόμουνα και δημιουργούσα μια δική μου 
ταινία. Έτσι, με τη βοήθειά σας ξεπέρασα τις δυσκολίες μου και πλέον μου 
αρέσει πολύ και μαθαίνω αυτά που μας βάζετε...».

Το έβδομο ερώτημα που τους θέσαμε αναφερόταν στη γνώμη των μα-
θητών για τον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος. Η αξιολόγηση του μα-
θήματος έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Δόθηκε 
έμφαση στο να μάθει ο μαθητής να αντιλαμβάνεται, να αποκωδικοποιεί και 
να απαντά στις ερωτήσεις. Ο διδάσκων λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία των 
μαθητών και την ελάχιστη επαφή τους με την αρχαία ελληνική λογοτεχνία, 
αντιμετώπισε τους μαθητές με επιείκεια. Παρά την προσπάθεια του διδά-
σκοντα να βοηθήσει στη μείωση του άγχους, οι μαθητές δυσκολεύονταν 
στις γραπτές εξετάσεις και ένιωθαν άγχος: «στα διαγωνίσματα ήταν ανυπό-
φορο. Τώρα που τελειώνει η χρονιά νιώθω μια ανακούφιση, αλλά αρχίζουν 
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οι εξετάσεις…», είπε χαρακτηριστικά ένας μαθητής. Και το σχόλιο ενός άλ-
λου ήταν: «το μόνο αρνητικό είναι το άγχος που μου προκαλείται κατά τη 
διάρκεια της εξέτασης».

Γενικά, το σύνολο των μαθητών αγχωνόταν από τις γραπτές εξετάσεις και 
θα προτιμούσε άλλον τρόπο εξέτασης. Η στάση των μαθητών ήταν αρνητική 
ακόμη και απέναντι στις κατ’ οίκον εργασίες, αν και αναγνώριζαν ότι οι εργα-
σίες δεν απαιτούσαν απομνημόνευση και αντιγραφή, ανταποκρίνονταν στο 
επίπεδό τους και δεν αποτελούσαν αφορμή για επίπληξη του μαθητή, αλλά 
αφορμή για ώριμη ενασχόληση με τη μελέτη της Οδύσσειας του Ομήρου.

Από τις απόψεις των μαθητών συνάγεται το συμπέρασμα ότι πρέπει να 
αλλάξει ο τρόπος αξιολόγησης του μαθήματος, διότι χάνεται η απόλαυση 
και η ουσιαστική μάθηση.

ΣύΜΠερΑΣΜΑτΑ ΑΠο το εΜΠείρίκο ΜεροΣ

Από τις οκτώ υποθέσεις μας επαληθεύθηκαν και οι οκτώ. 
Οι περισσότεροι μαθητές αγάπησαν το μάθημα λόγω του τρόπου διδα-

σκαλίας και του καλού φιλικού κλίματος που επικρατούσε στην τάξη κατά 
τη διάρκεια της διδακτικής ώρας. Οι μαθητές απέδωσαν το καλό κλίμα στην 
προσωπικότητα, τη συμπεριφορά και τη συνολική παρουσία του εκπαιδευ-
τικού, ο οποίος φρόντιζε να εφαρμόζει στην πράξη τις αρχές της Παιδαγω-
γικής (Χατζηδήμου, 2015: 187, 189). Μολαταύτα, σύμφωνα με τις απόψεις 
των μαθητών, το μάθημα απαιτούσε αρκετή μελέτη. 

Οι ίδιοι μαθητές, τρία χρόνια μετά, όταν ερωτήθηκαν για τη λογοτεχνική 
και παιδαγωγική αξία της «Οδύσσειας», δήλωσαν ότι οι γνώσεις και οι αξίες 
που αποκόμισαν από το μάθημα τούς ακολουθούν μέχρι σήμερα. 

γενίκΑ ΣύΜΠερΑΣΜΑτΑ

Η συμβολή της Οδύσσειας και γενικά των ομηρικών επών είναι σημαντική 
στην εκπαίδευση και τη διάπλαση της προσωπικότητας κάθε μαθητή. Οι 
περιπέτειες του Οδυσσέα, οι αξίες και τα ιδεώδη, τα πρότυπα και οι αντι-
λήψεις που προβάλλονται στην Οδύσσεια έχουν παιδαγωγική αξία για τον 
μαθητή, επιδρούν στον ψυχισμό του εφήβου εξάπτοντας τη φαντασία του, 
παρέχοντας πρότυπα χαρακτήρων και συμπεριφοράς προς μίμηση, για πα-
ράδειγμα προβάλλοντας τη σχέση συμβούλου και καθοδηγούμενου.

Ο μαθητής αν και δεν αντιλαμβάνεται πλήρως τη λογοτεχνική αξία της 
Οδύσσειας, τις αφηγηματικές τεχνικές και την παιδαγωγική της διάσταση, 

βασιλική κούλα, ευγενία κούλα
Ο παιδαγωγικός ρόλος των ομηρικών επών: η περίπτωση της Οδύσσειας



467

αναγνωρίζει την αξία του έπους ως ευχάριστο ανάγνωσμα, τα ιδεώδη και 
τα πρότυπα που προβάλλει. Η αξία του έπους, συνεπώς, παραμένει αναλ-
λοίωτη στον χρόνο, καθώς από τη μια έλκει κάθε μαθητή, που το θεωρεί 
ένα ευχάριστο ανάγνωσμα της περιπέτειας του Οδυσσέα, και από την άλ-
λη κάθε πεπαιδευμένο που το αντιμετωπίζει ως ένα απαράμιλλο λογοτε-
χνικό κείμενο με λογοτεχνική και παιδαγωγική αξία. 
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AbstrAct

The subject of the present study is the role of Odyssey in the education of 
students, diachronically. Our aim is to present the contribution of Odyssey 
to the culture and humanistic education of young people. The material 
of our study is relevant studies, and the «evaluation» of the lesson by 67 
students. Our methods are the historical research, and the ex post survey. 
Odyssey contributes to the shaping of the students’ personality, and its 
values, ideals and models affect the adolescents’ mentality arousing their 
imagination and giving models of behavior. Even though it is difficult for a 
student to perceive the literary value of Odyssey, the narrating techniques 
and its pedagogic dimension, he/she recognizes its value as a pleasant 
reading, the ideals and the models that appear.
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η έκδοση του λογοτεχνικού περιοδικού 
«κυψέλη» (1884-1887) και η συμβολή του 
Όθωνα ρέντζου στη λογοτεχνική παιδεία

Αλεξία Ν. Ορφανού

1. βίογρΑφίκΑ ΣτοίχείΑ κΑί εκΠΑίδεύτίκη ΣτΑδίοδροΜίΑ

Για τη μελέτη της περίπτωσης του Όθωνα Ρέντζου και της συμβολής του στη 
λογοτεχνική παιδεία χρησιμοποιήθηκε η ιστορική ερευνητική μέθοδος1 που 
βασίστηκε σε πρωτογενείς αδημοσίευτες και δημοσιευμένες πηγές και η ανά-
λυση περιεχομένου2 σε κείμενα της Κυψέλης. 

Ο Όθων Ρέντζος του Ιωάννη γεννήθηκε το 18503 στην Αθήνα4. Ακολού-
θησε φιλολογικές σπουδές5 και ήδη το 1875 δήλωνε τελειόφοιτος της φι-
λολογίας6. Το 1908 αναφέρεται ότι είχε συμπληρώσει τις σπουδές του σε 
Πανεπιστήμια της Γερμανίας όπου διέτριψε επί πενταετία7. Γνώριζε Γερ-
μανικά8 Γαλλικά και Ιταλικά9. Καταγόταν από τα Επτάνησα10 και νυμφεύτη-

1. Cohen, L., & Manion, L. (1994). Research Methods in Education (4th ed.). London & New York: 
Routledge, pp. 44-66.
2. Berelson, Β. (1952). Content Αnalysis in Communication Research. New York: Free Press· Κυριαζή, Ν. 
(2011). Η Κοινωνιολογική Έρευνα, Κριτική Επισκόπηση των Μεθόδων και των Τεχνικών. Αθήνα: Πεδίο, σσ. 
281-299. 
3. Ως προς το έτος γέννησης υιοθετούμε το έτος 1850 το οποίο αναφέρει η Ακαδημία Αθηνών και το οποίο 
συμφωνεί με την ηλικία που αναγράφεται στο αγγελτήριο θανάτου του Όθωνα Ρέντζου. Κα όχι το έτος 
1852 που αναφέρουν άλλες πηγές. Ακαδημία Αθηνών (2016). Επτανησιακή προσωπογραφία 19ος-20ός 
αι. Ανακτήθηκε 11 Οκτωβρίου 2016 από http://repository.academyofathens.gr/gr/listItems/163350: 
«Χρονική περίοδος ζωής 1850-00-00 - 1929-1-24»· [χ.σ.], (1929, 25). Αγγελτήριο κηδείας Όθωνα 
Ρέντζου. Σημαία Καθημερινή Απογευματινή Πειραϊκή Εφημερίς, ΙΓ΄(2.772), 2: «ετών 80»· [χ.σ.], (1929α). 
Αγγελτήριο κηδείας Όθωνα Ρέντζου. Σφαίρα, Η Αρχαιοτέρα Ελληνική Εφημερίς, 49(14.948), 2: «ετών 80»· 
Αντωνίου, Δ., & Σκλαβενίτης, Τ. (2016). Ρέντζος Όθων. Ανακτήθηκε 7 Οκτωβρίου 2016, από Πανδέκτης 
http://pandektis.ekt.gr/dspace/handle/10442/132662: «Έτος γέννησης: 1852».
4. Ακαδημία Αθηνών (2016). op.cit. 
5. Ρέντζος, Ό. (1902). Εγκύκλιον φιλοσοφικόν σύστημα: Εμπειρική ψυχολογία (Τόμ. 1) και Λογική, προς 
χρήσιν της τετάρτης γυμνασιακής τάξεως (Τομ. 2). Εν Ζακύνθω: Τύποις Νικ. Κοντόγιωργα. 
6. Ρέντζος, Ό. (1875). Βίοι των ιστορικών Ηροδότου, Θουκυδίδου και Ξενοφώντος, μετ’ αναλύσεως των 
έργων των, ων προτέτακται βραχεία εισαγωγή εις την των Ελλήνων ιστοριογραφίαν, εκ της Γερμανικής 
μεταγλωττισθέντες και διασκευασθέντες υπό Όθωνος Ιωάννου Ρέντζου τελειοφοίτου φιλολογίας. 
Αθήνησι: Τύποις Εθνοφύλακος.
7. [χ.σ.], (1908). Το Πυθαγόρειον Γυμνάσιον. Η Νέα Σάμος, Α΄(15).
8. Ρέντζος, Ό. (1875). op. cit.
9. Ρέντζος, Ό. [1922]. Βιβλιοθήκης Κατάλογος, Όθων Ρέντζον Γυμνασιάρχη: Μέχρι του 1922. Πειραιεύς.
10. [χ.σ.], (1909). Η άφιξις του Οθωμανικού στόλου. Η Νέα Σάμος, Α΄(41), 2· βλ. Επτανησιακή 
προσωπογραφία 19ος-20ός αι. Ανακτήθηκε 11 Οκτωβρίου 2016 από http://repository.academyofathens.
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κε στη Ζάκυνθο όπου εργάστηκε ως εκπαιδευτικός πολλά έτη11. Eργαζό-
ταν στο Γυμνάσιο της Ζακύνθου πριν από το 188212. Το 1884, στη Ζάκυνθο 
εξέδωσε την Κυψέλη13. Το 1887 εγκατέλειψε τη Ζάκυνθο, πιθανόν εξαιτίας 
ενός σκανδάλου που συγκλόνισε την κοινωνία της Ζακύνθου. Ο π. Γ. Μεταλ-
ληνός (2012) επισημαίνει την ένταση μεταξύ Εκκλησίας και τεκτονισμού με 
την καταδικαστική στάση της πρώτης απέναντι στον δεύτερο ήδη από τον 
18ο αιώνα14. Ο E. Nésiotès (1912), παρόλο που αναφέρεται στην αποστρο-
φή της Ορθοδοξίας για τον τεκτονισμό, εκτιμά ότι ο δεύτερος σημείωσε με-
γάλη εξάπλωση στην Ελλάδα κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Στη Ζά-
κυνθο μάλιστα επισημαίνεται μια ιδιαίτερη εξάπλωσή του15. Την εποχή εκεί-
νη, ο Όθων Ρέντζος, τον Νοέμβριο του 1885, εξελέγη προϊστάμενος σε νεο-
σύστατη Στοά που έφερε την επωνυμία ο Ήλιος αριθ. 14 και ήταν εξαρτημέ-
νη από τη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος. Στα εγκαίνια συμμετείχαν όλες οι Στο-
ές της Ζακύνθου, εκτός από την Αγγλική16. Περίπου δύο χρόνια αργότερα, 
τον Μάιο του 1887, η ένταξη ενός ιερέα σε μασονική Στοά του νησιού δημι-
ούργησε σκάνδαλο και αντιπαράθεση μεταξύ εκκλησιαστικών και τεκτονι-
κών κύκλων. Στις 9 Μαΐου του 1887, ο Αρχιεπίσκοπος Ζακύνθου Διονύσιος 
Λάτας συγκάλεσε τον κλήρο για το ζήτημα που είχε ανακύψει. Μελετήθηκαν 
αποσπάσματα από το τεκτονικό περιοδικό Πυθαγόρας και από το βιβλίο του 
Σεβάσμιου Όθωνα Ρέντζου με θέμα την ιστορία των τεκτόνων. Η απόφαση 
ήταν καταδικαστική και ο ιερέας κλήθηκε στην Ιερά Σύνοδο των Αθηνών. 
Το θέμα απασχόλησε έντονα και τον τοπικό τύπο17. Η εφημερίδα Ελπίς της 
Ζακύνθου έγραψε σχετικά: «Πολύς θόρυβος ηγέρθη παρ’ ημίν κατ’ αυτάς, δι-
ότι διεδόθη ότι εις κληρικός εξελέχθη μασσώνος»18 και «Επειδή το ζήτημα 
του μασσωνισμού απερρόφησε κατ’ αυτάς την προσοχήν απάσης της ημετέ-
ρας κοινωνίας»19. Παράλληλα, η Κυψέλη, στο τεύχος 54 του Μαΐου του 1887 

gr/gr/listItems/163350.
11. [χ.σ.], (1929). Δεκαπενθήμερον. Αι Μούσαι, Φιλολογικόν & Ιστορικόν Περιοδικόν 15/θήμερον, 37(833), 4. 
12. Α.Μ. (1887). Βιβλιοθήκη Ζακύνθου. Εστία, 24(601), 436-438. Ανακτήθηκε 7 Οκτωβρίου 2016, από 
pleias.lis.upatras.gr/index.php/estia/article/download/68763/61112.
13. Κυψέλη. (1884-1887). Ζάκυνθος: Τυπ. Καψοκέφαλου.
14. π. Μεταλληνός, Γ. (2012). Ο τεκτονισμός εις την «καθ' ημάς Ανατολήν». Αναδημοσίευση από 
τον Ορθόδοξο Τύπο, φ. 1921. Ανακτήθηκε 10 Οκτωβρίου 2016, από aktines.blogspot.com>blog-
post_4364.
15. Nésiotès, E. (1912). La franc-maçonnerie et l'Église grecque. Échos d'Orient, 15(95), 336-
338. Ανακτήθηκε 7 Οκτωβρίου 2016, από http://www.persee.fr/doc/rebyz_1146-9447_1912_
num_15_95_3998. 
16. [χ.σ.], (1895). Χρονικά, Εγκαίνια Στοάς. Επιφυλλίς «Κυψέλης», Χρονικά και Αγγελιοφόρος, Β΄(10). 
17. Nésiotès, E. (1912). op.cit., 338-341.
18. [χ.σ.], (1887). Ειδήσεις εγχώριοι. Ελπίς, ΙΓ΄(564), 4.
19. [χ.σ.], (1887). [Περί των ελευθέρων τεκτόνων ή μασσώνων]. Ελπίς, ΙΓ΄(565), 1.
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αποσιώπησε το ζήτημα. Στο ίδιο τεύχος ανακοίνωσε ότι ο «λίαν ικανός και 
δραστήριος» καθηγητής Όθων Ρέντζος μετατέθηκε από τη Ζάκυνθο στο 
«εν Λαρίσση Β. Γυμνάσιον» και ότι τη διεύθυνση του περιοδικού ανέλαβε 
ο Σπ. Δε Βιάζης20. Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι λίγο μετά τη διαμάχη, η 
Κυψέλη φιλοξένησε στο διπλό τεύχος της με αριθμό 55-56, του Ιουνίου-Ι-
ουλίου του 1887, που είναι και το τελευταίο τεύχος που εντοπίστηκε, κείμε-
νο του Ανδρέα Λασκαράτου με τίτλο «Εθνισμοί και Θρησκείες» όπου εκτι-
μάται ότι στην Ανατολή οι εθνισμοί και οι θρησκείες βρίσκονται σε παρακ-
μή και διατυπώνεται η πρόταση αντί «των θρησκειών των στηριζομένων 
απάνου σε ψευτοθεολογίες, χρεία να γένη μονοθρησκεία παγκόσμια, στη-
ριζομένη στες βάσες της ηθικής ...»21. Τελικά, το ζήτημα του ιερέα έκλεισε 
ένα χρόνο αργότερα, το 1888, με την επαναφορά του στη θέση του και τη 
διακριτική αποσιώπηση του θέματος και από τα δύο αντιμαχόμενα μέρη22. 

