
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: 

Λογοτεχνία και Αγωγή





515

Το παιχνίδι στο Αναγνωστικό 
Οι τρεις φίλοι, της Γαλάτειας Καζαντζάκη 

Κωνσταντίνος Βλαστάρης, Τασούλα Τσιλιμένη 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα αλφαβητάρια και τα αναγνωστικά στο Δημοτικό Σχολείο είναι τα βιβλία 
που αποτελούν τον κύριο εκπαιδευτικό κορμό της τάξης και είναι τα βα-
σικά εγχειρίδια για την ανάπτυξη του μαθητή. Επιπλέον, τα αναγνωστικά 
αντικατοπτρίζουν τις κοινωνικές νόρμες της εποχής τους. Από την άλλη, το 
παιχνίδι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παιδικής ηλικίας με σημαντικό ρό-
λο στην ανάπτυξη των παιδιών. Το πλαίσιο της έρευνας περιλαμβάνει την 
αποτύπωση του παιχνιδιού στο αναγνωστικό των αρχών του προηγούμε-
νου αιώνα Οι τρεις φίλοι, της Γαλάτειας Καζαντζάκη. 

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει τη θέση του παιχνιδιού, στο 
αναγνωστικό «Οι τρεις φίλοι» της Γαλάτειας Καζαντζάκη, τη στάση της συγ-
γραφέως απέναντι στο παιχνίδι και κατ’ επέκταση, αν συνέβαλε και κατά 
πόσο το συγκεκριμένο αναγνωστικό στην απενοχοποίηση του παιχνιδιού 
τη συγκεκριμένη περίοδο. Επίσης, επιδιώκει να διερευνήσει συσχετισμούς 
ανάμεσα στο παιχνίδι και τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στην εκπαί-
δευση στις αρχές του 20ού αιώνα. 

Ως μεθοδολογικό εργαλείο της έρευνας χρησιμοποιείται η ανάλυση πε-
ριεχομένου και συγκεκριμένα μια σύζευξη ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυ-
σης με έμφαση στη δεύτερη (Μπονίδης, 2004: 200). Η ποσοτική ανάλυση 
αξιοποιείται αρχικά για την καταγραφή και περιγραφή των χωρίων όπου 
αποτυπώνεται το παιχνίδι στο κείμενο. Στο ποιοτικό σκέλος, που αποτελεί 
τον κύριο κορμό της έρευνας, αναλύονται τα δεδομένα με την ερμηνευτι-
κή μέθοδο. Αρχικά, κατά την προπαρασκευαστική ερμηνεία εξετάζεται η 
αυθεντικότητα του κειμένου και το γενικό νόημα του. Ακολουθεί η ερμη-
νεία του κειμένου σημασιολογικά. Η ερμηνεία και γενικότερα η προσέγγι-
ση του θέματος γίνεται με τη βοήθεια επιπρόσθετου υλικού που αφορά: 
αναγνωστικά βιβλία και εκπαιδευτικά τεκταινόμενα της εποχής, τη Μεταρ-
ρύθμιση του 1917, την πολιτικοκοινωνική κατάσταση, το παιχνίδι το ίδιο 
και ανακοινώσεις που αφορούν το αναγνωστικό «Οι τρεις φίλοι» και τη συγ-
γραφέα του, Γαλάτεια Καζαντζάκη.
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Η ΤΑυΤΟΤΗΤΑ ΤΟυ βΙβΛΙΟυ
 

Το αναγνωστικό «Οι τρεις φίλοι» της Β΄ Τάξης, πρωτοεκδόθηκε στην καθα-
ρεύουσα γλώσσα, το 1914. Το 1918, μεταφέρθηκε στη δημοτική γλώσσα και 
εκδόθηκε για δεύτερη φορά από τον ίδιο εκδοτικό οίκο καθώς συμπεριλή-
φθηκε στα Αναγνωστικά της εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης του 1917. Στη 
συνέχεια το 1921 θα εκδοθεί και πάλι στην παλιά του μορφή και μετέπει-
τα θα γνωρίσει αρκετές επανεκδόσεις. Όσον αφορά στο περιεχόμενο του, 
το βιβλίο αποτελεί μια κλασική «Ροβινσωνιάδα» και ακολουθεί τη γνωστή 
δομή της: ναυάγιο, διαδικασίες επιβίωσης στο ερημονήσι και τελική αίσια 
έκβαση (Γεωργίου, 2014: 5). Πρωταγωνιστές της ιστορίας είναι δύο αγόρια 
κι ένα κορίτσι που συνεργάζονται για να επιβιώσουν, αξιοποιώντας τη φα-
ντασία και τη δημιουργικότητα τους. Το βιβλίο αντιπροσωπεύει την πρόθε-
ση της συγγραφέως να τονίσει τις έννοιες της πατρίδας, της θρησκείας και 
της οικογένειας ενώ παράλληλα προωθεί την αυτενέργεια και την ομαδική 
δράση. Τα τελευταία στοιχεία, σε συνάρτηση με την αφηγηματική δομή, συ-
νάντησαν τις αρχές του Εκπαιδευτικού Ομίλου και συντέλεσαν καθοριστικά 
ώστε να επιλεγεί ως ένα από τα αναγνωστικά της Μεταρρύθμισης του 1917.

Η ΣυΓΓρΑφΕΑΣ

Η Γαλάτεια Αλεξίου (1881-1962) γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, και 
ήταν πρωτότοκη κόρη του τυπογράφου Στυλιανού Αλεξίου και της Ειρή-
νης Ζαχαριάδη. Είχε τρία μικρότερα αδέρφια τον Ραδάμανθυ, τον Λευτέρη 
και την Έλλη. Η μόρφωσή της προήλθε από το οικογενειακό της περιβάλ-
λον και από τη φοίτησή της σε γαλλικό σχολείο. Το 1911 παντρεύτηκε τον 
Νίκο Καζαντζάκη, ενώ σε δεύτερο γάμο παντρεύτηκε τον Μάρκο Αυγέρη. 
Ιδεολογικά εντάχτηκε από νεανική ηλικία στο σοσιαλιστικό κίνημα, όπως 
προκύπτει από συνέντευξή της, το 1917 ή σύμφωνα με άλλους μελετητές, 
το 1920 (Γεωργίου, 2014: 2). Διώχτηκε για τη δράση της από τη δικτατορία 
του Μεταξά αλλά και την μεταπολεμική κυβέρνηση. Πέθανε μετά από τραυ-
ματισμό σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Ως λογοτέχνης-συγγραφέας πρω-
τοεμφανίστηκε το 1906 μ’ ένα πεζογράφημα κι ακολούθησαν ποιήματα, με-
ταφράσεις, κριτικά δοκίμια, θεατρικά έργα και μελέτες. Ως συγγραφέας σχο-
λικών βιβλίων εμφανίστηκε το 1914. Το συγγραφικό έργο της είναι πλού-
σιο, μεταξύ άλλων συνέγραψε αναγνωστικά βιβλία κι ένα αλφαβητάριο:
(1914-1918). Η Μεγάλη Ελλάς, Αναγνωσματάριον προς χρήσιν των μαθη-

τών της Στ΄ τάξεως του Δημοτικού Σχολείου. Αθήνα: Μ. Μαντζαβελάκης.
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(1914-1918). Ο Στρατιώτης, Αναγνωστικό για την Ε΄ Δημοτικού. Αθήνα: Μ. 
Μαντζαβελάκης. 

(1914). Οι τρεις φίλοι, Αναγνωστικό της Β΄ Δημοτικού. Αθήνα: Μ. Μαντζα-
βελάκης.

(1914). Ο νέος γεωργός, Αναγνωστικό της Δ΄ Δημοτικού. Αθήνα: Μ. Μαντζα-
βελάκης.

(1922). Τα δύο βασιλόπουλα, Αναγνωστικό της Γ΄ Δημοτικού σχολείου. Αθή-
να: Δημητράκος.

(1927). Ελληνικόν Αλφαβητάριον, Αθήνα: Ζηκάκης.

Η ΑυθΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟυ βΙβΛΙΟυ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ζΗΤΗμΑΤΑ

Σημαντικά ερωτήματα προκύπτουν σε σχέση με την αυθεντικότητα του 
κειμένου του αναγνωστικού Οι τρεις φίλοι και κατ’ επέκταση τη μελέτη του 
βιβλίου. Συγκεκριμένα:

Δεδομένη ή έστω πολύ πιθανή, θα πρέπει να θεωρείται η επιρροή του 
Ν. Καζαντζάκη στη συγγραφή του βιβλίου (Γεωργίου, 2014: 8). Ακόμη, o 
εκδότης Μ. Μαντζαβελάκης σε καταγγελτική δήλωση του στην εφημερί-
δα «Εμπρός» στις 10 Ιουλίου 1915, αναφέρει πως οι παρεμβάσεις του παι-
δαγωγού Ζ. Ζαμάνου στο βιβλίο είναι τόσες πολλές, ώστε σχεδόν να έχουν 
μείνει αμετάβλητα μόνο ο τίτλος και το όνομα της συγγραφέως. Το συγκε-
κριμένο αναγνωστικό αποτελεί «ακραίο παράδειγμα παρέμβασης» από ένα 
παιδαγωγό που εκπροσωπεί την αρμόδια επιτροπή έκδοσης των σχολικών 
βιβλίων (Πατρίκιου, 2010: 13).

Μια μεγάλη αντίφαση διαπιστώνεται ανάμεσα στη συγγραφέα των εκ-
παιδευτικών βιβλίων και στη συγγραφέα του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, κα-
θώς οι προσωπικές της θέσεις σε σχέση με το περιεχόμενου του βιβλίου εί-
ναι διαφορετικές. Η ίδια υποστήριξε πως η μεταστροφή της έγινε σταδια-
κά με την πάροδο του χρόνου, «συνεπής εν ολίγοις προς τον διαρκώς μετα-
βαλλόμενο εαυτό της» (Γεωργίου, 2014: 8). Μάλιστα σχετική -όσον αφορά 
τις μεταστροφές της- είναι και η αναφορά του Α. Δελμούζου για την έντο-
νη κριτική της ενάντια στο αναγνωστικό Τα ψηλά βουνά (Δελμούζος, 1919): 
«Ἔτσι τὸ πάθος ἔσπρωξε τὸ ἄτομο νὰ ποδοπατήση κάθε ἀρχή, καὶ εἴδα-
με τὸ παράξενο καὶ λυπηρότατο θέαμα δημοτικιστὴς νὰ βγαίνη χέρι μὲ 
χέρι στὸ δρόμο μὲ τὴ σκιὰ τοῦ Μιστριώτη» (228).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και δύο κριτικές του βιβλίου που 
προέρχονται από δύο διαφορετικές -σχεδόν αντίθετες- πλευρές: της θεω-
ρίας και της πράξης. Η πρώτη είναι της Π. Δέλτα, η οποία γενικά ασκεί έντο-
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νη κριτική στα αναγνωστικά της Μεταρρύθμισης του 1917, αλλά ξεχωρίζει 
από τα υπόλοιπα το αναγνωστικό «Οι τρεις φίλοι» (Δέλτα, 1919): 

Τὸ περιεχόμενό τους δὲν εἶναι βέβαια τόσο εὔκολο ν’ ἀλλαχθῆ ὄσο 
ἡ γλῶσσα τους, ἀλλὰ θὰ ἔπρεπε νὰ δοῦμε μαζὶ μὲ τὴ νέα γλῶσσα 
τὴν προσπάθεια τουλάχιστον γιὰ ἕνα νέο καλύτερο περιεχόμενο, 
ὅσο βιαστικὰ καὶ ἄν γράφηκαν τὰ νέα αὐτὰ βιβλία. Δυστυχῶς οὔτε 
ἡ προσπάθεια αὐτὴ δὲ φαίνεται, ἐκτὸς ἴσως στὸ ἀναγνωστικὸ τῆς 
κ. Καζαντζάκη…(46)

Η δεύτερη προέρχεται από έναν εκπαιδευτικό της τάξης, εκείνης της 
εποχής, που μεταφέρει την πολύ θετική ανταπόκριση των μαθητών απέ-
ναντι στο βιβλίο, ειδικά αυτό που εκδόθηκε στη δημοτική γλώσσα (Μαρ-
σέλος, 1919):

Στὴ Β’ ὅμως ἄρχισα νὰ δουλεύω μὲ τὰ παληὰ τῆς Καζαντζάκη ἔκ-
δοση 1915 γιατὶ δὲν εἶχα τὰ νέα. Τὰ παιδάκια τῆς Α’. διάβαζαν ἀβί-
αστα γεμάτα χαρά· πάντα μοῦ γύρευαν νὰ πάρουμε πιότερο μάθη-
μα. Καμιὰ φορὰ τὰ ρωτοῦσα νὰ μοῦ ποῦν τὸ περιεχόμενο τοῦ βι-
βλίου μὲ λόγια δικά τους. Γύριζαν τότε καὶ μὲ κύταζαν μὲ κάποια 
ἀφελῆ εἰρωνεία σὰν νὰ μοῦ λέγανε «μὰ δὲν κατα λαβαίνεις τὶ λέ-
ει τὸ βιβλίο; εἶναι τόσο εὔκολο.» Στὴ Β’ ὅμως ὅπως καὶ στὶς ἄλλες 
τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ ἡ ἀνάγνωση γινόταν μὲ ἀγωνία, μηχανισμό, 
τρέξιμο, μὲ κολόβωμα ἣ παραμόρφωση ἀστεία τῶν λέξεων. Σὲ πολ-
λὰ παιδιὰ ποὺ ἦταν δυνατώτερο τὸ γλωσσικὸ αἴσθημα, νικοῦσε τὸ 
ὀπτικὸ καὶ διώρθωνε τὸ βιβλίο. Ἡ πατρὶς λ.χ. γινόταν πατρίδα, ἡ 
ἐλαία ἐληά, τὰ ὦτα αὐτιά. Σὲ λίγο καιρὸ ἔφερα καὶ τ’ Ἀναγνωστι-
κὰ γιὰ τὴ Β’ τάξη ἔκδοση 1918. Ἡ τάξη ἄλλαξεν ὁλότελα. Ἡ ἀνά-
γνωση τόρα λευθερώθηκεν ἀπὸ τὰ κομπιάσματα καὶ τοὺς ἀδικαι-
ολόγητους σταθμούς, ἔγινε μάθημα εὐχάριστο καὶ ἀγαπητό. (148)

Το 1921, Οι τρεις φίλοι θα αποσυρθούν μαζί με τ’ άλλα αναγνωστικά της 
Μεταρρύθμισης του 1917, μετά από τις προτάσεις της «Επιτροπείας» που 
συντάχθηκε για την εξέτασή τους, οι οποίες αποτυπώνονται με τον πλέον 
εμφατικό τρόπο στη φράση «να καώσι» (Δημαράς, 1974: 130).

Το πέρασμα των χρόνων επιφύλαξε μακροβιότητα στο αναγνωστικό, 
γεγονός που αποτελεί σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης όπως επισημαί-
νει ο Γεωργίου (2014): 
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Η επιβίωση αυτή του Αναγνωστικού και η διαχρονική του παρου-
σία σε διαφορετικά κοινωνικά, παιδαγωγικά και αναγνωστικά συ-
γκείμενα τεκμηριώνει, κατά κάποιον τρόπο, και τη λογοτεχνική του 
αξία, η οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλεται και στην περιπετειώδη 
πλοκή, στοιχείο πολύ φιλικό προς τους μικρούς αναγνώστες. (8)

Η ΣΗμΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ρΟΛΟΣ ΤΟυ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟυ 

Ο ορισμός του παιχνιδιού δεν είναι εύκολος (Erikson, 1976): «…το παιχνί-
δι είναι οριακό φαινόμενο για πολυάριθμες δραστηριότητες του ανθρώ-
που και, με τον δικό του παιχνιδιάρικο τρόπο, προσπαθεί να αποφύγει τον 
ορισμό» (222). Αρκετές απόπειρες επιχειρούν να ορίσουν τουλάχιστον τις 
θεμελιώδεις αρχές του και την προέλευση του δίνοντας έμφαση στην «εκ-
φόρτιση της υπερεκχειλίζουσας ζωικής ενέργειας», στην ικανοποίηση του 
μιμητικού ενστίκτου ή στην ανάγκη για χαλάρωση ή ακόμη στην ανάγκη 
για εκγύμναση και προετοιμασία για τη ζωή που θα ακολουθήσει. Όλες 
αποτελούν επιμέρους απαντήσεις στο ερώτημα για τον ορισμό του παιχνι-
διού (Χουιζίνγκα, 1964: 2). Ο περίπλοκος και πολυδιάστατος χαρακτήρας 
του παιχνιδιού αποτυπώνεται στην άποψη του Caillois (2001): «Το παιχνί-
δι είναι ένα ολικό φαινόμενο. Αφορά το σύνολο των ανθρώπινων δραστη-
ριοτήτων και φιλοδοξιών» (266). Το παιχνίδι διαποτίζει την ύπαρξη μας, με 
χαρακτηριστικά στοιχεία, τη δημιουργία, τη χαρά, την ελευθερία (Σκουτέ-
ρη-Διδασκάλου, 2003: 79).

Ο σημαντικός του ρόλος του παιχνιδιού για τον άνθρωπο καθορίζει ταυ-
τόχρονα και τη μεγάλη παιδαγωγική σημασία του (Σίλλερ, 1990): «Ο άνθρω-
πος παίζει μόνον εκεί όπου είναι άνθρωπος με όλη τη σημασία της λέξης 
και είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος μόνον όταν παίζει» (122). Φιλόσοφοι, 
ψυχαναλυτές και παιδαγωγοί αναγνωρίζουν τη μοναδική του αξία για την 
παιδική ηλικία και την ανάπτυξη του παιδιού. Η αξία του παιδαγωγικού ρό-
λου του παιχνιδιού, εμπεριέχεται συμπυκνωμένη στη συμβουλή του Πλάτω-
να: «Μὴ τοίνυν βίᾳ, εἶπον, ὦ ἄριστε, τοὺς παῖδας ἐν τοῖς μαθήμασιν ἀλλὰ 
παίζοντας τρέφε» (Πολιτεία, 537α). To παιχνίδι διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στον ορισμό του κόσμου που περιβάλλει το παιδί (Dewey, 1910: 174) 
και στην ανάπτυξη της νοημοσύνης του ατόμου (Piaget, 1929: 25). Μάλι-
στα οι Piaget, Vygostky και Bruner εστιάζοντας -με διαφοροποιήσεις- στη 
διανοητική προσέγγιση του παιχνιδιού (Lillemyr, 2009: 95) θα φέρουν στο 
προσκήνιο την παιδαγωγική του διάσταση. Ο ορισμός του Erikson (1976) 
αναδεικνύει τις σπουδαίες παιδαγωγικές διαστάσεις του παιχνιδιού: «Το 
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παιχνίδι είναι λοιπόν μια λειτουργία του εγώ, μια προσπάθεια να συγχρο-
νιστούν οι σωματικές και κοινωνικές λειτουργίες με τον εαυτό του» (221). 

Το παιχνίδι που συναντιέται σ’ όλες τις εκφάνσεις του ανθρώπινου πο-
λιτισμού (Χουιζίνγκα, 1964: 46) είναι παρόν και στη λογοτεχνία (Τσιριμώ-
κου 2000: 391) η οποία με το δικό της ξεχωριστό τρόπο βοηθά στην ευρύ-
τερη διάδοση του (Μπουλώτης, 2008: 274). Η αποτύπωση του παιχνιδιού 
στη λογοτεχνία αρχίζει το 19ο αιώνα, και συμβαδίζει με την αναγνώριση 
της αυτονομίας της παιδικής ηλικίας (Πάτσιου, 2000: 254).

 
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕυρΩΠΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μια σειρά θεωριών και κινημάτων θα ευνοήσουν την απενοχοποίηση του 
παιχνιδιού και την είσοδό του στην εκπαίδευση. O Γερμανός εκπαιδευτικός 
και ιδρυτής του Νηπιαγωγείου, Friedrich Froebel (1782-1852) με τα κείμε-
νά του και την εκπαιδευτική πρακτική του αποτελούν μία ποιοτική στρο-
φή στη σύλληψη του παιδικού παιχνιδιού, του ρόλου του και την εφαρμο-
γή του στην εκπαίδευσή. Το κίνημα της «Νέα Αγωγής» βασισμένο στις θε-
ωρίες των J.J. Rousseau, M. Pestalozzi, F. Froebel και κύριο θεμελιωτή τον J. 
Dewey θα φέρουν το παιχνίδι πιο κοντά στην εκπαίδευση. Το κίνημα εκδη-
λώνεται στα τέλη του 19ου αιώνα και στηρίζεται στο σεβασμό της προσωπι-
κότητας του παιδιού (Δημαράς, 2013: 122). Τότε, ξεκινά και η απενοχοποίη-
ση του παιχνιδιού στις ελληνικές εκπαιδευτικές βαθμίδες, από το Νηπιαγω-
γείο. Η νέα παιδαγωγική αντίληψη θεσμοθετείται 1896 με το σχετικό «Διά-
ταγμα περί συστάσεως των νηπιαγωγείων» (Δημαράς, 2009: 7). Η Νηπιαγω-
γός, Αικατερίνη Λασκαρίδου ήταν αυτή που έφερε τα «Φροϊβελιανά δώρα» 
στην ελληνική εκπαίδευση, εφαρμόζοντας την παιδαγωγική του στο Νηπι-
αγωγείο (Δημαράς, 2009: 14). Οι αρχές της «Νέας Αγωγής» θα επηρεάσουν 
τους δημοτικιστές και τον «Εκπαιδευτικό Όμιλο» που ιδρύεται το 1910 και 
κατά συνέπεια τη Μεταρρύθμιση του 1917. Το στίγμα της ιδεολογίας της 
Μεταρρύθμισης αποτυπώνεται στα λόγια του Α. Δελμούζου που αναφέρει 
πως η ιδεολογία που έχει εμπνεύσει τη νέα εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση εί-
ναι «όλως διόλου αντίθετη» με αυτήν που επικρατούσε ως εκείνη τη χρο-
νική στιγμή (Δημαράς, 2009: 122). Αυτή η «νέα ιδεολογία» θα έχει έναν δι-
πλό, κύριο άξονα: «Ο κύριος άξονας της Μεταρρύθμισης του ’17 ήταν η δη-
μοτική γλώσσα και τα αναγνωστικά» (Δερβίσης, 1985: 68).
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O ρΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ βΙβΛΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤυΠΩΣΗ ΤΟυ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟυ

Ο ρόλος των αναγνωστικών στο Δημοτικό Σχολείο είναι κομβικός όπως 
υποστηρίζει η Άννα Φραγκουδάκη (1979): «Τα αναγνωστικά βιβλία είναι 
για το δημοτικό σχολείο τα βασικότερα εγχειρίδια για τη διαμόρφωση των 
μαθητών» (11). Τα αναγνωστικά αντικατοπτρίζουν τις τάσεις της κοινωνίας 
(Φραγκουδάκη, 1979): «Η εικόνα του ανθρώπου, δηλαδή του πολίτη, που 
τείνει να διαμορφώσει το σχολείο, εμφανίζεται πιο πλήρης μέσα στα ανα-
γνωστικά» (12). Η Επιτροπή που ορίστηκε για τη σύνταξη των αναγνωστι-
κών βιβλίων με Βασιλικό Διάταγμα το 1918, αναφέρει ότι το αναγνωστικό 
για να πετύχει το σκοπό του πρέπει να έχει ύφος ζωντανό, να είναι προσαρ-
μοσμένο στην ηλικία του μαθητή και την ψυχική του ανάπτυξη και κυρίως 
να είναι γεμάτο κίνηση και δράση (Δημαράς, 2009: 124). Η συγκεκριμένη 
αναφορά «φωτογραφίζει» τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή και την απο-
τύπωση του παιχνιδιού στα αναγνωστικά βιβλία.

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

Το παιχνίδι ως τις αρχές του 20ού αιώνα είτε δεν έχει θέση στα ελληνικά ανα-
γνωστικά είτε απαξιώνεται ο ρόλος του. Η παρουσία του παιχνιδιού έως τό-
τε έχει αρνητικό πρόσημο, συμβαδίζοντας με τις κοινωνικές απόψεις που 
ταυτίζουν το παιχνίδι με το χάσιμο χρόνου, τη μη σοβαρή απασχόληση και 
-ανάλογα με το είδος του- τον κακό χαρακτήρα (Μακρυνιώτη, 1986: 185). 
Το παιχνίδι λοιπόν, βρίσκεται στο περιθώριο και ενδεικτική είναι η σχετική 
αναφορά, που παραθέτει η Μακρυνιώτη, (1986), από το «Ελληνικόν ανα-
γνωσματάριον» του 1914 του Γ. Μαχαίρα, για τη Β΄ Τάξη: «Τά καλά παιδιά 
δεν πρέπει να παίζωσι πάντοτε… Τά καλά παιδιά τότε μόνον παίζουσι, 
όταν μάθωσι τα μαθήματά τους και πρό πάντων τάς ἐορτάς. ᾿Αλλά και 
κατά τας ἐορτάς δεν πρέπει να παίζωσι καθ’ ὅλην την ημέρα…» (195).

Όσον αφορά την αποτύπωση του παιχνιδιού στα αναγνωστικά θα πρέ-
πει να ληφθούν υπόψη οι προαναφερόμενοι παράγοντες που συνοψίζονται 
στην εκπαιδευτική πολιτική, τις εκπαιδευτικές τάσεις, τις κοινωνικές νόρ-
μες και τα γεγονότα της εποχής και την προσωπικότητα του συγγραφέα. Η 
ίδια προσωπικότητα του συγγραφέα, μάλιστα επηρεάζεται από την κοινω-
νική έξη (habitus) (Bourdieu,1985: 13). Ερευνώντας ακόμη βαθύτερα τους 
παράγοντες θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η επίδραση παρελθοντικών 
γεγονότων στις τρέχουσες καταστάσεις που διαμορφώνουν τις κοινωνικο-
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ποιημένες νόρμες και επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης και δράσης της κοι-
νωνίας και του ατόμου (Wacquant, 2011: 85). 

ΠΑρΟυΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣμΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣμΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕρΕυΝΑΣ

Η έρευνα μας έδειξε ότι σε ότι αφορά την αποτύπωση του παιχνιδιού στο 
αναγνωστικό «Οι τρεις φίλοι», της Γαλάτειας Καζαντζάκη (1918), στο σύνο-
λο των ογδόντα ένα (81) κεφαλαίων, εμπεριέχονται δώδεκα (12) κεφάλαια 
με αναφορές στο παιχνίδι και τρία (3) με γενικές αναφορές στην παιδική 
ηλικία (Διάγραμμα 1).
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Διάγραμμα 1: Ποσοστιαία απεικόνιση των κεφαλαίων με αναφορές 
στο παιχνίδι και την παιδική ηλικία στο αναγνωστικό

«Οι τρεις φίλοι» της Γ. Καζαντζάκη

Στη συνέχεια παρατίθενται και σχολιάζονται τα αποσπάσματα κειμέ-
νων των συγκεκριμένων κεφαλαίων του αναγνωστικού «Οι τρεις φίλοι», τα 
οποία περιέχουν αποτυπώσεις του παιχνιδιού και αναφορές στην παιδική 
ηλικία. Έτσι στο πρώτο κιόλας κεφάλαιο του αναγνωστικού, το παιχνίδι εί-
ναι παρόν (Καζαντζάκη, 1918):
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1. Πῶς περνοῦσα ὅταν ἤμουν μικρός.

Γεννήθηκα σ’ ἕνα μικρὸ χωριὸ κοντὰ στὸ θάλασσα. Ὅλη μέρα ἔτρε-
χα στὸν άμμο καὶ ἔπαιζα μὲ τοὺς φίλους μου. Ἔκανα μὲ τὸ χαρ-
τὶ καραβάκια καὶ τὰ ἔβαζα στὸ νερὸ νὰ πλέουν. Ὅταν ἦταν τρι-
κυμία, μοῦ ἄρεσε νὰ τρέχω στὸ ἀκρογιάλι καὶ νὰ μὲ λούζουν οἱ 
ἀφροί. Ἔβλεπα τότε τοὺς γλάρους ν’ ἀνοίγουν τ’ ἄσπρα τους φτε-
ρά, ἀπάνω ἀπὸ τὴ θάλασσα, καὶ νὰ φεύγουν μακριά, καὶ ἔλεγα: 
Ἄ χ ! νὰ εἶχα καὶ ἐγὼ φτερὰ νὰ πετάξω! (3).

Η συγγραφέας χρησιμοποιεί το παιχνίδι σε ρόλο προοικονομίας για το 
κείμενο, ρόλο που ούτως ή άλλως έχει το παιχνίδι συχνά στη ζωή (Παλα-
μάς, 1940): «Είναι, το παιγνίδι, του παιδιού η δουλειά. Μα καθώς του είναι 
και η τέχνη, δείχνεται το παιδί, παίζοντας, μέσα στην ελευθερία του, δηλα-
δή στην αλήθεια του» (25). Μια αποκαλυπτική αναφορά, για τις θέσεις της 
συγγραφέως για το παιδί και την παιδική ηλικία, αποτυπώνεται στο παρα-
μύθι του δεύτερου κεφάλαιο του αναγνωστικού:

2. Τὸ ἄσχημο βασιλόπουλο

Ἀπὸ μέσα της ὅμως ἀναστέναζε ἡ βασίλισσα καὶ συλλογιζόταν: 
«Ἅμα λείπει τὸ παιδὶ ἀπὸ τὸ σπίτι, ὅλα λείπουν. Τὸ παιδὶ είναι τὸ 
στολίδι τοῦ σπιτιοῦ. Εἶναι ὅ τι εἶναι τὸ ἀηδόνι τὴν ἄνοιξη, ὅ τι εἶ-
ναι τὸ λουλούδι στὸν κάμπο. Ἂν σωπάση τὸ ἀηδόνι καὶ δὲν ἀνθί-
ση τὸ λουλούδι, τί θὰ εἶναι; Μιὰ ἐρημιὰ θ’ ἁπλωθῆ στὴ γῆ. Ἔτσι εἶ-
ναι καὶ τὸ σπίτι δίχως τὸ γέλιο τοῦ παιδιοῦ». (5)

Το παιδί εκλαμβάνεται ως η συνέχεια της ζωής κι αναγνωρίζεται η ιδιαι-
τερότητα και η σημασία της παιδικής ηλικίας (Άριες, 1990: 254). Στο τρίτο 
κεφάλαιο του αναγνωστικού το παιχνίδι είναι και πάλι παρόν:

3. Μαθαίνω γράμματα

Οἱ ἄγγελοι θὰ παίξουνε 
μὲ τ’ ἄσπρα τους φτερά, 
καὶ χαροπὰ θὰ τρέξουνε… (10)

Αποτυπώνεται η χαρά, ένα βασικό συστατικό, του παιχνιδιού (Χουιζίν-
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γκα, 1989: 13). Στο πέμπτο κεφάλαιο:

5. Πῶς μεγάλωσε ἡ ἀγάπη μου γιὰ τὴ θάλασσα

Πήγαινα πάλι στὴν ἄκρη τῆς θάλασσας, ἔπαιζα πάλι με τὰ κύμα-
τα, καὶ φώναζα δυνατὰ τὰ θαλασσινὰ τραγούδια ποὺ ἤξερα. Καὶ 
ἀκόμη θυμοῦμαι μὲ τί χαρὰ ἔτρεχα στὸν ἄμμο καὶ τραγουδοῦσα 
τὸ «Ναυτόπουλο» (13).

Το παιδί επιστρέφει στο αγαπημένο του παιχνίδι: «Η μικρόσφαιρα - δηλ. 
ο μικρός κόσμος των εύχρηστων παιχνιδιών - είναι ένα λιμάνι που φτιά-
χνει το παιδί για να επιστρέψει όταν έχει την ανάγκη να ανορθώνει το εγώ 
του» (Έρικσον, 1976: 232). Επίσης, το παιχνίδι «δείχνει» τι θα ακολουθήσει 
στη μετέπειτα ζωή και προφητεύει το μέλλον του παιδιού. Όπως αναφέρει 
και ο Rilke (2011): «Το πεπρωμένο δεν πάει πιο πέρα απ’ ότι πυκνώνει στην 
παιδική ηλικία» (57). Στο όγδοο κεφάλαιο του αναγνωστικού, το παιχνίδι 
και ο χώρος του συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα πράγματα μιας αν-
θρώπινης ζωής:

8. Ὁ ἀποχαιρετισμός

Εἶδα γιὰ τελευταία φορὰ τὸ σπίτι μου, ὅπου γεννήθηκα καὶ μεγά-
λωσα, τὴν αὐλὴ ὅπου ἔπαιζα, τὸ ὡραῖο μικρὸ χωριό μου ποὺ τό-
σο τὸ ἀγαποῦσα (17). 