Ο Όθων Ρέντζος από το 1887 και μετά αναζήτησε εργασία μακριά από 
τη Ζάκυνθο. Μετά τη Λάρισα, το 1889 τον συναντάμε στον Πύργο Ηλείας23 
ως γυμνασιάρχη24. Αναφέρεται επίσης ότι εργάστηκε στην Ήπειρο25. Το 1897 
τον συναντάμε και πάλι να εκφωνεί λόγο στον Μητροπολιτικό Ναό της Ζα-
κύνθου με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου, μετά από εντολή του Νο-
μάρχη26. Το 1898 αναφέρεται ως γυμνασιάρχης Μεσσήνης και συνεργάτης 
στο ετήσιο «Μεσσηνιακού Αστέρος Ημερολόγιο» που εκδόθηκε από τον Ιω-
άννη Χρ. Μιχαλακέα τυπογράφο και βιβλιοπώλη στη Μεσσήνη27. Τα σχολικά 
έτη 1897-1898 και 1898-1899 διετέλεσε Γυμνασιάρχης στο γυμνάσιο Μεσ-
σήνης28 που ιδρύθηκε το 1890 και παρέμεινε δημοσυντήρητο τουλάχιστον 

20. [χ.σ.], (1887). Κυψέλη, Δ΄(54).
21. Λασκαράτος, Α. (1887). Εθνισμοί και Θρησκείες. Κυψέλη, Δ΄(55-56), 105.
22. Nésiotès, E. (1912). op.cit., 341.
23. Σοφιανός, Κ. (1988). Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας 1833-1900, Συναγωγή 
νόμων, διαταγμάτων, εγκυκλίων, καταστατικών (Τομ. 1ος). Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, σσ. 456-457.
24. Ιστορία του Πύργου. Ανακτήθηκε 7 Οκτωβρίου 2016, από http://pirgiotis.gr/index.php?option=com_
content&view=article&id=44&Itemid=53. 
25. [χ.σ.], (1929β). Όθων Ρέντζος. Σφαίρα, Η Αρχαιοτέρα Ελληνική Εφημερίς, 49(14.949), 4. 
26. Πικραμένου-Βάρφη, Δ. (1976). Προσθήκες στην Bibliographie Ionienne. O Ερανιστής, Έκδοση του 
«Ομίλου Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού», ΙΔ΄, 13(73-78), 211-242.
27. Μπιτσάνης, Η. (2014). Πόλη και κοινωνία στο Νησί στα τέλη του 19ου αιώνα. Ανακτήθηκε 7 
Οκτωβρίου 2016, από https://www.eleftheriaonline.gr/local/politiki/aftodioikisi/dimoi/item/39856-
poli-koinwnia-nisi-teli-19ou-aiona· Ρέντζος, Ό. [1922]. op.cit.: 1) Ρέντζος, Ό. [1898]. Μεσσήνη και 
Μεσσηνία. Στο Ι. Χ. Μιχαλακέας (επιμ.). Ημερολόγιο του Μεσσηνιακού Αστέρος (σ. 41). Μεσσήνη. Και 2) 
Ρέντζος, Ό. [1898]. Απορίας λύσις. Στο Ι. Χ. Μιχαλακέας (επιμ.) Ημερολόγιο του Μεσσηνιακού Αστέρος 
(σ. 109). Μεσσήνη.
28. Μηλίτση-Νίκα, Α. (2004). Η Μέση Εκπαίδευση στη Μεσσηνία (1833-1910), Όψεις της Μεσσηνιακής 
κοινωνίας μέσα από την εκπαίδευση. Καλαμάτα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία Νομού Μεσσηνίας, σ. 406: «Γενικός Έλεγχος Γυμνασίου Μεσσήνης 
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μέχρι το 190529. Το σχολικό έτος 1899-1900 διετέλεσε Γυμνασιάρχης στην 
Καλαμάτα30. Τον Ιουνίου του 1900, εμφανίζεται ως μέλος επιτροπής που συ-
στάθηκε στην Καλαμάτα για την ανέγερση ανδριάντα του Παπα-Φλέσσα31. 

Επανέκαμψε στη Ζάκυνθο, τον Αύγουστο του 1900, όταν μετατέθηκε 
εκεί32. Ο ίδιος δηλώνει Γυμνασιάρχης σε εξώφυλλο σχολικού εγχειριδίου 
που εξέδωσε το 1902 στη Ζάκυνθο33. Το ίδιο έτος ταξίδεψε στην Ολυμπία 
για να υποδεχτεί Βιεννέζους επιστήμονες περιηγητές»34. Το Νοέμβριο του 
1904 αναφέρεται ως γυμνασιάρχης «πολύτιμος εν παιδεία και έργοις και 
πράξεσι» στη Ζάκυνθο35.

Το 1908 είχε διατελέσει γυμνασιάρχης συνολικά περίπου είκοσι χρό-
νια36 και διέθετε πολυετή πείρα37. Ο Όθων Ρέντζος38 διετέλεσε Γυμνασιάρ-
χης του Πυθαγορείου Γυμνασίου τα έτη 1908-191239. H Nέα Σάμος τον ανα-
φέρει ως διαπρεπή και δοκιμασμένης ικανότητας φιλόλογο και ως προσω-
πική επιλογή του Ηγεμόνα Ανδρέα Κοπάση40. Διορίστηκε με το Ηγεμονικό 
Διάταγμα 452/25 Σεπτεμβρίου του 190841. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους δι-
ατέθηκαν ως έξοδα άφιξης του 150 χρυσά φράγκα42 και ο μηνιαίος μισθός 
του ανερχόταν σε 300 χρυσά φράγκα43. Επί γυμνασιάρχη Όθωνα Ρέντζου, 
το 1909, εισήχθη η ομοιόμορφη στολή στο Γυμνάσιο, με μία εξαίρεση τους 

(ΓΑΚ/Αρχεία Ν. Μεσσηνίας)». 
29. Μπιτσάνης, Η. (2015). Οδωνυμικά της Μεσσήνης (μέρος 9ο), Μικρές ιστορίες γραμμένες στους 
δρόμους. Ανακτήθηκε 7 Οκτωβρίου 2016, από http://www.eleftheriaonline.gr/local/politismos/
history/item/53543-odonymika-messinis-meros-9o.
30. Μηλίτση-Νίκα, Α. (2004). op.cit., σ. 406: «Γενικός Έλεγχος Γυμνασίου Καλαμάτας (ΓΑΚ/Αρχεία Ν. 
Μεσσηνίας)». 
31. [χ.σ.], (2008). Η έκκλησις της επιτροπής. Ο Παπαφλέσσας, Μηνιαία έκδοση Συλλόγου Ιστορική 
Οικογένεια των Φλεσσαίων «Ο Παπα-Φλέσσας», 13, 5-6.
32. Μηλίτση-Νίκα, Α. (2004). op.cit., σ. 406: «εφ. Φως, 10 Αυγούστου 1900, (6), σ. 2».
33. Ρέντζος, Ό. (1902). Op.cit. 
34. [χ.σ.], (1902). Άφιξις Περιηγητών. Νέον Άστυ, (143), 4. Ανακτήθηκε 7 Οκτωβρίου 2016, από http://
digital.lib.auth.gr/record/118260.
35. Ορέστης [Ρέντζος, Ό.] (1904). Η ορφανή του ρωμαϊκού λαού, Νύμφη του Ιησού. Αι Μούσαι, 
Δεκαπενθήμερον Περιοδικόν Ανάγνωσμα Φιλολογικόν και Κοινωνικόν, 13(279), 5.
36. [χ.σ.], (1908). Το Πυθαγόρειον Γυμνάσιον. Η Νέα Σάμος, Α΄(15).
37. Η.Δ. 452/25 Σεπτεμβρίου 1908.
38. Σύντομο βιογραφικό του Γυμνασιάρχη Πυθαγορείου Όθωνα Ρέντζου βλ. στο Ορφανού, Α. (2012). 
Το θεσμικό πλαίσιο και η ιδεολογική λειτουργία της ελληνικής εκπαίδευσης στη Σάμο την περίοδο της 
Ηγεμονίας (Αύγουστος 1834-Μάρτιος 1913), Διδακτορική διατριβή. Φλώρινα: Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας, σσ. 639-641.
39. Ευαγγελίδης, Τ. (1936). Η Παιδεία επί Τουρκοκρατίας, Ελληνικά Σχολεία από της Αλώσεως μέχρι 
Καποδιστρίου (Τομ. 2). Εν Αθήναις: Τύποις Α. Π. Χαλκιοπούλου, σ. 69.
40. [χ.σ.], (1908). Το Πυθαγόρειον Γυμνάσιον. Η Νέα Σάμος, Α΄(15). 
41. Η.Δ. 452/1908.
42. Η.Δ. 498/1908.
43. Ν.Σ.Η. 2137/1909, Περί καθορισμού του μισθού του Γυμνασιάρχου και περί χορηγήσεως εκτάκτου 
πιστώσεως.
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απόρους44. Δραστηριοποιήθηκε κατά καιρούς και σε Φιλαρμονικές Εταιρεί-
ες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 1889 υπήρξε μέλος της επιτροπής της α΄ 
τριετίας της Φιλαρμονικής Εταιρείας «Αρμονία» που συστάθηκε στην Πύρ-
γο Ηλείας45 και το 1909, άσκησε καθήκοντα διοικητικού επιτρόπου της Φι-
λαρμονικής Εταιρείας της πρωτεύουσας της Σαμιακής Ηγεμονίας46. Εκτός 
από Γυμνασιάρχης και Επόπτης της Παιδείας της Ηγεμονίας διετέλεσε, χω-
ρίς επιπλέον αμοιβή, και Γενικός Έφορος Αρχαιοτήτων47. Κατά τη θητεία του 
εγκαινίασε το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σάμου, το 190948. Με την επιμέ-
λεια του συντάχθηκαν ακριβείς περιγραφικοί και ιστορικοί κατάλογοι των 
αρχαιοτήτων του μουσείου49, και έγινε η καταγραφή και η ένταξη των αρ-
χαιοτήτων του Ηραίου στο Μουσείο50. Απολύθηκε από τη θέση του Γυμνα-
σιάρχη και Επόπτη της Παιδείας με το Ηγεμονικό Διάταγμα 419/7 Ιουλίου 
του 1912 επί ηγεμονίας Γρηγορίου Βεγλερή51. Οι λόγοι της απόλυσής του 
θα πρέπει να συνδεθούν με την πολιτική κατάσταση μετά τη δολοφονία 
του Ηγεμόνα Ανδρέα Κοπάση52, που όπως είδαμε τον είχε επιλέξει ο ίδιος. 

Αναφέρεται ότι μέσα στη δεκαετία του 1910 ίδρυσε το Πειραϊκόν Λύκει-
ον ο Ερμής53. Η ίδρυση του Λυκείου τοποθετείται μεταξύ της απόλυσής του 
από το Πυθαγόρειο Γυμνάσιο τον Ιούλιο του 1912 και τη σύνταξη του Κα-
νονισμού του Πειραϊκού Λυκείου το 191554. Το εκπαιδευτήριο ιδρύθηκε στο 
Πασαλιμάνι, στην Ακτή Μουτσοπούλου 41-4355. Διαφήμιση του Λυκείου το 
1928 επιβεβαιώνει τη θέση του. Ο ίδιος διέμενε στο τετραώροφο οίκημα 
που στέγαζε το εκπαιδευτήριο, που λειτουργούσε και ως οικοτροφείο56. Δι-

44. [χ.σ.], (1909). Διάφορα. Η Νέα Σάμος, Β΄(57): «Απεφασίσθη όπως οι μαθηταί του Πυθαγορείου 
Γυμνασίου φέρωσιν ομοιόμορφον στολήν. Εις την υποχρέωσιν ταύτην δεν υπάγονται οι άποροι».
45. Σοφιανός, Κ. (1988). op.cit., σσ. 456-457.
46. [χ.σ.], (1909). Η Φιλαρμονική. Η Νέα Σάμος, Β΄(48).
47. Ν.Σ.Η. 2161/1909, Περί Μουσείου των αρχαιοτήτων: Ανασκαφές που θα διενεργούνταν στη 
Σαμιακή Ηγεμονία από εταιρείες θα τις επόπτευε ο Γενικός Έφορος των Αρχαιοτήτων, που δεν ήταν 
άλλος από το Γυμνασιάρχη Πυθαγορείου, Όθωνα Ρέντζο.
48. [χ.σ.], (1909). Η κατάθεσις του θεμελίου λίθου του Πασχαλείου Μουσείου. Η Νέα Σάμος, Β΄(47).
49. Ν.Σ.Η. 2161/1909, Περί Μουσείου των αρχαιοτήτων.
50. Κοπάσης, Α. (1911). Το εν Σάμω Ηραίον και αι εις αυτό διενεργούμεναι ανασκαφαί, Διάλεξις γενομένη 
τη 16 Ιανουαρίου 1911 εν τω Φιλολογικώ Συλλόγω Σάμου, Εν Σάμω, Εκ του τυπογραφείου της Ηγεμονίας, 
σ. 35· [χ.σ.], (1909, 4 Ιουλίου). [Λόγος Γυμνασιάρχη Όθωνα Ρέντζου]. Η Νέα Σάμος, Α΄(40).
51. Η.Δ. 419/1912, Περί αντικαταστάσεως Γυμνασιάρχου και Επόπτου της Παιδείας. 
52. Βλ. Ορφανού, Α. (2012). op.cit., σσ. 318-323.
53. Κρασονικολάκης, Δ. (2011). Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια στον Πειραιά του 20ού αιώνα Πειραϊκό 
Ορόσημο, (35), 16-17. Ανακτήθηκε 7 Οκτωβρίου 2016, από dimitriskrasonikolakis.blogspot.
com/2013/05/20 html. 
54. Ρέντζος, Ό. [1922]. op.cit.
55. Κρασονικολάκης, Δ. (2011). op.cit. 
56. Μηλίτση-Νίκα, Α. (2004). op.cit., σ. 406: εφ. Καθημερινή, 6 Σεπτεμβρίου 1928.
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έμενε εκεί με τα παιδιά και τον εγγονό του57. Το εκπαιδευτήριο προοριζό-
ταν για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και των δύο 
φύλων: «ΠΕΙΡΑΪΚΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ Αρρένων και Θηλέων ΟΘΩΝΟΣ ΡΕΝΤΖΟΥ Γυ-
μνασιάρχου, ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ-ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ, τετραώροφον Μέγαρον-Άνωθι της θα-
λάσσης. Οικοτροφείον οικογενειακόν. Ημισύσσιτοι και εξωτερικοί. Επίβλεψις οι-
κογενειακή παρά του συγκατοικούντος Διευθυντού. Περιλαμβάνει πλήρες Δη-
μοτικόν, Ελληνικόν και Γυμνάσιον. Διδάσκουν οι άριστοι των διδασκάλων. Εγ-
γραφαί και μαθήματα άρχονται 1 Σεπτεμβρίου»58. Ο τοπικός τύπος του Πει-
ραιά χαρακτήριζε το οίκημα καταλληλότατο για εκπαιδευτήριο59. Παράλ-
ληλα, ο Όθων Ρέντζος ασχολήθηκε ενεργά με τον φιλοτελισμό. Τα έτη 1925-
1927 διετέλεσε πρώτος Πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου, που ιδρύ-
θηκε το 1925 στην Αθήνα, υπό την επωνυμία Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία60.

Απεβίωσε στις 24 Ιανουαρίου 1929 στον Πειραιά61. Ο πειραϊκός τύπος 
σχολίασε: «Δημοτελεστάτη ετελέσθη χθες το απόγευμα η κηδεία του απο-
βιώσαντος σεβαστού Λυκειάρχου […], ενός των μάλλον ευπαιδεύτων και 
αόκνων παιδαγωγών». Συμμετείχαν ο Σύνδεσμος των Ζακυνθίων, η Ένω-
ση Δημοδιδασκάλων, η Ένωση Λυκειαρχών Πειραιώς, οι Αξιωματικοί επι-
θεωρήσεως υλικού Πυροβολικού κ.ά.62. Με την υπ’ αριθ. 17829/2 Απριλίου 
1929 υπουργική πράξη έγινε η μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας του ιδι-
ωτικού εκπαιδευτηρίου του στον Πειραιά, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Γ΄ 
59/5 Απριλίου 1929, στους κληρονόμους του63 δηλαδή την κόρη του Πηγή 
Μαρκουλάκη και τον εγγονό του Όθωνα Χαλκιά64, δρ της Φιλολογίας και 
της Παιδαγωγικής και συνδιευθυντή του εκπαιδευτηρίου65.

57. [χ.σ.], (1929). Σημαία, op.cit.· [χ.σ.], (1929α). Σφαίρα, op.cit.
58. Μηλίτση-Νίκα, Α. (2004). op.cit.
59. [χ.σ.], (1929β). Σφαίρα, op.cit. 
60. Κωνσταντίνη, Μ. (1960). Το χρονικόν μιας εκατονταετίας του ελληνικού φιλοτελισμού 1860-1960, 
έμποροι γραμματοσήμων, φιλοτελικοί σύλλογοι, φιλοτελικά περιοδικά και δημοσιεύματα. Αθήναι, σ. 11. 
61.Ακαδημία Αθηνών (2016). op.cit.· [χ.σ.], (1929). Σημαία, op.cit.· [χ.σ.], (1929α). Σφαίρα, op.cit. 
62. [χ.σ.], (1929β). Σφαίρα, op.cit.,
63. ΦΕΚ Γ΄ 59/1929. Υπουργείον Παιδείας και Θρησκευμάτων, Η υπ’ αριθ. 17829/2 Απριλίου 1929 
υπουργική πράξη, Υπουργός Κ. Γόντικας.
64. Αναφέρεται και ως Χαλικιάς στον τοπικό τύπο, επιλέχθηκε ως επικρατέστερο το επίθετο όπως 
αναφέρεται στο ΦΕΚ: ΦΕΚ Γ΄ 59/5 Απριλίου 1929. Υπουργείον Παιδείας και Θρησκευμάτων, Η υπ’ αριθ. 
17829/1929 υπουργική πράξη, Υπουργός Κ. Γόντικας· Βλ. [χ.σ.], (1929). Σημαία, op.cit.· [χ.σ.], (1929α). 
Σφαίρα, op.cit.· Βλ. Μπιτσάνης, Η. (2014). op.cit.: Στο ετήσιο «Μεσσηνιακού Αστέρος Ημερολόγιο» 
που εκδόθηκε το 1898 από τον Ιωάννη Χρ. Μιχαλακέα τυπογράφο και βιβλιοπώλη στη Μεσσήνη 
συνεργάστηκε η Πηγή, κόρη ή σύζυγος του Όθωνα Ρέντζου με μία μετάφραση διηγήματος από τα 
γαλλικά στα ελληνικά. 
65. [χ.σ.], (1929β). Σφαίρα, op.cit.
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2. ΑντίΠροεδροΣ τού φίλολογίκού Σύλλογού ΣΑΜού

Τον Ιανουάριο του 1910, μετά από σύγκλιση του καθηγητικού συλλόγου του 
Πυθαγορείου Γυμνασίου, στο οποίο ήταν Γυμνασιάρχης, συνετάχθη σχέδιο 
Κανονισμού που υποβλήθηκε στον Ηγεμόνα για την ίδρυση Φιλολογικού 
Συλλόγου Σάμου66. Στις 12 Φεβρουαρίου 1910, δημοσιεύτηκε το ηγεμονι-
κό διάταγμα για την ίδρυση στον Λιμένα Βαθέος του Συλλόγου67 που στό-
χευε στην καταπολέμηση του αναλφαβητισμού με την ίδρυση νυχτερινών 
σχολών και με τη διοργάνωση δημόσιων μαθημάτων και διαλέξεων. Τα βι-
βλία του Συλλόγου θα ενίσχυαν τη δημόσια βιβλιοθήκη68. Ο κανονισμός του 
Συλλόγου, που υπεγράφη την 23η Ιανουαρίου του 1910, προέβλεπε: «Άρθ. 
1. Συνιστάται εν Λιμένι Βαθέος Σάμου Φιλολογικός Σύλλογος, σκοπών την 
των γραμμάτων και επιστημών καλλιέργειαν, Άρθ. 2. Ο σκοπός του Συλλό-
γου, εν γε τω παρόντι εκπληρούται δια δημοσίων των μελών αυτού διαλέ-
ξεων, βραδύτερον δε και δι’ ιδρύσεως πρακτικών νυκτερινών σχολών του 
λαού»69. Δραστηριοποιήθηκε στον Φιλολογικό Σύλλογο Σάμου70 από τη θέ-
ση του Αντιπροέδρου, στην οποία εξελέγη τα έτη 191071 και 191172.

3. ΣύνείΣφορΑ Στη ΣύγκροτηΣη κΑί τη λείτούργίΑ βίβλίοθηκων

Το 1882, ο υπουργός παιδείας Κωνσταντίνος Λομβάρδος απέσπασε από 
τη δικαιοδοσία του Γυμνασίου Ζακύνθου τη βιβλιοθήκη και την κατέστη-
σε αυτοτελή και δημόσια. «Μέχρι του έτους 1882, ως προκύπτει εκ πρωτο-
κόλλου παραδόσεως, η βιβλιοθήκη ηρίθμει 3.885 τόμους, υπέκειτο δε μέ-
χρι του έτους τούτου εις την δικαιοδοσίαν των εκάστοτε Γυμνασιαρχών και 
των καθηγητών του Γυμνασίου. [...] Μνημονεύονται δε μόνον εκ των κατά 
καιρούς διευθυνάντων αυτήν κατά το χρονικόν αυτό διάστημα ότι εμερί-
μνησαν οπωσδήποτε περί αυτής μετά ζήλου οι κ.κ. Ιγνάτιος Μαρτζώκης, 
Μάρκος Βιαγκίνης και Όθων Ρέντζος»73. Το 1884, ο Όθων Ρέντζος σε άρθρο 
του, προέτρεπε τους αναγνώστες της Κυψέλης να ενισχύσουν τη Δημόσια 
Βιβλιοθήκη Ζακύνθου: «Η διεύθυνσις της Κυψέλης σπεύδη να παρακαλέση 

66. [χ.σ.], (1910). Ίδρυσις Φιλολογικού Συλλόγου εν Σάμω. Η Νέα Σάμος, Β΄(69).
67. Η.Δ. 72/12 Φεβρουαρίου 1910, Περί χορηγήσεως αδείας περί ιδρύσεως εν Λιμένι Βαθέος 
Φιλολογικού Συλλόγου.
68. [χ.σ.], (1910). Ίδρυσις Φιλολογικού Συλλόγου εν Σάμω. Η Νέα Σάμος, Β΄(69).
69. [χ.σ.], (1910). Κανονισμός του εν Σάμω Φιλολογικού Συλλόγου. Η Νέα Σάμος. Β΄(74), 2-3.
70. Βλ. Ορφανού, Α. (2012). op.cit., σσ. 205-208.
71. Η.Δ. 103/1910.
72. Κοπάσης, Α. (1911). op.cit., σσ. 1-44.
73. Α. Μ. (1887). Εστία, op.cit.
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τους αγαπητούς ημών συμπολίτας να μη αποκνήσωσι δυνάμενοι να πλου-
τήσωσι το καθίδρυμα τούτο δια προσφοράς βιβλίων, χειρογράφων, νομι-
σμάτων ή οιασδήποτε άλλης αρχαιότητος, τους δε έξω λογίους ίνα και ού-
τοι δια των έργων αυτών την βιβλιοθήκην ημών ευηργετήσωσι»74. 

Επίσης, συνέβαλε στην ταξινόμηση της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σάμου, 
όπου βρήκε μόνο έναν προγενέστερο κατάλογο που είχε συνταχθεί πριν 
από χρόνια, παρόλο που από τη σύνταξη του καταλόγου αυτού η βιβλιο-
θήκη είχε σημαντικά πλουτιστεί: «Ο κ. Όθων Ρέντζος, Γυμνασιάρχης, συμ-
μορφούμενος προς τον υπό της Γενικής Συνελεύσεως, τη εισηγήσει της Α. 
Υψηλότητος του Ηγεμόνος, επιψηφισθέντα κανονισμόν, προέβη, μετ’ επαι-
νετής προθυμίας, εις την ταξινόμησιν της δημοσίας βιβλιοθήκης. Καθά νυν 
αναφέρει δι’ εκθέσεως αυτού εις τον Ηγεμόνα, η ταξινόμησις συνετελέσθη, 
εγένοντο δε ήδη. 1) Ο γενικός κατάλογος των βιβλίων, υπερβάντων τον 
αριθμόν των 4.500 συγγραμμάτων. 2) Οι ειδικοί καθ’ ύλην κατάλογοι και 3) 
ο κατ’ αλφαβητικήν τάξιν κινητός κατάλογος ή ευρετήριον. Εξακολουθού-
σι δε και πολλαί αποστολαί εις την βιβλιοθήκην».75

Τέλος, εντοπίστηκε χειρόγραφο τετράδιο του με τίτλο «Βιβλιοθήκης Κα-
τάλογος, Όθων Ρέντζον Γυμνασιάρχη: Μέχρι του 1922» που μαρτυρεί την κα-
ταγραφή βιβλίων βιβλιοθήκης στον Πειραιά, πιθανόν της βιβλιοθήκης του 
ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου του. Ο κατάλογος χρονολογείται από το 1922 και 
μετά, καθώς το 1922 είναι το τελευταίο έτος έκδοσης βιβλίων του καταλό-
γου. Από την αρίθμηση των βιβλίων, ο κατάλογος φαίνεται να είναι βιβλίο 
εισαγωγής. Η καταγραφή των βιβλίων στον χειρόγραφο κατάλογο φαίνεται 
να έχει γίνει τμηματικά. Πιθανόν να συμβαδίζει με την εισαγωγή των βιβλί-
ων στη βιβλιοθήκη. Η αρίθμηση των βιβλίων ενδεχομένως να υποδηλώνει 
τον δανειστικό χαρακτήρα της. Παράλληλα, ο διαχωρισμός των βιβλίων σε 
θεματικές κατηγορίες σύμφωνα με τη σχολική ύλη ενισχύει την άποψη ότι 
πρόκειται για σχολική βιβλιοθήκη: 1) Αρχαίοι έλληνες συγγραφείς [208], 2) 
Λατίνοι συγγραφείς [98], 3) Φιλολογικά κλασικά Ελληνικά και Λατινικά [158], 
4) Ελληνικά Γραμματικά [85], 5) Λατινικά Γραμματικά [37], 6) Νεοελληνική 
ποίηση. Λογοτεχνία. Νεοελληνική φιλολογία [260], 7) Μυθιστορήματα [34], 
8) Ιστορικά [138], 9) Φιλοσοφικά [51], 10) Ξέναι Γλώσσαι [361], 11) Παντοία 
θρησκευτικά [252], 12) Φυσικά [125], 13) Μαθηματικά [52], 14) Γεωγραφι-
κά [68], 15) Νομικά Πολιτικά διοικητικά [69], 16) Εκπαιδευτικά [197], 17) Πο-
λιτειακά. Εθνολογικά [34], 18) Ιατρικά. Φαρμακευτικά [29], 19) Περιοδικά. 

74. [Η Διεύθυνσις της Κυψέλης] (1884). Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου. Κυψέλη, Α΄(Γ΄), εξώφυλλο. 
75. [χ.σ.], (1910). Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Σάμου. Η Νέα Σάμος, Β΄(69).
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Εφημερίδες [84], 20) Ποικίλα [353] και 21) Έργα του Όθωνα Ρέντζου [67]76. 
Οι εγγραφές είναι συνολικά περίπου 2.760. Από αυτές οι 880, το 1/3 περί-
που του συνόλου των βιβλίων, αναφέρονται σε φιλολογικά θέματα. Από τις 
880 εγγραφές, που αναφέρονται σε φιλολογικά θέματα, οι 260 αναφέρο-
νται στη Νεοελληνική ποίηση, λογοτεχνία και φιλολογία.

 
4. το ΣύγγρΑφίκο κΑί ΜετΑφρΑΣτίκο εργο τού

 
Το πρώτο του βιβλίο εκδόθηκε το 1875, με τίτλο «Βίοι των ιστορικών Ηρο-
δότου, Θουκυδίδου και Ξενοφώντος»77. Σύμφωνα με τον Κατάλογο βιβλι-
οθήκης του Όθωνα Ρέντζου που χρονολογείται από το 1922 και μετά, τα 
έργα του, πρωτότυπα και μεταφράσεις, δημοσιευμένα και μη αριθμούνται 
σε 6778. Εντοπίστηκαν όμως και δημοσιευμένα έργα του που δεν περιλαμ-
βάνονται στον κατάλογο. Το έργο του είναι κυρίως επώνυμο. Δημοσίευσε 
όμως δύο διηγήματά με ψευδώνυμο79 γεγονός που κάνει δυσχερέστερη τη 
συνολική εκτίμηση του έργου του. Μεταξύ των έργων του περιλαμβάνο-
νται: βιβλία και άρθρα που συνέγραψε ή μετέφρασε με θέμα την ιστορία80 
και την αρχαιολογία81 και τη φιλοσοφία82. Κάποια από τα βιβλία του προο-
ρίζονταν και για σχολικά εγχειρίδια. Συνέγραψε λόγους σχολικούς επί τη λή-

76. Ρέντζος, Ό. [1922]. op.cit.
77. Ρέντζος, Ό. (1875). op. cit.
78. Σημειώνουμε ότι στον κατάλογο αυτό το δίτομο έργο του με τίτλο «Εγκύκλιον φιλοσοφικόν 
σύστημα» αριθμείται στον κατάλογο ως δύο έργα: Ρέντζος, Ό. [1922]. op.cit.
79. Ορέστης [Ρέντζος, Ό.] (1904). op.cit., 3-5· Ορέστης [Ρέντζος, Ό.] (1906). Hι αγάπαις του Μαθιού. Αι 
Μούσαι, Δεκαπενθήμερον Περιοδικόν Ανάγνωσμα Φιλολογικόν και Κοινωνικόν, 14(309), 2-3· 14(310), 2-3· 
14(311), 2-3· 14(312), 2-3.
80. Ρέντζος, Ό. [1922]. op.cit.: Ρέντζος, Ό. (χ.χ.). Συμβολαί εις την των Ελληνοταμείων ιστορίαν. Εναίσιμος 
διατριβή· [Ρέντζος, Ό.] (1881). Ιστορία των ελευθέρων τεκτόνων, ήτοι των Μασώνων εκ διαφόρων 
γερμανικών πηγών, σταχυολογηθείσα υπό Ο.Ρ. Εν Ζακύνθω: Τύποις Αυγής Ν. Κοντόγιωργα· Ρέντζος, 
Ό. (1875). op.cit.: Ρέντζος, Ό. (1875). Βίοι των ιστορικών Ηροδότου, Θουκυδίδου και Ξενοφώντος, μετ’ 
αναλύσεως των έργων των, ων προτέτακται βραχεία εισαγωγή εις την των Ελλήνων ιστοριογραφίαν, Εκ 
της Γερμανικής μεταγλωττισθέντες και διασκευασθέντες υπό Όθωνος Ιωάννου Ρέντζου τελειοφοίτου 
φιλολογίας. Αθήνησι: Τύποις Εθνοφύλακος. Το έργο είναι 62 σελίδες και η αφιέρωση του αναφέρει «Τη 
σεβαστή μοι μητρί τας απαρχάς των έργων μου ανατίθημι». Το βιβλίο προοριζόταν για μαθητικό κοινό 
των γυμνασίων και η τιμή πώλησής του ήταν μία δραχμή· Η Διεύθυνσις [Ρέντζος, Ό.] (1884). Μαχδή και 
Σουδάν. Κυψέλη. Α΄(2), 26-29.
81. Ρέντζος, Ό. (1876). Αττικής και των εν αυτή αρχαίων μνημείων, Βραχεία αρχαιολογική περιγραφή. Εν 
Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου του «Τηλεγράφου»: Οι σελίδες του βιβλίου ήταν 80 και η τιμή πώλησής 
του ήταν 1,5 δραχμή· Ρέντζος, Ό. [1922]. op.cit.: Barthélemy, [Jean-Jacques] (χ.χ.). Εγχειρίδιον αρχαίας 
νομισματικής. Μετάφρασις εκ του Γαλλικού [υπό Όθωνος Ρέντζου].
82. Ρέντζος, Ό. (1902). op.cit. 
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ξει του έτους83, για εθνικές επετείους84 και επικήδειους85 καθώς και ποικίλα 
άλλα έργα86. Αξιόλογο είναι το παιδαγωγικό του άρθρο: Ρέντζος, Ό. (1910-
1911). Ανάμικτα, [«Αι περί ανατροφής και μορφώσεως ιδέαι του Τολστόι»]. 
Στο Ιακωβίδου, Ε. (έκδ.). Περιοδικόν Ανατολή (σσ. 302-305). Σάμος87. Επιση-
μαίνουμε ότι η άδεια για την έκδοση του μηνιαίου επιστημονικού παιδα-
γωγικού περιοδικού «υπό τον τίτλον “Ανατολή” προς όφελος των διδασκά-
λων» χορηγήθηκε στον Καθηγητή των Παιδαγωγικών του Ιεροδιδασκαλεί-
ου Ανατολή, Εμμανουήλ Ιακωβίδη, τον Φεβρουάριο του 191188. Με θερ-
μά λόγια το Πατριαρχείο παρουσιάζει και συστήνει το περιοδικό “Ανατο-
λή” του ομωνύμου ιεροδιδασκαλείου της Σάμου89. Στο περιοδικό αρθρο-
γραφούσαν Έλληνες εκπαιδευτικοί από τη Σαμιακή Ηγεμονία, την Ελλάδα 
και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ενώ δεν έλειπαν και οι ανταποκρίσεις 
από την Αίγυπτο90. Ο Όθων Ρέντζος έγγραψε το ανωτέρω άρθρο μετά από 
πρόσκληση του Εμμ. Ιακωβίδη. Στη μελέτη αυτή αναφέρθηκε στα παιδα-
γωγικά συγγράμματα του Τολστόι και στο σχολείο που είχε ιδρύσει στην 
Jassnaja Poljana91. Το άρθρο υποστηρίζει ότι η αγωγή των παιδιών είναι 
εξέχουσας σημασίας για την κοινωνική πρόοδο. Δίνεται έμφαση στη μόρ-
φωση των παιδαγωγών και στη σημασία της αναγνώρισης και της εκτίμη-
σης της πρακτικής εργασίας. Ο Όθων Ρέντζος διατυπώνει την άποψη ότι το 
ιδεώδες του Τολστόι και το Α και Ω της διδασκαλίας του είναι ο Χριστιανι-
σμός92: «Ο Τολστόι αληθής χριστιανός δεν περιωρίζετο μόνον εις την διδα-
σκαλίαν των αρχών τούτων, αλλά και παράδειγμα εαυτόν της επιτελέσεως 
αυτών παρείχεν, ως απλούς εργαζόμενος εν τω κτήματι αυτού γεωργός»93.

Αξιόλογο είναι το πολύπλευρο έργο του το σχετικό με τη λογοτεχνία:
•	Συνέγραψε	άρθρα	για	λογοτέχνες	και	λογοτεχνικά	έργα:	1)	Ρέντζος,	Ό.	