Το παιχνίδι αποτελεί την «υπερπατρίδα των παιδικών χρόνων» (Μπου-
λώτης, 2008: 274). Στη συνέχεια, το παιχνίδι επανέρχεται στο προσκήνιο με-
τά από αρκετά κεφάλαια του αναγνωστικού:

43. Τί μᾶς τάραξε τὴν πρωτοχρονιά

Ἦρθε καὶ ἡ πρωτοχρονιά! Καινούρια φορέματα δὲν εἴχαμε νὰ βά-
λωμε, μήτε περιμέναμε ν’ ἀνοίξη ἡ πόρτα, νὰ μποῦνε μέσα γελα-
στοὶ ὁ πατέρας καὶ ἡ μητέρα, νὰ μᾶς δώσουν χρήματα, γλυκίσμα-
τα καὶ ὡραῖα παιχνιδάκια. […]
 Ὤ, πόσο καλὰ περνούσαμε τὴν πρωτοχρονιὰ στὴν πατρίδα! Τὸ 
σπίτι ὅλο μύριζε ἀπὸ τὰ γλυκὰ καὶ ἀπὸ τὰ λουλούδια· στοὺς δρό-
μους τὰ παιδάκια γελοῦσαν καὶ ἔπαιζαν, καὶ ὅλος ὁ κόσμος ἧταν 
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γεμάτος χαρά. Καὶ τώρα; Ἐρημιά ! ἕνα μικρὸ ἔρημο νησάκι, μιὰ θά-
λασσα ἀπέραντη, ποὺ μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὸν κόσμο, σὰ νὰ ἤθελε νὰ 
μᾶς πνίξη (83).

Η ατμόσφαιρα της Πρωτοχρονιάς πάντα γυρνά στη μνήμη με θύμησες 
γεμάτες δώρα και παιχνίδια: «Θυμούμαι, με το φως που ρίχν’ η μνήμη του 
παλιού καιρού. Το πρώτο μου πρωτοχρονιάτικο δώρο…» (Παλαμάς, 1940: 
67). Ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια άλλη όψη του παιχνιδιού σε επόμε-
νο κεφάλαιο:

46. Τί ἔπαθε ἡ Ἑλένη ἀπό τὴ μητριά της

Η Ελένη ὁλομόναχη στὸ καλύβι ἔπαιζε μ’ ἔνα πράσινο φύλλο, για-
τὶ ἄλλο παιχνίδι δὲν εἶχε. Τρύπησε τὸ φύλλο μὲ τὸ δαχτυλάκι της 
καὶ μέσα ἀπὸ τὴν τρύπα κοίταζε τὸν ἥλιο καὶ συλλογιζόταν τοὺς 
ἀδερφοὺς της (90).
Ὁ ἀέρας ἔπαιζε μὲ τὰ φύλλα τῆς τριανταφυλλιᾶς κι ἔλεγε σιγὰ σι-
γὰ στὰ τριαντάφυλλα:
-Εἶναι στὸν κόσμο ἄλλο πιὸ ὄμορφο ἀπὸ σᾶς ;
Καὶ τὰ τριαντάφυλλα κουνοῦσαν τὸ κεφάλι τους καὶ ἔλεγαν:
-Η Ελένη! (91). 

Η αποτύπωση παραπέμπει σ’ ένα ιδιαίτερο γνώρισμα του παιχνιδιού κα-
θώς το παιδί φτιάχνει παιχνίδια από το τίποτε: «τα παιδιά παίζουν και χω-
ρίς παιχνίδια» (Baudelaire, 1996:33). Μετά από αρκετά κεφάλαια το παιχνί-
δι επανεμφανίζεται μαζί με τη ζωντάνια της άνοιξης:

54. Ἡ ἄνοιξη ἔρχεται! 

 Ὅλη τὴν ἡμέρα χαιρόμαστε τὴν ἄνοιξη, κολυμπούσαμε στὴ θάλασ-
σα, παίζαμε στὴν ἀμμουδιά, μαζεύαμε λουλούδια καὶ στολίζαμε τὰ 
χέρια μας, τὰ στήθη, τὰ μαλλιά μας… Ἤμαστε ὅλο χαρά· παίζαμε 
καὶ πηδούσαμε. Μοιάζαμε μὲ μικρὰ κατσικάκια ποὺ βύζαναν γά-
λα καὶ ποὺ τώρα χοροπηδοῦν πασίχαρα ἀπάνω στὰ χόρτα (101).

Η χαρά του παιχνιδιού είναι και πάλι παρούσα: «Όταν το παιδί παίζει, βρί-
σκεται «κάπου αλλού». Κι αυτή η προσωρινή και τόσο έντονη ζωή στους 
υπέροχους κόσμους της χαράς και της φαντασίας το ανακουφίζει και πλου-
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τίζει την ψυχή του με μια αίσθηση ελευθερίας και δημιουργίας» (Κλιάφα & 
Βαλάση, 2000: 10). Το παιχνίδι είναι η «μαγική λέξη» που φέρνει τη χαρά, 
όπως αποτυπώνεται και στο διήγημα «Η Δασκαλομάννα» του Α. Παπαδια-
μάντη: «Μεγάλη χαρὰ καὶ ἀγαλλίασις ἦτο ἄλλοτε ἀνὰ τὰ ἡμικύκλια, ὅτε 
διεδίδετο ἀπὸ κλάσεως εἰς κλάσιν ὡς σύνθημα ἡ μαγικὴ λέξις «Θὰ μᾶς 
πάῃ ὁ δάσκαλος νὰ παίξουμε!». Στο επόμενο κεφάλαιο συνεχίζεται η σύν-
δεση του παιχνιδιού με την άνοιξη σ’ ένα ποίημα:

55. Τραγουδοῦμε τήν ἄνοιξη

Μ’ ἀνοιξιάτικα λουλούδια 
μυρωμένα, δροσερά, 
μὲ παιχνίδια, μὲ τραγούδια, 
μὲ φωνὲς καὶ μὲ χαρά, 
τὸ λευκόμαλλο χειμῶνα 
ἂς τὸν διώξωμε καὶ πάλι 
κι ὁ καθένας μας ἂς ψάλη :
«Στὸ καλό, γεροχειμῶνα, 
στὸ καλό!»
 
 Τοῦ Μαρτιοῦ τὰ χελιδόνια, 
μὲ τὰ μαῦρα τους φτερά, 
ἦρθαν κι ἔδιωξαν τὰ χιόνια, 
καὶ μᾶς φέρνουν ζωηρὰ 
τόσα κρίνα, τόσα ρόδα, 
καὶ τῆς αὔρας ἡ πνοὴ 
ξαναφέρνει τὴ ζωή.
 «Στὸ καλό, γεροχειμῶνα, 
στὸ καλό !» (102)

Αποτυπώνεται ο ανανεωτικός χαρακτήρας του παιχνιδιού, και η άμε-
ση σχέση με την «υπερεκχειλίζουσα ζωική ενέργεια» (Χουιζίνγκα, 1989: 
12). Μετά από ένα μεγάλο διάστημα απουσίας του το παιχνίδι αποτυπώ-
νεται και πάλι:

72. Ποιὰ ἦταν τὰ τελευταῖα λόγια τοῦ σωτῆρα μας

Καὶ σὰν πήγατε στὴν ἀκρογιαλιὰ νὰ παίξετε, ἐγὼ σκαρφάλωσα 
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ἐδῶ κρυφὰ καὶ φίλησα τὴ σημαία μας… (125)

Αποτυπώνεται ένας αντικατοπτρισμός των συνθηκών και της κοινωνι-
κής νόρμας της εποχής: από τη μια το παιχνίδι ως ανεμελιά και από την άλ-
λη η έγνοια για τα εθνικά ζητήματα. Ίσως η μόνη αναφορά στο παιχνίδι με 
υποψία χαρακτηρισμού του, ως «πάρεργου». Στο κεφάλαιο που ακολουθεί 
παρουσιάζεται μια κλασική εικόνα παιχνιδιού μικρών παιδιών με ζώα που 
βρίσκονται στην αυλή του σπιτιού και στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο το 
παιχνίδι επιτελεί έναν – σχεδόν – ψυχοθεραπευτικό ρόλο κι αποκαλύπτε-
ται έτσι μια ακόμη σημαντική λειτουργία του:

73. Πῶς σχεδιάζομε νὰ γυρίσωμε στὴν πατρίδα

Καθίσαμε καὶ οἱ τρεῖς στὸ κατώφλι· ὁ Σωτηράκης μπροστά μας ξα-
πλωμένος ἔπαιζε μὲ τὸν Πιστὸ καὶ μὲ τὸν παπαγάλο. (126)

75. Πῶς μᾶς παρηγορεῖ ἡ Ἀνθούλα

Παίζαμε τότε, γελούσαμε, δουλεύαμε, γελούσαμε καὶ τὸ βράδυ δια-
βάζαμε ὡραῖα τραγούδια ἢ λέγαμε παραμύθια (128).
- Εἴμαστε ἐμεῖς ἄντρες, τῆς λέγαμε, ἔχομε τουφέκια· τί φοβᾶσαι;
Ὅταν κατάλαβε ὅμως πὼς εἴχαμε τὴν ἀνάγκη της, τότε ἀμέσως 
ἄλλαξε. Ποῦ βρῆκε τὸ θάρρος ἐκεῖνο, τὴν καλὴ καρδιά, τὴ χαρά; 
Ἤμαστε σὰ φυλακισμένοι, καὶ ἡ Ἀνθούλα ἧταν ὁ ἥλιος ποὺ φώτι-
ζε τὴ φυλακή μας· μᾶς ἀνάγκαζε καὶ παίζαμε μαζί της, μᾶς ἔλεγε 
ὡραῖες ἱστορίες γιὰ νὰ περάση ἡ ὤρα μας, ἔτρεχε στὸν ἄμμο καὶ 
παραβγαίναμε ποιὸς θὰ ξεπεράση τὸν ἄλλο. (129)

Το παιχνίδι αποκαλύπτεται ως παράγων που προάγει την υγεία, όπως 
αναφέρει και ο Βίννικοτ (1989):

Με άλλα λόγια το παιχνίδι είναι εκείνο που είναι καθολικό και που ανή-
κει στην υγεία: το παίξιμο διευκολύνει την ανάπτυξη και συνεπώς την υγεία· 
το παίξιμο οδηγεί σε ομαδικές σχέσεις· το παίξιμο μπορεί να είναι μια φόρ-
μα επικοινωνίας στην ψυχοθεραπεία (85).

ΣυμΠΕρΑΣμΑΤΑ

Στόχος της έρευνας μας ήταν να διερευνήσει την αποτύπωση του παιχνιδιού, 
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στο αναγνωστικό «Οι τρεις φίλοι» της Γαλάτειας Καζαντζάκη, την προσέγ-
γιση της συγγραφέως στο συγκεκριμένο θέμα και αν συνέβαλε στην απε-
νοχοποίηση του παιχνιδιού στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Συμπε-
ρασματικά -αφού εξετάστηκαν οι αποτυπώσεις του παιχνιδιού στο βιβλίο, 
στο πλαίσιο της δομικής σημασιολογίας- διαπιστώνεται ότι το παιχνίδι πα-
ρουσιάζεται άρρηκτα συνδεδεμένο με την παιδική ηλικία και τη χαρά. Πα-
ράλληλα κι από τη σκοπιά της διαχρονικής σημασιολογίας, η έννοια του 
παιχνιδιού απαλλάσσεται από το στίγμα του χαμένου χρόνου, της άσκο-
πης ενασχόλησης, της αταξίας κτλ. Η συνεισφορά του αναγνωστικού είναι 
σημαντική προς αυτή την κατεύθυνση καθώς αρκετοί γονείς και ενήλικοι - 
ακόμη και σήμερα - θεωρούν πάρεργο το παιχνίδι, σε αντίθεση με τις επι-
στήμες της Αγωγής (Μαλαφαντής, 1990): 

…που αποδείχνουν πως το παιχνίδι με τις διάφορες μορφές του εί-
ναι για το παιδί η μόνη σοβαρή απασχόληση στη ζωή και ένα από 
τα βασικά γνωρίσματα της παιδικής ηλικίας με αφάνταστες προε-
κτάσεις στο ψυχικό του κόσμο και στη σωματική του ανάπτυξη. (19)

Δεν είναι τυχαίο ότι το συγκεκριμένο βιβλίο επιλέχθηκε ως ένα από τα 
αναγνωστικά της Μεταρρύθμισης: το παιχνίδι «ταιριάζει» στη Μεταρρύθ-
μιση καθώς τα βασικά συστατικά του- που αποτυπώνονται και στο βιβλίο- 
συμβαδίζουν με βασικά γνωρίσματα της, τα οποία είναι η ελευθερία, η δρά-
ση, η δημιουργία, η εξέλιξη, η χαρά, η ζωντάνια (Χουιζίνγκα, 1989). 

Επίσης στη συγκεκριμένη έκδοση του βιβλίου παρατηρείται μια ακόμη 
γόνιμη συνάντηση. Το παιχνίδι συναντιέται στο αναγνωστικό με το βασι-
κό πυλώνα της Μεταρρύθμισης, τη δημοτική γλώσσα, η οποία εξασφαλί-
ζει την απαιτούμενη λογοτεχνική ζωντάνια και φρεσκάδα, που είναι απα-
ραίτητες για την αναλλοίωτη μετάδοση του στους μικρούς αναγνώστες. 

Η παρουσία του παιχνιδιού στο αναγνωστικό Οι τρεις φίλοι σε σύγκριση 
με την αποτύπωση του στα πιο «διακεκριμένα» αναγνωστικά-αλφαβητά-
ρια της Μεταρρύθμισης δείχνει να υστερεί σε σχέση με το Αλφαβητάρι με 
τον ήλιο και να υπερτερεί σε σχέση με τα Ψηλά βουνά. Η προαναφερόμε-
νη συγκριτική μελέτη με αναγνωστικά ή αλφαβητάρια που μακροημέρευ-
σαν κι αγαπήθηκαν από τους μαθητές, καταδεικνύει ένα κοινό γνώρισμά- 
με ιδιαίτερη σημασία που χαρακτηρίζει το περιεχόμενο τους: το παιχνίδι, η 
χαρά, η δράση και η ζωντάνια, στοιχεία σύμφυτα με το παιχνίδι και την παι-
δική ηλικία. Τα προαναφερόμενα στοιχεία όταν αξιοποιούνται στα αναγνω-
στικά και κατ’ επέκταση στην εκπαιδευτική διαδικασία την καταστούν πιο 
προσιτή κι ελκυστική στους μαθητές και κατά συνέπεια πιο αποτελεσματική. 

Η έρευνα διαπιστώνει ότι το αναγνωστικό της Γ. Καζαντζάκη συμβάλλει 
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στην απενοχοποίηση του παιχνιδιού, στην ανάδειξη της σημασίας του παι-
χνιδιού για την παιδική ηλικία, και αποκαλύπτει τη βαθιά γνώση της συγ-
γραφέως για το ρόλο του. Το παιχνίδι αποκαλύπτει όχι μόνον αυτήν/όν που 
παίζει αλλά κι αυτόν που το περιγράφει:

 
Πες μου τι παιχνίδια παίζεις και θα σου πω ποιος είσαι!
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AbstrAct

The survey examines the position of play in the reading book “Three 
friends” by Galateia Kazantzaki and whether and to what extent this 
book has contributed to exculpate the meaning of play at the beginning 
of the 20th century. The study highlights interesting correlations between 
the subject and the Educational Reform of 1917. The survey finds that the 
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reading book of Galateia Kazantzaki helps to highlight the importance of 
play in childhood, and reveals a deep knowledge of play’s role on the part 
of the author.
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Ο ρόλος της εικονογράφησης στο παιδικό 
λογοτεχνικό βιβλίο και τα στοιχεία 

μιας επιτυχημένης εικονογράφησης

Ελένη Μπενέα

Διαχρονικά το αίσθημα του ωραίου αγγίζει ακόμη και τους πιο απλοϊκούς 
ανθρώπους. Ένα όμορφο τοπίο ή ένα σπάνιο λουλούδι είναι ικανό να γοη-
τεύσει κάθε ανθρώπινη ματιά. Πόσο μάλλον μία όμορφη, γεμάτη χρώματα 
εικόνα, μπορεί να εντυπωσιάσει ένα μικρό παιδί, που από μικρή ηλικία ακό-
μη αποκτά την ικανότητα να αντιδρά στη θέα των εικόνων, την απεικόνιση 
δηλαδή της αισθητής πραγματικότητας. Αδιαμφισβήτητα λοιπόν, η ύπαρ-
ξη εικόνων αποτελεί για το παιδί οργανική ανάγκη βιολογικής σημασίας.

Η έννοια της εικόνας στην Λογοτεχνία επιβίωσε σε διαφορετικές επο-
χές και παρέμεινε διαχρονική αφού αποτέλεσε κώδικα αναγνώρισης του 
περιεχομένου της. Στο αρχικό της στάδιο εμφανίζεται ως μέσο επικοινωνί-
ας για να εξελιχθεί σε μέσο μάθησης και καλλιτεχνικής έκφρασης. Από την 
επιλογή ακόμη έως την επεξεργασία και την οργάνωση των εικόνων δημι-
ουργείται ένα σύστημα εικονοποιΐας που διευκολύνει την έκφραση και από-
δοση εννοιών και καταστάσεων. Ο Μαρκαντωνάτος υποστηρίζει ότι «Στη 
Λογοτεχνία ο όρος “εικόνα” χρησιμοποιείται για να δηλώσει την αισθητοποίη-
ση ενός αντικειμένου, μίας ιδέας ή ενός συναισθήματος μέσω μιας φανταστι-
κής παράστασης, η οποία πλάθεται με εύστοχο και υποβλητικό λόγο» (Μαρ-
καντωνάτος, 1985). Οι λέξεις εμπλουτίζονται από την παλέτα του καλλιτέ-
χνη, η εικόνα λειτουργεί μεταφορικά και στοχεύει στην αναμετάδοση αυ-
τών που μεταφέρει το κείμενο, ενισχύοντας έτσι την αφήγηση. Ωστόσο, η 
σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στο λεκτικό και το εικονιστικό επίπε-
δο διευρύνεται συνεχώς, με αποτέλεσμα η εικόνα να γίνεται αυτόνομη και 
να αποκτά τη δική της αφηγηματική δομή. Όντας πιο εύγλωττη, μπορεί να 
ανακαλύψει και να αποκαλύψει όσα το κείμενο δεν μπορεί κι έτσι το αόρα-
το να γίνει ορατό.

Με τη χρήση της εικόνας το λογοτεχνικό βιβλίο και κυρίως το παιδικό 
παίρνει άλλη διάσταση. Η επίδραση που ασκεί η εικόνα στον ψυχισμό ενός 
παιδιού είναι μεγάλη αφού χάρη σ’ αυτήν το παιδί μπορεί να ονειρευτεί, να 
αφεθεί και να δημιουργήσει έναν κόσμο φανταστικό που θα πιστέψει και θα 
εισαχθεί σ’ αυτόν. «Με την εικόνα το άτομο αντιλαμβάνεται νέους τρόπους να 

Ελένη μπενέα
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δει τα πράγματα, νέες αντιλήψεις του πραγματικού: διευρύνει τις όψεις του ορα-
τού, αποκαλύπτει αθέατες πλευρές της πραγματικότητας, ανοίγει νέους ορίζο-
ντες πέρα από τα στενά πλαίσια και φέρνει σε επαφή διαφορετικά πολιτισμικά 
περιβάλλοντα» (Βρύζας, 2005), Επιπλέον η εικόνα διευκολύνει την ανάγνω-
ση και την ομαλή ροή της πλοκής. Αποφεύγονται οι εκτενείς περιγραφές 
αφού αναλαμβάνει να πληροφορήσει τον αναγνώστη για όλες αυτές τις λε-
πτομέρειες που δεν μπορούν να μεταδοθούν από τις λέξεις, δίνοντας μετα-
ξύ άλλων ανατομικά στοιχεία στους λογοτεχνικούς χαρακτήρες ή στοιχεία 
του περιβάλλοντος και της σκηνής. Πολλές φορές ακόμη και περιθωριακά 
στοιχεία στην εικόνα είναι ικανά όχι μόνο να πληροφορήσουν αλλά και να 
συμμετάσχουν στην πλοκή εντείνοντας την δράση και τα συναισθήματα.

Με την εικόνα παρούσα στα λογοτεχνικά βιβλία, δεν υπάρχει αμφιβολία 
ότι η παιδική ηλικία εμπλουτίζεται και καλλιεργείται η συναισθηματική αγω-
γή. Κεντρίζεται το ενδιαφέρον του παιδιού και οξύνεται η παιδική φαντασία 
η οποία με την σειρά της δημιουργεί νέες διαστάσεις που στην πραγματι-
κότητα θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να ανακαλυφθούν. Το παιδί διασκεδάζει 
και ενεργοποιεί την περιέργεια του ενώ παράλληλα διευρύνονται τα πεδία 
στοχασμού και κριτικού του προβληματισμού. Έτσι ωριμάζει στη προσπά-
θεια του να κατανοήσει τόσο τον εαυτό του όσο και τον κόσμο γύρω του, 
αφού οι εικόνες που προβάλλονται σε κάθε λογοτεχνικό έργο το προετοι-
μάζουν για την πολυπλοκότητα του κόσμου μεταφέροντας του κοινωνικές 
αξίες και αντιλήψεις, γνώσεις, πληροφορίες για ιστορικά γεγονότα, κοινω-
νικά και πολιτισμικά θέματα αλλά και θέματα που απασχολούν την σύγχρο-
νη ζωή. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα θα μπορούσαν να αναφερθούν 
μεταξύ άλλων τα ιστορικά παιδικά βιβλία του Φίλιππου Μανδηλαρά «Η μά-
χη του Μαραθώνα», «Το έπος του ‘40» «Η εξέγερση του Πολυτεχνείου» κ.ά. 
με εικονογράφηση της Ναταλίας Καπατσούλια, το βιβλίο διαπαιδαγώγησης 
και αξιών του Γιώργου Σακελλαρίδη «Μήλα γύρω-γύρω, στη μέση πορτο-
κάλι» με εικονογράφηση της Μυρτώς Δεληβοριά που μιλάει για τον ρατσι-
σμό, την απόρριψη και την αποδοχή του διαφορετικού, αλλά και το βιβλίο 
«Το μήνυμα του φτερωτού Ερμή» της Λότης Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου 
με εικονογράφηση του Γιώργου Ναζλή που αναφέρεται στα δικαιώματα 
των παιδιών, το κοινωνικό βιβλίο «Το τριαντάφυλλο της αγάπης» από την 
Λίτσα Ψαραύτη με εικονογράφηση της Αιμιλίας Κονταίου που αναφέρεται 
στην απώλεια και γενικότερα στον κύκλο της ζωής κ.ά.

Τα πλεονεκτήματα στην ηθική συμπεριφορά είναι εμφανή αφού με την 
βοήθεια των εικόνων ο μικρός αναγνώστης είναι σε θέση να αντιληφθεί τι 
είναι ορθό να πράξει. Πολλές φορές μάλιστα, το παιδί βλέποντας μία εικόνα 
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στο βιβλίο ταυτίζεται με κάποια επιθυμία, ανάγκη, φροντίδα ή και πρόβλη-
μα που έχει στη καθημερινότητα του. Βιώνοντας και κατανοώντας το περιε-
χόμενο μίας εικόνας διαμορφώνει στάσεις ζωής και είναι σε θέση να αναζη-
τήσει απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα που το απασχολούν και να οδη-
γηθεί στη λύση και την αντιμετώπιση των ζητημάτων του έχοντας αυτοπε-
ποίθηση και σιγουριά για τον εαυτό του (Κιτσαράς, 1993). Έτσι λοιπόν ανα-
πτύσσεται η νόηση και η κριτική του σκέψη, ξεκαθαρίζονται τα συναισθή-
ματά του, εναρμονίζονται το άγχος και οι προσδοκίες του, ενώ παράλληλα 
δίνονται λύσεις στα τυχόν προβλήματά του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
εδώ αποτελεί το βιβλίο «Στο σπίτι του μπαμπά» της Κίρι Λάιτφουτ με εικο-
νογράφηση του Μπεν Γκαλμπρέιθ που αναφέρεται στο διαζύγιο και βοηθά 
τους μικρούς αναγνώστες να λύσουν απορίες αλλά και να καθησυχαστούν 
για τις αλλαγές που συμβαίνουν στην ζωή τους. Εξάλλου, όπως είναι παρα-
δεκτό, η ανάγνωση ενός εικονογραφημένου βιβλίου είναι απόλαυση για 
τα παιδιά. Κατά την διάρκειά της δημιουργούνται ποικίλα συναισθήματα, 
ο χρόνος παύει να έχει πραγματική αξία και ο αναγνώστης σύντομα ξεχνά 
τι διαβάζει και θεωρεί ότι το πρόσωπο που αφηγείται είναι αληθινό. Έτσι, 
ταυτίζεται με τους ήρωες, επικοινωνεί μαζί τους και αποκτά νέες εμπειρίες.

Το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο αποτελεί μία ιδιαίτερη κατηγορία 
παιδικών βιβλίων με ιδιάζοντα χαρακτηριστικά. Οι δύο τέχνες του λόγου 
και της ζωγραφικής συνεργάζονται, συνδυάζονται και συνλειτουργούν ως 
αναπόσπαστα κομμάτια η μία από την άλλη. Κείμενο και εικόνα αλληλοσυ-
μπληρώνονται ιδιαίτερα όταν το κείμενο απευθύνεται σε μικρότερα παιδιά. 
Σκοπός δεν αποτελεί το στιγμιαίο ενδιαφέρον του παιδιού, αλλά η βαθιά 
και μόνιμη επίδραση στην κρίση του. Η όξυνση της ευαισθησίας του και η 
μεταφορά σε νέους ορίζοντες της σκέψης του, ώστε να μπορεί να κοιτά πιο 
πέρα από τον φανταστικό κόσμο του συγκεκριμένου βιβλίου και να εισχω-
ρεί στον πραγματικό (Μπενέκος, 1981).

Το πρώτο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο κυκλοφορεί στη Γερμανία, 
κατά το 1461, ενώ κάποια χρόνια αργότερα, το 1476, κάνει την εμφάνιση 
του και. Πρόκειται για τους «Μύθους του Αισώπου» εικονογραφημένοι από 
τον Johann Zainner. Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει πληθώρα εικονο-
γραφημένων βιβλίων με διαφορετικές προσεγγίσεις αλλά και παραλλαγές. 
Σήμερα, τα περισσότερα παιδικά βιβλία είναι εικονογραφημένα, αφού ο ρό-
λος της εικονογράφησης τα τελευταία χρόνια έχει γίνει καθοριστικό στοι-
χείο ενός βιβλίου. Ωστόσο, πρέπει να διασαφηνιστεί ότι η απλή παρουσία 
μίας εικόνας σε ένα βιβλίο δεν αρκεί για να το κατατάξει κανείς αυτομάτως 
στην κατηγορία του εικονογραφημένου λογοτεχνικού βιβλίου. Τα χαρα-
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κτηριστικά που πρέπει να έχει ορίζονται στην απλότητα, στην περιγραφή 
της δράσης και του φανταστικού, στην μεταφορά αισιόδοξων μηνυμάτων 
και παιδικών απόψεων, στην αποτύπωση της αθωότητας και του ειδυλλί-
ου καθώς και στην εξισορρόπηση ανάμεσα στο ιδεώδες και το διδακτικό 
(Nodelman, 1992). Γενικότερα θα πρέπει να υπάρχει αισθητική πληρότητα 
οπτικολεκτικού κώδικα και συνεργασία κειμένου και εικόνας τόσο μεταξύ 
τους όσο και με το ίδιο το βιβλίο συνολικά.

Οι εικόνες είθισται να αποδίδουν με πληρότητα το αφηγηματικό ύφος 
τόσο στην μορφή όσο και στο περιεχόμενο τους αφού συνολικά και όχι ατο-
μικά αποδίδουν το καλλιτεχνικό μήνυμα του βιβλίου. Κάθε εικόνα που το-
ποθετείται σε ένα λογοτεχνικό έργο αξιολογείται βάσει μορφολογικών, αι-
σθητικών και ψυχοπαιδαγωγικών κριτηρίων (Βρεττός, 1994). Αναφέρουμε 
τη σχέση ανάμεσα στην εικονογράφηση και το κείμενο, την ικανότητα δη-
λαδή που έχει η εικονογράφηση να εκφράζει ό,τι λέει το κείμενο δημιουρ-
γώντας τη σύνθεση μιας ενιαίας ενότητας αλλά και την ικανότητα του ει-
κονογράφου να δίνει σε κάθε εικόνα ένα ξεχωριστό και μοναδικό ύφος και 
στη συνέχεια να προσαρμόζει την εικόνα αυτή στο σύνολο της εικονογρά-
φησης. Τα αισθητικά κριτήρια σχετίζονται με την καλλιτεχνική ικανότητα και 
αρτιότητα του παιδιού να προσλάβει την εικόνα. Βέβαια, το κατά πόσο εί-
ναι σε θέση ένα παιδί να συλλάβει μία εικόνα εξαρτάται από την ηλικία του 
και από την αισθητική του καλλιέργεια. Τέλος, αναφερόμενοι στα ψυχοπαι-
δαγωγικά κριτήρια θα λέγαμε πως μία εικόνα θεωρείται καλή από το παι-
δί όταν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις επιθυμίες του. Έτσι, λοιπόν 
είναι αναγκαίο ο εικονογράφος να θέσει ως κέντρο-πυρήνα το παιδί και με 
βάση αυτό να διαμορφώσει και την εικόνα του. Γενικά, κάθε εικονογράφος 
οφείλει να γνωρίζει τον ψυχικό και νοητικό κόσμο των παιδιών που απευ-
θύνεται αφού τα παιδιά έλκονται από ένα βιβλίο με διαφορετικό τρόπο από 
έναν ενήλικα, προτιμώντας το αφηγηματικό ύφος και όχι το παιδαριώδες.

Σίγουρα για να μπορέσει το παιδί να αγαπήσει το βιβλίο θα πρέπει πρώ-
τα να το κάνει με την εικονογράφησή του, η εικόνα δηλαδή να λειτουργεί 
ως δικό του δημιούργημα. Να αποτελεί μέσο πληροφόρησης που θα απο-
καλύπτει κάθε φορά στο παιδί και κάτι καινούργιο από τον κόσμο και την 
ζωή. Οδηγούμαστε έτσι αναπόφευκτα σε ορισμένες αρχές σχετικά με την 
ποιότητα των εικόνων οι οποίες οφείλουν να είναι αισθητικά καλλιεργημέ-
νες και το ύφος της εικονογράφησης να συνάδει με το πνεύμα και το περι-
εχόμενο του κειμένου. Να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στο κείμενο και την 
εικόνα δηλαδή κάθε εικόνα να ανταποκρίνεται στο κείμενο και το αντίστρο-
φο. Οι σκηνές να επιλέγονται με ιδιαίτερη προσοχή και η εικονογράφηση να 
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ανταποκρίνεται στις δυνατότητες του αναγνώστη, να προσαρμόζεται δη-
λαδή στην ηλικία και τις γνωστικές του ικανότητες. (Γιαννικοπούλου, 1995).

Πολλοί θα συμφωνούσαν με την άποψη ότι ακόμη και οι κρυφοί κώδι-
κες της εικονογράφησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή 
ενός βιβλίου από το παιδί-αναγνώστη. Πρώτο και κύριο το χρώμα, όπου 
κάθε χρωματική απόχρωση ισοδυναμεί και με ένα συναίσθημα όπως π.χ. 
το κόκκινο που δηλώνει τη ζεστασιά, την ένταση, το πάθος, τον θυμό, την 
αγάπη και κάποιες φορές την απογοήτευση. Έπειτα η γραμμή, αφού όπως 
τα χρώματα έτσι και οι γραμμές αντανακλούν σε συναισθήματα. Αρχικά, οι 
επίπεδες και οριζόντιες γραμμές δείχνουν ηρεμία και γαλήνη, οι κάθετες 
δηλώνουν επαναστατικότητα, ενεργητικότητα και πνευματικότητα, ενώ οι 
διαγώνιες δηλώνουν ένταση, δυναμική, προσμονή και κινητικότητα. Ύστε-
ρα σπουδαίο ρόλο παίζουν η οπτική γωνία, που διαφοροποιείται ανάλογα 
με την θέαση, και το πλαίσιο, που με την ύπαρξή του δηλώνεται η απόστα-
ση και η αντικειμενικότητα, ενώ όταν αυτό απουσιάζει ο αναγνώστης επι-
κεντρώνεται στη δράση και τη συγκίνηση. Στη συνέχεια το μέγεθος των χα-
ρακτήρων όπου συγκριτικά με το υπόβαθρο υπονοεί τις σχέσεις που ανα-
πτύσσονται ανάμεσα στους χαρακτήρες και το περιβάλλον τους, κατόπιν 
η τοποθέτηση των αντικειμένων που παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία, διότι 
η θέση ενός αντικειμένου προσελκύει την προσοχή του αναγνώστη και τέ-
λος τα σύμβολα αφού κάθε εικόνα ισοδυναμεί με ένα σύμβολο (Nodelman, 
1988). Ανάλογα λοιπόν με την δεδομένη στιγμή που το παιδί επιλέγει ένα 
βιβλίο, θα λέγαμε ότι ίσως διαλέγει υποσυνείδητα το βιβλίο εκείνο που οι 
κώδικές του συμπορεύονται με την δική του ψυχολογική κατάσταση.