83. Ρέντζος, Ό. [1922]. op.cit.: Ρέντζος, Ό. [1889]. Λόγος εις τας εξετάσεις του εν Πύργω Γυμνασίου· [χ.σ.], 
(1909, 4 Ιουλίου). [Λόγος Γυμνασιάρχη Όθωνα Ρέντζου]. Η Νέα Σάμος, Α΄(40).
84. Πικραμένου-Βάρφη, Δ. (1976). op.cit., 211-242· Ρέντζος, Ό. [1922]. op.cit.· Ακαδημία Αθηνών (2016). 
op.cit.: Ρέντζος, Ό. (1897). Λόγος εκφωνηθείς εν τω Ναώ της Μητροπόλεως Ζακύνθου τη 25 Μαρ. 1897. 
Εντολή του κ. Νομάρχου υπό Όθωνος Ρέντζου. Εν Ζακύνθω: Τύποις Σ. Καψοκεφάλου. 
85. Ρέντζος, Ό. [1922]. op.cit.: Ρέντζος, Ό. (1886). Επικήδειον Χαίρε εις τον νεκρόν του Διον. Τσιτσιλιάνη 
5 ΙΙΙ 1886. Ζάκυνθος· Ρέντζος, Ό. (χ.χ.). Ύστατον χαίρε εις τον νεκρόν του Αντωνίου Μαροπούλου. 
Ζάκυνθος· Ρέντζος, Ό. (χ.χ.). Λόγος εις το σεπτόν Πάθος του Σωτήρος.
86. Κυψέλη. (1884-1887). op.cit.· Ρέντζος, Ό. [1922]. op.cit.
87. Ρέντζος, Ό. (1910-1911). Ανάμικτα, [«Αι περί ανατροφής και μορφώσεως ιδέαι του Τολστόι»]. Στο 
Ιακωβίδου, Ε. (Εκδ.). Περιοδικόν Ανατολή (σσ. 302-305). Σάμος.
88. Η.Δ. 64/1911, Περί παροχής αδείας προς έκδοσιν περιοδικού.
89. Βαρβούνης, Μ. (2005). Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Ηγεμονία της Σάμου, Αθήνα, Πορεία, σ. 31.
90. Ρέντζος, Ό. (1910-1911). op.cit.
91. Ρέντζος, Ό. (1910-1911). op.cit., σ. 302.
92. Ρέντζος, Ό. (1910-1911). op.cit.
93. Ρέντζος, Ό. (1910-1911). op.cit., σ. 303.
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(1885). Dora d’ Istria. Κυψέλη. Β΄(13), 241-242. 2) Ρέντζος, Ό. (1885). Victor 
Hugo. Κυψέλη. Β΄(19), 369-376. 3) Η Διεύθυνσις [Ρέντζος, Ό.] (1886). Επί του 
ποιήματος A. S. M. Il Re Umberto. Κυψέλη. Γ΄(31), 50. Σ. τ. Δ. [Ρέντζος, Ό.] 
(1887). [σχόλια στο ποίημα του Κ. Αντωνίου Μανούσου]. Κυψέλη. Α΄(5), 9994.

•	Επιμελήθηκε	μία	συλλογή	παιδικών	ασμάτων	και	προσευχών:	Ρέντζος,	
Ό. (1909). Συλλογή παιδαγωγικών ασμάτων και προσευχών, προς χρήσιν απα-
σών των τάξεων των δημοτικών σχολείων, αστικών σχολών και παρθεναγωγεί-
ων κατά τα επίσημα αναλυτικά προγράμματα της Ηγεμονίας, Εν Σάμω. Το βι-
βλίο χωρίζεται στο πρώτο μέρος που περιλαμβάνει τα άσματα (90 ποιήμα-
τα, σελίδες 80) και στο δεύτερο μέρος που περιέχει τις προσευχές (102 προ-
σευχές, σελίδες 32). Τα θέματα των ασμάτων είναι θρησκευτικά, πατριωτι-
κά, από τη μαθητική ζωή, ηθικοδιδακτικά, από την κοινωνική ζωή, τις επο-
χές και από το φυσικό και ζωϊκό βασίλειο. Περιλαμβάνουν και τον Σαμια-
κό Ύμνο της Ηγεμονίας. Οι προσευχές περιλαμβάνουν Απολυτίκια και παι-
δικές προσευχές95. Το έτος 1909-1910 στα εισακτέα εγχειρίδια «εν τοις δια-
φόροις εκπαιδευτηρίοις της Νήσου» συμπεριλαμβάνεται και το βιβλίο του 
Όθωνα Ρέντζου. Στις Αστικές Σχολές, στα Δημοτικά Σχολεία και στα Παρ-
θεναγωγεία, στη Δευτέρα, την Τρίτη, την Τετάρτη, στην Πέμπτη, την Έκτη 
και την Έβδομη τάξη, διδασκόταν το βιβλίο «Συλλογή προσευχών και παι-
δαγωγικών ποιημάτων υπό Όθ. Ρέντζου». Η τιμή πώλησης του βιβλίου ήταν 
4,10 γρόσια96.

•	Εντοπίστηκαν	δύο	διηγήματά	που	δημοσίευσε	με	το	ψευδώνυμο	Όρέ-
στης: 1) Ορέστης [Ρέντζος, Ό.] (1904). Η ορφανή του ρωμαϊκού λαού νύμ-
φη του Ιησού. Αι Μούσαι, Δεκαπενθήμερον Περιοδικόν Ανάγνωσμα Φιλολο-
γικόν και Κοινωνικόν, 13(279), 3-597. 2) Ορέστης [Ρέντζος, Ό.] (1906). Hι αγά-
παις του Μαθιού. Αι Μούσαι, Δεκαπενθήμερον Περιοδικόν Ανάγνωσμα Φιλο-
λογικόν και Κοινωνικόν, 14(309), 2-3· 14(310), 2-3· 14(311), 2-3· 14(312), 2-398.

•	Μετέφρασε	πολυάριθμα	λογοτεχνικά	έργα.	Ενδεικτικά	αναφέρονται:	
1) Εκστάιν, Ερνέστου (1886). Αφροδίτη. Μετάφραση Η Διεύθυνσις [Ρέντζος, 
Ό.] εκ του Γερμανικού. Κυψέλη. Γ΄(45), 215· Γ΄(46), 245-248· Γ΄(47), 265-268· 
Γ΄(48), 285-288· Γ΄(49), 305-308· Δ΄(50), 1-3· Δ΄(54), 73-74. 2) Κοπσεβίκη, Σπυ-

94. Κυψέλη. (1884-1887). op.cit.
95. Ρέντζος, Ό. (1909). Συλλογή παιδαγωγικών ασμάτων και προσευχών προς χρήσιν απασών των τάξεων 
των δημοτικών σχολείων, αστικών σχολών και παρθεναγωγείων κατά τα επίσημα αναλυτικά προγράμματα 
της Ηγεμονίας, Εν Σάμω. 
96. Η.Δ. 350/1909· Η.Δ. 456/1909, Περί κανονισμού των εν τοις διαφόροις εκπαιδευτηρίοις της Νήσου 
εισακτέων βιβλίων κατά το έτος 1909-1910.
97. Ορέστης [Ρέντζος, Ό.] (1904). op.cit., 3-5· Ακαδημία Αθηνών (2016). op.cit.
98. Ορέστης [Ρέντζος, Ό.] (1906). op.cit., 2-3· Ακαδημία Αθηνών (2016). op.cit.
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ρίδωνος (1885). Σίναι Πειραταί. Μετάφραση Η Διεύθυνσις [Ρέντζος, Ό.] εκ 
του Γερμανικού. Κυψέλη. B΄(20), 406-408· Β΄(21), 409-412· Β΄(22), 435-437. 
3) (χ.σ.). (1884). Γερμανίς Κόρη, Διήγημα εκ του Γερμανικού. Μετάφραση 
Η Διεύθυνσις [Ρέντζος, Ό.]. Κυψέλη. Α΄(5), 81-82· Α΄(6), 101-104· Α΄(7), 138-
140· Α΄(9), 171-174· Α΄(10), 190-19299. 4) (χ.σ.). (1899). Εκπεσών άγγελος. 
Μετάφραση Όθωνα Ρέντζου εκ του Ιταλικού. Καθημερινή Καλαμών, αριθμ. 
46-66· 5) Andersen (χ.χ.). Ιστορία μιας μητρός. 6) Raynal, Maurice (χ.χ.). Ο 
Βουρκόλακας. 7) Kavanagh, Julia (χ.χ.). Το μυστικόν μιας κόρης. 8) Gallery 
des Grames (χ.χ.). Συνοικέσιον διαλυθέν. 9) Martial (χ.χ.). Διάστασις μεταξύ 
συζύγων. 10) Verly, H. (χ.χ.) Τα Χριστούγεννα του ηθοποιού. 11) Bonajoux, 
Robert (χ.χ.). Δυστυχής Ελισάβετ. 12) Piaggi, A. (χ.χ.). Χειμών και φιλανθρω-
πία. 13) Eimann (χ.χ.). Το φλυτζάνι μου του καφέ. 14) Sandor, Ro[s]za (χ.χ.). 
Ιστορικόν διήγημα. 15) Coutier, Camile (χ.χ.). Ο εξάδελφος Πέτρος. 16) de 
Monteille, Fulbert (χ.χ.). Ευγενής και ληστής. 17) Franche, Jeanne (χ.χ.). Αι 
οπτασίαι της Βιλελμίνης. Χριστουγεννιάτικο διήγημα. 18) Lermont, J. (χ.χ.). 
Στην εξοχή. 19) Lermont, J. (χ.χ.). Οι μικροί φίλοι. 20) Saint Romain, J. (χ.χ.). 
Ο γάμος της Σαβίνας. 21) Henriot (χ.χ.). Bibi-Toto. 22) Vicarino, E. (χ.χ.) Το 
ψεύδος του Περρότου. 23) Auriol, George (χ.χ.). Οικογενειακόν ξενοδοχεί-
ον. 24) Sarrazin, J. (χ.χ.). Ο Δερβίσης Χακάρ. 25) Solari, Emile (χ.χ.). Μοιραία 
ολιγωρία. 26) Dumas, Alex. père (χ.χ.). Το πρώτον κυνήγιον του υιού μου. 
27) de Gramont, Louis (χ.χ.). Τα μπουρέκια100.

5. to φίλολογίκο Περίοδίκο ΚυψΕλΗ (1884-1887)

Ο Όθων Ρέντζος ίδρυσε τον Ιανουάριο του 1884 στη Ζάκυνθο το περιοδι-
κό με τίτλο Κυψέλη. Το πρώτο έτος της κυκλοφορίας του είχε υπότιτλο Σύγ-
γραμμα περιοδικόν και το δεύτερο έτος Μηνιαίον Περιοδικόν. Το 1886, τρί-
το έτος της κυκλοφορίας, από το τεύχος του Ιανουαρίου με αριθμό 25, ο 
υπότιτλος στο εξώφυλλο έγινε Μηνιαίον Περιοδικόν μετά εικόνων και στην 
πρώτη σελίδα κάθε τεύχους Οικογενειακόν περιοδικόν ανάγνωσμα, εκδιδόμε-
νον τρις του μηνός. Από το τεύχος με αριθμ. 46 του 1886 και μετά παρέμει-
νε ο υπότιτλος Μηνιαίον Περιοδικόν μετά εικόνων στο εξώφυλλο αλλά στην 
πρώτη σελίδα κάθε τεύχους αναφερόταν μόνο ο τίτλος. 

Η έκδοση της Κυψέλης ήταν συνεχής από το 1884 μέχρι το 1887. Εντο-
πίστηκαν συνολικά 56 τεύχη (Πίνακας 1). 

99. Κυψέλη. (1884-1887). op.cit.
100. Ρέντζος, Ό. [1922]. op.cit.
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Πίνακας 1 
τεύχη του μηνιαίου περιοδικού Κυψέλη (1884-1887)

Μήνες/Έτη
1884, έτος 

Α΄
1885, έτος 

Β΄
1886, έτος 

Γ΄
1887, έτος 

Δ΄

Ιανουάριος  Α΄
 13 

[Παράρτημα 
5ον]

25, 26, 27
Παράρτημα 

6ον
50

Φεβρουάριος  β΄ 14 28, 29, 30
51-52

Μάρτιος  γ΄ 15 31, 32, 33

Απρίλιος  δ΄
16

Επιφυλλίς 4
34, 35 53

Μάιος
ε΄ 

Παράρτημα 
Α΄

17
Επιφυλλίς 5

36, 37, 38
 54 

Επιφυλλίς 16

Ιούνιος  Στ΄
18 

Επιφυλλίς 6
39, 40, 41

55-56 
Επιφυλλίς 17Ιούλιος 7

19 
Επιφυλλίς 7

42, 43, 44

Αύγουστος 8 20 45

Σεπτέμβριος
9 

Παράρτημα 
Β΄

21 46

Οκτώβριος 10
22

Επιφυλλίς 10
47

Νοέμβριος

11 
Παράρτημα 

Γ΄ & Δ΄
Επιφυλλίς 1

23 48

Δεκέμβριος
12 

Επιφυλλίς 2
24 49

Σύνολο τευχών 
ανά έτος

12 12 25 7

Σύνολο τευχών 56

 Ιδία πηγή
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Το πρώτο έτος της κυκλοφορίας του, το 1884, η έκδοση ήταν μηνιαία και 
εκδόθηκαν συνολικά 12 εικοσασέλιδα τεύχη. Το πρώτο εξάμηνο κυκλοφό-
ρησαν τα τεύχη Α΄-ΣΤ΄ και το δεύτερο τα τεύχη 7-12. Επίσης, το δεύτερο έτος 
το 1885, εκδόθηκαν 12 εικοσασέλιδα τεύχη, από τον αριθμό 13 μέχρι και τον 
αριθμό 24, και η έκδοση του περιοδικού παρέμεινε μηνιαία. Το 1886, τρίτο έτος 
της κυκλοφορίας, εκδόθηκαν σχεδόν διπλάσια τεύχη από τα δύο προηγούμε-
να έτη, συνολικά 25 τεύχη, από τον αριθμό 25 μέχρι και τον αριθμό 49. Το πε-
ριοδικό από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούλιο του 1886 στην πρώτη σελίδα 
αναφέρει «εκδιδόμενον τρις του μηνός». Τον Απρίλιο όμως του 1886 εκδόθη-
καν μόνο δύο τεύχη, τα 34 και 35. Τα τεύχη του περιοδικού μέχρι και τον Ιούλιο 
ήταν οκτασέλιδα. Ενώ από τον Αύγουστο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 1886, 
η έκδοση του περιοδικού επανήλθε στη μηνιαία κυκλοφορία της (τεύχη 45-
49), ενώ παράλληλα αυξήθηκαν και οι σελίδες του περιοδικού που αριθμού-
σαν από 14 έως 20 σελίδες. Το έτος 1887, τέταρτο έτος κυκλοφορίας, εκδόθη-
καν 7 μηνιαία τεύχη (αριθμοί 50-56), περίπου εικοσασέλιδα. Ενώ κυκλοφόρη-
σαν διπλά διμηνιαία τεύχη για τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο (τεύχη 51-52) 
και Ιούνιο-Ιούλιο (τεύχη 55-56). Η εκδοτική αυτή προσπάθεια, σύμφωνα με τα 
τεύχη του περιοδικού που εντοπίστηκαν, φαίνεται να ολοκληρώθηκε τον Ιού-
λιο του 1887 μετά από τριάμισι χρόνια συνεχούς έκδοσης. Τη μηνιαία έκδοση 
του περιοδικού συχνά συνόδευαν το Παράρτημα Κυψέλης, η Επιφυλλίς «Κυψέ-
λης» Χρονικά και Αγγελιαφόρος και ο Παρνασσός «Κυψέλης»101. Ενδεικτικά πα-
ρουσιάζονται στον Πίνακα 1 μερικά από τα συμπληρωματικά της μηνιαίας έκ-
δοσης του περιοδικού έντυπα. 

Τον Δεκέμβριο του 1884 ο Όθων Ρέντζος, στον απολογισμό του πρώτου 
έτους, επισημαίνει ότι το περιοδικό είχε ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του 
και είχε παρουσιάσει πλούσια ύλη. Επίσης, είχε επιτευχθή η αισθητική και ποι-
οτική βελτίωσή του με την καλλιτεχνική επιμέλεια έτσι ώστε τα τεύχη να φαίνο-
νται ωραιότερα στην όψη. Τα πρώτα έξι φυλλάδια τυπώθηκαν σε φθηνό χαρτί. 
Από το 7ο τεύχος και μετά χρησιμοποιήθηκε χαρτί πολυτελείας διπλάσιας αξί-
ας και τυπώθηκε με χαρακτήρες τυπογραφικούς νέους που προμηθεύτηκε το 
περιοδικό από την Ιταλία. Παρά τις βελτιώσεις η συνδρομή δεν αυξήθηκε. Οι 
προβλεπόμενες 20 σελίδες για κάθε τεύχος δεν μειώθηκαν και το περιοδικό δι-
ακοσμήθηκε με εικόνες102. Ήδη από το 7ο τεύχος του Ιουλίου του 1884 και στο 
εξής μια εικόνα κοσμούσε τον τίτλο του περιοδικού στην πρώτη σελίδα του 
εντύπου και κάποια τεύχη έχουν εικονογράφηση. Πρόκειται κυρίως για πορ-
τραίτα λογοτεχνών που συνοδεύουν σχετικά βιογραφικά τους άρθρα, όπως ένα 

101. Κυψέλη. (1884-1887). op.cit.
102. Η Διεύθυνσις (1884). Επί τη λήξει του έτους. Κυψέλη, Α΄(12), 221-222.
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πορτραίτο της Dora d’ Istria, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ελένης Γκίκα κόμη-
σας Kolzow Massalsky (τεύχ. 13), ένα πορτραίτο του ποιητή Henri Heine (τεύχ. 
17), τέσσερα πορτραίτα του Victor Hugo (τεύχ. 19). Επίσης, απεικονίζονται μία 
πρόσοψη της οικίας του Ugo Foscolo στη Ζάκυνθο (τεύχ. 43), ένα πορτραίτο 
του Αλέξανδρου του Βάττεμβεργ πρώην ηγεμόνα της Βουλγαρίας (τεύχ. 50), 
το ανάγλυφο μιας εντοιχισμένης αρχαίας μαρμάρινης πλάκας από τη Ζάκυν-
θο και μία εικόνα από τη Φιλιππούπολη (τεύχ. 51-52)103. 

Την Κυψέλη τύπωνε ο Σπ. Καψοκέφαλος στο ομώνυμο τυπογραφείο του 
[Τύποις Σ. Καψοκεφάλου]104. Η ετήσια συνδρομή εσωτερικού ήταν 6 φράγκα 
και από το τεύχος 25 του Ιανουαρίου του 1886 και μετά το ποσό μετατράπηκε 
από φράγκα σε «Δρ. ν. 6». Το 1887 η ετήσια συνδρομή εσωτερικού επανήλθε 
σε «φρ. 6». Η ετήσια συνδρομή του εξωτερικού ήταν σε όλη τη διάρκεια της κυ-
κλοφορίας του περιοδικού 10 φράγκα χρυσά. Τα έτη 1884, 1885 και 1886 ανα-
φέρεται ως διευθυντής και εκδότης της Κυψέλης ο Όθων Ρέντζος. Το 1887, από 
το τεύχος 54, αναφέρεται ως ιδρυτής και εκδότης ο Όθων Ρέντζος και διευθυ-
ντής ο Σπυρίδων Δε Βιάζης105. 

Το 7,02% των έργων που δημοσιεύτηκαν στην Κυψέλη ήταν ανώνυμα και 
το 4,86% με ψευδώνυμα. Το υπόλοιπο 88,12% των έργων που δημοσιεύτη-
καν επώνυμα αναλύεται στον Πίνακα 2 σε σχέση με τον αριθμό δημοσιεύσε-
ων ανά συγγραφέα.

103. Κυψέλη. (1884-1887). op.cit.
104. Κυψέλη. (1884). Εξώφυλλο, χρ. Α΄, αρ. Β΄. 
105. Κυψέλη. (1884-1887). op.cit.

Αλεξία ν. ορφανού
Η έκδοση του λογοτεχνικού περιοδικού «Κυψέλη» (1884-1887) και η συμβολή του …



484

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Λογοτεχνία και Παιδεία

Πίνακας 2 
Αριθμός δημοσιεύσεων ανά συγγραφέα στο περιοδικού Κυψέλη 

(1884-1887)

κατηγορίες
δημοσιεύσεων

Ποσοστά 
συγγραφέων Ποσοστά δημοσιεύσεων 

1-5 82,35% 36,50%
56,13%

72,08%

6-10 9,41% 19,63%

11-15 4,70% 15,95%
15,95%

16-20 0% 0%

21-25 1,17% 7,36%
16,25%

27,91%26-30 1,17% 8,89%

31-35 0% 0%
11,65%

35-40 1,17% 11,65%

Σύνολο 100% 100% 100% 100%

Ιδία πηγή

Επισημαίνουμε ότι περίπου οι μισοί (51,76%) συγγραφείς συμμετείχαν 
στην Κυψέλη με μία μόνο δημοσίευση. Όπως βλέπουμε στον Πίνακα 1 η 
συντριπτική πλειοψηφία (82,35%) των συγγραφέων είχε από 1-5 δημοσιεύ-
σεις στο περιοδικό. Από τις δημοσιεύσεις των συγγραφέων ανά περιοδικό 
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για συγγραφείς που είναι ευ-
καιριακοί συνεργάτες καθώς το περιοδικό δεν πλήρωνε μόνιμους συνερ-
γάτες. Από 6-40 δημοσιεύσεις στο περιοδικό είχε μόνο το 17,62% των συγ-
γραφέων. Επίσης, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι στην κατηγορία 35-40 
δημοσιεύσεις εντάσσεται μόνο η Διεύθυνση του περιοδικού. 
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Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1, το 36,50% των δημοσιεύσεων προ-
έρχεται από συγγραφείς που συμμετείχαν με 1-5 έργα. Ενώ το 11,65% προ-
έρχεται από τη Διεύθυνση του περιοδικού, κυρίως τον Όθωνα Ρέντζο που 
ήταν διευθυντής του περιοδικού μέχρι τον Μάιο του 1887. Ο Όθων Ρέντζος, 
ως Διευθυντής του περιοδικού Κυψέλη έγραφε το έντυπο «Επιφυλλίς “Κυ-
ψέλης” Χρονικά και Αγγελιαφόρος». Τέλος, δημοσιεύσεις του φιλοξενήθη-
καν στο περιοδικό Κυψέλη όπου δημοσίευσε άρθρα και μετέφρασε λογο-
τεχνικά κείμενα. Δηλαδή, συνολικά το 48,15% των δημοσιεύσεων στο πε-
ριοδικό προέρχεται από τη Διεύθυνση και από συγγραφείς με περιορισμέ-
νο αριθμό δημοσιεύσεων. 

Μεταξύ αυτών ενδεικτικά αναφέρονται οι Διονύσιος Λάτας Αρχιεπίσκο-
πος Ζακύνθου, Δ. Νικολόζης Αρχιεπίσκοπος Λατίνων, Αλέξανδρος Ρ. Ραγκα-
βής, Διονύσιος Ταβουλάρης, Ελισαβέτιος Μαρτινέγγος, και Γρηγόριος Ξενό-
πουλος. Οι υπόλοιπες, περίπου μισές (51,85%) δημοσιεύσεις προέρχονται 
από συνεργάτες με μεγαλύτερη αριθμητική συμμετοχή. Ξεχωρίζει ο Σπ. Δε 
Βιάζης (8,89%) που διαδέχτηκε τον Όθωνα Ρέντζο στη διεύθυνση του πε-
ριοδικού. Και ακολουθούν οι Αριστείδης Καψοκέφαλος (7,36%), Ανδρέας 
Μαρζώκης (4,6%), Διονύσιος Ηλιακόπουλος (4,29%), Περικλής Ραυτόπουλος 
(3,68%), Γεώργιος Βαλαβάνης (3,37%), Παναγιώτης Χιώτης (3,06%), Αντώ-
νιος Μάτεσις (2,76%), Νικόλαος Σταματέλος (2,45%), Μέμνων Μαρτζώκης 
(2,45%), Γέωργιος Δ. Μάνεσης (2,45%), Ανδρέας Λασκαράτος (2,45%), Ιωάν-
νης Γ. Τσακασιανός (2,14%) και Νικόλαος Μονσενίγος (1,84%). Μεταξύ των 
ανωτέρω συγγραφέων σημαντικά ονόματα της εποχής προσδίδουν στη λο-
γοτεχνική αξία του περιοδικού. Τα δημοσιεύματα των ανωτέρω συγγραφέ-
ων είναι άλλοτε πρωτότυπες δημιουργίες και άλλοτε μεταφράσεις. Ως προς 
το είδος είναι λογοτεχνικά κείμενα (μυθιστορήματα, διηγήματα, ποιήματα 
και θεατρικά) και άρθρα (μελέτες, κυρίως για λογοτεχνικά και ιστορικά θέ-
ματα, βιογραφίες, νεκρολογίες, βιβλιοκρισίες κ.τ.λ.). Τα θέματα αντλούνται 
από τη Ζάκυνθο, όπως η ιστορία της, ή την τοπική λογοτεχνική παραγω-
γή. Το περιοδικό όμως επιδεικνύει ενδιαφέρον και για την ευρωπαϊκή αλ-
λά και τη διεθνή λογοτεχνία. Πολυάριθμες είναι οι μεταφράσεις ξένων λο-
γοτεχνικών έργων και οι μελέτες για ξένους συγγραφείς106. 

7. ΣύΜΠερΑΣΜΑ

Η περίπτωση μελέτης του Όθωνα Ρέντζου, ενός φιλολόγου με διακεκριμέ-

106. Κυψέλη. (1884-1887). op.cit.
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νες σπουδές που εργάστηκε κυρίως ως γυμνασιάρχης και ιδιοκτήτης ιδιω-
τικού Λυκείου, μας δίνει μια εικόνα για τους τρόπους με τους οποίους συ-
νέβαλε στη λογοτεχνική παιδεία στα τέλη του 19ού αιώνα και τις αρχές του 
20ού: Εργάστηκε ως εκπαιδευτικός ενώ παράλληλα υπήρξε διευθυντής και 
εκδότης του λογοτεχνικού περιοδικού Κυψέλη, που με διακεκριμένους συ-
νεργάτες και μεταφράσεις ξένων λογοτεχνικών έργων αποτέλεσε ένα αξι-
όλογο λογοτεχνικό περιοδικό. Συνεργάστηκε με αξιόλογους Ζακυνθινούς 
και επτανήσιους λογοτέχνες και προέβαλε την τοπική λογοτεχνική παρα-
γωγή. Παράλληλα, οι μεταφράσεις αξιόλογων έργων της ευρωπαϊκής κυ-
ρίως λογοτεχνίας εξοικείωναν το κοινό του περιοδικού με τη ξένη λογοτε-
χνία. Ο ίδιος μετέφρασε πολυάριθμα ξένα λογοτεχνικά έργα από τα Γαλ-
λικά, τα Γερμανικά και τα Ιταλικά. Εξέδωσε το σχολικό εγχειρίδιο: Συλλο-
γή παιδαγωγικών ασμάτων και προσευχών προς χρήσιν απασών των τάξεων 
των δημοτικών σχολείων, αστικών σχολών και παρθεναγωγείων κατά τα επίση-
μα αναλυτικά προγράμματα της Ηγεμονίας. Παράλληλα συμμετείχε ως αντι-
πρόεδρος στην ίδρυση του Φιλολογικού Συλλόγου Σάμου, που λειτούργη-
σε γύρω από τον πυρήνα του Πυθαγορείου Γυμνασίου, στο οποίο ήταν Γυ-
μνασιάρχης ο Ρέντζος, με σκοπό τη διοργάνωση ανοιχτών σε όλους δημό-
σιων διαλέξεων αλλά και τον πλουτισμό της βιβλιοθήκης. Πρωτοστάτησε 
στην ταξινόμηση 4.500 τόμων της Βιβλιοθήκης του Γυμνασίου Σάμου που 
λειτουργούσε και ως Δημόσια Βιβλιοθήκη της Πρωτεύουσας της Σαμιακής 
Ηγεμονίας. Αξιόλογο ήταν το έργο του και για τη βιβλιοθήκη του Γυμνασί-
ου Ζακύνθου που μετατράπηκε σε Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου. Αξιο-
σημείωτη φαίνεται και η βιβλιοθήκη, με 3.000 τόμους περίπου, που κατα-
γράφηκε στον Πειραιά. 
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8. βίβλίογρΑφίΑ

8.1. Πηγές
 8.1.1. Πηγές αδημοσίευτες
 8.1.1.1. Γενικά Αρχεία του Κράτους, Παράρτημα Νομού Σάμου 

Ηγεμονικά Διατάγματα (Η.Δ.)
Η.Δ. 452/1908.
Η.Δ. 498/1908.
Η.Δ. 350/1909.
Η.Δ. 456/1909, Περί κανονισμού των εν τοις διαφόροις εκπαιδευτηρίοις 

της Νήσου εισακτέων βιβλίων κατά το έτος 1909-1910.
Η.Δ. 72/1910, Περί χορηγήσεως αδείας περί ιδρύσεως εν Λιμένι Βαθέ-

ος Φιλολογικού Συλλόγου.
Η.Δ. 64/1911, Περί παροχής αδείας προς έκδοσιν περιοδικού.
Η.Δ. 419/1912, Περί αντικαταστάσεως Γυμνασιάρχου και Επόπτου της 

Παιδείας.

Νόμοι Σαμιακής Ηγεμονίας (Ν.Σ.Η.)
Ν.Σ.Η. 2137/1909, Περί καθορισμού του μισθού του Γυμνασιάρχου και 

περί χορηγήσεως εκτάκτου πιστώσεως.
Ν.Σ.Η. 2161/1909, Περί Μουσείου των αρχαιοτήτων.

 8.1.2. Πηγές δημοσιευμένες
 8.1.2.1. βιβλία
Κοπάσης, Α. (1911). Το εν Σάμω Ηραίον και αι εις αυτό διενεργούμεναι ανα-

σκαφαί, Διάλεξις γενομένη τη 16 Ιανουαρίου 1911 εν τω Φιλολογικώ Συλ-
λόγω Σάμου, Εν Σάμω, Εκ του τυπογραφείου της Ηγεμονίας.

Ρέντζος, Ό. (1875). Βίοι των ιστορικών Ηροδότου, Θουκυδίδου και Ξενοφώ-
ντος, μετ’ αναλύσεως των έργων των, ων προτέτακται βραχεία εισαγωγή εις 
την των Ελλήνων ιστοριογραφίαν, εκ της Γερμανικής μεταγλωττισθέντες και 
διασκευασθέντες υπό Όθωνος Ιωάννου Ρέντζου τελειοφοίτου φιλολογίας. 
Αθήνησι: Τύποις Εθνοφύλακος.

Ρέντζος, Ό. (1876). Αττικής και των εν αυτή αρχαίων μνημείων, Βραχεία αρχαι-
ολογική περιγραφή. Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου του «Τηλεγράφου».

[Ρέντζος, Ό.] (1881). Ιστορία των ελευθέρων τεκτόνων, ήτοι των Μασώνων εκ 
διαφόρων γερμανικών πηγών, σταχυολογηθείσα υπό Ο.Ρ. Εν Ζακύνθω: Τύ-
ποις Αυγής Ν. Κοντόγιωργα.

Ρέντζος, Ό. (1902). Εγκύκλιον φιλοσοφικόν σύστημα: Εμπειρική ψυχολογία 
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(Τόμ. 1) και Λογική, προς χρήσιν της τετάρτης γυμνασιακής τάξεως (Τομ. 
2). Εν Ζακύνθω: Τύποις Νικ. Κοντόγιωργα. 

Ρέντζος, Ό. (1911-1912). Δια την Δην τάξιν Λογική. Λιμένας Βαθέος Σάμος.
Ρέντζος, Ό. [1922]. Βιβλιοθήκης Κατάλογος, Όθων Ρέντζον Γυμνασιάρχη: Μέ-

χρι του 1922. Πειραιεύς. Πρόκειται για χειρόγραφο τετράδιο. Τα στοιχεία 
από το εξώφυλλο. Ανακτήθηκε 14 Οκτωβρίου 2016, από Δίκτυο Βιβλιο-
θηκών Δήμου Θεσσαλονίκης http://lib.thessaloniki.gr/ipac20/ipac.

 8.1.2.2. Περιοδικός τύπος
Ελπίς, Ζάκυνθος (εφημερίδα)
[χ.σ.], (1887). Ειδήσεις εγχώριοι. Ελπίς, ΙΓ΄(564), 4.
[χ.σ.], (1887). [Περί των ελευθέρων τεκτόνων ή μασσώνων]. Ελπίς, ΙΓ΄(565), 1-2.

Εστία, Αθήνα (περιοδικό)
Α.Μ. (1887). Βιβλιοθήκη Ζακύνθου. Εστία, 24(601), 436-438. Ανακτήθη-
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[χ.σ.], (1909). [Λόγος Γυμνασιάρχη Όθωνα Ρέντζου]. Η Νέα Σάμος, Α΄(40).
[χ.σ.], (1909). Η άφιξις του Οθωμανικού στόλου. Η Νέα Σάμος, Α΄(41).
[χ.σ.], (1909). Η κατάθεσις του θεμελίου λίθου του Πασχαλείου Μουσείου. 

Η Νέα Σάμος, Β΄(47).
[χ.σ.], (1909). Η Φιλαρμονική. Η Νέα Σάμος, Β΄(48).
[χ.σ.], (1909). Διάφορα. Η Νέα Σάμος, Β΄(57).
[χ.σ.], (1910). Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Σάμου. Η Νέα Σάμος, Β΄(69).
[χ.σ.], (1910). Ίδρυσις Φιλολογικού Συλλόγου εν Σάμω. Η Νέα Σάμος, Β΄(69).
[χ.σ.], (1910). Κανονισμός του εν Σάμω Φιλολογικού Συλλόγου. Η Νέα Σά-

μος. Β΄(74).

Κυψέλη, Ζάκυνθος (περιοδικό)
Η Διεύθυνσις (1884). Επί τη λήξει του έτους, Κυψέλη, Μηνιαίον περιοδικόν, 

Α΄(12), 221-222. 
[Η Διεύθυνσις της Κυψέλης] (1884). Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου. Κυψέ-

λη, Α΄(3), εξώφυλλο.
Κυψέλη, Μηνιαίον περιοδικόν. (1884). Εξώφυλλο, χρ. Α΄, αρ. Β΄. 
Κυψέλη, Μηνιαίον περιοδικόν. (1884-1887). Ζάκυνθος: Τυπ. Καψοκέφαλου.
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Ορέστης [Ρέντζος, Ό.] (1904). Η ορφανή του ρωμαϊκού λαού, Νύμφη του 

Ιησού. Αι Μούσαι, Δεκαπενθήμερον Περιοδικόν Ανάγνωσμα Φιλολογικόν 
και Κοινωνικόν, 13(279), 3-5.

Ορέστης [Ρέντζος, Ό.] (1906). Hι αγάπαις του Μαθιού. Αι Μούσαι, Δεκαπεν-
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[χ.σ.], (1929). Δεκαπενθήμερον. Αι Μούσαι, Φιλολογικόν & Ιστορικόν Περιο-
δικόν 15/θήμερον, 37(833), 4. 

Νέον Άστυ, Αθήνα (εφημερίδα)
[χ.σ.], (1902). Άφιξις Περιηγητών. Νέον Άστυ, 143, 4. Ανακτήθηκε 7 Οκτωβρί-

ου 2016, από http://digital.lib.auth.gr/record/118260.

Περιοδικόν Ανατολή, Σάμος (περιοδικό)
Ρέντζος, Ό. (1910-1911). Ανάμικτα, [«Αι περί ανατροφής και μορφώσεως 
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AbstrAct

Othon Rentzos (1850-†1929) studied literature and completed his studies in 
Germany. He worked mainly as a highschool head master in several cities. 
During the last twenty years of his life, he lived in Piraeus, where he founded 
and managed a private school. His contribution to literary education consists 
of his educational career as a philologist, his contribution to the organization 
and classification of libraries, his active participation in the Philological 
Association of Samos as its Vice President, the translation of texts of foreign 
literature, the writing of literary works, and the foundation and direction 
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of the literary magazine Kypseli in January 1884 in Zakynthos. The monthly 
version of the magazine was often accompanied by Appendices, Epifyllides, 
and Parnassos of Kypseli. The subject of the magazine focused on Modern 
Greek and foreign literature. Some of the collaborators of Kypseli were A. 
Rangavis, G. Xenopoulos, A. Laskaratos, S. De Viazis, A. Matesis, and others.