Ελάχιστοι θα μπορούσαν να αρνηθούν ότι για την επιλογή ενός λογοτε-
χνικού βιβλίου, πρωταρχικό κριτήριο αποτελεί η πλοκή. Ωστόσο φαίνεται 
να μην αρκεί μία ενδιαφέρουσα πλοκή από μόνη της χωρίς έναν ελκυστι-
κό τρόπο παρουσίασής της. Η παρουσίαση αυτή σχετίζεται κυρίως με την 
εικονογράφηση η οποία για να θεωρηθεί επιτυχημένη θα πρέπει αρχικά να 
συνάδει με την διανοητική, συναισθηματική και γλωσσική εξέλιξη του παι-
διού, να βρίσκεται δηλαδή εντός των ηλικιακών και αναπτυξιακών ορίων 
του. Να λειτουργεί ως πληροφόρηση, να είναι δηλαδή αναγνωρίσιμη από 
το παιδί, να δείχνει τον κόσμο αληθινό και ζωντανό και όχι τόσο συμβολι-
κό ιδιαίτερα στα παιδιά μικρότερης ηλικίας (Δελώνης, 1986). Μην ξεχνάμε 
άλλωστε ότι μέσω της εικόνας διαδίδονται μηνύματα και ιδεολογίες βάσει 
των οποίων το παιδί δομεί τις γνώσεις του για την πραγματικότητα. Έπειτα 
να επιδιώκει την δημιουργία αισθητικών προτύπων και την κατάκτηση αι-
σθητικών στόχων μέσω μιας ελκυστικής αφηγηματικής κατασκευής. Οι ει-
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κόνες και τα σκίτσα της να είναι χαρούμενα και με ζωηρά χρώματα, να εν-
θαρρύνουν τον μικρό αναγνώστη ώστε να έρθει σε επαφή με τα συναισθή-
ματα του και να μπορέσει να τα αναγνωρίσει. Με εικόνες που θα του κεντρί-
ζουν το ενδιαφέρον και θα τον κάνουν να θέλει να ανακαλύψει τις υπόλοι-
πες που ακολουθούν, παρακινείται να αναζητήσει και να συμπληρώσει την 
ιστορία χρησιμοποιώντας τη φαντασία του. Συγχρόνως είναι πολύ σημα-
ντικό η εικονογράφηση να μην ακολουθεί στερεότυπα και προκαταλήψεις 
που μπορεί να οδηγήσουν σε ρατσισμό, σεξισμό ή/και ομοφοβία. Οφείλει 
να είναι ανατρεπτική, ρηξικέλευθη και πρωτοπόρα, όπως γενικότερα οφεί-
λει να είναι και η Λογοτεχνία.

Ξεχωριστός λόγος, όμως, θα πρέπει να γίνει και για ακόμα ένα κριτήριο 
μιας επιτυχημένης εικονογράφησης. Για το αν το αποτέλεσμά της ικανοποι-
εί τον συγγραφέα, δηλαδή αν η εικόνα αποδίδει τα όσα φαντάστηκε ο συγ-
γραφέας και αν η εικονογράφηση είναι σύμφωνη με αυτό που περιγράφει 
το κείμενο. Είναι κατανοητό ότι μια εικόνα απαιτεί διαφορετική ανάγνωση 
από ένα κείμενο γι’ αυτό και ο εικονογράφος αναπαριστά μία κατάσταση 
με τρόπο ολικό και συνθετικό. Ωστόσο η συνεργασία εικονογράφου-συγ-
γραφέα δεν περιορίζεται στην προσπάθεια του πρώτου να εικονογραφή-
σει τις εικόνες εκείνες που είχε στο μυαλό του ο δεύτερος, αλλά στη προ-
σπάθεια του να διαβάσει πίσω από τις λέξεις προσδίδοντας την δική του 
πινελιά και προσωπικότητα στις εικόνες. Εξάλλου δεν είναι λίγες οι φορές 
που παρατηρείται μια εντελώς διαφορετική οπτική ανάμεσα στο ύφος της 
ιστορίας και τις εικόνες της. Σε αυτές τις περιπτώσεις ανατροπής των συμ-
βάσεων όμως, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην ισορροπία, αφού οι ρυθ-
μοί της εικονογράφησης δεν ακολουθούν τους αντίστοιχους του κειμένου 
με κίνδυνο να υπάρξουν ατυχή και αρνητικά αποτελέσματα. Γενικότερα ει-
κονογράφος και συγγραφέας οφείλουν να συνυπάρχουν στο ίδιο πρόσωπο 
και να αντιλαμβάνονται την δουλειά τους ως αποστολή ή μέρος και συνέ-
χεια της κοινής δημιουργικής τους εργασίας. Μιας εργασίας που μένει ανέ-
παφη από άλλους παράπλευρους στόχους, και πόσο μάλλον από τον επαγ-
γελματισμό και την εμπορευματοποίηση (Μπενέκος, 1990).

Η Αργυρώ Πιπίνη, συγγραφέας και ηθοποιός, έχει βραβευτεί για το βι-
βλίο της «Το δικό τους ταξίδι» με εικονογράφηση της Μαριλένας Μελισση-
νού από το περιοδικό «Ο Αναγνώστης» στην κατηγορία Εικονογραφημένο 
Βιβλίο για παιδιά. Η συγγραφέας, υποστηρίζει ότι η συγγραφή ενός βιβλί-
ου αποτελεί για το συγγραφέα μία λυτρωτική διαδικασία. Ωστόσο η συγ-
γραφή και η εικονογράφηση συμβαδίζουν, συμφωνούν και υπάρχει αμφό-
τερη συνεργασία αφού όπως η ίδια αναφέρει ο εικονογράφος και ο συγ-
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γραφέας «περπατάνε χέρι-χέρι». Τονίζει μάλιστα ότι στο συγκεκριμένο έρ-
γο της η εικονογράφηση «έσωσε» το βιβλίο από το να είναι σκοτεινό και να 
ενδιαφέρει περιορισμένο αριθμό αναγνωστών, κάνοντάς το ένα φωτεινό 
βιβλίο που σε ταξιδεύει στην ανάγνωση παρά το θέμα της απώλειας που 
διαπραγματεύεται. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει ένας δημιουργικός διά-
λογος όπου οι ζωγραφιές θα συνομιλούν με το κείμενο και το αντίστροφο. 
Στην περίπτωση αυτή η σχέση ανάμεσα στον εικονογράφο και τον συγγρα-
φέα μπορεί να παρομοιαστεί με ένα νόμισμα. Όπως αυτό έχει δύο όψεις το 
ίδιο και η σχέση αυτή. Αφενός μπορούν να συνεργαστούν επιτυχώς, όπου 
ο ένας θα συμπληρώνει τον άλλον, αφετέρου πιθανώς στη σχέση αυτή να 
ελλοχεύουν έως και καταστροφικές συνέπειες, καθώς ο συγγραφέας κατά 
τη συγγραφή εικονογραφεί στο μυαλό του τα όσα ήδη έχει γράψει και ορι-
σμένες φορές επιδιώκει να ακολουθηθούν πιστά αυτά που έχει φανταστεί. 
Ο εικονογράφος, όμως, σχεδιάζει τις εικόνες με βάση τη δική του κριτική, 
αισθητική και επιμέλεια. Έτσι, εάν δεν υπάρξει σύμπραξη μεταξύ των δύο 
καλλιτεχνών, ο εικονογράφος χάνει την αισθητική του και πλέον η εικόνα 
δεν αντιπροσωπεύει τα δικά του θέλω και πιστεύω.

Από όλα τα παραπάνω ωστόσο σημαντικότερο κριτήριο ίσως αποτελεί 
τόσο ο συγγραφέας όσο και ο εικονογράφος να ασχολούνται με την συγ-
γραφή και την εικονογράφηση παιδικών βιβλίων επειδή αγαπούν τα παιδιά. 
Να επιδιώκουν μέσα από τη δουλειά τους να μεταδώσουν τα δικά τους αυ-
θεντικά μηνύματα για την ζωή με απλό και αφηγηματικό ύφος. Να εικονο-
γραφούν και να συγγράφουν με απόλυτη αίσθηση ευθύνης και με γνώση 
της ψυχολογίας του παιδιού. Όταν ο συγγραφέας έχει κοινή πορεία με τον 
εικονογράφο γίνεται αντιληπτό από το παιδικό κοινό. Έτσι, λοιπόν, με την 
εκφραστική λιτότητα, την εικονοπλαστική δύναμη, το χιούμορ και τον αν-
θρωπισμό που τους διακρίνει θα καταφέρουν από κοινού να φτάσουν στο 
βέλτιστο των προσδοκιών τους καθώς και να δημιουργήσουν τέτοια αξια-
κά πρότυπα που θα σμιλέψουν και θα διαπλάσσουν τις παιδικές ψυχές, για 
έναν όμορφο μελλοντικό κόσμο.  
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AbstrAct

Children’s literature books could easily be described as the passage to the 
world of fantasy. The simultaneous transaction of speech and image, allows 
the small reader to travel mentally and dream the story in his own unique 
way. Selection criterion of a book is not only the plot but also the way of 
his presentation which is mainly related to the iconography. Τhe illustration 
helps the narrative to highlight and create a frame of characters that 
interact. Both the quality of the images and their style, play an important 
role in successful speech and image connection and more generally in the 
fullness of the principles for the purposes of illustration. In an illustrated 
children’s book virtual combined successfully with the textual and the 
reader accepts a multifaceted effect. That is why illustrated children’s book 
is an independent and special category of children’s books. The elements 
of a successful illustrations vary, but caution is required as an image should 
not be merely ornamental located in the text. It must be accurate, realistic, 
auxiliary, non-stereotyped, understood. It should fulfill what the writer has 
imagined, but also highlight the personal touch of the illustrator. It should 
contribute to the storyline but also offer its own hidden messages without 
being limited to the net recording of words. It should promote aesthetics 
but also be within the limits of perception of the child audience. The aim of 
this paper is both to examine the value of illustrations in a children’s book, 
while studying the concept and principles that govern it and the criteria and 
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types of illustrated children’s books, and also to investigate the elements 
that can compose a successful illustration.
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Η σχέση παιδαγωγού-παιδαγωγούμενου 
στην ελληνική και ξένη λογοτεχνία: παιδαγωγική, 

διδακτική και ψυχολογική διάσταση

Μόνικα Α. Παπά, Βασιλική-Γκλόρια Α. Παπά

Η ΣΧΕΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟυ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΟυμΕΝΟυ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ο Καζαντζάκης μάς παρουσιάζει τον δάσκαλο της εποχής του σε ρόλο1: 
«Μεταδότη και μεταλαμπαδευτή της γνώσης, δαδούχο, σμιλευτή και πυρ-
πολητή ψυχών, παντογνώστη, πάνσοφο και κινητή εγκυκλοπαίδεια». Κέ-
ντρο της αγωγής και της μάθησης ήταν ο εκπαιδευτικός. Το σύνθημα που 
ηχούσε ήταν: «Δίδαξέ με, γέμισέ με». Το κείμενο του Καζαντζάκη περιγρά-
φει τον δάσκαλο απόλυτο κυρίαρχο της τάξης και τους μαθητές να υφίστα-
νται μαρτυρικά τη διδασκαλία. Ο άγονος και στείρος εγκυκλοπαιδισμός που 
συνοδεύονταν από την αποστήθιση νεκρών γνώσεων δημιουργούσε απο-
στροφή προς τη διδασκαλία και τη μάθηση. Σχολείο σήμαινε ποινές, φόβο, 
ανία, και καταναγκασμός. Το σχολείο ήταν ξεκομμένο από τη ζωή. 

Είναι χαρακτηριστικές οι αναφορές του Ν. Καζαντζάκη στον δάσκαλο Πε-
ρίανδρο Κρασάκη2: «Στην Τρίτη τάξη είχαμε δάσκαλο τον Περίανδρο Κρα-
σάκη. Αυτός είχε μανία με την καθαριότητα. Κάθε μέρα επιθεωρούσε τα χέ-
ρια μας, τα αυτιά μας, τη μύτη, τα δόντια, τα νύχια. Δεν έδερνε, δεν παρα-
καλούσε, μα έλεγε: -Ζώα, αν δεν πλένεστε κάθε μέρα με σαπούνι, δε θα γί-
νετε ποτέ σας άνθρωποι. Τι θα πει μαθές άνθρωπος; Αυτός που πλένεται με 
σαπούνι. Τα μυαλό δε φτάνει, κακομοίρηδες, χρειάζεται και σαπούνι Κι ίσια 
ίσια ένα πουλί είχε καθίσει στο πλατάνι της αυλής του σκολειού και κελαη-
δούσε. Τότε πια ένας μαθητής, χλωμός, κοκκινομάλλης, που ’χε έρθει εφέτο 
από το χωριό, Νικολιό τον έλεγαν, δε βάσταξε, σήκωσε το δάχτυλο: -Σώπα, 
δάσκαλε, φώναξε. Σώπα, δάσκαλε, ν’ ακούσουμε το πουλί!». 

Τα παιδαγωγικά μηνύματα που μας δίνει το κείμενο του Κονδυλάκη πε-
ριγράφονται στο συμβόλαιο τιμής που κάνει με τους μαθητές του. Περι-
γράφει τον ρόλο του εκπαιδευτικού στο αντιαυταρχικό και δημοκρατικό 
σχολείο, όπου στα συναισθήματα του φόβου, της δειλίας, του μίσους για 

1. Α. Ε. Παπάς, Σύγχρονη θεωρία και πράξη της παιδείας, τόμ. Α΄, εκδ. Δελφοί, Αθήνα χ΄χ΄, σσ. 241-298.
2. Ν. Καζαντζάκης, Αναφορά στον Γκρέκο, εκδ. Καζαντζάκη.
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τον δάσκαλο αντιπαραθέτει τον σεβασμό και την αγάπη στην παιδαγωγική 
σχέση. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν είναι να κάνει τους μαθητές κινητές 
εγκυκλοπαίδειας, γιατί: «Πολυνοΐην ου πολυμαθίην ασκέειν χρη», κατά τον 
Δημόκριτο. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να κάνει το σχολείο ελκυστι-
κό, να βρουν τα παιδιά χρόνο να παίξουν και οι εκπαιδευτικοί να μην κατα-
φεύγουν στις ύβρεις και στη σωματική βία. Καλεί τους μαθητές να υπογρά-
ψουν με τη συναίνεση τους ένα συμβόλαιο τιμής δίνοντας το λόγο τους ότι 
θα το τηρήσουν. «Τα μαθήματα ήρχισαν με μίαν προσλαλιάν προς τους μα-
θητάς, εις την οποίαν είπα τα εξής περίπου: Δεν είμαι από τους δασκάλους 
τους οποίους εγνωρίσατε μέχρι τούδε. Θέλω να γίνω φίλος σας και όχι τύ-
ραννος, να σας φανώ ωφέλιμος και όχι να σας κάμω δειλούς και ταπεινούς· 
να με σέβεσθε και να με αγαπάτε και όχι να με τρέμετε. Μερικοί από σας 
άλλως τε κοντεύει να έχετε την ηλικίαν μου. Έως χθες ήμουν και εγώ μαθη-
τής και δεν επιθυμώ να με μισήσετε, όπως εμίσησα εγώ μερικούς από τους 
δασκάλους μου. Δεν θ’ απαιτώ να μαθαίνετε μεγάλα πράγματα, τα οποία να 
μη σας αφήνουν καιρόν να παίζετε, ως απαιτεί η ηλικία σας. Αλλά τα ολίγα 
αυτά εννοώ να τα μαθαίνετε καλά. Φρονώ ότι με το γλυκύ θα κάμωμεν κα-
λύτερα την εργασίαν μας, ενώ οι άλλοι δασκάλοι νομίζουν απαραίτητον το 
ξύλον και τας ύβρεις. Σας παρακαλώ, μη με αναγκάσετε να πιστέψω ότι έχω 
άδικον και ότι έχουν δίκαιον οι άλλοι δασκάλοι. Οι μαθηταί μου ήκουσαν 
τους λόγους μου με έκπληξιν, ήτις επί τέλους μετεβλήθη εις ακτινοβόλη-
μα χαράς. Λοιπόν είσθε σύμφωνοι; τους ηρώτησα. Σύμφωνοι, απήντησαν. 
Και ετήρησαν την υπόσχεσίν των, όπως ετήρησα και εγώ την ιδικήν μου»3.

Η αυταρχική ατμόσφαιρα του δασκαλοκεντρικού σχολείου περιγράφε-
ται από τον Χρ. Χρηστοβασίλη στα Διηγήματα του μικρού σκολειού4, όπου 
παρουσιάζει τον δάσκαλο της εποχής του αυταρχικό και τιμωρό, τον δε 
πατέρα να παραδίδει το παιδί του στον δάσκαλο λέγοντας: Σου παραδίνω 
κρέας και να μου φέρεις κόκκαλα. Ο Αλέξανδρος Δελμούζος5 κάνει αναφο-
ρά στον δι-δάσκαλο και στον δάσκαλο. «Παντού… και μέσα στην τάξη και 
έξω, γράφει, ζητούσα με κάθε τρόπο να υποχωρήσει στην αντίληψη των 
παιδιών ο Δι-δάσκαλος στον Δάσκαλο, στον άνθρωπο δηλαδή που ενδι-
αφέρεται για τη μόρφωσή τους κι αισθάνεται την αγάπη να λάβει κι αυτός 
μέρος στην μικρή ζωή τους. Το παιδί νιώθει το ενδιαφέρον, την αγάπη και 
την εκτίμηση που δείχνεις γι’ αυτό, και σε πληρώνει με το ίδιο νόμισμα». 

Ο Δημήτρης Γληνός κάνει αναφορά στο δασκαλοκεντρικό σχολείο στο 

3. Ι. Κονδυλάκης, Όταν ήμουν δάσκαλος και άλλα διηγήματα, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1988, σσ. 18-19. 
4. Χ. Χρηστοβασίλης, Διηγήματα του μικρού σκολειού, εκδ. Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 1996.
5. Α. Δελμούζος, Το Κρυφό Σκολειό, Αθήνα 1950, σ. 64.
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βιβλίο του με τον τίτλο: Ένας άταφος νεκρός6. Το σχολείο είναι βερμπαλιστι-
κό και λογοκοπικό. Είναι το σχολείο του Προκρούστη και του Ευρώτα. Ένα 
σχολείο που πνίγει κάθε ικμάδα δημιουργικότητας και ισοπεδώνει την ατο-
μικότητα των μαθητών. «Όλοι το εγνωρίσατε το σχολείον φυλακήν, το σχο-
λείον των λόγων των γραμματικών τύπων και των κενών φράσεων, το σχο-
λείον το σκοτεινόν εσωτερικώς και εξωτερικώς, το σχολείον του Ευρώτος 
και του ψυχικού αποπνιγμού, το σχολείον οδοστρωτήρα και προκρούστην 
των ψυχών, το σχολείον το αφρονημάτιστον, το σχολείον που δίνει χαρτιά 
και τίποτε άλλο, το σχολείον το περιφρονούμενον από μαθητάς, από γο-
νείς, από κοινωνίαν και πολιτείαν».

Συνεχίζοντας την κριτική του ο Γληνός υποστηρίζει, ότι το παραδοσια-
κό σχολείο: «επιμένει να κάμει τον Έλληνα να περπατεί με τα νώτα». Αναλύ-
οντας την κριτική του αναφέρεται σε συγκεκριμένες θέσεις, που αφορούν 
τις γνώσεις και τις δεξιότητες, αλλά και τις αντιπαιδαγωγικές μεθόδους, σε 
ό,τι αφορά την αγωγή και τη μάθηση: «Γλώσσαν δεν του έδωκε, πραγμα-
τικάς δεξιότητας δεν του εκαλλιέργησε, χρησίμους γνώσεις δεν του μετέ-
δωκε. Του παρέσχεν όμως την ευκολίαν να υπάγει εις το ελληνικόν σχολεί-
ον και να μάθει, ότι ο παρακείμενος του άγω είναι αγήοχα…μάτια ελληνι-
κά, μάτια έξυπνα και ακτινοβόλα, οσάκις σας αντικρύζω μέσα εις την τάξιν 
του σχολείου υποδουλωμένα εις το άγονον αυτό κυνήγημα, πόσον σας συ-
μπονώ «αθώα θύματα της εκπαιδευτικής λεξιμανίας». 

Σημαντική είναι και η ερευνητική εργασία του Ν. Τερζή για το έργο και 
τη δράση του Α. Δελμούζου στο ομώνυμο έργο του7. Η έρευνα επικεντρώ-
νεται ειδικά στο ελληνικό σχολικό σύστημα, όπως το είδε ο Δελμούζος: «Δι-
δασκαλία και μάθηση και Εκπαιδευτικός και μαθητής». Ο Ν. Τερζής στην 
ερευνά του αναλύει, και αναδεικνύει τις θέσεις του Α. Δελμούζου, με δημι-
ουργικές παρεμβάσεις στο παιδαγωγικό πεδίο. Για τις παιδαγωγικές σπου-
δές του στη Γερμανία ο Δελμούζος έχει ως κριτήριο την πρόθεσή του: «Να 
μην ξαναζήσουν και άλλοι τα σχολεία, όπως τα είχα ζήσει».

Ο Δάσκαλος είναι σμιλευτής ψυχών κατά τον Παλαμά. Είναι η λαμπάδα που 
σκορπίζει το φως. Ο δάσκαλος είναι φωτοδότης. Είναι σοφός και παντογνώστης.

«Σμίλεψε πάλι, Δάσκαλε, ψυχές!
Τι κι αν πολλοί σ’ έχουνε λησμονήσει;
Θα θυμηθούνε κάποτε κι αυτοί τα βάρη, που κρατάς σαν «Άτλα-
ντας» στην πλάτη. Υπομονή! Χτίζε, σοφέ, της κοινωνίας το παλάτι».

6.  Δ. Γληνός, ΄Ενας άταφος Νεκρός, Αθήνα 1925, σσ. 303-304.
7. Ν. Τερζής, Η Παιδαγωγική του Αλεξάνδρου Π. Δελμούζου, εκδ. Αφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1983, 
σ. 11 κ.ε., 63-77.
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Η προσδοκία των γονιών για την προκοπή των παιδιών τους αποτυπώ-
νεται στο Νανούρισμα στα Μαστιχοχώρια της Χίου, όπως έχει διασωθεί στις 
Εκλογαί του Ν. Πολίτη8. Από την ομώνυμη εκλογή του φαίνεται καθαρά ότι 
η μάνα προσεύχεται στην Παναγία και στον Χριστό να μεγαλώσει το παι-
δί της, να ανατραφεί και να γίνει καλό παιδί. Να είναι καλότυχο και να είναι 
φωτισμένο. Να μάθει πολλά γράμματα αλλά ταυτόχρονα να γίνει φρόνιμο, 
με ήθος και σωφροσύνη. Να αποκτήσει δηλαδή, την παιδεία του νου και 
της ψυχής. Να γίνει ρωμαλέο σε νου και ήθος. «Κάμε, Χριστέ, τσαι Πανα-
γιά, τσαι θρέψε το παιδί μου. Να μεγαλώσει να θραφεί καλό παιδί να γίνει. 
Τύχη χρυσή ας του δίγεται τσαι φώτιση μεγάλη. Να μάθει γράμματα πολ-
λά τσαι φρόνιμο να γίνει».

Η ΣΧΕΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟυ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΟυμΕΝΟυ 
ΣΤΗΝ ξΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Η ισότητα όμως και η αμοιβαιότητα αφορά και τη συμπεριφορά του μαθητή. 
Ο A. S. Neill υποστηρίζει ότι η ισότητα και η αμοιβαιότητα δε σημαίνει ασυ-
δοσία και αναρχία. Κανένα παιδί δεν επιτρέπεται, μόνο και μόνο, επειδή είναι 
παιδί, επικαλούμενο δηλαδή την παιδική του ιδιότητα, να βασανίζει τους γο-
νείς και τους δασκάλους του, να θέτει σε κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότη-
τα καθώς και την ακεραιότητα των άλλων παιδιών, να ενοχλεί και να εμποδίζει 
τους άλλους. Ο Neill καταλήγει στο συμπέρασμα: προτιμώ να έχω ευτυχισμέ-
νους σκουπιδιάρηδες παρά νευρωτικούς σοφούς9. 

Για τη διδασκαλία και τη μάθηση ο Dennison θα υποστηρίξει τον πλήρη δια-
χωρισμό τους. Ο Dennison υποστηρίζει επίσης ότι η μάθηση δεν είναι αποτέλε-
σμα της διδασκαλίας. «Διαβάζουμε ένα σωρό στατιστικές και ποσοστά, και μας 
λένε ότι η μάθηση είναι αποτέλεσμα της διδασκαλίας, πράγμα που ποτέ δεν εί-
ναι και ποτέ δεν ήταν»10. Το παιδαγωγικό κλίμα διαταράσσεται, όταν η σχολική 
τάξη μεταβάλλεται σε laissez faire. Ο εκπαιδευτικός χειρονομεί σε έναν μαθη-
τή και προσπαθεί να τον επαναφέρει στην τάξη. Οι υπόλοιποι μαθητές έχουν 
αποσυντονιστεί και το παιδαγωγικό κλίμα έχει διαταραχτεί. Σε μια τέτοια ατμό-
σφαιρα η αγωγή, η διδασκαλία και η μάθηση δεν μπορούν να ευοδωθούν.

Αλλαγή του ρόλου του εκπαιδευτικού υπάρχει σε μία αντιαυταρχική-δη-
μοκρατική τάξη, όπου πρυτανεύει η ισότητα και η αμοιβαιότητα μεταξύ 

8. Ν. Γ. Πολίτης, Εκλογαί. Από τα τραγούδια του ελληνικού λαού, εκδ. Εστία, Αθήνα 1914.
9. A. S. Νeill, Θεωρία και Πράξη της Αντιαυταρχικής Εκπαίδευσης. Σάμμερχιλ. Το επαναστατικό παράδειγμα 
ενός ελεύθερου σχολείου, μτφρ. Κ. Λάμπου, εκδ. Μπουκουμάνη, Αθήνα 19725, σ. 37.
10. C. Dickens κ.ά, H ιδεολογία της εκπαίδευσης και η μάθηση της ελευθερίας, Αθήνα 1979, σ. 148.
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παιδαγωγού-παιδαγωγούμενου. Οι μαθητές θέλουν να μάθουν και εκδη-
λώνουν τα συναισθήματά τους με την έκφραση: Τo sir with love. Οι μαθη-
τές είναι απορροφημένοι από τη διδασκαλία. Είναι απόλυτα συγκεντρωμέ-
νοι και δάσκαλος έχει ανοιχτούς δέκτες. Το αυθόρμητο σύνθημα που κυρι-
αρχεί είναι: Τo sir with love. Η άνεση του εκπαιδευτική δείχνει την καθολι-
κή αποδοχή του από τους μαθητές. 

O Montaigne καταφέρεται κατά της απομνημόνευσης: «Το αποστηθί-
ζειν δεν είναι γιγνώσκειν. Η μάθηση που γίνεται κατά διαταγήν μεταβάλλει 
τα ανθρώπινα όντα σε άλογα ζώα. Δεν υπάρχει καλύτερο από το να προ-
σελκύεις την όρεξη και την αγάπη, διαφορετικά δεν κάνουμε παρά γαϊδά-
ρους φορτωμένους με βιβλία» 11.

Ο Albert Camus, μετά τη βράβευσή του, θυμήθηκε πρώτα τη μητέρα 
του για το ζην και το δάσκαλό του για το ευ ζην. Η σχέση δασκάλου-μαθη-
τή στην περίπτωση του Camus είναι χαρακτηριστική της αναγνώρισης, της 
τιμής, του σεβασμού και της αγάπης του μαθητή στο δάσκαλό του Louis 
Germain, όπως φαίνεται στην επιστολή του στις 19 Νοεμβρίου 1957: «Αγα-
πητέ Κύριε Germain, Άφησα το θόρυβο γύρω μου να καταλαγιάσει λίγο, 
πριν σας απευθυνθώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Mόλις μου δόθηκε μια 
πολύ μεγάλη τιμή που ούτε περίμενα και ούτε επεδίωξα. Θα σας εναγκαλί-
ζομαι με όλη μου την καρδιά» 12. 

Ο R. Russel τονίζει τη μάθηση με τη μίμηση προτύπων. Το παιδί αντι-
γράφει τα πρότυπά του. Η ευθύνη της οικογένειας και του σχολείου είναι 
καθοριστική. Το παιδί μαθαίνει τις καταστάσεις που ζει και υποστηρίζει ότι 
αν δεχτεί επίκριση, γίνεται επικριτικό. Αν ζει με εχθρικά πρότυπα, γίνεται 
επιθετικό. Αν ζει μέσα στην ειρωνεία, γίνεται ντροπαλό. Αν ζει σε περιβάλ-
λον ντροπής, αισθάνεται ενοχές. Αν δείξουμε στο παιδί κατανόηση και βο-
ήθεια, το οπλίζουμε με υπομονή. Όταν επαινούμε το παιδί, το μαθαίνου-
με να εκτιμά. Αν ζει σε περιβάλλον δικαιοσύνης, γίνεται δίκαιο. Αν ζει με 
ασφάλεια, αποκτά πίστη. Αν το επιδοκιμάσουμε, ανεβαίνει η αυτοεκτίμη-
σή του13. Ο Bandura θα μάς πει: «Είναι σημαντικό να μπορείς να αναγνωρί-
ζεις ποιες είναι οι εμπειρίες που οφείλεις να παρέχεις στα παιδιά, έτσι ώστε 
να είναι σταδιακά σε θέση να μπορούν από μόνα τους να γίνουν διαμορ-
φωτές των δικών τους ενεργειών. Να πάρουν τον έλεγχο του εαυτού τους 
καθώς μεγαλώνουν» 14.

11. Μ. Montaigne, Δοκίμια, μτφρ. Θ. Νάκας, εκδ. Κάλβος, Αθήνα 1979, σ. 96.
12. http://www.lifo.gr/team/selides/48203.
13. Α. Ε. Παπάς, Η Αντιπαιδαγωγικότητα της Παιδαγωγικής, εκδ. Δελφοί, Αθήνα 1990, σ.8.
14. M. Παπά, Ο Albert Bandura, η κοινωνικογνωστική μάθηση μέσω προτύπων. Παιδαγωγική και 
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Σαφή πρότυπα με σκόπιμες επιδράσεις και συνειδητές εκκλήσεις εκτί-
θενται στο κείμενο της Laura Huxley, με τον τίτλο «Οι αγέννητοι κάνουν 
έκκληση» 15. «… Μη μάς δίνετε έναν κόσμο οργής και φόβου, γιατί ο νους 
μας θα είναι οργή και φόβος. Μη μας δίνετε βία και μολυσμένο αέρα, γιατί 
το σώμα μας θα είναι αρρώστια και απέχθεια. Καλύτερα να μείνουμε εδώ 
που είμαστε, παρά να μας φέρετε, σε μια ανθρωπότητα βασανισμένη και 
αυτοκαταστροφική. Άντρες και γυναίκες που ζείτε στη Γη, Είστε δημιουρ-
γοί μας. Εμείς, οι αγέννητοι σας ικετεύουμε: Αν είστε έτοιμοι να αγαπήσετε 
και ν’ αγαπηθείτε, προσκαλέστε μας σε αυτή τη Γη, των Χιλίων Θαυμάτων, 
κι εμείς θα γεννηθούμε, για να αγαπάμε και να αγαπιόμαστε». 

Ο Halil Guibran καταφέρεται κατά των προτύπων που καλλιεργούν τον 
παιδαγωγικό ναρκισσισμό με την καινοφανή θέση του: « …Τα παιδιά σας 
δεν είναι παιδιά σας. Είναι οι γιοι και οι κόρες της λαχτάρας της ζωής για τη 
ζωή. Έρχονται στη ζωή με τη βοήθειά σας, αλλά όχι από σάς, και μ’ όλο που 
είναι μαζί σας, δεν ανήκουν σε σάς» 16.