Αλεξία Ν. Ορφανού
Ε.ΔΙ.Π., Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α.

E-mail: orfanoua@yahoo.gr
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«Αρχαία αλλά όχι… μονότονα»: το λογοτεχνικό 
είδος των κειμενικών αποσπασμάτων της 
θεματογραφίας των Αρχαίων ελληνικών 
στις Πανελλαδικές εξετάσεις (2000-2016)

Βασίλειος Ι. Τσιότρας

1. είΣΑγωγίκΑ

Στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και στις Οδηγίες διδασκαλίας των φιλο-
λογικών μαθημάτων του Λυκείου τονίζεται ότι ο εκπαιδευτικός/ διδάσκων του 
μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Θεματογραφίας θεωρητικής κατεύθυνσης 
ή ανθρωπιστικού προσανατολισμού (Β΄ & Γ΄ τάξης), για να προκαλέσει το εν-
διαφέρον των μαθητών του, «μπορεί» να δώσει με συντομία τις απαραίτητες 
πληροφορίες για το έργο, από το οποίο προέρχεται το «θέμα» (ΑΠΣ, 2006), 
για τον συγγραφέα και την εποχή συγγραφής (ΑΠΣ, 2014). Στόχος της συγκε-
κριμένης εργασίας είναι να μελετηθούν τα κειμενικά αποσπάσματα του ατ-
τικού πεζού λόγου που αποτέλεσαν εξεταστικά «θέματα» στις Πανελλαδικές 
Εξετάσεις των ετών 2000-2016, της περιόδου δηλαδή κατά την οποία εφαρ-
μόστηκε το ΑΠΣ της επονομαζόμενης Θεωρητικής Κατεύθυνσης. Επιδιώκε-
ται να παρουσιαστεί με ακρίβεια η ταυτότητα (συγγραφέας, τίτλος έργου, λο-
γοτεχνικό είδος) και η θεματολογία των κειμένων αυτών, ώστε να αποτυπωθεί 
εναργώς η ποικιλία των ειδών του αρχαιοελληνικού πεζού λόγου, αλλά και η 
διασύνδεσή τους με τη γενικότερη αρχαιογνωσία των μαθητών. 

Εν τέλει, η ποικιλία αυτή επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να μην περιορίζε-
ται στη γραμματικο-συντακτική προσέγγιση, αλλά να διαφοροποιεί τη διδα-
σκαλία του ανάλογα με το λογοτεχνικό είδος του «θέματος», βοηθώντας τους 
μαθητές του να συνειδητοποιήσουν τη λογοτεχνική ιδιαιτερότητά του, τους 
ιδιαίτερους υφολογικούς του κώδικες και συμβάσεις, αλλά και τους νοημα-
τικούς του άξονες, ώστε μέσω της κατανόησης και της ερμηνείας να προχω-
ρήσουν σε ορθότερη μεταφραστική του απόδοση (Τσιότρας, 2008: 81-97).

 
2. ΜεθοδολογίΑ τηΣ ερεύνΑΣ

Στη συγκεκριμένη έρευνα εφαρμόζεται η ποσοτική έρευνα περιεχομένου σε 
συνδυασμό με την ποιοτική έρευνα, όπως διαμορφώθηκαν για την έρευ-
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να των σχολικών βιβλίων στην Ελλάδα (Μπονίδης, 2004), καθώς θεωρήθη-
κε ότι η μεθοδολογία αυτή προσιδιάζει περισσότερο στο υπό έρευνα υλι-
κό, δηλαδή τα «θέματα» των Αρχαίων Ελληνικών. Στη συγκεκριμένη περί-
πτωση τα παρεχόμενα από αυτές τις δύο μεθόδους δεδομένα αλληλοσυ-
μπληρώνονται, ώστε να εξαχθούν κατά το δυνατόν ασφαλέστερα συμπε-
ράσματα για το υπό έρευνα υλικό. Η ερευνητική διαδικασία της ποσοτικής 
ανάλυσης περιεχομένου είναι γραμμική (Μπονίδης, 2004: 47-60), εκκινώ-
ντας από τα θεωρητικά ερείσματα της έρευνας και τη διατύπωση του προ-
βλήματος και των σχετικών υποθέσεων, προχωρώντας στην καταγραφή, 
επεξεργασία των δεδομένων και καταλήγοντας στην παρουσίαση και ερ-
μηνεία των αποτελεσμάτων.

 
2.1. Θεωρητικά ερείσματα, σκοπός και υποθέσεις της έρευνας

Έρευνες έχουν καταδείξει ότι στην καθημερινή σχολική πράξη οι περισ-
σότεροι φιλόλογοι, κινούμενοι με δασκαλοκεντρική και συνάμα εξετασιο-
κεντρική λογική (Βαρμάζης, 1999: 50), δεν καταγίνονται με την περικειμε-
νική πλαισίωση του εκάστοτε αρχαιοελληνικού «θέματος», αλλά μόνο με 
τη γραμματικο-συντακτική ή δομολειτουργική του προσέγγιση (Τσιότρας, 
2012: 188-190). Έτσι, επειδή δεν ασχολούνται με το ίδιο το όλον έργο, το 
λογοτεχνικό του είδος και τα ιδιαίτερα υφολογικά του χαρακτηριστικά, κα-
θιστούν δυσπροσπέλαστο στους μαθητές τους το νόημα του προς μελέτη 
αποσπάσματος, προκαλώντας σε αυτούς αισθήματα δυσφορίας, άγχους 
αλλά και τάσεις παραίτησης (Τσιότρας, 2012: 186-187). Κατ’ αυτόν τον τρό-
πο, καταστρατηγείται μια θεμελιώδης διδακτική αρχή, η διαφοροποίηση της 
διδασκαλίας με βάση το λογοτεχνικό είδος του κειμένου (Τσιότρας, 2008: 83-
92· 2013: 88-89· Τσάφος, 2004: 236-241). 

Σκοπός της έρευνάς αυτής είναι να διερευνήσει το λογοτεχνικό είδος 
των κειμένων, όπως προκύπτει από τα «θέματα» των εξετάσεων. Η διερεύ-
νηση αυτή είναι σημαντική, καθώς δεν έχουν διεξαχθεί άλλες παρόμοιες 
έρευνες έως τώρα, εκτός της παλαιότερης δικής μου (Τσιότρας, 2008: 51-
65), όπου μελετήθηκαν τα θέματα των ετών 2000-2008 και αποτυπώθηκε 
η έως τότε τάση των Εξετάσεων. Από τότε όμως τα πράγματα στο Λύκειο 
έχουν μεταβληθεί σημαντικά οδηγώντας σε φθίνουσα πορεία την αρχαιο-
γνωσία και αρχαιομάθεια των μαθητών: περιορισμός των ωρών διδασκαλί-
ας των Αρχαίων Ελληνικών, μείωση ή κατάργηση διδασκόμενων κειμένων. 
Οι βασικές υποθέσεις της παρούσας έρευνας είναι ότι μέσα από την επιλο-
γή των θεμάτων: α) θα αντανακλάται η ποικιλία των λογοτεχνικών ειδών της 
ΑΕ γραμματείας, και β) θα εκπροσωπούνται κυρίως συγγραφείς της κλασι-
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κής εποχής (5ος-4ος αι. π.Χ.), με τους οποίους είναι γλωσσικά και υφολογικά 
εξοικειωμένοι οι μαθητές λόγω της ύπαρξής τους στα σχολικά εγχειρίδια 
των Αρχαίων Ελληνικών του Λυκείου.

2.2. Το ερευνώμενο υλικό 
Τα μελετώμενα εξεταστικά θέματα περιέχονται στις: α) Απολυτήριες Εξετάσεις 
της Γ΄ Τάξης του Ενιαίου/ Γενικού Λυκείου (σχολικά έτη 2000-2016), β) Επανα-
ληπτικές Απολυτήριες Εξετάσεις της Γ΄ τάξης (2000-2016) και γ) Εισαγωγικές 
Εξετάσεις Τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού (2001-2016). Ως βάση για την έρευ-
να και τη μελέτη των θεμάτων λειτούργησε η ηλεκτρονική βάση δεδομένων 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (στον ιστότοπο http://
www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/geniko-lykeio-m/anazitisi-thematwn-panel-
gel, τελευταία πρόσβαση: 28-10-2016) όπου έχουν αναρτηθεί σε ψηφιακή μορ-
φή όλα τα σχετικά εξεταστικά τεκμήρια (βλ. Εικόνα 1). Έτσι, συγκεντρώθηκαν 
και μελετήθηκαν 45 «αδίδακτα» θέματα Αρχαίων Ελληνικών: 17 από τις Απολυ-
τήριες Εξετάσεις, 12 από τις Επαναληπτικές και 16 από Εισαγωγικές Εξετάσεις 
Τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού (των λεγόμενων «Ομογενών»).

εικόνα 1: Η βάση δεδομένων του Υπ.Π.Ε.Θ.

2.3. Ανάλυση των συνθηκών κάτω από τις οποίες διαμορφώθηκε το 
υπό έρευνα υλικό
Βάσει του Π.Δ. 86/2001 (όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 26/2002 και 
80/2003) την ευθύνη για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων έχει 
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η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων του Υπ.Π.Ε.Θ, στην οποία συμμετέχουν 
ανώτερα στελέχη του Υπουργείου, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου/ Ινστι-
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., σχολικοί σύμβουλοι 
και μόνιμοι εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Τα μέλη της Κ.Ε.Ε 
ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας μετά από γνώμη των Α.Ε.Ι. 
(για τα μέλη Δ.Ε.Π.) και του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) προκειμένου για τους σχολικούς συμβού-
λους και τους καθηγητές Δ.Ε., οι οποίοι οφείλουν να έχουν διδάξει το οικείο 
μάθημα στην αντίστοιχη τάξη κατά το ίδιο σχολικό έτος. Για κάθε εξεταζό-
μενο μάθημα (λ.χ. τα Αρχαία Ελληνικά) ορίζονται τρία έκτακτα μέλη (ένα μέ-
λος Δ.Ε.Π. ή σχολικός σύμβουλος [φιλολόγων] ή καθηγητής Δ.Ε. με βαθμό 
Α΄ και τα άλλα δύο καθηγητές Δ.Ε. με βαθμό Α΄ [φιλόλογοι ΠΕ 02]), τα οποία 
μαζί με ένα τακτικό μέλος της Κ.Ε.Ε. εισηγούνται στην ολομέλεια της Επι-
τροπής τα θέματα που θα δοθούν στους εξεταζόμενους. 

2.4. Τυπικά χαρακτηριστικά του υλικού
Το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας & Γραμματείας της θεωρητικής 
κατεύθυνσης αποτελείται από δύο κλάδους, την ΑΕ Γλώσσα (Θεματογραφία) 
και την ΑΕ Γραμματεία. Η ΑΕ Θεματογραφία περιλαμβάνει «σύνθετη γλωσσι-
κή και μεταφραστική άσκηση επί αγνώστου αρχαιοελληνικού πεζού κειμένου 
της αττικής διαλέκτου» (ΑΠΣ, 2006). Κατά συνέπεια τα «αδίδακτα» θέματα 
που επιλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων έχουν τα ακόλου-
θα τυπικά χαρακτηριστικά: α) προέρχονται από συγγραφείς που γράφουν 
πεζογραφία σε αττική διάλεκτο (από την κλασική εποχή έως τον αττικισμό), 
β) έχουν σύντομη έκταση 10-12 σειρών στερεότυπης έκδοσης, γ) συνοδεύ-
ονται από μία λιτή επικεφαλίδα που αναφέρει μόνο τον συγγραφέα, τον τίτ-
λο του έργου και την αριθμητική παραπομπή (βιβλίο, κεφάλαιο ή παράγρα-
φο), χωρίς καμία περαιτέρω πληροφορία για το ιστορικό και λογοτεχνικό 
του περικείμενο,1 δ) πρέπει να έχουν πληρότητα, συνοχή και νοηματική αυ-
τοτέλεια, και ε) συνοδεύονται από ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού.

2.5. Κατηγοριοποίηση του υλικού
Η ταξινόμηση και η κατηγοριοποίηση του προς έρευνα υλικού έγινε βάσει 
των υποθέσεων που ετέθησαν εξαρχής λαμβάνοντας ως κριτήριο το λογο-
τεχνικό είδος του εκάστοτε κειμένου, όπως αυτό συνάγεται από τον συγγρα-

1. Για πρώτη φορά στις Εξετάσεις του 2016 (Απολυτήριες και Ομογενών) προηγήθηκε του κειμένου 
εισαγωγικό σημείωμα δύο σειρών, που παρείχε ευσύνοπτη πληροφόρηση για το θέμα: π.χ. Στο κείμενο 
που ακολουθεί εξετάζεται η σχέση της τέχνης των ρητόρων και των μάγων (Γ16).
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φέα και τον τίτλο του έργου. Για την κατάταξη των έργων σε λογοτεχνικά εί-
δη στηρίχτηκα στις γνωστές και έγκριτες Γραμματολογίες της ΑΕ λογοτεχνί-
ας (Lesky 1990· Easterling & Knox 2005· Nesselrath 2001· Montanari 2008), 
που διακρίνουν τρία μείζονα γένη του αττικού πεζού λόγου, την ιστοριο-
γραφία, τη ρητορική και τον φιλοσοφικό λόγο.

3. ΠΑρούΣίΑΣη κΑί ερΜηνείΑ των ΑΠοτελεΣΜΑτων

Τα δεδομένα των αναλύσεων (συχνότητες, ποσοστά) παρουσιά ζονται στη 
συνέχεια σε πίνακες και ερμηνεύονται σε συσχέτιση με τις υποθέσεις που δι-
ατυπώθηκαν στην αρχή της έρευνας (Μπονίδης 2004: 60). Στους παρακάτω 
πίνακες περιέχονται στοιχεία που αφορούν τις Απολυτήριες και τις Επαναλη-
πτικές Εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου (=Γ και Ε αντιστοίχως), αλλά και τις Εισαγωγι-
κές Εξετάσεις Τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού (=Ομ) για τα έτη 2000-2016.  

Στον Πίνακα 1 καταγράφονται συνολικά τα αποσπάσματα που δόθηκαν 
ως θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, με αναφορά στον συγγραφέα, 
τον τίτλο, την παραπομπή σε συγκεκριμένο βιβλ., κεφ., παραγρ., κ.λπ., και 
το είδος και τη χρονολογία των Εξετάσεων (Γ, Ε ή Ομ.). Η παρουσίαση γίνε-
ται κατά συγγραφέα και με αλφαβητική σειρά:

ΠίνΑκΑΣ 1: Συγγραφείς-έργα

Αισχίνης (1) Περὶ παραπρεσβείας 80 (Ε10)

Αντιφών (1) Περὶ τοῦ χορευτοῦ 25 (Ε05)

δημοσθένης (3)

- Κατὰ Μειδίου 169-170 (Γ02)
- Πρὸς Σπουδίαν 23-24 (Ε07)
- Κατ’ Ἀριστοκράτους 209-210 (Ε08) 

δίων χρυσόστομος (1) Λόγος VIII: Διογένης ἢ περὶ ἀρετῆς 28 (Ε03)

θουκυδίδης (7) Ἱστορίαι Ε 115 (Γ09), Ζ 61 (Γ12), Ζ 28 (Γ13), Α 15 
(Γ15), Β 54 (Ε11), Β 89 (Ε15), Β 63 (Ε16)
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ίσοκράτης (6)

- Ἑλένη 64-65 (Ομ02)
- Νικοκλῆς 27-28 (Γ00)
- Παναθηναϊκὸς 130-131 (Ομ10)
- Περὶ Ἀντιδόσεως 232-234 (Ομ13)
- Ἀρχίδαμος 103-105 (Γ14)
 - Εὐαγόρας 71 (Ομ14)

λουκιανός (1) Περὶ τοῦ ἐνυπνίου 10 (Ε04)

λυκούργος (1) Κατὰ Λεωκράτους 20, 83-84 (Γ05)

λυσίας (5)

- Κατὰ Ἀγοράτου 13-14 (Ομ01) 
- Δήμου καταλύσεως ἀπολογία 25-26 (Ομ06)
- Κατὰ Ἀλκιβιάδου Α 144, 46-47  (Γ08)
- Ἐπιτάφιος 40-42 (Ομ09)
- Κατά Νικομάχου 23-24 (Ομ15)

ξενοφών (14) Ἀπομνημονεύματα 4,4,16 (Γ03)· 1,6,14 (Γ 04)· 4,8, 8-9 
(Γ10)∙ 2,2,6-7 (Ε06)∙ 4,2,25-27 (Ε09) 

-	Ἑλληνικὰ 1,3,8-10 (Γ01)· 4,8,1-2 (Ομ04)· 6,4,5-6 (Ομ05), 6,4,6-7 
(Ε12) 

-	Συμπόσιον 2,10 (Γ06)· 1,11-12 (Γ11)
-	Κύρου Παιδεία Ι, ΙΙΙ, 1-2 (Ομ08)
-	Οἰκονομικός VΙ, 4-6 (Ομ12)
-	Ἀγησίλαος 2,7,4-2,9,1 (Ομ16)

Πλάτων (4)

-	Πολιτικὸς 274 c-d (Ομ03)
-	Ἀλκιβιάδης Α΄ 133 b-c (Γ07)
-	Ἀπολογία Σωκράτους 33b (Ομ11)
-	Εὐθύδημος 289d8-290a4 (Γ16)

Πλούταρχος (1) Λυκοῦργος 11 (Ομ07)

βασίλειος ί. τσιότρας
«Αρχαία αλλά όχι… μονότονα»: Το λογοτεχνικό είδος των κειμενικών αποσπασμάτων της …