Ο Denis de Rougemont17, απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και τους 
καλεί να συνειδητοποιήσουν την αληθινή έννοια του ρήματος: εκ-παι-
δεύω: «Εκ-παιδεύω: πρόθεση εκ-ρήμα παιδεύω: σημαίνει οδηγώ προς 
τα έξω. Οδηγώ το άτομο απ’ την αμάθεια στη γνώση, απ’ το ένστικτο 
στον κριτικό λογισμό, απ’ το βασίλειο της αδιαμφισβήτητης και προστα-
τευτικής ιερότητας, στην προσωπική περιπέτεια, στην αυτονομία, στην 
ανάληψη κινδύνου». Ο Rougemont χρησιμοποιεί το ουσιαστικό «αυτο-
νομία». Πιστεύει ότι το μέλλον της Ενωμένης Ευρώπης εξαρτάται από 
τους εκπαιδευτικούς: «Όταν λέμε πως όλα εξαρτώνται απ’ την παιδεία, 
είναι σα να λέμε πως το παν εξαρτάται απ’ τους παιδαγωγούς κι απ’ τη 
διαμόρφωσή τους» 18.

O Rousseau απευθύνεται στους Δασκάλους: «Νεαροί Δάσκαλοι σκε-
φτείτε, σας παρακαλώ, τούτο το παράδειγμα και θυμηθείτε ότι, κάθε τι, 
τα μαθήματά σας πρέπει να γίνονται περισσότερο με πράξεις και όχι 
με λόγια, γιατί τα παιδιά ξεχνούν εύκολα αυτό που λένε και αυτό που 
τους λένε, αλλά όχι αυτό που έχουν κάνει κι εκείνο που τα έχουν βάλει 
να κάνουν»19. Για την αυτοπραγμάτωση και την ηθική αγωγή του παι-

ψυχολογική διάσταση. Θεωρία και πράξη, 6, Αθήνα 2015.
15. D. Whitmor, Η Χαρά της Μάθησης, μτφρ. Κ. Δάλκας, Αθήνα 1997, σσ. 15-16.
16. H. Guibran, Ο Προφήτης. Ο κήπος του Προφήτη, μτφρ. Ε. Γράψα, Αθήνα 1974, σ. 33.
17. D. Rougemont, Lettre ouverte aux Européens, μτφρ. Τ. Χατζηαναγνώστου. εκδ. Δίπτυχο, Αθήνα 1973, σ. 88.
18. Ό.π., σ. 85. 
19. J. J. Rousseau, Émile, ou De l' éducation (Αιμίλιος ή για την εκπαίδευση), τόμ. Α΄, εκδ. Αναγνωστίδης, 
Αθήνα χ.χ., σ. 111.

μόνικα Α. Παπά, βασιλική-Γκλόρια Α. Παπά
Η σχέση παιδαγωγού-παιδαγωγούμενου στην ελληνική και ξένη λογοτεχνία: παιδαγωγική …



547

διού ο Rousseau προκρίνει τον ειλικρινή διάλογο και εισηγείται ένα μά-
θημα ηθικής20:

«Δάσκαλος: Δεν πρέπει να το κάνεις αυτό.
Παιδί: Και γιατί δεν πρέπει να το κάνω;
Δάσκαλος: Επειδή είναι κακό.
Παιδί: Κακό! Τι είναι κακό;
Δάσκαλος: Αυτό που σού απαγορεύουν.
Παιδί: Τι κακό υπάρχει στο να κάνεις κάτι που σου απαγορεύουν;
Δάσκαλος: Σε τιμωρούν που δεν υπάκουσες.
Παιδί: θα το κάνω έτσι να μην μάθουν τίποτα.
Δάσκαλος: Θα σε παραμονέψουν.
Παιδί: Θα κρυφτώ.
Δάσκαλος: Θα σ’ ερωτήσουν.
Παιδί: Θα πω ψέματα.
Δάσκαλος: Δεν πρέπει να λέμε ψέματα.
Παιδί: Γιατί δεν πρέπει να λέμε ψέματα.
Δάσκαλος: Επειδή δεν κάνει κ.λπ.».

O Rousseau θα υποστηρίξει ότι η ηθική και η αρετή δε διδάσκονται με 
διαλέξεις αλλά με παραδείγματα και με πράξεις. «Δεν μπορώ παρά να επα-
ναλαμβάνω πως, για να είσαι κύριος του παιδιού, πρέπει να είσαι κύριος 
του εαυτού σου»21. 

Ο Brecht μας στέλνει το δικό του μήνυμα για την παιδαγωγική σχέση με 
τα ποίημά του: Η Δαμασκηνιά22. Η δαμασκηνιά περιβάλλεται από κάγκελο. 
Ο A. S. Neill θα διατυπώσει την καινοφανή και «αήθη» πρότασή του: «Προ-
τιμώ ένα σχολείο που βγάζει ευτυχισμένους σκουπιδιάρηδες παρά νευρω-
τικούς σοφούς»23. Το κείμενο του B. Brecht έχει ως εξής: «Μια μικρή δαμα-
σκηνιά στέκεται στην αυλή. Μόνο που δε θα ‘λεγες πως είναι δαμασκηνιά. 
Ένα κάγκελο τριγύρω έχει και κανένας να την κόψει δεν μπορεί. Άλλο πια 
δε μεγαλώνει αν και θα το ‘θελε πολύ. Αυτό δε γίνεται με τόσο λίγο ήλιο πού 
‘χει. Δεν θα ‘λεγες πως είναι δαμασκηνιά, αφού δαμάσκηνα ποτέ δεν κάνει. 
Κι όμως είναι δαμασκηνιά, μπορείς από τα φύλλα να το δεις»24.

20. Ό.π., σσ. 96-97.
21. Ό.π., σ. 107.
22. Μ. Παπά, The Plum Tree by Bertolt Brecht, a poem over time, Analysis and critical consideration 
of its morals for children. International conference, The child and the book- “Time, Space and Memory 
in Literature for Children and Young Adults” Athens, April, 10-12, 2014, National and Kapodistrian 
University of Athens, Faculty of primary education. Friday, April 11, 2014. 
23. A.S. Νeill, ό.π., σ. 37.
24. M. Hoyles (Εd), The politics of literacy, μτφρ. Κ. Σύρρου, εκδ. Θεωρία, Αθήνα 1981, σ. 161.
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Τα υποκοριστικά ονόματα των μαθητών απαγορεύονται και η εγκεφαλι-
κή μάθηση με τους ορισμούς και τη λεξιμανία φαίνεται στον υποτιθέμενο 
διάλογο που ακολουθεί μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών25: «Μαθήτρια 
αριθμός είκοσι», είπε ο κύριος Γκραντγκράιντ, δείχνοντάς την με το τετρά-
γωνο δάχτυλο του. «Δεν το ξέρω αυτό το κορίτσι. Ποιο είναι αυτό το κορί-
τσι;». «Σίσσυ Τζιούπ, κύριε», εξήγησε ο αριθμός είκοσι, αφού κοκ κίνισε, ση-
κώθηκε κι έκανε μια υπόκλιση. «Σίσσυ, πες μου τώρα τον ορισμό του αλό-
γου». Η Σίσσυ Τζιούπ τρόμαξε στην κυριολεξία μ’ αυτή τη δια ταγή. «Μπί-
τζερ», είπε ο Τόμας Γκραντγκράιντ. «Δώσε μας τον ορι σμό του αλόγου». «Τε-
τράποδο. Χορτοφάγο. Σαράντα δόντια, δηλαδή, εικοσιτέσσερις μασητήρες 
τέσσερις κυνόδοντες και δώδεκα κοπτήρες. Αλλάζει τρίχωμα την άνοιξη. 
στις ελώδεις χώρες, αλλάζει και οπλές»26.

Η ΚρΙΤΙΚΗ θΕΩρΗΣΗ ΤΟυ θΕμΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΟΝ ΓΕΝΕΣθΑΙ

Στην ελληνική λογοτεχνία είναι έντονη η αυταρχική δομή τού εκπαιδευτι-
κού συστήματος, στο λεγόμενο δασκαλοκεντρικό σχολείο. Είναι όμως λά-
θος να επικρίνει κανείς τους πράξαντες αντί να επικρίνει την πράξη. Είναι 
επομένως λάθος να ρίξει κανείς «τον λίθο του αναθέματος» σε αυτούς τους 
δασκάλους, που παρά τις αντιπαιδαγωγικές τους ενέργειες αγωνίστηκαν για 
την ελληνική γλώσσα και τις αξίες με την παιδαγωγική της δικής τους επο-
χής. Μπορούμε όμως να διακρίνουμε και τις φωτεινές εξαιρέσεις, όπως κα-
ταγράφονται στο κείμενα του Κονδυλάκη, όπου ο δάσκαλος καλεί τους μα-
θητές να υπογράψουν ένα συμβόλαιο τιμής και να υιοθετήσουν το τρίπτυ-
χο: Συνδιοίκηση-συναπόφαση-συνευθύνη. 

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Laura Haxley στο κείμενό της με 
την προσευχή των αγέννητων. Οι αγέννητοι θέτουν ορισμένες προϋποθέ-
σεις, πριν γεννηθούν, για να γεννηθούν στη γη. Θέλουν αγάπη, καθαρό αέ-
ρα, καθαρό νερό, ειρήνη, όχι βία, μίσος και πολέμους. Αξιοποιούν την κα-
τατεθειμένη εμπειρία και τη σημασία της πολιτισμικής ώσμωσης, το δίλημ-
μα για την πρόωρη μάθηση, αλλά και τη φροντίδα για την προσχολική και 
σχολική ηλικία, αφού: « Ό,τι δε μαθαίνει ο Γιαννάκης δεν το μαθαίνει αργό-
τερα και ο Γιάννης»27. Τη ρήση του E. Claparède για τον γυρίνο και τον βά-
τραχο28: «Ίσως το να περνά ο βάτραχος από την κατάσταση του γυρίνου να 

25. C. Dickens κ.ά., ό.π., σσ. 23-24. 
26. Ό.π., σσ. 28-29.
27. Was Haenschen nicht lernt, lernt Hans nimmermeher.
28. E. Claparède, Ψυχολογία του παιδιού, μτφρ. Χ. Πάτσης, Αθήνα 2010, σ. 13.
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είναι ένας ελιγμός…Μη νομίζετε ότι θα επισπεύδαμε πολύ το σχηματισμό 
των ώριμων βατράχων κόβοντας την ουρά των γυρίνων{…} πράγμα που 
θα γινόταν εάν οι βάτραχοι είχαν σχολεία». 

Οι παιδαγωγοί δεν παραβλέπουν την καινοφανή θέση του A. S. Neill: 
«Προτιμώ ένα σχολείο που βγάζει ευτυχισμένους σκουπιδιάρηδες παρά νευ-
ρωτικούς σοφούς»29. Επομένως το δέον γενέσθαι, για να είναι όντως δέον, 
πρέπει να έχει ανοιχτούς δέκτες και να γίνεται αντικείμενο συζήτησης με 
συμμετοχή τόσο των παιδαγωγών όσο και των παιδαγωγούμενων. Η απο-
τελεσματικότητα αυτής της προσδοκίας θα ευοδωθεί «Όταν και οι παιδα-
γωγούμενοι, παιδαγωγούν τους παιδαγωγούντες»30.
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AbstrAct

In our work we focus our research to the pedagogical relationship between 
teacher and student, through the works of older and more recent Greek and 
foreign literature in a pedagogical, didactic and psychological dimention. 
The texts show the gradual transition from the Procrustean school and 
the school of Eurotas to the democratic school, which is based on the cue: 
Aus dem Kinde aus, and also: hands of the child, equality and reciprocity 
between teacher and student.
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Η κοινωνικοπολιτική - παιδαγωγική διάσταση 
της δυστοπίας στη λογοτεχνία 

για παιδιά και νέους

Κυριακή Σωτηριανού

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο 21ος αιώνας βρίσκει τα δυστοπικά μυθιστορήματα ανάμεσα στις πρώτες 
λογοτεχνικές επιλογές βιβλίων που γίνονται τόσο από παιδιά, όσο και από 
νέους. Πριν εστιάσουμε στις παιδαγωγικές διαστάσεις δίνοντας έμφαση 
στην κοινωνικοπολιτική διαπαιδαγώγηση του φαινομένου αυτού, είναι εύ-
λογο να ορίσουμε τον όρο δυστοπία. Για να το σκοπό αυτό, θα ανατρέξου-
με αρχικά στον όρο «ουτοπία» που πρώτος εισήγαγε ο Thomas More στο 
ομώνυμο έργο του το 1556. Οι μελετητές διαφωνούν στην απόδοση ενός 
καθολικού ορισμού, ανάλογα με τις παραμέτρους που εξετάζονται ανά πε-
ρίπτωση. Οι παράμετροι όπου μπορεί να ενυπάρχει το ουτοπικό στοιχείο 
είναι είτε εντός της μορφής του έργου, είτε στο θεματικό μήνυμα του συγ-
γραφέα, είτε στην πρόθεσή του να απεικονίσει ένα ιδανικό ή εφιαλτικό κό-
σμο, είτε στις προθέσεις και τις πεποιθήσεις των χαρακτήρων που ζουν 
στην πλασματική κοινωνία ή ακόμη και στην ανταπόκριση του αναγνώ-
στη. Μπορεί επίσης να είναι ένα συνονθύλευμα των παραπάνω, όπως το 
έργο του More. Στην καθημερινότητα, ο όρος ουτοπικός έχει επιφορτιστεί 
αρνητικά, ως κάποιος που δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Μια δι-
άσημη χρήση του όρου «ουτοπικός» σήμερα είναι η λειτουργία του ως μέ-
σου απόρριψης και αποδοκιμασίας ενός μη πρακτικού σχεδίου ή οράμα-
τος. Οι παραπάνω ορισμοί ωστόσο, δεν μπορούν να ορίσουν με επιτυχία 
την σοβαρότητα της ουτοπικής λογοτεχνικής γραφής αλλά και σκέψης, 
όπως για παράδειγμα την ποικιλία των σκοπών για τους οποίους γράφο-
νται (Hintz et al., 2003: 2).

1. ΔΙΑΧΩρΙζΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟυΤΟΠΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔυΣΤΟΠΙΑ

1.1 Οριοθέτηση των δύο εννοιών πάνω σε μία νοητή κλίμακα
Συνοπτικά, μπορούμε να περιγράψουμε ως ουτοπία μία ιδανική ανύπαρ-
κτη κοινωνία που είναι καλύτερη από αυτή του αναγνώστη. Η κοινωνία αυ-
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τή αποπειράται να φτάσει στην τελειότητα και έχει οριοθετημένο κοινω-
νικό σύστημα, το οποίο και περιγράφεται με συγκεκριμένες λεπτομέρειες, 
εξασφαλίζοντας την ευτοπία. (Sargent, 1994). Μολονότι, ο More εισήγαγε 
τον παραπάνω όρο, θα πρέπει να αναφέρουμε πως λογοτεχνικά και φιλο-
σοφικά ψήγματα ουτοπίας υπήρχαν ανέκαθεν στις κοινωνίες του ανθρώ-
που, ήδη από την αρχαιότητα με την Πολιτεία του Πλάτωνα ή και ακόμη πα-
λιότερα με την μεταθανάτια ζωή στις θρησκείες, όπως ο λόγος για Παρά-
δεισο. Η πεποίθηση για ένα καλύτερο και δικαιότερο κόσμο υπήρχε πάντα 
στους ανθρώπους (Papantonakis, 2011).

Η δυστοπία, από την άλλη πλευρά, είναι μία κοινωνία στην οποία η προ-
σπάθεια για καλυτέρευση των συνθηκών ζωής απέτυχε. Η κοινωνία εδώ, 
είναι διακριτά χειρότερη από αυτή του αναγνώστη. Η δυστοπική κοινωνία 
ταλανίζεται από δυστυχία και απαισιοδοξία και στο επίκεντρο των αιτιών 
βρίσκονται κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα. Μάλιστα, στα δυστοπικά 
μυθιστορήματα για παιδιά και νέους παρατηρούμε την έμφαση της κοινω-
νίας αυτής στο ψέμα, την ανουσιουργό  λειτουργία της. Το παιδί- έφηβος 
ανακαλύπτοντας τα, βρίσκεται αντιμέτωπο με τους διεφθαρμένους ενή-
λικες. Ένα ακόμα βασικό χαρακτηριστικό των δυστοπιών είναι η σύνθεση 
ενός σκηνικού που επιτρέπει την περιγραφή της κοινωνίας, έτσι ώστε να 
αντανακλά τις ανησυχίες του αναγνώστη. Αυτές οι αρνητικές πτυχές του 
δυστοπικού κόσμου αποκαλύπτονται κατά κύριο λόγο σταδιακά από τον 
πρωταγωνιστή του βιβλίου. Η επικέντρωση του δυστοπικού κανόνα πάνω 
στον πρωταγωνιστή μπορεί να προσφέρει μια εναλλακτική προσέγγιση 
του ορισμού. Ενώ στην ουτοπία γίνεται αγώνας για να επιτευχθεί η τελειό-
τητα, στην δυστοπία παρατηρούμε αγώνα για την επιβίωση. Με δαρβινι-
στικούς όρους  θα μπορούσαμε να κάνουμε λόγο ακόμα και για την επιβί-
ωση του ισχυρότερου (Konopka, 2015: 4). Οι δυστοπίες δεν μας λένε πώς 
να χτίσουμε έναν καλύτερο κόσμο αλλά επικεντρώνονται στο πώς να μην 
καταστρέψουμε αυτόν που έχουμε. Στο βιβλίο-μελέτη Οι Αρχαιολογίες του 
μέλλοντος ο Jameson υποστηρίζει πως μια κριτική δυστοπία είναι διαφο-
ρετική από μία αντι-ουτοπία, καθώς η πρώτη εμπεριέχει το θετικό δυνα-
μικό των ανθρώπινων κοινωνικών δυνατοτήτων που ενισχύει την ελπίδα.

Ένα απαραίτητο στοιχείο για ένα έργο που χαρακτηρίζεται ουτοπικό ή 
δυστοπικό, είναι η συνειδητά δοσμένη κοινωνική οργάνωση. Δεδομένου 
αυτού, δεν μπορούμε συλλήβδην να συμπεριλάβουμε όλη την παιδική λο-
γοτεχνία που έχει ως επίκεντρο ένα θετικό, χαρούμενο και ευτυχισμένο πε-
ριβάλλον στην ουτοπική λογοτεχνία. Υπάρχουν αρκετά κείμενα που απεικο-
νίζουν την εκπλήρωση των επιθυμιών, κόσμους γεμάτους απολαύσεις, ευ-
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χάριστες στην όραση, την ακοή και την γεύση. Τέτοια βιβλία που δείχνουν 
τον κόσμο να βυθίζεται μέσα στην ηδονιστική φαντασία, στον οποίο ο κα-
θένας λαμβάνει ό,τι αναζητά, πρέπει να διακρίνονται από τις ουτοπίες. Εάν 
το κείμενο δεν περιέχει μία κοινωνική διάσταση ή δεν προσφέρει την πε-
ριγραφή ενός συλλογιστικού συστήματος οργάνωσης, δεν είναι ουτοπία. 
Η Hintz (2003) παραθέτει στην εισαγωγή του βιβλίου της ένα παράδειγμα 
χαρακτηριστικό της δυσκολίας του εάν πρέπει να εντάξουμε ένα παιδικό 
βιβλίο ή όχι στην ουτοπική λογοτεχνία. Πρόκειται για το «Ο Τσάρλι και το 
εργοστάσιο σοκολάτας» του Dahl. Πέρα από τις απολαύσεις που περιγρά-
φονται, η υποβόσκουσα δομή στο εσωτερικό του εργοστασίου μας κάνει 
να διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας για την ταξινόμηση του.

Ολοκληρώνοντας τους παραπάνω ορισμούς, είναι ενδιαφέρον να επι-
σημάνουμε πως καθώς στον δυτικό κόσμο υπάρχει η τάση της ρομαντικής 
θέασης της παιδικής ηλικίας, συναντούμε συχνότερα ουτοπικές καταστά-
σεις σε βιβλία που απευθύνονται σε μικρότερες ηλικίες. Αντίθετα, οι δυ-
στοπίες προτείνονται για μεγαλύτερα παιδιά, καθώς η δυστοπία μπορεί να 
λειτουργήσει και ως ισχυρή αλληγορία για την εφηβεία όπως θα δούμε και 
παρακάτω (Παπαντωνάκης, 2009: 8). Πολύς λόγος επίσης υπάρχει για το 
εάν αυτός ο τύπος μυθιστορημάτων αποτελεί ένα ξεχωριστό λογοτεχνικό 
είδος. Ο Γεώργιος Παπαντωνάκης που έχει μελετήσει διεξοδικά τα παιδικά 
κείμενα επιστημονικής φαντασίας φαίνεται να υποστηρίζει πως μπορεί να 
μην αποτελούν ένα λογοτεχνικό είδος, σίγουρα όμως δεν αποτελούν και 
υπο-είδος, όπως αρκετοί θέλουν να ισχυρίζονται, και θεωρεί πως πρόκει-
ται για «μια ιδιαίτερη ταξινομική κατηγορία παιδικής/ νεανικής λογοτεχνίας, 
τη δυστοπική/ουτοπική επιστημονική φαντασία» (Papantonakis, 2011: 345).

Έχοντας εξετάσει και ορίσει την ουτοπία και την δυστοπία προκύπτει ο 
εξής προβληματισμός: σε ποιο σημείο η ουτοπική προσπάθεια, συνεργα-
σία και συμβολή μετατρέπεται σε δυστοπική συμμόρφωση; Σύμφωνα με 
τον παραπάνω προβληματισμό η ουτοπία και η δυστοπία είναι σημεία πά-
νω σε ένα φάσμα και όχι αντίθετες έννοιες. Ο Sargent υποστηρίζει πως η 
μόδα αλλάζει στην ουτοπία με την πάροδο του χρόνου. Ένας ακόμα εν-
διάμεσος όρος είναι αυτός της ευτοπίας, που είναι η κοινωνία που ο σύγ-
χρονος αναγνώστης οραματίζεται ως καλύτερη από αυτή που ζει και που 
ο συγγραφέας είχε πρόθεση να του δείξει μέσα από το ουτοπικό/δυστοπι-
κό του έργο. Ένας σημερινός αναγνώστης πιθανότατα να τρομοκρατηθεί 
από την προοπτική μίας ευτοπίας του 16ου αιώνα, παρά τις θετικές προθέ-
σεις του συγγραφέα. Το ίδιο ενδεχομένως να συμβεί και με έναν αναγνώστη 
του 16ου αιώνα που του παρουσιάζεται μια ευτοπία του 20ου αιώνα. Στην τε-
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λευταία περίπτωση δεν θα μας έκανε εντύπωση τα σημερινά έργα να αντι-
μετωπίζονταν ως σατανικά και να καίγονταν στην πυρά. Το πιο σύνηθες 
ωστόσο, είναι η αλλαγή της προοπτικής μέσα στο ίδιο το έργο. Φαινομε-
νικά ουτοπικές κοινωνίες εκτίθενται τελικά ως δυστοπίες ή οι χαρακτήρες 
διαφωνούν για την ιδανικότητα τους μετά την αποκάλυψη ή την συντέλε-
ση κάποιων γεγονότων. Μερικά παραδείγματα τέτοιων λογοτεχνικών κοι-
νωνιών είναι από την ξένη λογοτεχνία τα βιβλία Απόκλιση της Roth, Ο Δω-
ρητής της Lowry, Το Ταίρι της Condie και το Uglies του Westerfeld, ενώ στην 
ελληνική βιβλιογραφία βρίσκουμε Το Μήνυμα του Βασίλη Παπαθεοδώρου.

Βιβλία σαν αυτά που προαναφέρθηκαν υπενθυμίζουν στον νεαρό ανα-
γνώστη την διπλή όψη των νομισμάτων. Μπορεί για παράδειγμα η κλωνο-
ποίηση ζώων, λαχανικών ακόμα και ανθρώπων να βοηθήσει ενδεχομένως 
στην εξάλειψη της πείνας και των ασθενειών αλλά μπορεί κάλλιστα να οδη-
γήσει και σε αρνητικά αποτελέσματα όπως στην μηχανοποίηση του φυσι-
κού κόσμου και των ανθρώπων όπως τα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Έτσι 
και η προσπάθεια των ανθρώπων για την δημιουργία πιο δίκαιων και σο-
σιαλιστικών κοινωνιών μπορεί να οδηγήσει σε διεστραμμένες κοινωνίες, 
δηλαδή δυστοπίες.

2. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔυΣΤΟΠΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Και με την παραπάνω παραδοχή θα ξεκινήσουμε την εστίαση μας στις παι-
δαγωγικές διαστάσεις που μπορεί να προσφέρει η συγκεκριμένη κατηγορία 
μυθιστορημάτων στα παιδιά, τους εφήβους και τους νέους αναγνώστες. Γε-
γονός αποτελεί πως αν κάποιος ζητήσει σήμερα την βοήθεια κάποιου πω-
λητή ή υπαλλήλου για την επιλογή ενός βιβλίου για αγορά ή δανεισμό που 
προορίζεται για ένα παιδί άνω των 11, είναι ιδιαίτερα πιθανό η πρόταση να 
αφορά κάποιο νεανικό δυστοπικό μυθιστόρημα. Αν και υπήρχαν στα ρά-
φια δεκαετίες τώρα βιβλία με τέτοιο θεματικό περιεχόμενο, 21ος αιώνας τα 
βρίσκει στο απόγειο της φήμης τους. Γονείς, εκπαιδευτικοί, κριτικοί ακόμη 
και συγγραφείς προβληματίζονται με την αυξανόμενη δημοτικότητα των 
δυστοπιών σε παιδιά και νέους αναρωτώμενοι σχετικά με την λογοτεχνι-
κή τους αξία, τις διδακτικές προεκτάσεις ακόμα και την απαισιοδοξία που 
μπορεί να προβάλλουν για το μέλλον. 

2.1 Επιφυλάξεις για την αξία δυστοπικών λογοτεχνικών έργων
Οι επιφυλάξεις που διατυπώνονται δεν είναι λίγες. Η αρνητική κριτική έχει 
θίξει το μήνυμα που διαπερνά τα βιβλία αυτά από πολλές διαφορετικές οπτι-
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κές. Ο γνωστός συγγραφέας John Green, που συγκαταλέγεται στους ευπώ-
λητους συγγραφείς νεανικών κοινωνικό-ρομαντικών μυθιστορημάτων, υπο-
στήριξε σε σχετικό του άρθρο στην NY Times πως η έκρηξη του δυστοπι-
κού μυθιστορήματος προμηνύει στην ουσία σε παιδιά και νέους πως το μέλ-
λον θα είναι αναπόφευκτα ζοφερό. Σε συνέχεια αυτής της σκέψης πολλοί 
ισχυρίζονται πως τα παιδιά δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν μια καθαρή 
δυστοπία χωρίς ελπίδα, ενώ ταυτόχρονα όταν υπάρχει ελπίδα ελλοχεύει ο 
κίνδυνος να μην αντικατοπτρίζεται η πραγματικότητα της καθημερινότη-
τας. Μάλιστα η Bertagna μιλά για εθισμό των νέων στην καταστροφή, λόγω 
της καθημερινής τροφής τρόμου, πολέμου, βίας, ύφεσης, ασθενειών κ.τ.λ.

2.2 Πού κατατάσσεται το δυστοπικό μυθιστόρημα;
Το νεανικό δυστοπικό μυθιστόρημα έχει τις ρίζες του αρχικά στη γενικότερη 
παράδοση της ουτοπικής/δυστοπικής λογοτεχνίας και έπειτα στην επιστημο-
νική φαντασία και την παιδική λογοτεχνία. Μπορεί κανείς να βρει μέσα στις 
ιστορίες αυτές οικείες λογοτεχνικές αφηγηματικές δομές όπως η περιπέτεια, 
το Bildungsroman αλλά και τον ρομαντισμό. Αν και κάποιοι κοντόφθαλμα βιά-
ζονται να χαρακτηρίζουν το νεανικό δυστοπικό μυθιστόρημα σύμφυρμα όλων 
των παραπάνω που χρησιμοποιεί την ετικέτα της «δυστοπίας» για αύξηση των 
πωλήσεων, δεν μπορούμε παρά να δούμε και την θετική πλευρά αυτού του 
μίγματος. Είτε τα παιδιά θα βρουν προσιτό και γνώριμο αυτό το συνδυαστικό 
τρόπο αφήγησης είτε για κάποια παιδιά χωρίς μεγάλη αναγνωστική εμπειρία 
θα είναι η πρώτη γνωριμία με αυτές τις καθοριστικές αφηγηματικές δομές για 
την λογοτεχνία δίνοντας τους μία νέα πνοή (Basu et al., 2013: 6). 

2.3 Λόγοι δημοφιλίας αυτών των βιβλίων
Η υπερβολική έλξη των παιδιών, των εφήβων και των νέων για αυτά τα βι-
βλία μάς κάνει να πιστεύουμε πως πρόκειται για κάτι παραπάνω από επι-
τυχές μάρκετινγκ. Τι είναι, λοιπόν, αυτό που μαγνητίζει το ενδιαφέρον για 
αυτά τα βιβλία; Είναι λογικό να μην υπάρχει μια και μόνο απάντηση σε αυ-
τό το ερώτημα, όμως οι διαφορετικές απόψεις συνθέτουν ένα ιδιαίτερα εν-
διαφέρον παζλ. Κατ’ αρχήν δεν είναι λίγες οι φορές που τα παιδιά ταυτίζο-
νται με τους ήρωες ως προς την καταπίεση που δέχονται από τον ενήλικο 
κόσμο. Έπειτα ο φόβος και η ανησυχία για πόλεμο, τρομοκρατία, κλιματική 
αλλαγή, οικονομική δυσπραγία, διαίρεση τάξεων και γενικότερα ένα αβέ-
βαιο κλίμα για πολύ κόσμο οδηγεί τους εφήβους στην ανάγνωση τέτοιων 
μυθιστορημάτων που εξετάζουν τέτοια φαινόμενα από την ματιά συνομη-
λίκων τους που παλεύουν για κάτι καλύτερο.
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Τα προβλήματα του αναγνώστη ξεθωριάζουν μπροστά στα προβλήματα 
του λογοτεχνικού ήρωα και αυτό αναπάντεχα δίνει παρηγοριά στον έφηβο 
(Fraustino, 2011). Σε αντίθεση με τα παραπάνω υπάρχει και η άποψη πως 
η δημοτικότητα των δυστοπιών έγκειται στην διαφυγή από την πραγματι-
κότητα και την ψυχαγωγία την οποία προσφέρουν. Η συγγραφέας Magie 
Stiefvater υποστηρίζει πως αν οι δυστοπίες αντανακλούσαν τον κόσμο μας, 
τότε δεν θα είχαμε το στοιχείο της διαφυγής και της απόδρασης. Αυτό που 
ελκύει κατά την γνώμη της τους νέους στις δυστοπίες είναι η ανάγκη τους 
να βρουν για τι είναι σωστό να αγωνίζονται. Στα βιβλία αυτά οι ήρωες πα-
σχίζουν να μάθουν ποιο είναι το σωστό και δίκαιο και ποιο το λάθος κι άδι-
κο. Τέλος, ο Jack Zipes προτείνει μια συνδυαστική εκδοχή. Ο ίδιος υποστη-
ρίζει πως όσο τα νέα παιδιά ελέγχονται και επιτηρούνται όλο και περισσό-
τερο, ταυτόχρονα με την αυξανόμενη επιρροή των ΜΜΕ και των μέσων κοι-
νωνικής δικτύωσης, τόσο εκείνα επιθυμούν να πάρουν τον έλεγχο στα χέ-
ρια τους μόλις τους δοθεί η ευκαιρία. Τα βιβλία αυτά καλύπτουν την ανάγκη 
των εφήβων για δύναμη να αλλάξουν τον κόσμο μέσα από τους γενναίους 
και αληθοφανείς ταυτόχρονα πρωταγωνιστές των δυστοπιών.

Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην εύλογη μελέτη τέτοιων έργων με σκο-
πό να αναδειχθούν τόσο οι αισθητικές ιδιότητες που διαθέτουν, όσο και 
οι κοινωνικοπολιτικές πτυχές τους. Ο κοινωνικοπολιτικός αντίκτυπος των 
δυστοπικών μυθιστορημάτων, αν και εμφανής από τον ήδη αναφερόμενο 
ορισμό της δυστοπίας, πολλές φορές τίθεται υπό αμφισβήτηση. Η προτί-
μηση αυτών των βιβλίων από τις νεαρές ηλικίες σε συνδυασμό με τις κοι-
νωνικοπολιτικές πτυχές τους έρχεται σε αντίθεση με την πεποίθηση και τις 
έρευνες που θέλουν τους σημερινούς νέους πολιτικά απαθείς και αδιάφο-
ρους απέναντι στα παγκόσμια (και μη) κοινωνικά και πολιτικά προβλήμα-
τα. Οι Hall & Slade (2011) υποστηρίζουν πως τα βιβλία αυτά αντικαθρεπτί-
ζουν τους ενήλικους φόβους των συγγραφέων παρά των νέων. Παρότι, οι 
συγγραφείς μπορεί να έχουν στο μυαλό τους έναν κοινωνικοπολιτικό σχο-
λιασμό πίσω από τους ενήλικους φόβους τους για ένα αβέβαιο μέλλον, εν-
δεχομένως στα χέρια των νεαρών αναγνωστών να μετατρέπονται σε ένα 
διαφορετικό εργαλείο. Οι τρόποι που οι νέοι διαβάζουν τα βιβλία που λί-
γο-πολύ τοποθετούμε μπροστά τους μπορεί να διαφέρει και να μην συμ-
μορφώνεται στους εμπορικούς στόχους. 
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3. Η ΔυΣΤΟΠΙΑ ΩΣ ΑΛΛΗΓΟρΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕφΗβΕΙΑ

3.1 Σύνδεση της δυστοπίας με την εφηβεία
Δύο είναι οι βασικοί πυλώνες διάρθρωσης της βιβλιογραφίας που μελετή-
σαμε σε σχέση με τον παιδαγωγικό ρόλο αυτών των βιβλίων. Ο πρώτος πυ-
λώνας εξετάζει την δυστοπία ως μία αλληγορία για την εφηβεία και τον αντί-
κτυπο της ενηλικίωσης στον νέο. Αυτό που παραβλέπεται από αρκετούς θι-
ασώτες αυτής της εκδοχής είναι το κοινωνικό σχόλιο που ενυπάρχει στην 
αλληγορία της δυστοπίας για την εφηβεία. Τόσο οι Hall & Slade όσο και η 
Laura Miller σε σχετικά τους άρθρα υποστηρίζουν το περιορισμένο αντί-
κτυπο αυτών των αναγνωσμάτων ως πολιτικά κείμενα με κοινωνικό σχο-
λιασμό την στιγμή που η σύνδεση της εφηβείας με τις δυστοπίες συμπερι-
λαμβάνει θέματα ελευθερίας και αυτονομίας των εφήβων από τους ενήλι-
κες και την κοινωνία συνολικά.

Ο συγγραφέας της τριλογίας Uglies, Scott Westerfeld, υποστηρίζει πως 
κατά την διάρκεια της εφηβείας η εξουσία, σε οποιαδήποτε μορφή της εμ-
φανίζεται καταπιεστική και κανείς δεν νιώθει υπό επιτήρηση περισσότερο 
από έναν έφηβο. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει «Τα σχολεία είναι χώροι όπου οι 
έφηβοι υπόκεινται σε κανόνες ένδυσης, έχουν μερικά δικαιώματα της ελευθερί-
ας λόγου και συνεχώς επιτηρούνται την ώρα που σηκώνονται και κάθονται στο 
χτύπημα ενός κουδουνιού. Είναι λοιπόν να απορεί κανείς που τα δυστοπικά μυ-
θιστορήματα μιλούν στην καρδιά των εφήβων;». Ο έφηβος που βρίσκεται στο 
χείλος της ενηλικίωσης μπορεί να δει τα προνόμια της την στιγμή που δεν 
μπορεί να τα απολαύσει στο σύνολο τους. Οι έφηβοι δεσμεύονται από κανό-
νες εκπαιδευτικών και γονιών με λίγη εξουσία πάνω στην ίδια τους την ζωή. 
Επομένως η καθημερινή ζωή του εφήβου μπορεί να παραλληλισθεί και τε-
λικά να ταυτιστεί με την ζωή του δυστοπικού ήρωα σε ένα αυταρχικό περι-
βάλλον. Η καταστροφή λοιπόν ενός συστήματος που δεν αντιμετωπίζει ισά-
ξια τα παιδιά και τους εφήβους μπορεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για αυ-
τούς. Όπως υποστηρίζει και πάλι ο Westerfeld η αποκάλυψη που συναντά-
ται σε πολλά νεανικά δυστοπικά μυθιστορήματα θα μπορούσε να παραλλη-
λισθεί με μία αιώνια χιονισμένη μέρα. Να αποτελέσει μια δικαιολογία για να 
φύγει το βάρος του σχολείου, των εξετάσεων και του συστήματος από την 
πλάτη των νέων αφού δεν θα είναι αυτά που θα καθορίσουν το μέλλον τους. 

3.2 Ο ρομαντισμός στα νεανικά δυστοπικά μυθιστορήματα
Εντωμεταξύ δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και το γεγονός πως στα πε-
ρισσότερα από αυτά τα μυθιστορήματα εμπεριέχουν και μία ρομαντική πλο-
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κή, κάτι που απασχολεί τους εφήβους ιδιαίτερα. Οι ανησυχίες των εφήβων 
για το φλερτ και τον έρωτα προσελκύει το ενδιαφέρον τους σε αυτά τα ανα-
γνώσματα. Ο ρομαντισμός ανάμεσα σε εφήβους συναντάται με διαφορετι-
κό αντίκτυπο στην πλοκή. Οι πολιτικοί στόχοι της πλοκής μπορεί να επιτα-
χυνθούν από τον έρωτα ενός κοριτσιού ή αγοριού για τον/την πρωταγωνι-
στή/-στρια, αφού υπάρχει ο απώτερος σκοπός της δημιουργίας ενός καλύτε-
ρου κόσμου για την ευδοκίμηση του έρωτα. Η μάχη για έναν καλύτερο κόσμο 
είναι παράλληλη με την μάχη για την αγάπη σε πολλές δυστοπίες. Ωστόσο, 
ο ρομαντισμός είναι συντηρητικό είδος που πολύ συχνά δεν υπερβαίνει τις 
κοινωνικές νόρμες και προωθεί κατά κύριο λόγο μόνο τα ετεροφυλικά ζευ-
γάρια συνδέοντας τα με την διαδικασία της ενηλικίωσης (Basu et al., 2013: 8).

3.3 Η δυστοπία κοντά στην φόρμα του Bildungsroman
Με αυτήν την αλληγορία ερχόμαστε, επίσης, πολύ κοντά στην μυθιστορη-
ματική φόρμα του Bildungsroman. Με την χρήση πολιτικής διαμάχης, πε-
ριβαλλοντικής καταστροφής ή άλλες μορφές αναταραχής η δυστοπία γί-
νεται ένας καταλύτης για την επίτευξη της ενηλικίωσης. Τα δυστοπικά μυ-
θιστορήματα για παιδιά και νέους δίνουν βάρος στο πως οι συνθήκες της 
δυστοπίας πιέζουν τους έφηβους πρωταγωνιστές να αφήσουν την παιδική 
αθωότητα και να ωριμάσουν καθώς συνειδητοποιούν την δυσοίωνη πραγ-
ματικότητα στην οποία ζουν (Basu et al., 2013: 6-8). Ο δρόμος προς την ενη-
λικίωση περιλαμβάνει πολλές φορές κοινωνικά τραύματα αλλά και προσω-
πική αφύπνιση. Αυτήν την αφύπνιση την παρατηρούμε εντονότερα στα δυ-
στοπικά μυθιστορήματα όπου ο πρωταγωνιστής αρχικά θεωρεί την κοινω-
νία του ιδανική και στην συνέχεια ανακαλύπτοντας κάποια γεγονότα οδη-
γείται στο συμπέρασμα μιας δυστοπικής κοινωνίας, όπως για παράδειγμα 
στο Ο Δωρητής της Lowry.

Ο Τζόνας, που πρωταγωνιστεί σε αυτό το βιβλίο, δεν έχει κανένα πρό-
βλημα με την τρυφερά ήσυχη κοινότητα του όπου μεγαλώνει μέχρι που 
σκοντάφτει πάνω σε μία δυσαρμονία και έτσι μία ρωγμή ανοίγει στην ου-
τοπική πρόσοψη. Ο δυστοπικός πολίτης μετακινείται από την φαινομενι-
κή ικανοποίηση σε μία εμπειρία αλλοτρίωσης και αντίστασης. Η αφύπνιση 
που αναφέραμε παραπάνω περιλαμβάνει την συνειδητοποίηση για το πό-
σο διεφθαρμένος είναι ο ενήλικος κόσμος όπως για παράδειγμα ότι οι ενή-
λικες λένε ψέματα, οι γονείς έχουν προβλήματα, το σύστημα δεν μπορεί 
να τους παρέχει ολοκληρωτική προστασία και τέλος πως πρέπει να γίνουν 
κύριοι του εαυτού τους. Επιπλέον, στην εφηβεία οι νέοι έρχονται σε επα-
φή με αποφάσεις όπου πήρε η κοινωνία συνολικά. Τα δυστοπικά μυθιστο-
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ρήματα παρουσιάζουν ήρωες και ηρωίδες που έχουν παρόμοια άγχη και 
προβληματισμούς όπως τα όρια της ελευθερίας, το περιθώριο επανάστα-
σης και αλλαγής αλλά και το σημείο όπου η συμμόρφωση υφαρπάζει την 
προσωπική ταυτότητα κάποιου. Στα βιβλία αυτά οι έφηβοι διαβάζουν για 
την ανάγκη της αρχηγίας, το βάρος του να παίρνεις αποφάσεις, την δυνα-
μική των ομάδων για την επιθυμητή αλλαγή στα κακώς κείμενα της κοινω-
νίας (Hintz & Ostry, 2003: 10) αλλά και τους απαραίτητους συμβιβασμούς 
και όρια που οδηγούν σε μία μερική αποδοχή του ελαττωματικού κόσμου 
συμπληρώνοντας την φόρμα του Bildungsroman. Έτσι από τα ατομικά και 
προσωπικά ζητήματα του εφήβου οδηγούμαστε στα κοινωνικά ζητήματα 
που απασχολούν τον έφηβο.

4. Η ΔυΣΤΟΠΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΗΓΟρΙΑ

4.1 Το φαινόμενο της αύξησης εκδόσεων δυστοπικών μυθιστορημά-
των σήμερα 
Ο δεύτερος πυλώνας εξετάζει τα νεανικά δυστοπικά μυθιστορήματα ως 
μια κοινωνικοπολιτική αλληγορία. Η αύξηση εκδόσεων νεανικών δυστοπι-
κών μυθιστορημάτων συνέπεσε με το πολύνεκρο τρομοκρατικό χτύπημα 
της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ. Το δυστοπικό μυθιστόρημα λειτούρ-
γησε σαν μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού και πολιτιστικού φαινομένου 
ως «μηχανισμός αντιμετώπισης» φόβων, ανησυχιών και ανασφαλειών που 
αναδύθηκαν. Οι δυστοπίες προσέφεραν ένα είδος θεραπευτικής κάθαρσης 
από πρωτόγνωρους εθνικούς και παγκόσμιους φόβους εκτοπίζοντας τους 
μέσα σε ένα κλίμα όπου ο εξτρεμισμός και η βία απεικονίζονταν να είναι 
κοντά στον καθένα. Σε συνδυασμό με αυτό, η δυστοπία οδηγεί τους νέους 
αναγνώστες στον κοινωνικοπολιτικό σχολιασμό αναζητώντας την κοινω-
νική αλλαγή εξετάζοντας και επικρίνοντας την καθημερινότητα όπως ανα-
φέρουμε αναλυτικότερα παρακάτω (Ames, 2013).

Τα νεανικά δυστοπικά μυθιστορήματα παρουσιάζουν και αναλύουν ώρι-
μες κοινωνικοπολιτικές ιδέες στο εσωτερικό τους. Το κοινωνικοπολιτικό 
στοιχείο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον πυρήνα της δυστοπίας που δεν 
είναι άλλος από την λεπτομερή προβολή της δομής μίας κοινωνίας όπου οι 
πολίτες της ζουν και υπομένουν εφιαλτικές συνθήκες σε σχέση με την σύγ-
χρονη κοινωνία. Στην συντριπτική πλειοψηφία των νεανικών δυστοπικών 
μυθιστορημάτων έχουμε στο επίκεντρο ή παρασκηνιακά της πλοκής ένα 
διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα που επιτρέπει στον αναγνώστη να αναλο-
γιστεί την φύση του δημοκρατικού πολιτεύματος σε αντιπαραβολή με κά-
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ποια μορφή ολοκληρωτισμού. Ο καταπιεσμένος έφηβος πρωταγωνιστής 
φανερώνει την πολιτική του βούληση είτε να ξεφύγει από την δυστοπική 
κοινωνία είτε να προσπαθήσει να την αλλάξει. Κάτι τέτοιο ωθεί τον αναγνώ-
στη στο να αναλογιστεί το κοινωνικό συμβόλαιο της εξουσίας με το άτο-
μο. Η ρήξη λαμβάνει χώρα όταν η ανεξαρτησία και η αυτονομία του ατό-
μου απειλείται από το εκάστοτε πολιτικό σύστημα και το άτομο καταπιέ-
ζεται τόσο που αντιδρά (Παπαντωνάκης, 2009: 3). Τα κείμενα αυτά παρα-
κολουθούν πολιτικά συστήματα που οι νεαροί αναγνώστες μόλις που αρ-
χίζουν να μαθαίνουν για αυτά στο σχολείο. Επομένως το διακύβευμα πα-
ραμένει υψηλό: τα αναγνώσματα αυτά μπορεί να είναι από τις πρώτες επα-
φές των παιδιών με κείμενα που εξερευνούν συστηματικά την συλλογική 
κοινωνική οργάνωση. 

4.2 Θεματικές νεανικών δυστοπιών
Υπάρχουν διαφορετικές θεματικές στις νεανικές δυστοπίες με δική τους αι-
σθητική που δίνουν ένα διαφορετικό πολιτικό προσανατολισμό ανά περί-
πτωση. Ένας καίριος φόβος είναι η απειλή της περιβαλλοντικής καταστρο-
φής. Η πλοκή μας μεταφέρει σε έναν κόσμο που έχει υποστεί οικολογική 
καταστροφή. Αυτό με την σειρά του δημιουργεί ένα κύμα κοινωνικών, πο-
λιτικών και οικονομικών αλλαγών κάθε άλλο παρά θετικών. Η ευαισθητο-
ποίηση του αναγνώστη είναι έκδηλη εδώ ταυτόχρονα με την προσπάθεια 
που κάνουν οι ήρωες των βιβλίων να επιβιώσουν και να προσαρμοστούν 
στα νέα δεδομένα. Η μετα-αποκαλυπτική δυστοπία διαχωρίζεται από την 
περιβαλλοντική καταστροφή δίνοντας βάρος σε άλλες αιτίες για την αλλα-
γή του κόσμου όπως τον γνωρίζουμε όπως για παράδειγμα ένας λοιμός, κα-
ταδρομές από ζόμπι ακόμα και ένας Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος.

Ο Westerfeld διαπιστώνει πως μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο κα-
τέστη σαφές σε όλους πως η αποκάλυψη μπορεί να επέλθει χωρίς την θεϊ-
κή παρέμβαση. Ο άνθρωπος και η τεχνολογία μπορούν να τα καταφέρουν 
από μόνοι τους. Μια άλλη θεματική δυστοπιών είναι οι κοινωνίες που βρί-
σκονται κάτω από άκαμπτα και καταδυναστευτικά καθεστώτα που απαι-
τούν απόλυτη συμμόρφωση. Οι νέες κυβερνήσεις έχουν μια σειρά αυστη-
ρών πολιτικών που δεν πρέπει κανείς να αποκλίνει από αυτές. Τέλος, πολ-
λές δυστοπίες εξετάζουν την πρόσβαση στην πληροφορία και την απειλή 
της χειραγώγησης. Όλα τα παραπάνω, παρόλο που μπορεί να παρουσιάζο-
νται υπερβολικά στον αναγνώστη, μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για 
να αναλογιστούμε τα πραγματικά προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών. 
Με αρκετή φιλοδοξία τα νεανικά δυστοπικά μυθιστορήματα εισάγουν τον 

Κυριακή Σωτηριανού
Η κοινωνικοπολιτική - παιδαγωγική διάσταση της δυστοπίας στη λογοτεχνία για παιδιά …



564

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Λογοτεχνία και Παιδεία

νέο σε μία καινούρια  κοινωνικοπολιτική θέαση των πραγμάτων που ίσως 
τα αναλογίζονται και για πρώτη φορά (Basu et al., 2013: 5).

4.3 Η πολιτική διάσταση της δυστοπίας
Ο Jameson θεωρεί την ουτοπία, άρα και την δυστοπία, ένα πολιτικό ζήτημα, 
γεγονός που περιπλέκει μέσα από την λογοτεχνική μορφή (Jameson, 2005: 
17). Ο μανδύας της φαντασίας που φέρουν τα βιβλία αυτά, τα δικαιολογεί ως 
προς το κίνδυνο να χαρακτηριστούν προπαγανδιστικά, κάτι που δεν συνά-
δει με τους σκοπούς της παιδικής λογοτεχνίας. Ωστόσο, το πολιτικό στοιχείο 
δεν μπορεί να αποκρυφτεί μέσα σε αυτά τα κείμενα. Τα μυθιστορήματα αυ-
τά προβάλλουν μία πληθώρα εναλλακτικών μελλοντικών σεναρίων για την 
αρνητική εξέλιξη της κοινωνίας μας. Η κοιτίδα αυτών των σεναρίων δεν είναι 
άλλη από τις δικές μας σύγχρονες κοινωνίες και πολιτισμούς. Πρόκειται λοι-
πόν για ζωντανές αναπαραστάσεις σύγχρονων πολιτισμικών φόβων και ανη-
συχιών προβαλλόμενες στο μέλλον. Η αλληγορική παρουσίαση μιας φαντα-
στικής δυστοπικής κοινωνίας παροτρύνει τους αναγνώστες να προβούν σε 
συγκρίσεις με την δική τους κοινωνία. Μόλις ξεκινήσουν οι αντικατοπτρισμοί 
των δύο κόσμων, οι έφηβοι έχουν την ευκαιρία να προβληματιστούν σχετικά 
με τον δικό τους κόσμο. Οι δυστοπίες αυτές δίνουν την ευκαιρία στον νέο να 
ασκήσει κριτική στην πραγματικότητα, παραδόξως την στιγμή που ξεφεύγει 
από αυτή μέσω της λογοτεχνικής φαντασίας (Hintz et al., 2003: 6).

Η ανοικείωση που προκαλείται μέσω της επιστημονικής φαντασίας δί-
νει την ώθηση στον αναγνώστη να κριτικάρει και να προβεί σε συγκρίσεις 
και πιθανότατα να δράσει, οδηγώντας στην κοινωνική αλλαγή. Κάτι ανάλο-
γο μπορεί να θεωρηθεί πως βοήθησε και στην χειραφέτηση της γυναίκας 
μέσω της γυναικείας εικόνας στην επιστημονική φαντασία (Baccolini, 2004). 
Μια σημαντική παρατήρηση για τα νεανικά δυστοπικά μυθιστορήματα είναι 
πως όλα έχουν στο κέντρο της δράσης νεαρά άτομα. Οι έφηβοι είναι σε θέ-
ση να κρίνουν, να διαμορφώσουν και να συμμετάσχουν στην κοινωνική ανα-
σύσταση για ένα καλύτερο κόσμο. Στα κείμενα αυτά οι έφηβοι μπορούν να 
ανιχνεύσουν μία διαφορετική κοινωνική δομή και πολιτική οργάνωση από 
αυτές που γνωρίζουν. Κατά αυτόν τον τρόπο τους δίνεται η ευκαιρία να εξε-
τάσουν θέματα διακυβέρνησης, τον ρόλο του ατόμου στην κοινωνία και τα 
όρια της ελευθερίας του μέσα σε αυτήν καθώς και τις ρίζες της κοινωνικής 
συμπεριφοράς εν γένει. 

4.4 Η ελπίδα σε δυστοπίες για παιδιά και νέους και για ενηλίκους
Η Kay Sambell παρατηρεί πως οι δυστοπικές ιστορίες τόσο για ενήλικες όσο 
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και για παιδιά έχουν έναν κοινό σκοπό: να μας προειδοποιήσουν για τους 
κινδύνους μίας τρέχουσας τάσης. Τα κείμενα αυτά έχουν μια προφητική δύ-
ναμη που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε. Όμως, ανάμεσα στις δυστοπί-
ες για νέους και στις δυστοπίες που προορίζονται για μεγαλύτερα ηλικιακά 
κοινά υπάρχει μία διαφορά: η ελπίδα. Στο ενήλικο δυστοπικό μυθιστόρημα 
1984 του Όργουελ για παράδειγμα, η συντριβή του πρωταγωνιστή προει-
δοποιεί πιο ηχηρά από τα ανοιχτά σε ερμηνεία τέλη των νεανικών δυστο-
πιών. Η ελπίδα στις δυστοπίες που προορίζονται για τους ενήλικες βρίσκε-
ται έξω από τον κόσμο του κειμένου, στο δικό μας παρόν που μπορούμε να 
το διαχειριστούμε έτσι ώστε να μην φτάσουμε σε δυστοπικές καταστάσεις.

Αντιθέτως, οι συγγραφείς νεανικών δυστοπιών έρχονται αντιμέτωποι με 
το δίλημμα της απεικόνισης της ύπαρξης ελπίδας για μία ουτοπική αλλαγή 
ακόμα και κάτω από τις σκοτεινότερες περιπτώσεις. Πολλοί θεωρούν το πα-
ραπάνω ως μια εξαπάτηση της λογικής κατάληξης αφού η διαφυγή ή διάσω-
ση του πρωταγωνιστή δίνεται για να υπάρξει ελπίδα στον αναγνώστη. Ωστό-
σο, οι εκκολαπτόμενοι νεαροί αναγνώστες είναι ασφαλέστερο να ανταποκρι-
θούν σε απλούστερες επιβεβαιώσεις από ότι σε ειρωνείες και άγραφες, αφη-
ρημένες ηθικές έννοιες. Κάτι τέτοιο, ενδεχομένως να επηρεάζει την παραι-
νετική δύναμη της δυστοπίας και για αυτό τα αμφίθυμα ή ανοικτά τέλη των 
νεανικών δυστοπιών να συναντώνται συχνότερα σε αυτό το είδος (Sambel, 
2003). Ακολουθώντας λοιπόν μια ρομαντική προοπτική οι έφηβοι γίνονται 
σωτήρες του κόσμου και αγγελιαφόροι της ελπίδας. Επομένως, η απαισιοδο-
ξία που διαπερνά την αφήγηση ισοσταθμίζεται από την ελπίδα της υπερκέ-
ρασης των εμποδίων, των λιγοστών πόρων και πιθανοτήτων. Μέσα από τις 
δυσκολίες αναδεικνύονται δυνατότεροι οι νέοι και συχνά παίρνουν τον έλεγ-
χο στα χέρια τους για την ουτοπική μεταστροφή της κοινωνίας.

ΣυμΠΕρΑΣμΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΗ ΠρΑΚΤΙΚΗ

Έχοντας παραθέσει μερικά μόνο επιχειρήματα για την παιδαγωγική αξία 
αυτών των βιβλίων, είναι εύλογο να αναρωτηθούμε αν με την ολοκλήρω-
ση της ανάγνωσης θα επιτευχθούν όλα τα παραπάνω. Οι ενστάσεις ως προς 
την αποτελεσματικότητα της κοινωνικοπολιτικής διαπαιδαγώγησης μέσω 
της «σελίδας» έχουν κάποια βάση. Η συνολική επίδραση τους μπορεί να αυ-
ξηθεί εάν διδαχθούν σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα τα οποία θα ακολου-
θούν στρατηγικές διδασκαλίες. Η εκπαίδευση της κοινωνικής δικαιοσύνης, 
της κριτικής ικανότητας, η υπεροχή του δημοκρατικού πολιτεύματος είναι 
έννοιες που μπορούν να προετοιμάσουν τον αυριανό πολίτη.
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Η Ames αναφέρει πως δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν πως η δύνα-
μη της «σελίδας» δεν είναι αρκετή για να κινητοποιήσει τους νέους να δρά-
σουν. Έτσι λοιπόν, έρχεται στο επίκεντρο ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Είναι 
βασικό να αξιοποιηθεί το υπάρχων ενδιαφέρον των παιδιών για την διάση-
μη δυστοπική λογοτεχνία και να εισαχθεί μέσα στην σχολική αίθουσα. Οι 
συνθήκες θα πρέπει να ευνοούν συζητήσεις με σκοπό να προωθηθούν πα-
ραλληλισμοί των όσων διαβάστηκαν με τον αληθινό κόσμο. Είναι σημαντι-
κό τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν πως παρόλο το φανταστικό υπόβαθρο 
αυτών των βιβλίων, τα προβλήματα που παρουσιάζονται αντικατοπτρίζουν 
πολλές φορές γεγονότα. Η βία, η αδικία, η πολιτική αναλγησία, η φτώχεια, 
η πείνα, τα περιβαλλοντικά ζητήματα και ο πόλεμος είναι λίγα μόνο από τα 
προβλήματα που μαστίζουν τον κόσμο μας. Έχοντας αντιληφθεί αυτή την 
σύνδεση του φανταστικού με το πραγματικότητα, τα παιδιά θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται και να κινητοποιούνται για δράση. Με αυτόν τον τρόπο θα 
αποβάλλονται τα συναισθήματα ανικανότητας, η αίσθηση του αναπόφευ-
κτου και το βάρος των ευθυνών που μπορεί να ανακύψουν.

Οι ήρωες των βιβλίων αυτών θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρό-
τυπα για το θάρρος τους να δράσουν και να αλλάξουν προς το καλύτερο 
την κοινωνία τους. Υπάρχει πληθώρα δράσεων που εμπλέκουν την γλώσσα 
και την τέχνη για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε την δημιουργία και δημοσίευση ποίησης, την δημιουργία ενημερω-
τικών φυλλαδίων και εφημερίδων για το κοινό, την διοργάνωση ειρηνικών 
διαδηλώσεων, την δημιουργία ντοκιμαντέρ, ταινιών μικρού μήκους, κόμικς 
και τόσων άλλων δημιουργικών δράσεων (Simmons, 2012).

Καθώς τα νεανικά δυστοπικά μυθιστορήματα εμπλέκουν ερωτήματα πο-
λιτικής και κοινωνικής φύσης περιδινούνται γύρω από δύο διαφορετικούς 
άξονες: την ψυχαγωγία της διαφυγής και τον διδακτισμό (Baku et al., 2013: 
5). Αυτά τα δύο αν και διαφορετικής σημασίας, θεωρούμε πως επιτελού-
νται συνδυαστικά σε αυτά τα βιβλία. Στο ερώτημα για το εάν ο ρόλος αυ-
τών των αναγνωσμάτων είναι να εκπαιδεύσει τους νέους για τον κόσμο τον 
οποίο ζουν –συμπεριλαμβανομένων των δυσάρεστων πλευρών του- ή την 
ευθύνη τους να αποτελέσουν ένα είδος προφυλακτήρα από αυτές τις πλευ-
ρές (Abate, 2011) ευελπιστούμε το δεύτερο. Κλείνοντας για την κοινωνικο-
πολιτική αλληγορική διάσταση των δυστοπιών θα αναφερθούμε στα λόγια 
του Παπαντωνάκη (2009: 12) «Η λογοτεχνία, όταν θέλει να μιλήσει για ιδέες, 
δεν διακηρύσσει ούτε φωνασκεί αλλά μεταμφιέζει και υπονοεί». 
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AbstrAct

The dystopian literature for children and young people presents a society 
with characteristics completely opposite to those of one utopian society 
and worse than the society in which the reader lives. In the books of this 
category the dystopian society is beset by misery and pessimism with the 
social and political problems, combined with the personal dilemmas of 
the heroes, being the main causes, combined with personal dilemmas that 
heroes have. The heroes of these books are mainly children, adolescents 
or young adults, who are at the heart of the action and have an important 
role in the forthcoming and necessary social change in this tormented 
society. The overthrow of the grim climate constitutes not only a common 
characteristic of these readings but also a message of hope. The 21st century 
finds the dystopia novels among the first literary book choices made both 
by children and by young people. This phenomenon, in a sense, contradicts 
the belief and investigations who want today’s youth politically apathetic 
and indifferent towards the world (and not) social and political problems. 
Moreover, despite the numerous and frequent criticisms against this specific 
literature as far as its literary and pedagogical value is concerned, the stakes 
remain high: this books may be the first contacts of children with texts that 
systematically explore the collective social organization. This may possibly 
result in encouraging young readers to reflect on the problems of their 
own society as well and to face this society with a critical view, sensitive 
and predisposed to act. This paper attempts to examine the reasons why 
this literary genre can contribute and connect with the political and social 
education of children and young people. It is also attempted to examine 
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Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης 
των μαθητών μέσα από την Ποίηση 

και τη Ζωγραφική: μία διδακτική εφαρμογή 
της μεθόδου της μετασχηματίζουσας μάθησης 

μέσα από την Τέχνη

 Βαΐα Αγγέλη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Αν η μετασχηματίζουσα μάθηση αναπτύσσει την αυτόνομη σκέψη» (Mezirow, 
1997: 5), σε καιρούς που στην ελληνική εκπαίδευση η αναπαραγωγή πα-
γιωμένων γνώσεων και η «αποστήθισή» τους αναδεικνύεται από τη μια, σε 
κριτήριο αξιολόγησης της σχολικής επίδοσης αλλά από την άλλη, σε αιτία 
παθητικοποίησης των μαθητών και απώλειας ενδιαφέροντος και δημιουρ-
γικής χαράς, αναμφίβολα, η αξιοποίηση της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα 
Μάθηση μέσα από την Τέχνη» στο σχολείο υπόσχεται πολλά μέσα από τα 
χαρακτηριστικά της, όπως:

•	 Η τέχνη αξιοποιείται σε όλες τις διδακτικές ενότητες.
•	 Αξιοποιούνται έργα από όλες τις μορφές τέχνης, που ευνοούν την 

ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής
•	 Τα έργα πρέπει να είναι κατανοητά στους εκπαιδευόμενους.
•	 Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη της θετικής διάθεσης απέναντι στην 

τέχνη.
 Η διδακτική εφαρμογή που περιγράφεται ήταν το αποτέλεσμα συμμε-

τοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 
μέσω της Τέχνης «Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη» και στην αξιοποίηση 
της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Τέχνη». Το πρό-
γραμμα αναπτύχθηκε σε συνεργασία του Πολιτιστικού Αναπτυξιακού Ορ-
γανισμού ΝΕΟΝ, της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων και του 
ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ και υλοποιήθηκε σε δύο στάδια (σεμινάριο θεωρητικής κατάρ-
τισης και εκπόνηση/ παρουσίαση εργασίας). 
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Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕφΑρμΟΓΗ ΤΗΣ μΕθΟΔΟυ ΤΗΣ μΕΤΑΣΧΗμΑΤΙΖΟυ-
ΣΑΣ μΑθΗΣΗΣ μΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

Σύμφωνα με τον Mezirow, το σημείο εκκίνησης μιας διεργασίας μετασχη-
ματίζουσας μάθησης είναι το «αποπροσανατολιστικό δίλημμα» (Κόκκος 
και Συνεργάτες, 2011: 87-88). Πρόκειται για μια αίσθηση ότι «κάτι δεν πάει 
καλά» στον τρόπο με τον οποίο νοηματοδοτούν τις καταστάσεις, η οποία 
τους ωθεί στην επαναξιολόγηση των παραδοχών τους. Έτσι, σε μια διεργα-
σία μετασχηματίζουσας μάθησης που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την αι-
σθητική εμπειρία, ο εκπαιδευτής θα πρέπει πρώτα να ανιχνεύσει αν υπάρ-
χει κάποιο αποπροσανατολιστικό δίλημμα των εκπαιδευομένων, να διαπι-
στώσει αν οι ίδιοι το αναγνωρίζουν και, σε καταφατική απάντηση, να συζη-
τήσει μαζί τους αν είναι διατεθειμένοι να εμπλακούν σε μια διεργασία κριτι-
κού στοχασμού γύρω από αυτό, και μάλιστα με εναύσματα που αντλούνται 
από την παρατήρηση έργων τέχνης. Αξιοποιείται το μοντέλο του Perkins 
(Perkins,1994: 85-96) σχετικά με την άντληση νοήματος μέσα από την πα-
ρατήρηση έργων τέχνης, η οποία δεν δίνει έμφαση στην ανάλυση της τε-
χνοτροπίας του έργου ή σε ακαδημαϊκού τύπου πληροφορίες για τον καλ-
λιτέχνη και την εποχή του. Σημασία έχει κυρίως η ενθάρρυνση των εκπαι-
δευομένων να αντλήσουν το δικό τους σκέψης. νόημα από το έργο (Perkins, 
1994: 85-96). Συνεπώς οι εκπαιδευτές – εμψυχωτές δεν χρειάζεται να δια-
θέτουν ειδικές γνώσεις για τις τέχνες, παρά μόνο να έχουν την ικανότητα 
να οδηγούν την ομάδα στον στοχασμό επάνω στο έργο (Κόκκος και Συ-
νεργάτες, 2011: 89).