499

Η παραπάνω αλφαβητικά οργανωμένη κατάταξη μπορεί να δώσει μια 
πρώτη συνολική εικόνα του συγκεντρωθέντος υλικού, αλλά για την καλύ-
τερη εποπτεία του είναι απαραίτητη η αναδιάταξή του βάσει του λογοτε-
χνικού είδους των θεμάτων. Η εφαρμογή αυτού του κριτηρίου ανάλυσης 
φαίνεται στον Πίνακα 2:

ΠίνΑκΑΣ 2: το λογοτεχνικό γένος των θεμάτων

Ιστοριογραφία (11) Ξενοφών,          Ἑλληνικὰ (4)
Θουκυδίδης,     Ἱστορίαι (7)

Βιογραφία (3) Ξενοφών            - Ἀγησίλαος (1)
                            - Κύρου Παιδεία (1)
Πλούταρχος,     Λυκοῦργος (1)

Φιλοσοφικός λόγος (13) Ξενοφών           - Ἀπομνημονεύματα (5)
            - Συμπόσιον (2)

                            - Οἰκονομικός  (1)
Πλάτων              - Πολιτικὸς (1)
                            -  Ἀλκιβιάδης Α΄ (1)
                            - Ἀπολογία Σωκράτους (1)
                            - Εὐθύδημος (1)
Λουκιανός,        Περὶ τοῦ ἐνυπνίου (1)

Επιδεικτική ρητορεία (7) Ισοκράτης        - Ἑλένη (1)
                            - Νικοκλῆς (1)
                            - Παναθηναϊκὸς (1)
                            - Ἀρχίδαμος (1)
                            - Εὐαγόρας (1)
Λυσίας,              Ἐπιτάφιος (1)
Δίων Χρυσόστομος,     Περὶ ἀρετῆς (1)
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Δικανική ρητορεία (11) Ισοκράτης,         Περὶ Ἀντιδόσεως (1)
Δημοσθένης      - Κατὰ Μειδίου (1)
                            - Πρὸς Σπουδίαν (1)
                            - Κατ’ Ἀριστοκράτους (1)
Λυσίας                - Κατὰ Ἀγοράτου (1)
                            - Δήμου καταλύσεως
                              ἀπολογία (1)
                            - Κατὰ Ἀλκιβιάδου (1)
                            - Κατά Νικομάχου (1)
Λυκούργος,        Κατὰ Λεωκράτους (1)
Αισχίνης,            Περὶ παραπρεσβείας (1)
Αντιφών,             Περὶ τοῦ χορευτοῦ (1)

Από τους δύο παραπάνω πίνακες επιβεβαιώνονται οι υποθέσεις της 
έρευνας αφενός ότι τα θέματα καταδεικνύουν την ποικιλία των λογοτεχνι-
κών ειδών της αττικής πεζογραφίας και αφετέρου ότι κυριαρχούν στις επι-
λογές των Επιτροπών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας οι «σχολικοί» 
συγγραφείς. Αυτοί δηλαδή που διδάσκονται στις τρεις τάξεις του Λυκείου: 
οι ιστοριογράφοι Ξενοφώντας και Θουκυδίδης διδάσκονται στην Α΄ τάξη 
(βλ. Κ. Διαλησμάς/ Α. Δρουκόπουλος, κ.ά., Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι: 
Ξενοφών, Θουκυδίδης, Αθήνα 2016, ΙΤΥΕ Διόφαντος), οι ρήτορες Ισοκράτης, 
Λυσίας και Δημοσθένης στη Β΄ τάξη (βλ. Κ. Δάλκος/ Χ. Δάλκος, κ.ά., Ρητορι-
κά Κείμενα, Αθήνα 2016, ΙΤΥΕ Διόφαντος),2 και ο φιλόσοφος Πλάτων στη Γ΄ 
τάξη (βλ. Μ. Κοπιδάκης/ Δ. Λυπουρλής, κ.ά., Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός 
Λόγος, Αθήνα 2016, ΙΤΥΕ Διόφαντος).3

Μετά από αυτές τις προκαταρκτικές παρατηρήσεις μπορούμε να προ-
χωρήσουμε στην ανάλυση και επεξεργασία των αριθμητικών δεδομένων 
(συχνότητες, ποσοστά), που αποτυπώνουν εναργέστερα τις κατηγορίες και 
υποκατηγορίες που συνάγονται από τη μελέτη του ερευνώμενου υλικού. 

2. Η διαπίστωση αυτή για τη διδασκαλία των αττικών ρητόρων ισχύει μέχρι το σχολικό έτος 2013-
14. Από το σχολικό έτος 2014-15 και εξής στον προσανατολισμό της Β΄ τάξης διδάσκεται λόγω της 
μείωσης των ωρών διδασκαλίας, μόνο ο λόγος του Λυσία, Ὑπὲρ Μαντιθέου, όπως αναφέρεται στο ΑΠΣ, 
2014: 19635.
3. Για τη διδασκαλία των μαθημάτων αυτών (διδακτέα ύλη, διδακτικές μεθόδους, οργάνωση και 
κατανομή διδακτικού χρόνου) εκδίδονται στην αρχή κάθε σχολικού έτους σχετικές εγκύκλιοι 
του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες επικαιροποιούν και αναπροσαρμόζουν το περιεχόμενο των 
Αναλυτικών Προγραμμάτων των Αρχαίων Ελληνικών του Λυκείου: βλ. την εγκύκλιο αρ. πρωτ. 148091/
Δ2/13-09-2016: Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στις Α΄, Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, 
Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2016 – 2017.
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Πιο συγκεκριμένα, από τους δύο συγκεντρωτικούς πίνακες 1 και 2 γίνεται 
φανερό ότι από το πλήθος των αρχαίων συγγραφέων και των πεζών κειμέ-
νων σε αττική διάλεκτο επιλέγονται δώδεκα (12) συγγραφείς και τριαντα-
ένα (31) έργα ως πηγές άντλησης θεμάτων. Με βάση την περιοδολόγηση 
της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, οι 9 (Ξενοφών, Θουκυδίδης, Πλάτων, 
Ισοκράτης, Λυσίας, Δημοσθένης, Αντιφών, Αισχίνης, Λυκούργος) είναι συγ-
γραφείς της κλασικής εποχής (5ος - 4ος αι. π.Χ.) και οι 3 (Δίων Χρυσόστομος, 
Λουκιανός, Πλούταρχος) είναι μετακλασικοί, της αυτοκρατορικής εποχής 
(1ος αι. π.Χ. - 4ος αι. μ.Χ.) ή της εποχής του αττικισμού, όταν αναγεννάται η 
ελληνική εκπαίδευση και λογοτεχνία με στροφή στα σημαντικά έργα της 
κλασικής αττικής πεζογραφίας (Nesselrath 2001: 272). Απουσιάζουν εντε-
λώς συγγραφείς της ενδιάμεσης ελληνιστικής εποχής (λ.χ. ο ιστοριογράφος 
Πολύβιος ο Μεγαλοπολίτης). Η ποσοστιαία αναλογία των συγγραφέων βά-
σει της εποχής στην οποία ανήκουν φαίνεται στον Πίνακα 3. 

 

ΠίνΑκΑΣ 3: Συγγραφείς κατά εποχές της Αε λογοτεχνίας

Συχνότητα Ποσοστό %

Κλασικοί 9 75,00

Μετακλασικοί/Αττικιστές 3 25,00

ΣΥΝΟΛΟ 12

Η αναλογία 75/25 αλλάζει άρδην, όταν συγκρίνουμε τον αριθμό των θε-
μάτων από κλασικούς και μετακλασικούς συγγραφείς (βλ. Πίνακα 4). Συντρι-
πτικά υπερτερούν οι κλασικοί με 42 αποσπάσματα (93,33%), ενώ οι μετα-
κλασικοί περιορίζονται σε 3 (6,67%). Επομένως, κάθε συγγραφέας της αυ-
τοκρατορικής εποχής εκπροσωπείται από ένα μόνο θέμα. 

ΠίνΑκΑΣ 4: Συγγραφείς κατά εποχές/θέματα

Συχνότητα Ποσοστό %

Κλασικοί 42 93,33

Μετακλασικοί 3 6,67

ΣΥΝΟΛΟ 45

Όταν εξετάζουμε τη συχνότητα εμφάνισης μεμονωμένων συγγραφέων 
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χωριστά στα θέματα (Πίνακας 5) διαπιστώνεται ότι οι έξι λεγόμενοι «σχολι-
κοί» συγγραφείς παρέχουν τα 39 από τα 45 θέματα (87%), ενώ οι λοιποί έξι 
(άγνωστοι για τους μαθητές) τα υπόλοιπα 6 (13%), ο καθένας από ένα από-
σπασμα. Πιο συγκεκριμένα, το ένα στα τρία θέματα προέρχεται από τα έρ-
γα του πολυγραφότατου Ξενοφώντα (14 θέματα ή 31,11%), ακολουθούν ο 
ιστορικός Θουκυδίδης (7 θέματα ή 15,56%), οι ρήτορες Ισοκράτης (6 θέμα-
τα ή 13,33%) και Λυσίας (5 θέματα ή 11,11%), ο φιλόσοφος Πλάτων (4 θέ-
ματα ή 8,89%) και ο ρήτορας Δημοσθένης (3 θέματα ή 6,67%).

ΠίνΑκΑΣ 5: Μεμονωμένοι συγγραφείς/θέματα

Συχνότητα Ποσοστό

Ξενοφών 14 31,11

Θουκυδίδης 7 15,56

Ισοκράτης 6 13,33

Λυσίας 5 11,11

Πλάτων 4 8,89

Δημοσθένης 3 6,67

Λοιποί 6x1 6 13,33

ΣΥΝΟΛΟ 45

Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να εμπλουτιστεί συνδυαζόμενο με τα δε-
δομένα του Πίνακα 6, όπου παρουσιάζεται η συχνότητα εμφάνισης συγκε-
κριμένων έργων των παραπάνω συγγραφέων στα εξεταστικά θέματα. Έτσι, 
από τα 31 έργα που καταγράφονται στον Πίνακα 1, τα 27 (60%) χρησιμο-
ποιήθηκαν άπαξ για την άντληση ενός θέματος, ενώ από τέσσερα έργα και 
δύο συγγραφείς αντλήθηκαν τα λοιπά 18 (40%). Πρόκειται για την Ιστορία 
του Θουκυδίδη (7 θέματα ή 15,56%) και τα έργα του Ξενοφώντα, Απομνη-
μονεύματα (5 θέματα ή 11,11%), Ελληνικά (4 θέματα ή 8,89%) και Συμπόσι-
ον (2 θέματα ή 4,44%). Η επιλογή αυτή εδράζεται προφανώς στην πιθανο-
λογούμενη («σχολική» ή «κοσμική») αρχαιογνωσία των μαθητών: ο Πελο-
ποννησιακός πόλεμος και τα πολιτικά γεγονότα και πρόσωπα (λ.χ. Περικλής) 
του 5ου-4ου αι. (Θουκυδ. Ιστορ. & Ξεν. Ελλην.), αλλά και η προσωπικότητα και 
η διδασκαλία του Σωκράτη (Ξεν. Απομν. & Συμπ.) θεωρούνται από την εκ-
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παιδευτική κοινότητα και ευρύτερα την κοινωνία πιο γνωστά, καθώς ση-
ματοδοτούν την ακμή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού (λ.χ. «χρυσός αι-
ώνας»: δημοκρατική συνείδηση και φιλοσοφικός στοχασμός). Η ακμή αυ-
τή κατά τον 19ο-20ο αι. έλαβε συχνά υπερβολικές διαστάσεις και μυθοποι-
ήθηκε υπηρετώντας φρονηματιστικούς και γενικότερα ιδεολογικούς σκο-
πούς, αλλότριους προς την αναμφισβήτητη συμβολή και πνευματική προ-
σφορά των Αρχαίων Ελλήνων στη διαμόρφωση του δυτικού, ευρωπαϊκού 
αλλά και γενικότερα του παγκόσμιου πολιτισμού (Τσάφος, 2004: 17-18).

ΠίνΑκΑΣ 6: Συγκεκριμένα έργα/θέματα

Συχνότητα Ποσοστό %

Θουκ. Ιστορίαι 7 15,56

Ξεν. Απομνημονεύματα 5 11,11

Ξεν. Ελληνικά 4 8,89

Ξεν. Συμπόσιον 2 4,44

Λοιπά έργα 27x1 27 60,00

ΣΥΝΟΛΟ 45

Ως προς το λογοτεχνικό γένος/είδος των θεμάτων εκπροσωπούνται και 
τα τρία γένη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας περίπου ισόποσα, όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 7: 

ΠίνΑκΑΣ 7: λογοτεχνικό γένος και είδος θεμάτων

Συχνότητα
Ποσοστό 

%
%

Ρητορική 18 40,00
δικανική 
ρητορεία 

11 24,44

επιδεικτική 
ρητορεία

7 15,56

Ιστοριογραφία 14 31,11 ιστοριογραφία 11 24,44

βιογραφία 3 6,67

Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ό ς  
λόγος

13 28,89

ΣΥΝΟΛΟ 45
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Τα αποσπάσματα από τα ρητορικά κείμενα είναι εμφανώς περισσότερα, 
18 θέματα (40%), από τα οποία: 

α) Τα 11 (24,44%) ανήκουν στη δικανική ρητορεία: πρόκειται για δικανι-
κούς λόγους κατηγορίας ή υπεράσπισης/απολογίας, που γράφουν για λο-
γαριασμό των πελατών τους κατόπιν παραγγελίας ως λογογράφοι ο Λυσί-
ας (Κατὰ Ἀγοράτου, Κατὰ Ἀλκιβιάδου, Κατὰ Νικομάχου και Δήμου καταλύσεως ἀπολο-
γία), ο Δημοσθένης (Πρὸς Σπουδίαν, Κατ’ Ἀριστοκράτους), και ο αρχαιότερος από 
τους ρήτορες του Κανόνος σοφιστής Αντιφών ο Ραμνούσιος (Περὶ τοῦ χορευ-
τοῦ). Άλλοι λόγοι συντέθηκαν για προσωπικές υποθέσεις ή δικαστικές πε-
ριπέτειες των ίδιων των ρητόρων, όπως ο Κατὰ Μειδίου του Δημοσθένη (λό-
γω βίαιης προσβολής), ο Περὶ Ἀντιδόσεως του ρητοροδιδάσκαλου Ισοκρά-
τη (πλασματικός υπερασπιστικός λόγος), ο Κατὰ Λεωκράτους του σεβάσμι-
ου πολιτικού Λυκούργου (για προδοσία/λιποταξία), και ο Περὶ παραπρεσβείας 
του φιλομακεδόνος Αισχίνη (εναντίον του Δημοσθένη και υπέρ της ειρή-
νευσης με τη Μακεδονία). 

β) Και τα 7 (15,56%) στην επιδεικτική ρητορεία: κυριαρχεί ο αριστοτέ-
χνης του επιδεικτικού είδους, ο Ισοκράτης, με τα ρητορικά εγκώμια Ἑλένη 
(ρητορικό γύμνασμα/εγκώμιο για το μυθικό αυτό πρόσωπο) και Εὐαγόρας 
(για ιστορικό πρόσωπο, τον Κύπριο ηγεμόνα), τον παραινετικό λόγο Νικο-
κλῆς (για τον γιο του Ευαγόρα), τον φανταστικό επιδεικτικό λόγο Ἀρχίδαμος 
και τον τελευταίο λόγο της πολυετούς ζωής του, τον Παναθηναϊκόν (Αλεξί-
ου, 2016: 195-211, 213-223, 244-248). Άλλοι δύο λόγοι ολοκληρώνουν τα 
αποσπάσματα των Εξετάσεων, ο μοναδικός Ἐπιτάφιος (είτε γνήσιος είτε νό-
θος) του Λυσία για τους νεκρούς του Κορινθιακού πολέμου (395-387 π.Χ.), 
και ο επιδεικτικός λόγος Διογένης ἢ περὶ ἀρετῆς του αττικιστή Δίωνα Χρυσό-
στομου από την Προύσα (περίπου 40-112 μ.Χ.), που κινείται μεταξύ ρητο-
ρικής και φιλοσοφίας και επικεντρώνεται στη μορφή του κυνικού φιλοσό-
φου Διογένη από τη Σινώπη (Montanari, 2008: 1044-1045).

Αν και αποσπάσματα από αμιγώς συμβουλευτικούς/πολιτικούς λόγους 
(λ.χ. του Δημοσθένη) δεν υπάρχουν στα εξεταστικά θέματα, οι δικανικοί 
και επιδεικτικοί λόγοι που επιλέγονται άπτονται σαφώς πολιτικών θεμάτων 
(όπως λ.χ. τα εγκλήματα των Τριάκοντα, η συμπάθεια ή αντιπάθεια των Αθηναί-
ων πολιτικών προς τον Φίλιππο Β΄ και την επεκτατική πολιτική της Μακεδονίας).

Από την ιστοριογραφία αντλούνται 14 αποσπάσματα (31,11%), από τα 
οποία: 

α) Τα 11 (24,44%) ανήκουν σε καθαρώς ιστοριογραφικά κείμενα του 5ου-
4ου αι. π.Χ.: Από το έργο του Θουκυδίδη Ἱστορίαι, που αποτελεί την εξιστόρη-
ση της εμφύλιας σύγκρουσης Αθήνας και Σπάρτης για την ηγεμονική κυρι-
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αρχία στον ελληνικό κόσμο του 5ου αι. π.Χ. (έως το 411 π.Χ.), επιλέγονται 
αποσπάσματα από το βιβλίο Α («Αρχαιολογία»), το βιβλίο Β (ο χρησμός για 
τον λοιμό/λιμό, η τελευταία δημηγορία του Περικλή, η ομιλία του στρατηγού 
Φορμίωνα, κατά τα έτη 430-429 π.Χ.· Hornblower, 2006), το βιβλίο Ε (αψιμα-
χίες του 417 π.Χ.), το βιβλίο Ζ (κατηγορίες κατά του Αλκιβιάδη για ασέβεια, 415 
π.Χ., η δημηγορία του στρατηγού Νικία στη Σικελία, 413 π.Χ.). Ο έτερος ιστο-
ριογράφος που επιλέγεται για τις Εξετάσεις είναι ο Ξενοφών, συνεχιστής 
του Θουκυδίδη (έως το 362 π.Χ., Anderson, 2002: 14-15· Μontanari, 2008: 
558-559· Dillery, 1995). Από τα Ἑλληνικὰ αντλούνται θέματα που αναφέρο-
νται στις επιχειρήσεις του Αλκιβιάδη στον Ελλήσποντο (408 π.Χ.), στην κα-
τάλυση της ηγεμονίας της Σπάρτης από τον Κόνωνα (394 π.Χ.), και στις κι-
νήσεις Σπαρτιατών και Θηβαίων πριν από τη μάχη στα Λεύκτρα της Βοιω-
τίας (371 π.Χ.).