Στα πλαίσια της «πρακτικής εφαρμογής» της μεθόδου «Μετασχηματί-
ζουσα Μάθηση μέσα από την Τέχνη» από τη θέση της Σχολικής Συμβού-
λου Φιλολόγων επιχείρησα διστακτικά και επιφυλακτικά στο πρώτο από τα 
οχτώ (8) Γυμνάσια (στα οποία, ακολούθως, την εφάρμοσα) την διδακτική 
της εφαρμογή σε ένα τμήμα εικοσιπέντε (25) μαθητών/τριών της τρίτης 
τάξης Γυμνασίου πρωτεύουσας νομού με την παρουσία των δέκα Φιλολό-
γων του σχολείου. Η επιφυλακτικότητα και οι δισταγμοί συνδέονται με την 
ίδια τη μέθοδο, η οποία, ενώ σχεδιάστηκε και απευθυνόταν στην Εκπαί-
δευση Ενηλίκων, θα αξιοποιούνταν στη διδασκαλία ενός γνωστικού αντι-
κειμένου με αποδέκτες τους μαθητές Γυμνασίου και τις/τους φιλολόγους 
που είναι περιχαρακωμένοι από τα καθοδηγητικά Αναλυτικά Προγράμμα-
τα και από την αγωνία να «ολοκληρώσουν» την διδακτέα ύλη. Η εφαρμο-
γή της μεθόδου απαιτούσε πρόσθετες διδακτικές ώρες, και την αξιοποίη-
ση των ΤΠΕ του εικαστικού υλικού και, κυρίως, ενεργούς μαθητές. Ως προ-
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απαιτούμενα για τη διδασκαλία και για οικονομία χρόνου, προϋπήρξε δια 
ζώσης συνεργασία με τους φιλολόγους, τους οποίους ενημέρωσα αδρο-
μερώς για τη μέθοδο και τους ανέθεσα να πραγματοποιήσουν το 1ο και 2ο 
στάδιο στα πλαίσια διδασκαλίας του μαθήματος εντός του Ωρολογίου Προ-
γράμματος (δύο διδακτικές ώρες). 

Το αντικείμενο της διδασκαλίας ήταν η κριτική στάση των μαθητών στο 
δίπολο ΕΙΡΗΝΗ-ΠΟΛΕΜΟΣ με έμφαση στην ενδυνάμωση της αντιπολεμι-
κής στάσης των μαθητών και της συνειδητής/κριτικής απόρριψης της βίας 
ως στάσης ζωής. Η διδασκαλία αξιοποίησε το σχολικό εγχειρίδιο της Νεο-
ελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυμνασίου (Βιβλίο του Μαθητή) και τις οδηγίες 
που περιέχονται στο συνοδευτικό Βιβλίο του Εκπαιδευτικού. Αναλυτικότε-
ρα, η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε στην 5η ενότητα του σχολικού εγχει-
ριδίου της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυμνασίου, με θέμα ΕΙΡΗΝΗ-ΠΟ-
ΛΕΜΟΣ (σελ. 86-104). 

Οι στόχοι διδασκαλίας ήταν πολυσχιδείς:
•	 Η Παιδαγωγική της Ειρήνης, καθώς, σύμφωνα με την ιδρυτική πρά-

ξη της UNESCO (1945) «οι πόλεμοι αρχίζουν στα μυαλά των ανθρώ-
πων. Αν, λοιπόν, θέλει κανείς να εμποδίσει τους πολέμους, πρέπει να αλ-
λάξει τα μυαλά των ανθρώπων» (Αγγέλη, 2013: 92).

•	  Η ενσυναίσθηση, δεξιότητα που αποκτά ο μαθητής, ώστε να βοη-
θείται να προσεγγίζει με το συναίσθημα και τη φαντασία του βασι-
κά εσωτερικά στοιχεία ιστορικού υλικού και να κατανοεί τον κώδι-
κα «του Άλλου, του Άλλοτε και του Αλλού» η οποία επιτυγχάνεται με 
την Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη (Λεοντσίνης, 1999: 124, 138).

•	 Η βιωματικότητα και η εποπτικότητα στη διδασκαλία με την Εκπαίδευ-
ση μέσα από την Τέχνη, καθώς οι μαθητές κατανοούν ευχερέστερα, 
διατηρούν παραστάσεις στη μνήμη τους για μεγαλύτερο διάστημα 
και διεγείρεται το ενδιαφέρον τους (Αγγέλη, 2013: 118).

•	 Η διερευνητική μάθηση μέσω της Τέχνης.
•	 Ο κριτικός εγγραμματισμός των μαθητών, καθώς (προ)καλούνται να 

αποκωδικοποιήσουν και να μεταγράψουν ένα έργο τέχνης αξιοποι-
ώντας τα εμπειρικοβιωματικά δεδομένα τους.

•	 Η διατύπωση πειστικού κριτικού προσωπικού λόγου μέσα από την 
ερμηνεία ενός έργου τέχνης.

•	 Η διδακτική εφαρμογή από τους εκπαιδευτικούς μεθόδων και τεχνι-
κών προσέγγισης έργων τέχνης από τους μαθητές (μέθοδοι Perkins).

 Σε επίπεδο πραγματογνωστικών και συναισθηματικών στόχων για τους 
μαθητές να αναπτυχθεί προβληματισμός για τον πόλεμο και την ειρήνη, να 
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αναζητήσουν αιτίες, να επιχειρήσουν ερμηνείες, να υιοθετήσουν στάσεις 
κριτικές και αυτοκριτικές απέναντι στα θέματα του πολέμου και της ειρή-
νης (Βιβλίο του Εκπαιδευτικού: 67).

•	 1ο στάδιο: προσδιορισμός της ανάγκης για κριτική διερεύνηση 
του θέματος (1η διδακτική ώρα)

 Με αφόρμηση τη σύγχρονη επικαιρότητα της βίας διαπιστώνουμε ότι ο 
Πόλεμος και τα επακόλουθά του αναδεικνύεται πρωταγωνιστής, κηρυγμέ-
νος ή ακήρυκτος, με συγκρούσεις ισοπεδωτικές, εκατόμβες αμάχων, απο-
κρουστικούς αποκεφαλισμούς, αναρίθμητους πρόσφυγες, λαθρομετανά-
στες ή νεκρούς ναυαγούς, με ξενοφοβικές συμπεριφορές, με εξοικείωση 
στη βία κάθε είδους και, συχνά, με χρήση βίας για προστασία της ειρήνης 
(ένοπλη ειρήνη). 

 Ποια πρέπει να είναι η στάση του αυριανού πολίτη σ’ αυτό το σκη-
νικό πολέμου; 
 Μήπως η διαμόρφωση ενός αυτο-κριτικού πολίτη που στοχάζεται, 
διερευνά και αναστοχάζεται τα δεινά του πολέμου είναι το πρώτο βή-
μα αποτροπής ενός επαπειλούμενου πολέμου;

Οι μαθητές μελετούν τα συνοδευτικά κείμενα της 5ης ενότητας του σχο-
λικού εγχειριδίου και συζητούν με τον φιλόλογο της τάξης.

•	 2ο στάδιο: έκφραση των απόψεων των εκπαιδευομένων (2η δι-
δακτική ώρα)

Οι μαθητές χωρίζονται από τον φιλόλογο της τάξης σε πέντε ομάδες, 
με συντονιστή και πρακτικογράφο και γράφουν σε δύο με τρεις παραγρά-
φους τις σκέψεις τους ως προς το θέμα: «Ποιες οι συνέπειες του πολέμου;».

ΟμΑΔΑ 1: “…Η πείνα και ο θάνατος μαστίζουν σε συνθήκες πολέ-
μου. Σταματά το εμπόριο και οι οικονομικές συναλλαγές των χωρών 
που συμμετέχουν στον πόλεμο. Υπάρχει έλλειψη στα είδη πρώτης 
ανάγκης και στην ιατρική περίθαλψη. Υπό αυτές τις συνθήκες δημι-
ουργείται μεταναστευτικό κύμα που επιβαρύνει το μέλλον και των 
γειτονικών χωρών. Επιπροσθέτως, καταπατούνται τα ανθρώπινα δι-
καιώματα και παραβιάζονται οι ατομικές ελευθερίες… Προκαλού-
νται ασθένειες…Οι νικήτριες χώρες πλουτίζουν…».
ΟμΑΔΑ 2: «…η ηττημένη χώρα υποδουλώνεται στη νικήτρια, με 
αποτέλεσμα να μην αναπτύσσεται και να χάνει την πολιτιστική της 
ταυτότητα… Ο άνθρωπος δέχεται επιπτώσεις και στον ψυχολογι-
κό του κόσμο…».
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ΟμΑΔΑ 3: «…παραβιάζονται τα ατομικά δικαιώματα….καταργού-
νται οι δημοκρατικοί θεσμοί,…δημιουργούνται στους ανθρώπους 
ψυχολογικές διαταραχές…ασθένειες και επιδημίες. Πολλοί άνθρω-
ποι τραυματίζονται ή χάνουν τη ζωή τους…υλικές και περιβαλλοντι-
κές καταστροφές … παρακμή στη βιομηχανία, εμπόριο, εκπαίδευ-
ση… Πολλά παιδιά μένουν ορφανά, χάνουν την παιδική τους ηλικία 
και μένουν πίσω στην εκπαίδευση…».
ΟμΑΔΑ 5: «…Ο φόβος και η ανασφάλεια φωλιάζει στις ψυχές των 
ανθρώπων…η δημοκρατία καταπατάται και μαζί με αυτή οι άνθρω-
ποι χάνουν κάθε δικαίωμα…Δημιουργείται μόλυνση στο περιβάλλον 
και γεννιούνται άνθρωποι με ασθένειες…».

•	 3ο στάδιο: προσδιορισμός των υποθεμάτων και των κριτικών 
ερωτημάτων (3η διδακτική ώρα, επιμορφώτρια)

Οι μαθητές αναφέρουν ως συνέπειες τις υλικές καταστροφές, την απώ-
λεια ανθρώπινων ζωών, την υποτέλεια και απώλεια πολιτισμικής ταυτότη-
τας, τα ψυχολογικά προβλήματα, την πολιτιστική στασιμότητα, την περι-
βαλλοντική καταστροφή, τον φόβο, την ανασφάλεια, την απώλεια της Δη-
μοκρατίας, τη μετανάστευση. Καμιά ομάδα δεν αναφέρθηκε 

 � στο μαζικό θάνατο αμάχων και, κυρίως, παιδιών, 
 � στη φρίκη
 � στην καταστροφή πολιτισμικών μνημείων

Από τα παραπάνω προκύπτουν δύο υποθέματα:
Α. Οι άμαχοι και ο πολιτισμός, τα θύματα του πολέμου 
Β. Ο παραλογισμός του πολέμου.

Έτσι, οδηγούμαστε στη διατύπωση δύο κριτικών ερωτημάτων που συν-
δέονται με τα δύο υποθέματα: 

1. Πώς σχολιάζετε την άποψη ότι ο πόλεμος σκοτώνει την αθωότητα; 
2. Ο πόλεμος αφήνει χώρο στη λογική; Ναι/ όχι και γιατί;

•	 4ο στάδιο: επιλογή του έργου τέχνης και συσχέτισή του με το 
κριτικό ερώτημα (3η διδακτική ώρα, επιμορφώτρια)

Για την επεξεργασία του παραπάνω κριτικού ερωτήματος επιλέξαμε ένα 
λογοτεχνικό και ένα εικαστικό έργο.

 � 1. Το ποίημα του Γ. Σεφέρη, Τελευταίος σταθμός, το οποίο θα 
απαγγείλει
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 �  2. το έργο του Πάμπλο Πικάσσο «Guernica» (1937), το οποίο 
εμπεριέχεται στην υπό εξέταση ενότητα του σχολικού εγχειρι-
δίου της Νεοελληνικής Γλώσσας (σ. 93) Guernica, Πάμπλο Πι-
κάσσο www.museoreinasofia.es/ και 

 � 3. την τρισδιάστατη απόδοσή της σε βίντεο 2.55΄΄ (YouTube) 
 Guernica, 3D, YouTube (2.55΄΄) www.youtube.com/
watch?v=jc1Nfx4c5LQ .

Και τα δύο έργα «απαντούν» στο κριτικό ερώτημα, καθώς το μεν ποίημα 
εστιάζει στα δεινά του πολέμου και την καταλυτική τους επίδραση στον άν-
θρωπο («εύκολα φθείρεται ο άνθρωπος μες τους πολέμους…») και την αθωό-
τητά του, ενώ το έργο του Πικάσο αποτυπώνει το τέλος της αθωότητας (νε-
κρό παιδί, νεκρές γυναίκες, λογχισμένο ζώο) και τον παραλογισμό του πο-
λέμου (ταύρος, κομμάτια μορφών, ατελείωτη φρίκη μορφών).

•	 5ο στάδιο: επεξεργασία των έργων τέχνης και συσχέτισή τους με 
το κριτικό ερώτημα (3η διδακτική ώρα, επιμορφώτρια)

 5.Α Για την επεξεργασία του πίνακα παρακολουθήσαμε τις τέσσερις (4) 
φάσεις της τεχνικής του Perkins (Perkins, 1994).

Πρώτη φάση: Δίνοντας χρόνο για παρατήρηση (ολομέλεια)
•	 τι βλέπετε, 
•	 τι σας κινεί την περιέργεια,
•	  σημειώστε τα ενδιαφέροντα στοιχεία,
•	  ποια συναισθήματα σας γεννιούνται,
•	  τι βλέπεις που σε κάνει να το λες αυτό;

Δεύτερη φάση: Ευρεία και περιπετειώδης παρατήρηση (ολομέλεια)
•	 τι συμβαίνει εδώ;
•	 Υπάρχει στο έργο μία ιστορία/γεγονός που δεν έχετε καταλάβει;
•	 Ψάξτε για εκπλήξεις (χρώμα, παράξενο αντικείμενο, μία απρό-

σμενη σχέση)
•	 Ψάξτε για διαθέσεις και συναισθήματα που σας προκαλεί το 

έργο (χωρίς εξηγήσεις)
•	 Ψάξτε για συμβολισμούς και νοήματα. Θέλει να δώσει ο καλ-

λιτέχνης κάποιο μήνυμα;
•	 Εντοπίστε κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου (κίνηση, 

φωτισμός, χρώματα, μορφές)
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Ψάξτε για πολιτιστικές και ιστορικές διασυνδέσεις (εδώ δίνουμε το ιστο-
ρικό πλαίσιο του έργου, αν διαπιστώσουμε δυστοκία).

Τρίτη φάση: Λεπτομερής και σε βάθος παρατήρηση (ολομέλεια)
•	 Επιστρέψτε σε κάτι που σας έκανε εντύπωση: Γιατί το έκανε 

αυτό ο καλλιτέχνης; Υπάρχει κάποιο μήνυμα;
•	 Τι δεν έχει ακόμα απαντηθεί; Προσπαθήστε!
•	 Κάντε ερωτήσεις του τύπου «τι θα γινόταν αν…»
•	 Ποια στοιχεία δίνουν ένταση και δύναμη στο έργο;
•	 Πώς αλληλεπιδρούν τα χρώματα, τα σχήματα, οι σκιές; Σας βο-

ήθησαν να καταλάβετε την ουσία του έργου;

Τέταρτη φάση: Ανασκόπηση της διεργασίας
 Αφηγούνται την ιστορία του έργου. Στο σημείο αυτό με τη μέθοδο του 

visible thinking του Perkins αξιοποιήθηκε το σύντομο τρισδιάστατο βίντεο 
με καθοδηγητικές ερωτήσεις (τι βλέπεις, τι ακούς (ακούγεται φλαμένκο), τι 
συμβαίνει, τι παρατηρείς, τι σε κάνει να αναρωτιέσαι). Πραγματικά, η συνει-
σφορά του υπήρξε καταλυτική στη σύνθεση της ιστορίας από τις ομάδες 
και την αφήγησή τους.

 Καθοριστική, επίσης, υπήρξε και η ηχογραφημένη απαγγελία από τον 
ποιητή Γ. Σεφέρη του «Τελευταίου Σταθμού», καθώς ζητήθηκε από τους μα-
θητές να υπογραμμίζουν τα σχετικά αποσπάσματα που «απαντούν» στα 
κριτικά ερωτήματα. 

5.Β Για τη συσχέτιση με τα κριτικά ερωτήματα (4η διδακτική ώρα, επιμορ-
φώτρια)

«Όλα όσα συζητήσαμε σχετικά με το έργο τι έχουν να μας πουν προκειμένου να 
επεξεργαστούμε τα κριτικά ερωτήματα «…..»

Οι μαθητές εντόπισαν τα σχετικά στοιχεία των δύο έρ-
γων. Και τα δύο έργα «απαντούν» στο κριτικό ερώτημα, καθώς  
το μεν ποίημα εστιάζει στα δεινά του πολέμου και την καταλυτική τους επί-
δραση στον άνθρωπο και την αθωότητά του («εύκολα φθείρεται ο άνθρωπος 
μες τους πολέμους…άπληστος σαν το χόρτο…») και στον παραλογισμό του 
(θα βουλιάξει το πυρωμένο πλοίο, δάσος σκοτωμένων φίλων το μυαλό μας, ο Μι-
χάλης, ανθρωποφάγοι, δρεπάνι, θέρος, στα σκοτεινά πηγαίνουμε…), ενώ το έρ-
γο του Πικάσο αποτυπώνει με τους αμάχους και το θρυμματισμένο άγαλμα το 
τέλος της αθωότητας και της ομορφιάς(νεκρό παιδί, πουλί, λουλούδι στο θρυμ-
ματισμένο χέρι του αγάλματος, γυναίκες που ουρλιάζουν, καιόμενες μορφές, λογ-
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χισμένο ζώο) και τον παραλογισμό του πολέμου (παραμορφωμένος ταύρος, 
«αχταρμάς», «τέρας», «μεταλλαγμένος ταύρος», μαυρίλα, κομμάτια μορφών, ατε-
λείωτη φρίκη μορφών, φως/ήλιος/λάμπα με δόντια(;) που δε φωτίζει) (Πίνακας 1).

Πίνακας 1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΧΈΤΙΣΗΣ

ΈρΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚρΙΤΙΚΑ ΕρΩΤΗμΑΤΑ

1ο 2ο

Guernica, Πάμπλο Πικάσσο
www.museoreinasofia.es/



Guernica, 3D, YouTube(2.55΄΄)
www.youtube.com/watch?v=jc1Nfx4c5LQ



Τελευταίος σταθμός, Γιώργου Σεφέρη 

•	 6ο στάδιο: κριτικός αναστοχασμός και αποτίμηση της ανάπτυ-
ξης της ικανότητας για κριτικό/δημιουργικό στοχασμό (4η διδα-
κτική ώρα, επιμορφώτρια)

Στο στάδιο αυτό οι μαθητές κλήθηκαν πάλι να απαντήσουν γραπτά κατά ομά-
δες στο αρχικό ερώτημα «Ποιες οι συνέπειες του πολέμου», λαμβάνοντας υπό-
ψη όσα είχαν ειπωθεί. Επιστράφηκαν τα αρχικά τους γραπτά και τους ζητήθη-
κε να απαντήσουν ή συμπληρωματικά σε μία νέα παράγραφο (με άλλο χρώμα).

ΟμΑΔΑ 1: «…η βεβήλωση των έργων τέχνης, η οποία καταστρέ-
φει τον πολιτισμό….Επιπλέον, θάνατοι παρατηρούνται και στους 
άμαχους πληθυσμούς…Οι οδυνηρές συνέπειες του πολέμου παρα-
τηρούνται ακόμα στα ζώα και στο φυσικό περιβάλλον».

ΟμΑΔΑ 2: «…ο άνθρωπος, μέσω του πολέμου, εξαγριώνεται…πέ-
φτουν θύματα ο άμαχος πληθυσμός. Το χάος επικρατεί και οι επιπτώ-
σεις υπάρχουν σε όλους: στους ανθρώπους, στα παιδιά, στα ζώα».

ΟμΑΔΑ 3: «εκτός από τα ένοπλα θύματα του πολέμου υπάρχουν και 
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πολλά θύματα άμαχου πληθυσμού. Γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμέ-
νοι πέφτουν θύματα του πολέμου χωρίς να έχουν καμιά ανάμειξη 
ή συμμετοχή στη βαρβαρότητα. Πολλές ζωές χάνονται άδικα ή χά-
νουν την αθωότητά τους».

ΟμΑΔΑ 4:«…σημαντική συνέπεια του πολέμου είναι οι άμαχοι νε-
κροί. Γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι πεθαίνουν χωρίς να ευθύνο-
νται για όσο συμβαίνουν».

ΟμΑΔΑ 5: «…οι άνθρωποι με τον πόλεμο γίνονται πιο βίαιοι και 
πιο εχθρικοί, σκορπά φόβο και ανασφάλεια και μαυρίζει τις ψυ-
χές. Οι άμαχοι άνθρωποι σκοτώνονται, μητέρες θρηνούν τα παιδιά 
τους, γυναίκες ικετεύουν και παρακαλούν να σωθούν και άλλοι ελπί-
ζουν να υπάρξει ειρήνη».

Όταν πια αποτύπωσαν τις απόψεις τους, εκπρόσωπος κάθε ομάδας διάβα-
σε το κείμενό και ακολούθησε συζήτηση. Οι μαθητές έκριναν πιο ευχάριστη την 
προσέγγιση του ζωγραφικού πίνακα και του συνοδευτικού βίντεο. 

Ακολούθησε από την εκπαιδεύτρια η αποτίμηση της ανάπτυξης της ικανό-
τητας για τη δημιουργική σκέψη με την αντιπαραβολή των δύο γραπτών που 
συνέταξε η κάθε ομάδα πριν και κατά το τέλος της εφαρμογής της μεθόδου. Για 
την αποτύπωση της αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθεί η Κλίμακα Αποτίμησης της 
Κριτικής Σκέψης (πρόγραμμα ARTiT) με τετράβαθμη κλίμακα (Likert) (Πίνακας 2).

 Τα παρακάτω ενδιαφέροντα αποτελέσματα στάλθηκαν στον φιλόλογο της 
τάξης με την οδηγία να ανακοινωθούν στους μαθητές και να τονιστεί η διαφο-
ροποίηση της κάθε ομάδας στην παραγωγή ιδεών και προσεγγίσεων σε όλα τα 
στάδια της εφαρμογής. 

Πίνακας 2: Κλίμακα Αποτίμησης της Κριτικής Σκέψης (πρόγραμμα ARTiT)

Α/Α ΟμΑΔΩΝ ΕΝΑρΞΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑφΟρΑ

1η 0 3 (α,β,γ) 3

2η 0 4 (δ,γ,α,β) 4

3η 1 (β) 2 (α,δ) 2
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4η 1 (β) 2 (δ,α) 2

5η 2 (δ,β) 1 (δ,α) 1

μΕΣΟΣ ΟρΟΣ 0,8 2,6 1,8

1: ένα στοιχείο
2: δύο στοιχεία
3: τρία στοιχεία
4: τέσσερα στοιχεία από τα παρακάτω: 

α: άμαχοι
β: ζώα/ φύση 
γ: πολιτισμός
δ: παραλογισμός(βία, φρίκη, ανασφάλεια, χάος)

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣμΟΣ

Τα παραπάνω αποτελέσματα (της αποτίμησης της ανάπτυξης της ικανότητας για 
την κριτική σκέψη) ενθάρρυναν την εφαρμογή της μεθόδου Μετασχηματίζου-
σα μάθηση μέσα από την Τέχνη σε οχτώ Γυμνάσια της περιοχής της επιστημονι-
κής ευθύνης μου με συνεργάτες τους/τις μαθητές/τριες και αποδέκτες τους/τις 
συναδέλφους φιλολόγους. 

Σε όλες τις διδακτικές εφαρμογές της μεθόδου καταγράφεται η γρήγορη αλ-
λαγή στάσεων των μαθητών/τριών, από την αρχική επιφυλακτικότητα και στά-
ση αναμονής στην εκδήλωση «ζωηράδας» και έκφρασης των πρώτων ανεπε-
ξέργαστων συναισθημάτων, όταν έλαβαν την πλαστικοποιημένη Γκουέρνικα («τι 
αχταρμάς!», «μεταλλαγμένα τέρατα», « δε θα το έβαζα στο δωμάτιό μου», κ.ά). Κά-
ποια από τα παραπάνω ίσως ήταν και «προβοκατόρικα» από παιδιά που είχαν 
εκείνες τις ώρες ένα μεγαλύτερο ακροατήριο-ευκαιρία να αναδείξουν την αίσθη-
ση του χιούμορ ή μόνο να προκαλέσουν. Και ήταν μεγάλη η έκπληξή και η πε-
ριέργειά τους, όταν πληροφορήθηκαν ότι παρόμοια ήταν και η αντίδραση των 
τεχνοκριτικών της εποχής, όταν πρωτοαντίκρυσαν το ιδιαίτερο έργο. Καθώς η 
προσωπική παρατήρηση και η ομαδική συνεργασία συνεχιζόταν, το «αποπρο-
σανατολιστικό δίλημμα» για το έργο τέχνης που το είχαν μεν ξαναδεί, απορρίψει 
ως ακατανόητο, είχε εδραιωθεί. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών των ομάδων 
τόσο εντός της ομάδας όσο και στην ολομέλεια αύξανε και η ζωηράδα της τά-
ξης που συνεργαζόταν «ακουγόταν» όλο και πιο πολύ. Σιωπή επικράτησε, όταν 
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υπό τους ήχους μουσικής Φλαμένκο παρακολούθησαν το βίντεο με την τρισδιά-
στατη Γκουέρνικα. Ο ζωγραφικός πίνακας ζωντάνεψε την φρίκη και τον παραλο-
γισμό του πολέμου και αναδείχτηκαν έξεργα μπρος τα μάτια τους στοιχεία, τα 
οποία στην πρώτη «ανάγνωση» προσπέρασαν ως ακατανόητα. Ενισχυτικά, ένα 
άλλο έργο τέχνης, το ποίημα του Γ. Σεφέρη (αποσπασματικά και σε απαγγελία 
του ποιητή), συνεισέφερε στην κριτική ανάγνωση του ζωγραφικού έργου. Στο τέ-
λος, δεν έφτανε ο χρόνος, για να ακουστούν όλες οι προσεγγίσεις και ερμηνείες. 
Γι’ αυτό, και δε θέλησαν να βγουν στο διάλειμμα (τους δόθηκε ο χρόνος, ωστό-
σο, από τις γενναιόδωρες διευθύνσεις των σχολείων...).

Στο σύνολό τους οι διδακτικές εφαρμογές της μεθόδου «Μετασχηματίζου-
σα μάθηση μέσα από την Τέχνη», εκτός από τα συγκεκριμένα καταγεγραμμένα 
αποτελέσματα στην κριτική σκέψη των μαθητών/ τριών στον προφορικό και 
γραπτό λόγο, ανέδειξαν και τον ρόλο της Τέχνης στην απελευθέρωση όχι μόνο 
της σκέψης των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών, σε ένα ταξίδι ανακάλυ-
ψης και διερεύνησης, που υπερβαίνει τα παραδοσιακούς καθορισμένους και πα-
γιωμένους γνωστικούς σταθμούς και ευνοεί τον ειλικρινή διάλογο και τη συνερ-
γασία τόσο των μαθητών/τριών μεταξύ τους όσο και του/ της εκπαιδευτικού με 
τους μαθητές και τις μαθήτριες.
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ΠΑρΑρΤΗμΑ

Eικόνα 1

Γ. Σεφέρη, Τελευταῖος Σταθμός

Λίγες οἱ νύχτες μὲ φεγγάρι ποὺ μ᾿ ἀρέσαν. 
Τ᾿ ἀλφαβητάρι τῶν ἄστρων ποὺ συλλαβίζεις 
ὅπως τὸ φέρει ὁ κόπος τῆς τελειωμένης μέρας 
καὶ βγάζεις ἄλλα νοήματα κι ἄλλες ἐλπίδες, 
πιὸ καθαρὰ μπορεῖς νὰ τὸ διαβάσεις. 
Τώρα ποὺ κάθομαι ἄνεργος καὶ λογαριάζω 
λίγα φεγγάρια ἀπόμειναν στὴ μνήμη- 
νησιά, χρῶμα Θλιμμένης Παναγίας, ἀργὰ στὴ χάση 
ἢ φεγγαρόφωτα σὲ πολιτεῖες τοῦ βοριὰ ρίχνοντας κάποτε 
σὲ ταραγμένους δρόμους ποταμοὺς καὶ μέλη ἀνθρώπων 
βαριὰ μία νάρκη. 
Κι ὅμως χτὲς βράδυ ἐδῶ, σὲ τούτη τὴ στερνή μας σκάλα 
ὅπου προσμένουμε τὴν ὥρα τῆς ἐπιστροφῆς μας νὰ χαράξει 
σὰν ἕνα χρέος παλιό, μονέδα ποὺ ἔμεινε γιὰ χρόνια 
στὴν κάσα ἑνὸς φιλάργυρου, καὶ τέλος 
ἦρθε ἡ στιγμὴ τῆς πλερωμῆς κι ἀκούγονται 
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νομίσματα νὰ πέφτουν πάνω στὸ τραπέζι- 
σὲ τοῦτο τὸ τυρρηνικὸ χωριό, πίσω ἀπὸ τὴ Θάλασσα τοῦ 
 Σαλέρνο 
πίσω ἀπὸ τὰ λιμάνια τοῦ γυρισμοῦ, στὴν ἄκρη 
μιᾶς φθινοπωρινῆς μπόρας, τὸ φεγγάρι 
ξεπέρασε τὰ σύννεφα, καὶ γίναν 
τὰ σπίτια στὴν ἀντίπερα πλαγιὰ ἀπὸ σμάλτο. 
Σιωπὲς ἀγαπημένες τῆς σελήνης.
Εἶναι κι αὐτὸς ἕνας εἱρμὸς τῆς σκέψης, ἕνας τρόπος 
ν᾿ ἀρχίσεις νὰ μιλᾶς γιὰ πράγματα ποὺ ὁμολογεῖς 
δύσκολα, σὲ ὧρες ὅπου δὲ βαστᾶς, σὲ φίλο 
ποὺ ξέφυγε κρυφὰ καὶ φέρνει 
μαντάτα ἀπὸ τὸ σπίτι κι ἀπὸ τοὺς συντρόφους, 
καὶ βιάζεσαι ν᾿ ἀνοίξεις τὴ καρδιά σου 
μὴ σὲ προλάβει ἡ ξενιτιὰ καὶ τὸν ἀλλάξει. 
Ἐρχόμαστε ἀπ᾿ τὴν Ἀραπιά, τὴν Αἴγυπτο τὴν Παλαιστίνη 
 τὴ Συρία 
τὸ κρατίδιο 
τῆς Κομμαγηνῆς πού ῾σβησε σὰν τὸ μικρὸ λυχνάρι 
πολλὲς φορὲς γυρίζει στὸ μυαλό μας, 
καὶ πολιτεῖες μεγάλες ποὺ ἔζησαν χιλιάδες χρόνια 
κι ἔπειτα ἀπόμειναν τόπος βοσκῆς γιὰ τὶς γκαμοῦζες 
χωράφια γιὰ ζαχαροκάλαμα καὶ καλαμπόκια. 

Ἐρχόμαστε ἀπ᾿ τὴν ἄμμο τῆς ἔρημος ἀπ᾿ τὶς Θάλασσες τοῦ 
Πρωτέα, 
ψυχὲς μαραγκιασμένες ἀπὸ δημόσιες ἁμαρτίες, 
καθένας κι ἕνα ἀξίωμα σὰν τὸ πουλὶ μὲς στὸ κλουβί του. 
Τὸ βροχερὸ φθινόπωρο σ᾿ αὐτὴ τὴ γούβα 
κακοφορμίζει τὴν πληγὴ τοῦ καθενός μας 
ἢ αὐτὸ ποὺ θἄ ῾λεγες ἀλλιῶς, νέμεση μοίρα 
ἢ μοναχὰ κακὲς συνήθειες, δόλο καὶ ἀπάτη, 
ἢ ἀκόμη ἰδιοτέλεια νὰ καρπωθεῖς τὸ αἷμα τῶν ἄλλων. 
Εὔκολα τρίβεται ὁ ἄνθρωπος μὲς στοὺς πολέμους- 
ὁ ἄνθρωπος εἶναι μαλακός, ἕνα δεμάτι χόρτο- 
χείλια καὶ δάχτυλα ποὺ λαχταροῦν ἕνα ἄσπρο στῆθος 
μάτια ποὺ μισοκλείνουν στὸ λαμπύρισμα τῆς μέρας 
καὶ πόδια ποὺ θὰ τρέχανε, κι ἂς εἶναι τόσο κουρασμένα, 
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στὸ παραμικρὸ σφύριγμα τοῦ κέρδους. 
Ὁ ἄνθρωπος εἶναι μαλακὸς καὶ διψασμένος σὰν τὸ χόρτο, 
ἄπληστος σὰν τὸ χόρτο, ρίζες τὰ νεῦρα του κι ἀπλώνουν- 
σὰν ἔρθει ὁ Θέρος 
προτιμᾶ νὰ σφυρίξουν τὰ δρεπάνια στ᾿ ἄλλο χωράφι- 
σὰν ἔρθει ὁ Θέρος 
ἄλλοι φωνάζουνε γιὰ νὰ ξορκίσουν τὸ δαιμονικὸ 
ἄλλοι μπερδεύουνται μὲς στ᾿ ἀγαθά τους, ἄλλοι ρητο- 
 ρεύουν. 
Ἀλλὰ τὰ ξόρκια τ᾿ ἀγαθὰ τὶς ρητορεῖες, 
σὰν εἶναι οἱ ζωντανοὶ μακριά, τί θὰ τὰ κάνεις; 
Μήπως ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἄλλο πράγμα; 
Μὴν εἶναι αὐτὸ ποὺ μεταδίνει τὴ ζωή; 
Καιρὸς τοῦ σπείρειν, καιρὸς τοῦ θερίζειν.
Πάλι τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια, θὰ μοῦ πεῖς, φίλε. 
Ὅμως τὴ σκέψη τοῦ πρόσφυγα τὴ σκέψη τοῦ αἰχμάλωτου 
 τὴ σκέψη 
τοῦ ἀνθρώπου σὰν κατάντησε κι αὐτὸς πραμάτεια 
δοκίμασε νὰ τὴν ἀλλάξεις, δὲν μπορεῖς. 
Ἴσως καὶ νἄ ῾θελε νὰ μείνει βασιλιὰς ἀνθρωποφάγων 
ξοδεύοντας δυνάμεις ποὺ κανεὶς δὲν ἀγοράζει, 
νὰ σεργιανᾶ μέσα σὲ κάμπους ἀγαπάνθων 
ν᾿ ἀκούει τὰ τουμπελέκια κάτω ἀπ᾿ τὸ δέντρο τοῦ μπαμποῦ, 
καθὼς χορεύουν οἱ αὐλικοί με τερατώδεις προσωπίδες. 
Ὅμως ὁ τόπος ποὺ τὸν πελεκοῦν καὶ ποὺ τοῦ καῖνε σὰν 
 τὸ πεῦκο, καὶ τὸν βλέπεις 
εἴτε στὸ σκοτεινὸ βαγόνι, χωρὶς νερό, σπασμένα τζάμια, 
νύχτες καὶ νύχτες 
εἴτε στὸ πυρωμένο πλοῖο ποὺ θὰ βουλιάξει καθὼς τὸ δεί- 
 χνουν οἱ στατιστικές, 
ἐτοῦτα ρίζωσαν μὲς στὸ μυαλὸ καὶ δὲν ἀλλάζουν 
ἐτοῦτα φύτεψαν εἰκόνες ἴδιες με τὰ δέντρα ἐκεῖνα 
ποὺ ρίχνουν τὰ κλωνάρια τους μὲς στὰ παρθένα δάση 
κι αὐτὰ καρφώνουνται στὸ χῶμα καὶ ξαναφυτρώνουν- 
ρίχνουν κλωνάρια καὶ ξαναφυτρώνουν δρασκελόντας 
λεῦγες καὶ λεῦγες- 
ἕνα παρθένο δάσος σκοτωμένων φίλων τὸ μυαλό μας. 
Κι ἂ σου μιλῶ μὲ παραμύθια καὶ παραβολὲς 
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εἶναι γιατὶ τ᾿ ἀκοῦς γλυκότερα, κι ἡ φρίκη 
δὲν κουβεντιάζεται γιατὶ εἶναι ζωντανὴ 
γιατὶ εἶναι ἀμίλητη καὶ προχωράει- 
στάζει τὴ μέρα, στάζει στὸν ὕπνο 
μνησιπήμων πόνος.
Νὰ μιλήσω γιὰ ἥρωες νὰ μιλήσω γιὰ ἥρωες: ὁ Μιχάλης 
ποὺ ἔφυγε μ᾿ ἀνοιχτὲς πληγὲς ἀπ᾿ τὸ νοσοκομεῖο 
ἴσως μιλοῦσε γιὰ ἥρωες ὅταν, τὴ νύχτα ἐκείνη 
ποὺ ἔσερνε τὸ ποδάρι του μὲς στὴ συσκοτισμένη πολιτεία, 
οὔρλιαζε ψηλαφώντας τὸν πόνο μας- «Στὰ σκοτεινὰ 
πηγαίνουμε, στὰ σκοτεινὰ προχωροῦμε...» 
Οἱ ἥρωες προχωροῦν στὰ σκοτεινά.
Λίγες οἱ νύχτες μὲ φεγγάρι ποὺ μ᾿ ἀρέσουν.
 Cava dei Tirreni, 5 Ὀκτωβρίου ῾44

AbsTrAcT

As School Advisor for Philologists I designed, organized and implemented 
a teaching course of Modern Greek Language of the Third Gymnasium 
with the method “transformative learning through art,” which relates the 
content of works of art with the content of subjects, which students study 
to develop their critical ability and stereotype transformation. Purpose of 
teaching was the critical thinking of students in dipole PEACE-WAR, focusing 
on enhancing the anti-war position of students and critical rejection of 
violence as a life attitude. Teaching has used the following works of art: 
the poem “Last Station” by G. Seferis, the painting and a short 3D video of 
Picasso’s Guernica. 

Βαΐα Ε. Αγγέλη
Δρ. Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Γρεβενών & Κοζάνης

Αγίου Νικολάου 5, 601 00 Σβορώνος Πιερίας
Τηλ.: 2351036759, 6973656239

E-mail: vana.angeli@gmail.com
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Σύμβολα και συμβολισμοί σε μικρές ιστορίες 
για παιδιά της Αγγελικής Βαρελλά

 Διονυσία Μαργαρίτη

1.EΙΣΑΓΩΓΗ: ΣΤΟΧΟΙ, ΕρΕυΝΗΤΙΚΗ μΕθΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ υΛΙΚΟ

Σε έργα της Αγγελική Βαρελλά (1930-), η οποία αποτελεί σημαντική μορφή 
στο χώρο της παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας και παρουσιάζει πλούσιο 
και πoλυδιάστατο έργο, συναντάμε επανειλημμένα σύμβολα και συμβολι-
σμούς. Χαρακτηριστικοί είναι, για παράδειγμα, οι συμβολισμοί των πουλιών 
για την απόδοση ανθρώπινων χαρακτηριστικών στο μυθιστόρημα Ο Θεός 
αγαπά τα πουλιά (2001). Ωστόσο, σε αυτή την ανακοίνωση, θα επικεντρω-
θούμε στη μελέτη των συμβόλων και των συμβολισμών σε μικρές ιστορί-
ες της συγγραφέως, γραμμένες για παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας που κυ-
κλοφόρησαν από το 1990 και μετά, και θα εξετάσουμε πώς αυτά λειτουρ-
γούν στα πλαίσια κάθε ιστορίας

H προσέγγισή μας είναι κειμενοκεντρική και ως εργαλεία ανάλυσης χρη-
σιμοποιούμε κυρίως έννοιες από το έργο του Πωλ Ρικαίρ Λόγος και σύμβο-
λο (2002) και από τη θεωρία της λογοτεχνίας (Gennette, Σχήματα ΙΙΙ, 2007). 

Το υλικό μας αποτελείται από επτά μικρές ιστορίες. Ειδικότερα, στη μι-
κρή ιστορία Το φεγγάρι παίζει σκάκι (1992) εξετάζονται οι συμβολισμοί που 
σχετίζονται με το σκάκι, στην ιστορία Τα παπουτσάκια που λένε παραμύθια 
(1998) θίγεται η συμβολική χρήση του ποταμού, στο Δώσε την αγάπη (2004) 
σχολιάζεται η χρήση του μήλου, στην ιστορία Το πιάτο του Αλέξανδρου (2006) 
μελετώνται οι συμβολισμοί που σχετίζονται με το πιάτο του Αλέξανδρου, 
στη μικρή ιστορία Το ποδηλατάκι ήλιος (2009) αναλύεται η συμβολική ανα-
φορά του ήλιου, στο Κορόνα από χιόνι (2009) εξετάζεται η λειτουργία της 
κορόνας και στο Τι κάνεις; Είσαι καλά; (2010) σχολιάζεται η συμβολική πρά-
ξη της σύνταξης μιας επιστολής προς έναν άγνωστο παραλήπτη.

2. Ο ΟρΟΣ «ΣυμΒΟΛΟ» ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΣυΝΑφΕΙΣ ΟρΟΙ

Οι λέξεις «σύμβολο» και «συμβολισμός», καθώς και άλλοι παράγωγοι όροι 
αυτών, χρησιμοποιούνται συχνά και με ποικίλους τρόπους από φιλοσό-
φους, γλωσσολόγους, ψυχολόγους και κριτικούς της λογοτεχνίας και ευ-
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ρύτερα της τέχνης (Σάντας, 1977: 850). Άλλωστε, σε κάθε κοινωνία τα σύμ-
βολα χάρη στην ελαστικότητά τους, διαφέρουν και αποκτούν περισσότε-
ρους του ενός συμβολισμούς (Παπαντωνάκης, 2009: 184). 

Σύμβολα και εικόνες ο άνθρωπος χρησιμοποιεί από τα παλαιότατα χρό-
νια. Οι μελετητές των θρησκειών και των πρωτόγονων πολιτισμών κάνουν 
συχνά λόγο για το συμβολικό χαρακτήρα που διακρίνει τις ιεροτελεστίες, 
τους μύθους και τις τέχνες. Με τα σύμβολα ο άνθρωπος κατάφερε να υπο-
τάξει τον κόσμο του υπεραισθητού, να προσεγγίσει δυσνόητες έννοιες, 
να διευθετήσει ή και να ανακατασκευάζει την πραγματικότητά του (Firth, 
2011: 20). Τα σύμβολα κατακλύζουν όλο το πολιτισμικό πεδίο και ενυπάρ-
χουν τόσο στην επιστημονική γλώσσα όσο και στην καθημερινή ζωή των 
ανθρώπων. Όλοι οι τρόποι έκφρασης της ανθρώπινης δραστηριότητας 
αποτελούν ένα μέρος του συμβολικού σύμπαντος στο οποίο ζει ο άνθρω-
πος (Σάντας, 1977: 857).

Ο όρος «σύμβολο» προέρχεται από το αρχαίο ρήμα «συμβάλλω» (βάζω 
μαζί) και το ουσιαστικό «σύμβολον» (σήμα, έμβλημα ή τεκμήριο). Μία λέξη 
λειτουργεί ως σύμβολο όταν αποκτά ένα νόημα που την καθιστά ικανή να 
μεταφέρει μια διαφορετική έννοια ή να αναπαραστήσει κάτι άλλο από αυ-
τό που σημαίνει κανονικά (Cuddon, 2005: 539). Με τον όρο «συμβολισμό» 
εννοούμε την παράσταση ή την έκφραση αφηρημένων εννοιών με σύμβο-
λα, αλλά και τη λογοτεχνική κίνηση που εκδηλώθηκε στη Γαλλία προς τα 
τέλη του 19ου αιώνα (Τριανταφυλλίδης, 1998). 

Ο Πωλ Ρικαίρ ορίζει ως σύμβολο «κάθε σημασιολογική δομή όπου ένα 
νόημα άμεσο, κυριολεκτικό, δηλώνει ένα άλλο, επιπλέον νόημα, έμμεσο, 
δευτερογενές και μεταφορικό, που δεν μπορεί να συλληφθεί παρά δια του 
πρώτου» (Decharneux & Nefontaine, 1998: 103-4).

Χαρακτηριστικά στοιχεία των συμβόλων είναι η διαχρονικότητα τους, η 
αισθητική τους αξία και η πολυσημία τους. Στα λογοτεχνικά κείμενα τα σύμ-
βολα κρύβουν βαθύτερα νοήματα τα οποία δεν διακρίνονται εύκολα. Η πα-
ρουσία των συμβόλων σε ένα κείμενο προϋποθέτει την ερμηνεία, την απο-
κωδικοποίηση δηλαδή των συμβόλων του λογοτεχνικού κειμένου, προκειμέ-
νου να μπορέσει ο αναγνώστης να κατανοήσει τη βαθύτερη σημασία τους. 
Ωστόσο, καμία μέθοδος δεν είναι εντελώς επαρκής για την αποκάλυψη των 
νοημάτων τους. Από τη μια πλευρά, η ερμηνευτική θέτει περιορισμό στις αυ-
ταπάτες που περιβάλλουν τις σημασίες των συμβόλων, από την άλλη στοχεύ-
ει στην ανάκτηση των αληθινών σημασιών των συμβόλων (Itao, 2010: 1-17). 

Διττότητα υπάρχει ακόμη στον ορισμό όχι μόνο του συμβόλου αλλά και 
άλλων συγγενικών όρων όπως η μεταφορά και η αλληγορία. Η αλληγορία 
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είναι μια ηθελημένη μετάθεση έννοιας, μια αναπτυγμένη μεταφορά κατά 
την οποία άλλα λέγονται και άλλα υπονοούνται. Tο ανθρώπινο αντιληπτι-
κό σύστημα είναι σε μεγάλο βαθμό μεταφορικό, συνεπώς μεταφορές ενυ-
πάρχουν στην καθημερινή ζωή, στη γλώσσα, στην σκέψη και στην πράξη 
(Lakoff & Johnson, 2005: 25). Όσον αφορά στη σχέση της μεταφοράς με 
την παρομοίωση, όλες οι μεταφορές περιγραφικά είναι παρομοιώσεις χω-
ρίς το «σαν» (Frye, 1996: 118). Τους ίδιους σκοπούς με τη μεταφορά εξυπη-
ρετεί σε ορισμένες περιπτώσεις και η μετωνυμία η οποία μας επιτρέπει να 
χρησιμοποιούμε μια οντότητα στη θέση μιας άλλης. Τόσο η μεταφορά και 
η παρομοίωση, όσο και η μετωνυμία (συνεκδοχή) αποτελούν σχήματα στο 
υφολογικό επίπεδο του κειμένου. 

 Για την αναγνώριση των σημασιολογικών χαρακτηριστικών του συμβό-
λου, η θεωρία της μεταφοράς, αποτελεί σύμφωνα με τον Πωλ Ρικαίρ, «το εν-
δεδειγμένο οδηγητικό νήμα». Κατά τον ίδιο, η μεταφορά λειτουργεί καταλυ-
τικά «για να έλθει στο φως εκείνο το οποίο στον συμβολισμό σχετίζεται με τη 
γλώσσα» (Ρικαίρ, 2002: 59). Αποτελεί δηλαδή η μεταφορά το γλωσσικό μέσο 
στο οποίο εγκλείεται η συμβολική δύναμη (Ρικαίρ, 2002: 93-4). Η μεταφορά 
αναδεικνύει το γλωσσικό υπόστρωμα του συμβόλου και διαστέλλει το νόη-
μά του, ανασύροντας «πληροφορίες» από το βάθος του σημασιολογικού του 
ορίζοντα. Προκαλώντας έτσι ένταση στην επιφάνεια της γλώσσας, προκαλεί 
αλυσιδωτά ένταση και αναδιάταξη στην αντίληψη της πραγματικότητας. Με 
αυτό τον τρόπο, ενώ διατηρείται σταθερό το σύμβολο, δημιουργούνται νέοι 
συσχετισμοί και ανοίγονται νέα σημασιολογικά πεδία (Ρικαίρ, 2002: 29-35).

3.ΠΑρΟυΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣυμΒΟΛΩΝ 
ΣΕ ΟρΙΣμΕΝΕΣ μΙΚρΕΣ ΙΣΤΟρΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΒΑρΕΛΛΑ

Το φεγγάρι παίζει σκάκι (1992)

Στη μικρή ιστορία Το φεγγάρι παίζει σκάκι (1992) ο τίτλος είναι δηλωτικός, 
βρίσκεται δηλαδή σε αρμονία με το συγκείμενο, αναγγέλλοντάς το σωστά 
(Τσούπρου, 2009: 90). Η χρήση του χρόνου ενεστώτα «παίζει», προσανα-
τολίζει τον αναγνώστη στο παρόν και αποκαλύπτει πως σε έναν από τους 
κύριους χαρακτήρες της ιστορίας, στο φεγγάρι, αποδίδονται ανθρώπινες 
ιδιότητες και συνήθειες, όπως η συμμετοχή του σε σκακιστικό παιχνίδι. Το 
φεγγάρι μέσα από την αλληλογραφία του με την συγγραφέα- αφηγήτρια 
εκτός από το παιχνίδι, προχωρεί μαζί της στη σύνθεση μιας ιστορίας στην 
οποία πρωταγωνιστούν τα πιόνια του σκακιού. 
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Η συγγραφέας-αφηγήτρια και το φεγγάρι δε στέκονται αντιμέτωποι 
ως συμπαίκτες-αντίπαλοι στο σκακιστικό παιχνίδι, αλλά εναλλάξ προβαί-
νουν στην παραγωγή μιας ιστορίας στην οποία η βασίλισσα, το ισχυρότε-
ρο κομμάτι του παιχνιδιού, ύστερα από την απόδραση της από τη σκακιέ-
ρα και ύστερα από τις περιπέτειές της στη φύση, επιστρέφει στη σκακιέρα 
πιο ώριμη, αλλά και πρόθυμη να θυσιαστεί για το βασιλιά. 

Στο μεταδιηγητικό επίπεδο (Genette, 2007: 303) η σκακιέρα αποτελεί 
τον κύριο χώρο δράσης των χαρακτήρων, συγχρόνως όμως μπορεί να 
ιδωθεί και συμβολικά. Συμβολίζει, θα λέγαμε, αρχικά τη ζωή με τους εξα-
ναγκασμούς της και τους ανθρώπους – «πιόνια», που εξαιτίας των καθηκό-
ντων και των υποχρεώσεων τους παραμένουν εγκλωβισμένοι σε μια περι-
ορισμένη ζωή. Στο τέλος όμως, όταν συνειδητά η βασίλισσα δηλώνει πρό-
θυμη να προσφέρει ακόμη και τη ζωή της για χάρη του βασιλιά, η σκακιέ-
ρα γίνεται σύμβολο θυσίας. 

Το σκάκι κατατάσσεται στα παιχνίδια του πολέμου και θεωρείται παιχνί-
δι αναίμακτης μάχης και σύγκρουση πνευματικής σκέψης μεταξύ δυο αντι-
πάλων. Το δημοφιλές αυτό πνευματικό παιχνίδι αποτελεί πηγή έμπνευσης 
για καλλιτέχνες και λογοτέχνες και αποκτά πολλούς συμβολισμούς. Συχνά 
ωστόσο, το σκάκι θεωρείται πως αντιγράφει την πραγματική ζωή, τον αντα-
γωνισμό που ενυπάρχει στη φύση, και προβάλλεται η ιδέα της μαχητικό-
τητας και των ανταγωνιστικών τάσεων της ανθρώπινης ζωής στην οποία, 
όπως στο σκάκι, κερδίζει ο πιο επιδέξιος παίκτης, αυτός που χρησιμοποι-
εί σωστά τη λογική του.

Η Αγγελική Βαρελλά κάνει συχνά αναφορές στο παιχνίδι του σκακιού 
το οποίο χρησιμοποιεί ως σύμβολο της ζωής. Η ίδια συσχετίζοντας το παι-
χνίδι με τη ζωή αναφέρει χαρακτηριστικά πως «και τα δυο απαιτούν σκέ-
ψη και στρατηγική, ωριμότητα και σιγουριά. Προτού γίνει οποιαδήποτε κί-
νηση» (Βαρελλά, χχ.).

Στη μικρή ιστορία Το φεγγάρι παίζει σκάκι (1992) οι δυο αντιμέτωποι 
σκακιστές, η συγγραφέας-αφηγήτρια και το φεγγάρι, δεν επιζητούν με πά-
θος τη νίκη. Μια παρτίδα σκάκι τους προσφέρει την ευκαιρία για επικοινω-
νία, ψυχαγωγία και συνεργασία στη δημιουργία μιας ιστορίας στην οποία 
επίσης δεν προβάλλεται το ανταγωνιστικό και πολεμικό στοιχείο του παι-
χνιδιού (Σφήκας, 2007: 84) αλλά η έννοια της θυσίας. Αν το σκάκι συνήθως 
θεωρείται σύμβολο ανταγωνισμού και πολέμου, που στοχεύει στη συντρι-
βή του αντιπάλου, σε αυτή τη μικρή ιστορία της Αγγελικής Βαρελλά γίνε-
ται σύμβολο θυσίας, ενώ συγχρόνως ανοίγει βαθύτερη διάσταση στο έρ-
γο και ωθεί τον αναγνώστη σε γόνιμο προβληματισμό.
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Η βασίλισσα η οποία στην αρχή εκφράζει την επιθυμία για απόδραση 
από τη σκακιέρα, στο τέλος προβαίνει σε μια εσωτερική απόδραση. Πρό-
κειται για απόδραση από το «εγώ» στο «εσύ», για υπέρβαση από το ατο-
μικό στο συλλογικό. Η αγάπη της για το βασιλιά της προσφέρει ένα λόγο 
ύπαρξης και την απομακρύνει από τον εγωκεντρισμό της. Η πράξη της δε 
θα αφήσει ανεπηρέαστο το βασιλιά ο οποίος ενώ πάντοτε έκανε μια κίνη-
ση μόνο «γύρω από τον εαυτό του» (Βαρελλά, 1992: 26) τώρα από τη συ-
γκίνηση κινδυνεύει να «πέσει από τις επάλξεις» (Βαρελλά, 1992: 32). Χαρα-
κτηριστικά είναι στο τέλος του έργου τα λόγια της βασίλισσας: «“Γιατί η θυ-
σία είναι ό,τι πιο όμορφο υπάρχει σε αυτό το παιχνίδι…” και πρόσθεσε ακό-
μα πιο απαλά “και στη ζωή”» (Βαρελλά, 1992: 32), φράσεις οι οποίες έχουν 
ήδη ειπωθεί από το φεγγάρι στη συγγραφέα στην πρώτη τους συνάντηση 
(Βαρελλά, 1992: 8).

 
Τα παπουτσάκια που λένε παραμύθια (1998)

Στην ιστορία Τα παπουτσάκια που λένε παραμύθια (1998) η συγγραφέας ασχο-
λείται με το θέμα της υιοθεσίας αλλά και με το θέμα των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες. Ο άτεκνος τσαγκάρης παραπονιέται στο ποτάμι για την απουσία 
ενός παιδιού από τη ζωή του. Αλλά και όταν θα αποκτήσει παιδί σε αυτό θα 
μιλήσει για τη χαρά του και στη συνέχεια για το πρόβλημα του παιδιού του. 
Αλλά και το παιδί του, ο Ηλίας, όταν μεγαλώνει, μεταφέρεται από τη μητέρα 
του ή από τους συμμαθητές του με το καροτσάκι του στις όχθες του ποτα-
μού και ρίχνει στα νερά του παπουτσάκια που κρύβουν μέσα τους τα χαρ-
τιά με τα παραμύθια του. 

Το ποτάμι ωστόσο, τρέχει ασταμάτητα και δε στέκεται μήτε για μια στιγ-
μή. Το ποτάμι γίνεται το σύμβολο της ζωής που κυλά αδιάκοπα, έτσι όπως 
γρήγορα κυλά και η ζωή του τσαγκάρη, αλλά και του ευμετάβολου αφού 
και ο τσαγκάρης και το παιδί βιώνει ποικίλες καταστάσεις και αλλαγές (Μαρ-
γαρίτη, 2016: 356). Για τη συμβολική χρήση του ποταμού μιλά και η ίδια η 
συγγραφέας: «χρησιμοποίησα το ποτάμι σαν σύμβολο, επειδή τρέχει, τρέ-
χει και δεν σταματά ποτέ του σαν τη ζωή» (Βαρελλά, χχ, χα). 

Το ποτάμι, αν και φαινομενικά παραμένει παθητικός δέκτης των μηνυ-
μάτων που δέχεται από τον πομπό τσαγκάρη και από τον πομπό παιδί, κα-
θώς δεν προλαβαίνει να παρηγορήσει, εντούτοις αποθέτει ένα παπουτσά-
κι στις όχθες του, προμηνύοντας στον τσαγκάρη τον ερχομό του παιδιού, 
αλλά και στη συνέχεια τραγουδά για το παιδί και μεταφέρει τα γράμματα 
του Ηλία με τις ιστορίες του σε άλλα παιδιά. Το ποτάμι, όπως η ζωή στις δύ-
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σκολες στιγμές κάθε ανθρώπου, δεν απαντά, ούτε προσφέρει άμεσες λύ-
σεις, γιατί απλά ο καθένας μπορεί μόνος του να βρει μέσα του τις απαντή-
σεις. Ο τσαγκάρης μόνος του βρίσκει τη γαλήνη και αποδέχεται το παιδί του, 
έτσι όπως είναι. Και ο Ηλίας καταφέρνει αρχικά να ακούσει με προσοχή την 
ιστορία που του ψιθυρίζει το λουστρίνι που αποθέτει ο ποταμός στις όχθες 
του και στη συνέχεια να γράψει πολλές ιστορίες. 

Χαρακτηριστικό του συμβόλου αποτελεί η πληθωρικότητα του νοή-
ματός του και η ανεξάντλητη γονιμότητά του, αλλά και «η νοηματοδότη-
ση πραγματικοτήτων που αντιστέκονται στην έκφραση» (Ρικαίρ, 2002: 33). 
Στην ιστορία Τα παπουτσάκια που λένε παραμύθια το ποτάμι ως σύμβολο της 
ζωής, χάρη στην πολυσημία του επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες. Μπορού-
με λοιπόν να πούμε ακόμη πως το ποτάμι, όπως η ζωή, δίνει το ερέθισμα 
στον Ηλία να γράψει παραμύθια, αλλά και ο Ηλίας στο ποτάμι ρίχνει τα πα-
πουτσάκια με τις ιστορίες για να τις μεταφέρει σε άλλα παιδιά. Η τέχνη της 
μυθοπλασίας στο σημείο αυτό προβάλλεται ως παρηγοριά για τους δημι-
ουργούς των ιστοριών και για τους αναγνώστες, αλλά και ως αναγκαιότη-
τα στην πραγματικότητα της ζωής με την απαράβατη και σκληρή νομοτέ-
λεια της (Μερακλής, 2001: 16). Το στοιχείο αυτό επισημαίνεται και στο τέ-
λος της ιστορίας με την παράθεση του ποιήματος: 

«Παρηγοριά το παραμύθι
σε ένα κουκί σ’ ένα ρεβύθι
παρηγοριά τα ποταμάκια που ταξιδεύουν παπουτσάκια» 
(Βαρελλά, 1998).

Δώσε την αγάπη (2004)

Στο Δώσε την αγάπη (2004), σε μια ιστορία με «έντονα» διαπολιτισμικό πε-
ριεχόμενο (Καλλέργης, 2008: 153), προβάλλονται οι αντιδράσεις των μα-
θητών ενός δημοτικού «σχολείου υποδοχής» όταν έρχονται στην τάξη τους 
παιδιά από την Αλβανία, την Πολωνία και την Αιθιοπία. Το καλαθάκι με τα 
μήλα που φέρνει ο Γιάννους στη γιορτή που διοργανώνει η δασκάλα για 
τον «άγιο της φιλίας» γίνεται μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στους ντόπιους 
και ξένους μαθητές καθώς ο Γιάννους μοιράζει τα μήλα σε όλους τους μα-
θητές, τραγουδώντας το δίστιχο: «Ντόσε την αγάπη όπως ντίνεις ένα μή-
λο» (Βαρελλά: 2004). Τα παιδιά παίζουν πετώντας τα μήλα σε μια χαρούμε-
νη ατμόσφαιρα ενώ στο τέλος, τραγουδά και ο Μάνος ο οποίος είχε ενο-
χληθεί από την παρουσία των ξένων παιδιών και επαναλαμβάνει και αυτός: 
«Δώσε την αγάπη όπως δίνεις ένα μήλο. Έτσι απλά…» (Βαρελλά: 2004). Το 
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μήλο στα χέρια του Γιάννους δεν είναι απλώς ένα δώρο ανταλλαγής στη 
γιορτή του αγίου της φιλίας που διοργάνωσε η δασκάλα, αλλά ταυτόχρονα 
γίνεται σύμβολο φιλίας και αγάπης (Ηλία, 2009: 154). Η αγάπη, η οποία συ-
χνά εντοπίζεται στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας, προβάλλεται εδώ ως 
στοιχείο που πραγματώνεται «ως έξοδος από τον εαυτό μας» και που λει-
τουργεί «απλωτικά προς τους άλλους» (Κανάβα, 1994: 238).

Ο μικρός αναγνώστης παρατηρώντας τη χαρούμενη ατμόσφαιρα που 
επικρατεί στην τάξη του Γιάννους και του Μάνου αλλά και την αλλαγή που 
επέρχεται στη συμπεριφορά του Μάνου, ανακαλύπτει τη βαθύτερη σημα-
σία της προσφοράς του μήλου. Συνεπώς, η ανάγνωση της συγκεκριμένης 
ιστορίας από τον αναγνώστη γίνεται μια πράξη νοηματοδότησης ενώ ο ρό-
λος του αναγνώστη γίνεται ενεργητικότερος και ουσιαστικότερος (Μπαλά-
σκας, 1991: 46). 

Το πιάτο του Αλέξανδρου (2006)

Στην ιστορία Το πιάτο του Αλέξανδρου (2006) θίγεται το θέμα της πείνας και 
αντιδιαστέλλεται η εικόνα του παιδιού της σύγχρονης καταναλωτικής κοι-
νωνίας με τα πεινασμένα παιδιά του Τρίτου Κόσμου. Ο μικρός Αλέξανδρος 
καθώς τρώει το φαγητό του από το αγαπημένο του πιάτο, αντικρίζει στην 
τηλεόραση τις μορφές των πεινασμένων παιδιών του Τρίτου Κόσμου και τα 
άδεια τσίγκινα πιάτα τους. Ευαισθητοποιημένος από όσα βλέπει αλλά και 
από τις εκκλήσεις του εκφωνητή για βοήθεια, χαρίζει το πιάτο του με την 
πίτα του στην Τράπεζα. Ωστόσο, η πράξη του αποκτά συμβολικές διαστά-
σεις και σχετίζεται με το ενδιαφέρον και την ευαισθητοποίηση των παιδιών 
των αναπτυγμένων χωρών για τα πεινασμένα παιδιά των υποανάπτυκτων 
κρατών. Το πιάτο του Αλέξανδρου αποκτά συμβολικές διαστάσεις και «οι 
νέοι συσχετισμοί ανοίγουν νέα σημασιολογικά πεδία» (Ρικαίρ, 2002: 57). 

Οι συμβολικές διαστάσεις του πιάτου μπορούν να ανιχνευθούν ήδη 
στην αρχή της ιστορίας, όταν ο εξωδιηγητικός-ετεροδιηγητικός αφηγη-
τής (Genette, 2007: 324) δηλώνει πως είναι διακοσμημένο με ζωγραφιστές 
μορφές παιδιών από διάφορες χώρες της γης και πως έχει σχήμα σφαιρι-
κό. Ο αφηγητής βοηθά το μικρό αναγνώστη να υποψιαστεί τους συμβολι-
σμούς αυτού του απλού αντικειμένου από το οποίο λαμβάνει την τροφή 
του ο μικρός Αλέξανδρος: «Κι επειδή το πιάτο του είναι στρογγυλό σαν τη 
Γη, όταν τρώει, θαρρεί πως τρώει παρέα με όλα τα παιδιά του κόσμου» (Βα-
ρελλά, 2006: 9). Συμβολισμοί υπάρχουν και στο παιχνίδι του Αλέξανδρου ο 
οποίος επιδιώκει την επικοινωνία με αυτά τα παιδιά καθώς γευματίζει όταν 
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ο ίδιος προσπαθεί να ταΐσει τις ζωγραφιστές εικόνες των παιδιών. Συμβολι-
σμοί εντοπίζονται και στη συνέχεια όταν η πόρτα της τράπεζας παρουσιά-
ζεται «στριφογυριστή, σαν τη Γη που στριφογυρίζει, που στριφογυρίζει συ-
νεχώς» (Βαρελλά, 2006: 20). Με τις επαναλήψεις των φράσεων «στριφογυ-
ριστή πόρτα», αλλά και παρακάτω με τη φράση «στριφογύριζε σαν τη Γη» 
(Βαρελλά, 2006: 25) αποκαλύπτεται η επιμονή της συγγραφέως για συσχε-
τισμούς οικείων αντικειμένων με τη γη. 