β) Τα λοιπά 3 θέματα εντάσσονται στο «παραϊστορικό» είδος της βιο-
γραφίας (6,67%): Στο απόσπασμα από το βιογραφικό εγκωμιαστικό έργο 
Ἀγησίλαος ο Ξενοφών εκφράζει τον θαυμασμό του για τον εξαιρετικό αυτόν 
ηγέτη, ενώ στο θέμα από τη μυθιστορηματική βιογραφία Κύρου παιδεία ο 
ιδρυτής της περσικής αυτοκρατορίας ηθογραφείται ως φιλομαθής και φι-
λόστοργος έφηβος. Ένα μόνο απόσπασμα επιλέγεται ως θέμα από τους Πα-
ράλληλους βίους του Πλουτάρχου (Λυκοῦργος).

Στον φιλοσοφικό λόγο (διάλογο ή μονολογική πραγματεία) ανήκουν τα 
λοιπά 13 κειμενικά αποσπάσματα (28,89%). Από το πλούσιο έργο του Πλά-
τωνα αντλούνται τέσσερα θέματα (Taylor, 1990), από τον διάλογο Εὐθύδη-
μος (σχέση της τέχνης των ρητόρων και των μάγων), τον Πολιτικὸν (το τέλος 
του πλατωνικού μύθου για την εποχή της διακυβέρνησης του Κρόνου και του 
Δία), την Ἀπολογίαν Σωκράτους («ποτέ δεν πήρα χρήματα για να διδάξω κανέ-
ναν»), και τον πλαστό διάλογο Ἀλκιβάδης Α΄ (η σημασία της αυτογνωσίας για 
την κατάκτηση της αρετής). Ο πιο δημοφιλής όμως φιλοσοφικός συγγραφέ-
ας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι ο Ξενοφών, που όμως δεν ήταν φι-
λόσοφος ο ίδιος. Υπήρξε στα νιάτα του μαθητής του Σωκράτη, γοητεύθη-
κε από την προσωπικότητα του μεγάλου δασκάλου και γι’ αυτό κατέγραψε 
στα λεγόμενα «σωκρατικά» του έργα τους λόγους, τις πράξεις και τα απο-
φθέγματά του (Anderson, 2002: 37-49· Montanari, 2008: 561-562). Από το 
εκτενέστερο έργο, τα Ἀπομνημονεύματα, έχουν επιλεγεί ως θέματα αποσπά-
σματα, όπου ο Σωκράτης εκφράζει ορθές, αλλά όχι ιδιαίτερα βαθυστόχα-
στες, συμβουλές σε πρακτικά θέματα (η μελέτη της σοφίας των παλαιών, η 
εκπαίδευση των παιδιών, για να γίνουν βέλτιστοι, η αυτογνωσία, η ομόνοια, η 
άδικη συμπεριφορά). Στο Συμπόσιον ο Ξενοφών περιγράφει τον Σωκράτη 

βασίλειος ί. τσιότρας
«Αρχαία αλλά όχι… μονότονα»: Το λογοτεχνικό είδος των κειμενικών αποσπασμάτων της …



506

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Λογοτεχνία και Παιδεία

σε μια στιγμή χαλάρωσης μέσα σε εορταστική ατμόσφαιρα στο σπίτι του 
Καλλία (Montanari, 2008: 563-564). Τέλος στο θέμα από τον Οἰκονομικὸν ο 
Σωκράτης επιχειρεί να ορίσει την έννοια της οἰκονομίας και του οἴκου. Ένα μό-
νο απόσπασμα αξιοποιήθηκε από τον πολυγραφότατο αττικιστή συγγρα-
φέα Λουκιανό τον Σαμοσατέα.

Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική είναι η συσχέτιση του λογο-
τεχνικού είδους με τους συγγραφείς που το εκπροσωπούν στα θέματα (Πί-
νακας 8). Πληρέστερα εκπροσωπημένη εμφανίζεται η αττική ρητορεία, κα-
θώς θέματα αντλούνται από 6 κλασικούς και 1 αττικιστή ρήτορα (53,84%). 
Για να εκτιμηθεί ακριβέστερα το δεδομένο αυτό, πρέπει να ληφθεί υπόψη 
ότι οι ρήτορες του Κανόνος της αττικής ρητορικής ήταν 10 (Αλεξίου, 2016: 
147-151). Στην ιστοριογραφία και τη φιλοσοφία εντάσσονται από τρεις συγ-
γραφείς, από τους οποίους ο ένας, ο Ξενοφών, είναι κοινός και στα δύο λο-
γοτεχνικά είδη.

ΠίνΑκΑΣ 8: Συγγραφείς ανά λογοτεχνικό είδος

Συχνότητα Ποσοστό %

Ρητορική 7 53,84

Ιστοριογραφία 3 23,08

Φιλοσοφικός  λόγος 3 23,08

ΣΥΝΟΛΟ 13

4. Ένα διδακτικό παράδειγμα με σύγχρονες προεκτάσεις: λουκια-
νός «Η αξία της παιδείας για τον άνθρωπο»

Η ανάγνωση και μελέτη των παραπάνω θεμάτων παρουσιάζει ενδια-
φέρον όχι μόνο για τον φιλόλογο/ερευνητή ή φιλαναγνώστη αλλά και για 
τον ίδιο τον έφηβο μαθητή, καθώς του επιτρέπει να προσεγγίσει δειγμα-
τοληπτικά την ποικιλία των αρχαίων λογοτεχνικών ειδών, αλλά και ταυτό-
χρονα διάφορες όψεις και αποχρώσεις της ατομικής και κοινωνικής/πολι-
τικής ζωής των Αρχαίων Ελλήνων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο βέβαια υπηρετού-
νται και υλοποιούνται οι γενικότεροι εκπαιδευτικοί σκοποί του μαθήματος 
των Αρχαίων Ελληνικών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η αρχαιογνωσία 
και η γενικότερη ανθρωπογνωσία (ΑΠΣ, 2006). Από τα παραπάνω 45 θέ-
ματα επέλεξα να παρουσιάσω αναλυτικότερα το απόσπασμα από τον λου-
κιανό αφενός γιατί 
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•	 προέρχεται από έναν συγγραφέα μετακλασικό, αττικιστή, όχι ιδιαί-
τερα γνωστό, αλλά ούτε και εντελώς άγνωστο στους μαθητές, αφού 
στα γυμνασιακά τους χρόνια είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν κά-
ποια αποσπάσματα από τα σατιρικά του έργα,4 και αφετέρου 

•	 επειδή το θέμα που πραγματεύεται (η αξία της παιδείας) αγγίζει τον 
σύγχρονο δάσκαλο/εκπαιδευτικό που αγωνίζεται με κοινωνική ευ-
θύνη και δέσμευση (commitment) προς το έργο που του έχει ανατε-
θεί από την κοινωνία ως στοχαζόμενο επαγγελματία (Παπαναούμ, 
2003: 54-56· 2005: 83-88).

εικόνα 2: Η αρχή του Περὶ τοῦ ἐνυπνίου από την έκδοση Luciani 
Samo satensis Dialogi aliquot Graeci lepidissimi in usum studiosorum 

delecti. Βασιλεία: Valentin Curio, 1522.

Ο Λουκιανός από τα Σαμόσατα (περ. 120-180 μ.Χ.), «πνεύμα ελεύθερο 
και βέβηλο», είναι χαρακτηριστικός εκπρόσωπος της δεύτερης Σοφιστι-

4. Στα εγχειρίδια της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας της Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης του Γυμνασίου ανθολογούνται 5 
αποσπάσματα από έργα του Λουκιανού που ανήκουν στη σατιρική ή ψυχαγωγική λογοτεχνία: από το 
σατιρικό μυθιστόρημα Ἀληθὴς ἱστορία («Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας», Α εν. 4η· «Οι Σεληνίτες», 
Β εν. 4η), τους Νεκρικοὺς διαλόγους («Ένα μοιραίο λάθος», Α εν. 8η· «Ένας δύσκολος αντίπαλος», Β εν. 10η), 
και τους Θεῶν διαλόγους («Θεϊκές αδυναμίες», Γ εν. 12η).
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κής και υπέρμαχος του αττικισμού (Μontanari, 2008: 1053-1059). Στην αυ-
τοβιογραφική πραγματεία του Περὶ τοῦ ἐνυπνίου (ἤτοι βίος Λουκιανού, Harmon, 
1921: 213-233) περιγράφει ένα όνειρο που είδε (§5, θεῖός μοι ἐνύπνιον ἦλθεν 
ὄνειρος), δύο γυναίκες να ερίζουν για την τύχη του (§6, Δύο γυναῖκες λαβόμε-
ναι ταῖν χεροῖν εἷλκόν με πρὸς ἑαυτὴν ἑκατέρα μάλα βιαίως), η Ερμογλυφική τέχνη, 
που εκπροσωπεί την επαγγελματική παράδοση της οικογένειας του, και η 
Παιδεία.5 Η σκηνή αυτή θυμίζει ένα ανάλογο δίλημμα που αντιμετώπισε ο 
Ηρακλής όταν βρέθηκε στο σταυροδρόμι της Αρετής και της Κακίας (Ξε-
νοφών, Ἀπομνημονεύματα 2,1,21). 

Ας διαβάσουμε όμως το ενδιαφέρον αυτό απόσπασμα (§10).

Λουκιανὸς Περὶ τοῦ ἐνυπνίου 10
        Ἢν δ ̓  ἐμοὶ πείθῃ, πρῶτον μέν σοι πολλὰ ἐπιδείξω παλαιῶν ἀνδρῶν ἔ ρ γ α 
καὶ π ρ ά ξ ε ι ς  θαυμαστὰς, καὶ λ ό γ ο υ ς  αὐτῶν ἀπαγγέλλουσα καὶ πάντων 
ὡς εἰπεῖν ἔμπειρον ἀποφαίνουσα, καὶ τὴν ψυχὴν, ὅπερ σου κυριώτατόν ἐστι, 
κατακοσμήσω πολλοῖς καὶ ἀγαθοῖς κ ο σ μ ή μ α σ ι , σωφροσύνῃ, δικαιοσύνῃ, 
εὐσεβείᾳ, πρᾳότητι, ἐπιεικίᾳ, συνέσει, καρτερίᾳ, τῷ τῶν καλῶν ἔρωτι, τῇ πρὸς 
τὰ σεμνότατα ὁρμῇ· ταῦτα γὰρ ἐστιν ὁ τῆς ψυχῆς ἀ κ ή ρ α τ ο ς  ὡς ἀληθῶς 
κ ό σ μ ο ς . Λήσει δέ σε οὔτε παλαιὸν οὐδὲν οὔτε νῦν γενέσθαι δέον, ἀλλὰ καὶ 
τὰ μέλλοντα προόψει μετ᾿ ἐμοῦ, καὶ ὅλως ἅπαντα, ὁπόσα ἐστὶ, τά τε θ ε ῖ α  τά 
τ᾿ ἀ ν θ ρ ώ π ι ν α , οὐκ εἰς μακράν σε διδάξομαι.

Στο παραπάνω απόσπασμα ομιλεί (σε πρώτο πρόσωπο) μια γυναικεία μορ-
φή, όπως φαίνεται από το θηλυκό γένος των μετοχών (ἀπαγγέλλουσα καὶ […] ἀπο-
φαίνουσα). Η απουσία διευκρίνισης σχετικά με το ομιλούν πρόσωπο θα μπορούσε 
να προκαλέσει παρερμηνείες και σύγχυση στους μαθητές. Είναι η προσωποποι-
ημένη Παιδεία, όπως αυτοσυστήνεται στην παράγραφο 9, η οποία ζητεί από τον 
νεαρό Λουκιανό να την επιλέξει αντί του επαγγέλματος του γλύπτη υποσχόμε-
νη ότι, αν την ακολουθήσει, θα του διδάξει των παλαιῶν ἀνδρῶν ἔργα καὶ πράξεις θαυ-
μαστάς, αλλά και όλα όσα υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο, τά τε θεῖα τά τ’ ἀνθρώπινα, 
προικίζοντας την ψυχή του με όλα τα κοσμήματα, όλες τις αρετές: τη σωφροσύνη, 
τη δικαιοσύνη, την ευσέβεια, την πραότητα, την επιείκεια, τη σύνεση, την καρτερία, 
τον έρωτα για όλα τα όμορφα πράγματα, την κλίση προς τα μεγάλα. Πράγματι, αυ-

5. Ο παππούς του και οι θείοι του ήταν λιθοξόοι και γλύπτες και ανέμεναν από τον Λουκιανό να 
ακολουθήσει το επάγγελμα της οικογένειας, όπως αναφέρει ο ίδιος στο Περὶ τοῦ ἐνυπνίου 7: ἐγὼ, φίλε παῖ, 
Ἑρμογλυφικὴ τέχνη εἰμὶ, ἥν χθὲς ἤρξω μανθάνειν, οἰκεία τέ σοι καὶ συγγενὴς οἴκοθεν· ὅ τε γὰρ πάππος σου […] λιθοξόος 
ἦν καὶ τὼ θείω ἀμφοτέρω. 
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τά είναι ὁ τῆς ψυχῆς ἀκήρατος κόσμος, «ο γνήσιος, ο καθαρός στολισμός της ψυχής». 
Πρόκειται για έναν όμορφο ύμνο της παιδείας και της ενασχόλησης με τη λογοτε-
χνία, που στην τεχνοκρατική εποχή των δεξιοτήτων και όχι της αληθινής γνώσης 
ακούγεται κάπως ρομαντικός και ίσως παράκαιρος. Αυτός όμως είναι ο σκοπός 
της ανθρωπιστικής παίδευσης αλλά και ειδικότερα της ενασχόλησης με την αρ-
χαία ελληνική γραμματεία, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της ευαισθησίας 
και η υιοθέτηση ηθικών αξιών και αρετών ως ατόμου και πολίτη του σύγχρονου 
κόσμου (Βαρμάζης, 1999: 48· Φουντοπούλου, 2010: 48-49).

 
5. ΣύΜΠερΑΣΜΑτΑ

Στην προκείμενη μελέτη εξετάστηκαν 45 κειμενικά αποσπάσματα, «θέματα» των 
Πανελλαδικών εξετάσεων (2000-2016), που προέρχονται από φημισμένους ή και 
λιγότερο γνωστούς συγγραφείς της αττικής διαλέκτου, όπως τον Θουκυδίδη, τον 
Πλάτωνα, τον Ξενοφώντα, τον Ισοκράτη, τον Λυσία, τον Λουκιανό, κ.ά. Από την 
ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των αποσπασμάτων προέκυψαν ενδιαφέροντα 
στοιχεία. Καταρχάς, κατέστη αντιληπτό ότι μέσα στα «θέματα» της συγκεκριμέ-
νης δεκαεπταετίας εκπροσωπούνται όλα τα κύρια γραμματειακά/λογοτεχνικά 
γένη και είδη της αττικής πεζογραφίας: ιστοριογραφία (και ιστορική βιογραφία), 
(δικανική και επιδεικτική) ρητορική αλλά και φιλοσοφικός λόγος. Παράλληλα, 
έχουν επιλεγεί στην πάροδο των χρόνων ποικίλα έργα του ίδιου συγγραφέα, λ.χ. 
του Ξενοφώντα, τα οποία όμως ενίοτε ανήκουν σε διαφορετικά λογοτεχνικά εί-
δη, υπομιμνήσκοντας εμφατικά την πολυσχιδή συγγραφική του δραστηριότητα.

Η βελτίωση της αποδοχής και αποτελεσματικότητας του μαθήματος των Αρ-
χαίων Ελληνικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση συναρτάται άμεσα με την ανα-
νέωση της διδακτικής μεθοδολογίας, ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν αφενός 
κίνητρα μάθησης και αφετέρου δεξιότητες κριτικής ανάγνωσης. Τον στόχο αυτό 
υπηρετεί η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ανάλογα με το λογοτεχνικό είδος και 
η πρόσληψη του εκάστοτε μικροκειμένου ως ολότητας και όχι αθροίσματος ανε-
ξάρτητων στοιχείων. Οι εκπαιδευτικοί ακολουθώντας τις αρχές αυτές μπορούν 
να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στις εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και τις προσδοκί-
ες των μαθητών για ελκυστικότερη αρχαιογνωσία και παιδεία.
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ΑbstrAct

This study focuses on a quantitative analysis of the Ancient Greek Prose 
Texts, using as criterion the literary genres (historiography, biography, 
forensic and epideictic rhetoric, philosophy). The main aim of this research 
is to record, evaluate and categorize text data, such as the author and the 
title of the work. I have collected and examined 45 past examination papers 
for the years 2000-2016, i.e. since the implementation of the new Lyceum’s 
structure, the so-called “Theoretical orientation” (National Curriculum 1999).  
The data analysis has shown that the main literary genres of the Attic prose 
are represented almost equally in the Examination papers. The Examination 
Committee has selected text excerpts from the most prominent authors of 
the Classical era (5th-4th c.): the historians Thucydides and Xenophon, the 
orators Isocrates, Lysias, Demosthenes, and the philosopher Plato, who are 
also included in the textbooks of Ancient Greek courses.  
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