Ο αναγνώστης που θέλει να σκεφτεί, συναντά συχνά κάτω από την τρέ-
χουσα επιφάνεια της αφήγησης, ένα δεύτερο νοηματικό επίπεδο. Στη μι-
κρή ιστορία που εξετάσαμε ο μικρός αναγνώστης με τη βοήθεια του συνα-
ναγνώστη ή του δασκάλου, μπορεί να ανακαλύψει αυτό το δεύτερο πλά-
νο, τους συμβολισμούς και τις συσχετίσεις ανάμεσα στο στρογγυλό πιάτο 
του παιδιού με τις εικόνες των παιδιών από ποικίλα μέρη της γης, το οποίο 
το παιδί χαρίζει στα πεινασμένα παιδιά, αλλά και το συμβολισμό της κυκλι-
κής πόρτας μέσα από την οποία περνά το παιδί προκειμένου να επιτελέσει 
τη συμβολική πράξη του. Βέβαια, αυτό το δεύτερο πλάνο με τα βαθύτερα 
νοήματα «είναι ακριβώς ο χώρος δοκιμασίας, το αίτημα συμμετοχής που 
ο συγγραφέας απευθύνει στον αναγνώστη του» (Στεργιόπουλος, 1989: 6).

Το ποδηλατάκι ήλιος (2009) 

Στη μικρή ιστορία Το ποδηλατάκι ήλιος (2009) ήδη ο τίτλος προβλέπει μια 
μεταφορική ανάγνωση. Αν εκληφθεί κυριολεκτικά, ο αναγνώστης σκοντά-
φτει σε μια σημασιολογική ανωμαλία, εφόσον ο ήλιος από τη μια αποτελεί 
ένα ουράνιο σώμα και από την άλλη δηλώνει το φως. Ωστόσο, ο αναγνώ-
στης πριν διαβάσει το κείμενο υποψιάζεται πως το θέμα της μικρής ιστορί-
ας ενδέχεται να σχετίζεται με τη μεταφορική σημασία του φωτός.

Σε κυριολεκτικό επίπεδο ο μικρός Μιχάλης ζωγραφίζει πελώριους ήλιους. 
Σχηματίζοντας τρεις συνεχόμενους ήλιους, ζωγραφίζει και το αγαπημένο 
του ποδήλατο με το οποίο παίζει μόνο μέσα στο μικρό διαμέρισμά του. Εφό-
σον το αγόρι στερείται τον αληθινό ήλιο, σχεδιάζει ήλιους. Σε μεταφορικό 
επίπεδο, αυτοί οι ζωγραφιστοί ήλιοι φωτίζουν τη ζωή του. Στο σημείο αυ-
τό η «λειτουργία της μεταφοράς είναι η αποκάλυψη του “αληθούς λόγου’’ 
του ασυνείδητου» (Jakbson, 1998: 164). Με τη χρήση της μεταφοράς απο-
καλύπτεται η επιθυμία του παιδιού να απολαύσει το φως και τη χαρά του 
παιγνιδιού έξω στη φύση.

Ήλιος και ποδήλατο παρουσιάζουν ομοιότητες. Ο ήλιος με το φως του 
φωτίζει τον κόσμο και σκορπίζει τη χαρά, ενώ κάτι ανάλογο συμβαίνει και 
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με το ποδήλατο που αποτελεί για το μικρό παιδί το πιο αγαπημένο του αντι-
κείμενο, φωτίζοντας μεταφορικά τη ζωή του. Οι ήλιοι που σχεδιάζει ο μι-
κρός Μιχάλης και το ποδήλατό του συνδέονται με τη δική του ευτυχία. Μι-
λούν ωστόσο εύγλωττα και για τις δύσκολες στιγμές τόσων άλλων μικρών 
παιδιών που περνούν πολλές ώρες κλεισμένα στα στενόχωρα, ανήλιαγα δι-
αμερίσματα των μεγαλουπόλεων. 

Ο ετεροδιηγητικός αφηγητής παίζοντας με τις λέξεις «ποδήλατο» και 
«ήλιος» σε κυριολεκτικό και μεταφορικό επίπεδο, προβαίνει σε «μια κίνη-
ση που μας μεταφέρει από το ένα επίπεδο στο άλλο» (Ρικαίρ, 2002: 61). Η 
χρήση της μεταφοράς γίνεται φανερό πως «καθιστά πολυερμηνεύσιμο το 
λόγο και παροτρύνει τον αποδέκτη να εστιάσει την προσοχή του στο ση-
μασιολογικό τεχνούργημα που επιτρέπει και διεγείρει αυτήν την πολυση-
μία» (Εco, 1993: 201).

Κορόνα από χιόνι (2009)

Στο Κορόνα από χιόνι (2009) στόχος της συγγραφέως είναι να φέρει το μικρό 
αναγνώστη σε επαφή με το θάνατο και να τον συμφιλιώσει με την ιδέα του, 
προβάλλοντάς τον ως φυσιολογικό γεγονός της ανθρώπινης ζωής. Ωστόσο, 
αν και ο θάνατος παρουσιάζεται ως φυσιολογικό μέρος του κύκλου της ζω-
ής, το κείμενο δεν παρέχει λεπτομερειακές πληροφορίες για το θάνατο του 
παππού, εφόσον η συγγραφέας επιλέγει να δώσει έμφαση στη σχέση τους 
και στα συναισθήματα του παιδιού (Πατέρα & Τσιλιμένη: 2008).

Στη συγκεκριμένη μικρή ιστορία ο τρόπος έκφρασης του θανάτου εί-
ναι μεταφορικός. Ο γερο-Λάπωνας καλεί κοντά του τον εγγονό του και του 
εμπιστεύεται πως σύντομα θα πάει στο βουνό για να φορέσει την κορόνα 
από χιόνι. Ο εγγονός του εκλαμβάνει τη φράση ως μετωνυμία, ότι δηλαδή 
ο παππούς θα γίνει βασιλιάς στο χιονισμένο βουνό, χωρίς να κατανοεί τη 
μεταφορικότητα του λόγου και το βαθύτερο νόημά της: «Αχ, όχι, μην πας 
βασιλιάς στα χιόνια. Θα κρυώνεις» (Βαρελλά, 2009: 11). Όπως επισημαίνει 
ο Δημήτρης Τζιόβας, «η μετωνυμία βασίζεται στη γειτνίαση ή τη συσχέτι-
ση ανάμεσα στην αιτία και το αποτέλεσμα, το μέρος και το όλο ή το πράγ-
μα και τις ιδιότητές του. Η κορόνα μετωνυμικά δηλώνει το βασιλιά που υπο-
καθίσταται από το στέμμα του αλλά συμβολίζει μεταφορικά την εξουσία» 
(Τζιόβας, 1987: 135-6).

Με μεταφορικό λόγο πληροφορεί τον αναγνώστη και ο ετεροδιηγητι-
κός αφηγητής για το θάνατο του παππού: «Ύστερα από λίγο καιρό, έφυγε 
“για να φορέσει την κορόνα του χιονιού και να γίνει βασιλιάς στο βουνό”» 
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(Βαρελλά, 2009: 10, 14). Ο άνθρωπος λέει ο Ερνστ Κασσίρερ, «ζει μέσα σε 
ένα συμβολικό σύμπαν» (Σάντας, 1977: 856), συνεπώς η χρήση των συμ-
βόλων είναι συνεχής. Η χρήση των συμβόλων συνδέεται εύκολα με το θέ-
μα του θανάτου, ένα δύσκολο και απαιτητικό θέμα, εφόσον προσφέρει τη 
δυνατότητα να μιλήσουμε πιο έμμεσα για θέματα οδυνηρά. 

Βέβαια, η φράση «κορόνα από χιόνι» ενέχει μια αντίφαση, καθώς συνή-
θως η κορόνα ως σύμβολο της εξουσίας, της επιτυχίας και της «στέψης» 
(Cirlot, 1995: 480) είναι φτιαγμένη από ανθεκτικό υλικό, κυρίως από κάποιο 
πολύτιμο μέταλλο. Η χρήση της φράσης «κορόνα από χιόνι» θα μπορού-
σε να συσχετιστεί με την έμμεση ειρωνεία του αφηγητή για τη ματαιότη-
τα των ανθρωπίνων και την απατηλότητα των φαινομένων. Ίσως όμως θα 
μπορούσε να εκληφθεί και ως σύμβολο νεκρικό αφού τα στεφάνια δεν ήταν 
μόνο γνωρίσματα των θεών, αλλά και σύμβολα νεκρικά (Cirlot, 1995: 480).

Όμως όπως σημειώνει ο Πωλ Ρικαίρ, η μεταφορά «δεν είναι για να πε-
ριβάλλει μια ιδέα με μιαν εικόνα, αλλά μάλλον για να εξομαλύνει την σύ-
γκρουση που προκαλείται μεταξύ δυο ασυμβίβαστων ιδεών» (Ρικαίρ, 2002: 
53). Στη συγκεκριμένη περίπτωση μας βοηθά να δούμε το θάνατο σαν ένα 
ταξίδι στο βουνό, το οποίο βουνό θεωρείται ότι συμβολίζει «το κέντρο και 
τον άξονα του σύμπαντος» (Benoist, 1992: 65). Μπορεί ωστόσο να εκληφθεί 
ως ένα ταξίδι διαφορετικό που ο μικρός αναγνώστης μπορεί να το φαντα-
στεί ποικιλοτρόπως. Ένα ταξίδι που μπορεί να σχεδιάσει ο αναγνώστης με 
το νου του, έτσι όμως που να αγγίζει την καρδιά του. Για ένα τέτοιο εσωτε-
ρικό ταξίδι μιλά σε ένα σημείο και ο παππούς όταν απευθύνεται στον εγγο-
νό του: «Θα κινήσω τάχατες για το απέναντι βουνό, αλλά θα γυρίσω και θα 
κρυφτώ στην καρδιά σου. Θα γίνω χτύπος της καρδιάς σου, θα γίνω ένας 
κόμπος αίμα, μπορεί να τρυπώσω στα μάτια σου, να βλέπουμε μαζί τον κό-
σμο» (Βαρελλά, 2009: 13). 

Η ανακάλυψη των βαθύτερων νοημάτων του ταξιδιού, όπως και γενικό-
τερα της ιδεολογίας που ενυπάρχει στο κείμενο, σχετίζεται σε μεγαλύτερο 
ή μικρότερο βαθμό με τις δεξιότητες που έχει καλλιεργήσει ο αναγνώστης 
σχετικά με την ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων (Κανατσούλη, 2000: 20).

Τι κάνεις; Είσαι καλά; (2010)

Στην ιστορία Τι κάνεις; Είσαι καλά; (2010) η Χαρά ένα ζωηρό μικρό παιδί χαί-
ρεται να παίζει τηλεφωνώντας σε γνωστά και άγνωστα πρόσωπα και να μα-
θαίνει τα νέα τους. Συγχρόνως, προκαλεί χαρά στους άλλους με τον ενδι-
αφέρον της για αυτούς. Μια μέρα ξεφυλλίζοντας μια εφημερίδα, εντυπω-
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σιάζεται από την εικόνα ενός εννιάχρονου εργαζόμενου παιδιού από τον 
Παναμά που μελετά στο φως ενός κεριού. Θέλει μάλιστα να του τηλεφω-
νήσει και να του μιλήσει. Οι γονείς της όμως της προτείνουν να του γρά-
ψει ένα γράμμα.

Αν και η κοπέλα συντάσσει μια επιστολή προς το παιδί από τον Παναμά 
με τη βοήθεια των γονιών της, και μολονότι στο τέλος προσθέτει, κρυφά 
από τους γονείς της, την επιθυμία της να του μιλήσει τηλεφωνικώς, ο ανα-
γνώστης γνωρίζει πως η επιστολή της δε θα φτάσει ποτέ στον προορισμό 
της, επειδή απουσιάζουν τα στοιχεία του παραλήπτη. Ο μικρός αναγνώ-
στης γελά με την αφέλεια και την αθωότητά της μικρής Χαράς, παράλλη-
λα όμως συγκινείται με το κοινωνικό-ανθρωπιστικό περιεχόμενο του γράμ-
ματός της. Η Χαρά, αν και εξαπατάται στην προσπάθεια της για ειλικρινή 
επικοινωνία με το παιδί που διαβάζει στο φως των κεριών από τις συμβά-
σεις της ταχυδρόμησης (απουσία στοιχείων διεύθυνσης του παραλήπτη), 
γράφει την επιστολή σε πείσμα των αντιξοοτήτων (Ντόκου, 2009: 500-1). 

Στην επιστολή παρουσιάζεται το ενδιαφέρον της μικρής κοπέλας για το 
συγκεκριμένο αγόρι και γενικότερα για τα παιδιά που βιώνουν τη σκληρό-
τητα της ζωής ενώ ταυτόχρονα ο αναγνώστης προβληματίζεται για τη θέ-
ση αυτών των παιδιών. Συνεπώς, η πράξη της Χαράς αποκτά συμβολικό χα-
ρακτήρα, το γράμμα γίνεται σύμβολο συμπαράστασης και φιλίας προς τα 
άγνωστα παιδιά της βιοπάλης που διατηρούν, παρ’ όλες τις αντιξοότητες, 
άσβεστη μέσα τους την αγάπη για τη γνώση.

4.ΣυμΠΕρΑΣμΑΤΑ

Ο Ιser υπαινίσσεται ότι «η καλή λογοτεχνία χαρακτηρίζεται από την άρνη-
ση συγκεκριμένων στοιχείων και τη συνακόλουθη αναζήτηση ενός «νοή-
ματος» που δεν είναι διατυπωμένο, αλλά ωστόσο βρίσκεται στις προθέσεις 
του κειμένου» (Ηolub, 2001: 164).

Έχοντας εξετάσει το ρόλο των συμβόλων σε επτά μικρές ιστορίες της 
παιδικής λογοτεχνίας γραμμένες από την ίδια συγγραφέα, την Αγγελική Βα-
ρελλά, όσο αναλυτικά μας επέτρεπε το στενό όριο της ανακοίνωσης αυτής, 
διαπιστώσαμε πως αυτά παραπέμπουν σε ένα φάσμα αναφορών πέραν των 
ιδίων και λειτουργούν για να αναδείξουν βαθύτερα νοήματα.

Ειδικότερα, διαπιστώσαμε πως η αναφορά ορισμένων αντικείμενων (μί-
ας σκακιέρας, ενός μήλου, μίας κορόνας), ή στοιχείων, όπως ο ποταμός και 
ο ήλιος, αλλά και μίας πράξης, όπως η σύνταξη μιας επιστολής προς άγνω-
στο παραλήπτη, κατευθύνουν την προσοχή στη δυνατότητά της γλώσσας 
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για διπλοσημία και δίνουν την αφορμή για ανασημασιοδότηση του καθη-
μερινού κόσμου.

Τα παιδιά αναγνώστες, στα οποία απευθύνονται τα βιβλία, αλλά και οι 
ενήλικοι συν-αναγνώστες του παιδικού βιβλίου που είτε συναναγιγνώσκουν 
με το παιδί είτε αναγιγνώσκουν μόνοι τους και για δική τους απόλαυση το 
παιδικό βιβλίο, αποκρυπτογραφώντας τα νοήματα των συμβόλων, μαθαί-
νουν να βλέπουν τον κόσμο συμβολικά, μια ικανότητα που «υψώνει τον άν-
θρωπο στο επίπεδο όχι απλώς του λογικού ζώου (animal rationale) αλλά 
του συμβολικού όντος (animal symbolicum)» (Σάντας, 1977: 856). 

Το σύμβολο, ένα από τα σημαντικότερα όπλα της λογοτεχνικής δημι-
ουργίας (Χουρμούζιος, 1979: 227), προσδίδει βαθύτερες διαστάσεις και σε 
λογοτεχνικά κείμενα που απευθύνονται σε παιδιά και αποκαλύπτει «πράγ-
ματα που δε λέγονται αναλυτικά», πράγματα που γίνονται κατανοητά μόνο 
μέσα από «ένα μυστικό ρεύμα επικοινωνίας με τον αναγνώστη κάτω από 
το πρώτο επίπεδο της διήγησης» (Στεργιόπουλος, 1989: 10). Το σύμβολο 
με την πληθωρικότητα των νοημάτων συντελεί όχι μόνο στην αισθητική 
και στον εμπλουτισμό των κειμένων αλλά και στην προαγωγή της κριτικής 
σκέψης του μικρού αναγνώστη, ο οποίος, σύμφωνα με τον Peter Hunt, εί-
ναι εν εξελίξει αναγνώστης (Χαντ, 2001: 124).
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ΑbsTrAcT

The purpose of this paper is to study the role of symbols and symbolisms 
in seven short stories for children written by Angeliki Varella, a well-known 
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Greek author in children’s fiction. Symbols and symbolisms are associated 
with the metaphorical functioning of the language and the secondary 
signification of words and phrases. Focusing on seven short stories written 
for children, we attempt to show that certain words and phrases used 
in these stories suggest a range of references, beyond themselves. The 
study of them allows us to claim that the use of symbols in children stories 
contributes not only to their aesthetic value but also to the promotion of 
critical thinking of children.
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Η αποκάλυψη της «στάσης υψηλής απατηλής 
οικειότητας» ως εργαλείο εμπλουτισμού 

της κριτικής σκέψης στη σύγχρονη 
εκπαιδευτική πραγματικότητα

Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη

ΟρΙΣμΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ σΤΑση ΕιΚοΝιΚησ ΕυΜΕΝΕιΑσ

Η «στάση εικονικής ευμένειας» αναγνωρίστηκε τα τελευταία χρόνια σε δια-
κεκριμένες χρήσεις της γλώσσας από τους εκπροσώπους της εξουσίας της 
ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας. Ειδικότερα, από την είσοδο στον τηλεοπτι-
κό χάρτη της χώρας της ιδιωτικής τηλεόρασης, παρατηρήθηκε η χρήση μί-
ας «νέας γλώσσας» από την πλευρά των δημοσιογράφων, η οποία, άλλοτε 
επηρεάζοντας και άλλοτε επηρεαζόμενη από τη λαϊκότροπη γλώσσα των 
πολιτικών, επιχειρείται να εμφανίζεται όσο το δυνατό περισσότερο προσι-
τή και λαϊκή, προσαρμοσμένη στα γλωσσικά πρότυπα των αποδεκτών της/ 
τηλεθεατών. Μέσα από τις λέξεις και τη μορφή και όχι απαραίτητα σε επί-
πεδο νοήματος και ουσίας, η γλώσσα αυτή επιδιώκει να δώσει την εντύπω-
ση ότι διαθέτει στοιχεία λαϊκότητας, ότι δηλαδή προέρχεται από το λαό, εί-
ναι δημιούργημά του, απευθύνεται στο λαό και τελικά αποτελεί το γνήσιο 
εκφραστή των θέσεων και των συμφερόντων του. Η στάση αυτή του φο-
ρέων του δημοσιογραφικού λόγου έχει ονομαστεί στάση εικονικής ευμένει-
ας ή στάση υψηλής εικονικής/ απατηλής οικειότητας, υπηρετείται και αποτυ-
πώνεται σε μία γλώσσα που δίδει στους εκπροσώπους/ φορείς της δημο-
σιογραφικής εξουσίας τη δυνατότητα να τεκμαίρονται την φιλολαϊκότη-
τα και την κοινωνική ευαισθησία με τις λέξεις και τις φράσεις, εξασφαλίζο-
ντας ιδιότητες και κέρδη που σε άλλη περίπτωση θα όφειλαν να αποκτη-
θούν όχι με το μορφή αλλά με το περιεχόμενο των λεγομένων τους (Τσι-
τσανούδη-Μαλλίδη, 2006).

Η βιβλιογραφία προσφέρει θέσεις οι οποίες εν πολλοίς υποστηρίζουν 
ότι στην κοινωνία των μέσων μαζικής ενημέρωσης οι διαφοροποιήσεις (πα-
ραλλαγές ή ποικιλίες) από την επίσημη γλώσσα μειώνονται ή και αφομοιώ-
νονται με τάση μάλιστα εξαφάνισης, κυρίως λόγω της κοινωνικής αξιολό-
γησης η οποία έδιδε κύρος και ανωτερότητα στους ομιλητές της «κοινής» 
(Σετάτος, χ.χ. [1978]). Ωστόσο, αυτό το οποίο διαπιστώσαμε μέσα από: 
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•	 τη συλλογή του τηλεοπτικού υλικού το οποίο αντλήσαμε από τέσ-
σερα νυχτερινά «κεντρικά» δελτία ειδήσεων της ελληνικής τηλεό-
ρασης με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα, όλα μεταδιδόμενα από 
ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, 

•	 τις προσωπικές συνεντεύξεις με επιφανείς φορείς του δημοσιογρα-
φικού λόγου, και

•	 το ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύναμε σε δείγμα εκατό (100) τη-
λεθεατών,

ήταν ότι ο τηλεοπτικός δημοσιογραφικός λόγος, αν και από τη φύση του 
δημόσιος και επίσημος, επιστρατεύει κατά περίπτωση τις χαμηλές γλωσσι-
κές ποικιλίες, προκειμένου:

α. να διευρύνει την επίδρασή του στις μάζες των τηλεθεατών,
β. να φέρει σε πέρας με επιτυχία παράλληλα με την πληροφόρηση των 

αποδεκτών του και την προπαγανδιστική λειτουργία/ κατασκευή συναίνεσης 
(Χατζησαββίδης, 2000. Chomsky, 1987) με διαμόρφωση της γνώμης, της 
στάσης και τελικά της ιδεολογίας τους,

γ. να εξασφαλίζει ευρεία εμπορική απήχηση ως τηλεοπτικό προϊόν.
Ο σύγχρονος τηλεοπτικός δημοσιογραφικός λόγος, πέραν των διαφόρων 

πρωτογενών λειτουργιών μέσω του οποίου επιτελούνται (ενημέρωση/ πλη-
ροφόρηση, διαμεσολάβηση κ.α.), επιδιώκει να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύ-
τερη εμπορική απήχηση, ως ένα πολιτισμικό αγαθό, που όμως πλέον είναι 
και εμπορευματικό, ιδιαίτερα για τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, 
που στηρίζουν ένα μεγάλο μέρος των διαφημιστικών τους εσόδων στη δι-
αφήμιση (Φισκ, 2000). Για να επιτευχθεί όμως μία τέτοια επιδίωξη, προϋ-
ποτίθεται το εμπορικό προϊόν του δημοσιογραφικού λόγου να εξασφαλί-
ζει μία σημαντική επίδραση στο τηλεοπτικό κοινό, επίδραση η οποία προ-
απαιτεί με τη σειρά της ένα «άνοιγμα» των media σε όσο το δυνατόν μεγα-
λύτερα κοινωνικά στρώματα και ιδιαιτέρως λαϊκά.

Για να επιτύχει την εξασφάλιση μιας μεγάλης λαϊκής απήχησης (Φισκ, 
2000), ο τηλεοπτικώς εκφερόμενος δημοσιογραφικός λόγος θα πρέπει:

α. να εμφανίζεται οικείος και λαϊκός προς τους αποδέκτες του,
β. να δίδει την εντύπωση ότι εκμηδενίζει τις αποστάσεις που χωρίζουν 

τους τηλεθεατές/ αποδέκτες από τα κραταιά μέσα που τον εκπέμπουν, με δε-
δομένο μάλιστα το ανησυχητικά ιδιαίτερο φαινόμενο της υπερσυγκέντρω-
σης των media γύρω από μεγάλης κλίμακας επιχειρηματικούς πόλους, και

γ. ταυτόχρονα να πείθει τις μάζες των τηλεθεατών ότι δεν εκπροσωπεί 
τα συμφέροντα της εκάστοτε ιδιοκτησίας του (κρατικής ή ιδιωτικής/ επι-
χειρηματικής), αλλά των ίδιων των αποδεκτών του, οι οποίοι πρέπει να κα-
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θρεφτίζουν στο μέσο και τον λόγο που μεταδίδει τις δικές τους προσδοκί-
ες, αναμονές και θέσεις (Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, 2006)

Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι στις μέρες μας το ιδιοκτησιακό κα-
θεστώς των ΜΜΕ είναι σε αρκετές των περιπτώσεων ολιγοπωλιακό, αντι-
λαμβανόμαστε την ανυπολόγιστη πληροφοριακή, πολιτική και προπαγαν-
διστική δύναμη που αυτά διαθέτουν, καθώς η όποια ιδεολογική επιβάρυν-
σή τους μπορεί να είναι συχνά απόρροια της πρόσδεσής τους σε οικονομι-
κούς και πολιτικούς παράγοντες, που χρησιμοποιούν τα μέσα ενημέρωσης 
ως εργαλεία και οχήματα για την αύξηση της επιρροής τους,

Η στάση της εικονικής ευμένειας αποτυπώνεται στη γλώσσα και ουσι-
αστικά κατασκευάζεται με όχημα τη γλώσσα μέσα από τις ακόλουθες συ-
γκεκριμένες πρακτικές:

•	 Με τη χρήση λαϊκών λέξεων και φράσεων αλλά και γεωγραφικών και 
κοινωνικών ποικιλιών (λαϊκή γλώσσα).

•	 Με την αναγωγή και αναβάθμιση του ιδιωτικού στοιχείου στο δη-
μόσιο και την απόπειρα κατάργησης των αποστάσεων μεταξύ ιδι-
ωτικού/ προσωπικού και  δημόσιου/ απρόσωπου. 

•	 Με την υπόρρητη έκφραση της ιδεολογίας της αμφισβήτησης και 
την σχετική ιδεολογική συμπαράταξη του φορέα του δημοσιογρα-
φικού λόγου με το κοινό που τον παρακολουθεί.

•	 Με την κυριαρχία του συναισθήματος επάνω στη λογική (ό.π.)

ΟΙ ΕΠΙΔρΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ 
ΕυμΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟυΣ ΠΑρΑΛΗΠΤΕΣ

Η επιλογή, προβολή και ανάδειξη μέσω των τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων 
των λαϊκών κοινωνικών θεμάτων τυγχάνει σε θεαματικά ποσοστά της απο-
δοχής και της επιδοκιμασίας του τηλεοπτικού κοινού και ειδικά των κατώτε-
ρων και μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων. Οι πολυάριθμοι αποδέκτες αισθά-
νονται ότι ισχυροποιούνται  και απομακρύνονται από τη θέση των «υποτε-
λών», των υφισταμένων τις διάφορες εξουσίες από την εκάστοτε ολιγομε-
λή ηγέτιδα τάξη. Μέσα από την προβολή μιας λαϊκής θεματολογίας, οι τη-
λεθεατές θεωρούν ότι προβάλλονται τα προβλήματά τους, οι θέσεις και τα 
συμφέροντά τους, αφού τους δίνεται η δυνατότητα να αντλήσουν σημασί-
ες και απολαύσεις ως φορείς μιας μορφής κοινωνικής εξουσίας, μιας εξου-
σίας από κάτω προς τα πάνω, η οποία μπορεί ή τους αφήνει να πιστεύουν 
ότι μπορεί να τους απελευθερώσει από τις δυνάμεις που υποτάσσουν και 
τους υποβάλουν σε πειθαρχία. Κατά τον Foucault, η εξουσία είναι αναγκα-
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στικά αμφίδρομη δύναμη, μπορεί να λειτουργήσει μόνο και προς τις δύο 
κατευθύνσεις, σε μία σχέση αντίθεσης. Η αμφίδρομη φύση της εξουσίας ση-
μαίνει ότι οι ίδιες οι αντιστάσεις της αποτελούν πολλαπλά σημεία εξουσίας.

Η λαϊκή γλώσσα δεν φαίνεται να αποτελεί εκείνο το βασικό και κεντρι-
κό μοχλό ο οποίος θα μπορούσε να κινητοποιήσει με ένταση και αποτελε-
σματικότητα την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών στο πρόσωπο του δημοσι-
ογράφου που τη χρησιμοποιεί. Βεβαίως τα αποτελέσματα της χρήσης της 
λαϊκής γλώσσας είναι σημαντικά εις ότι αφορά τους βαθμούς εμπιστοσύ-
νης και προτίμησης από την πλευρά του τηλεθεατή/ αποδέκτη στο πρόσω-
πο του πομπού, ωστόσο δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι 
ένας μεγάλος αριθμός τηλεθεατών δεν αγκιστρώνεται από τη μορφή της 
γλώσσας και δεν επηρεάζεται από αυτή, αλλά από την ουσία των λεγομέ-
νων του εκάστοτε φορέα του δημοσιογραφικού λόγου. Εγείρονται επίσης 
και άλλα ζητήματα, όπως το κύρος, η προσωπικότητα και η αντικειμενικό-
τητα του δημοσιογράφου, ζητήματα τα οποία λειτουργεί ενισχυτικά υπέρ 
της άποψης, ότι παρά τη φιλότιμη προσπάθεια των δημοσιογράφων να 
προσεγγίσουν μεγαλύτερες μάζες τηλεθεατών μέσα από μια λαϊκή γλώσ-
σα, εν τούτοις μία σημαντική μερίδα των αποδεκτών στέκεται μάλλον με 
σκεπτικισμό απέναντι στη μορφή και κριτική διάθεση απέναντι στην ουσία.

Επιπλέον, οι σύγχρονοι τηλεθεατές εμφανίζονται στην πλειοψηφία τους 
υποψιασμένοι για τη σχέση η οποία υφίσταται μεταξύ του τηλεοπτικώς εκ-
φερόμενου δημοσιογραφικού λόγου των δελτίων ειδήσεων και της εμπορι-
κής απήχησής του. Η γενική μερκαντιλιστική άποψη η οποία διατρέχει το σύ-
νολο των πολιτισμικών αγαθών της εποχής μας δεν λανθάνει της προσοχής 
του κοινού, γεγονός ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό για τη συνολική αξιολόγηση και 
αποτίμηση του δημοσιογραφικού λόγου, όχι βεβαίως προκειμένου αυτός να 
απαξιωθεί στη συνείδηση του κοινού ως ένα καθαρά εμπορικό προϊόν, αλλά 
με στόχο να αντιμετωπίζεται περισσότερο κριτικά από τους αποδέκτες του.

Όσο κι αν οι τηλεθεατές λαμβάνουν απέναντι στα δελτία ειδήσεων των 
τηλεοπτικών σταθμών μία θέση κριτική ή επικριτική, εν τούτοις και συνεχί-
ζουν να τα παρακολουθούν και θα ανταποκρίνονταν θετικά στην πρόσκλη-
ση για συμμετοχή σε μία τηλεοπτική εκπομπή, γεγονός το οποίο καταδεικνύ-
ει τη δύναμη του μέσου, την ισχύ της επιρροής, αλλά και την ιμπεριαλιστική 
του κυριαρχία στη σύγχρονη εποχή, στη δυτικού τύπου κοινωνία μας. Μία 
κυριαρχία στην οποία οι αντιστάσεις από την πλευρά των τηλεθεατών εμφα-
νίζονται σχετικά περιορισμένες.

Αναφορικά με τις επιπτώσεις της στάσης εικονικής ευμένειας στους τη-
λεθεατές/ υποκείμενα εδώ μπορούμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα: 
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 � Η κολακευτική απενοχοποίηση της χρήσης «υποδεέστερων» γλωσσι-
κών κωδίκων: Οι τηλεθεατές δεν σφραγίζονται με το στίγμα της κα-
τωτερότητας, «απενοχοποιούνται» και πιθανόν κολακεύονται κιό-
λας, όταν διαπιστώνουν ότι ο πομπός χρησιμοποιεί τον ίδιο ή οικείο 
προς το δικό τους γλωσσικό κώδικα, που στο δημόσιο και επίση-
μο λόγο θα μπορούσε να απορριφθεί ως υποδεέστερος ή ανεπαρ-
κής. Ειδικά σε ότι αφορά τη χρήση, έστω και επιλεκτική, των διαφό-
ρων διαλεκτικών σχημάτων, οι αποδέκτες αισθάνονται ότι τα γνω-
στά σε αυτούς γλωσσικά τους ιδιώματα δεν καταδικάζονται ως κα-
τώτερες αποκλίσεις από την εθνική, την επίσημη νόρμα, αλλά απε-
ναντίας αναδεικνύονται μέσα από την προβολή από το κατά κανό-
να και κραταιό μέσο ενημέρωσης. Προσλαμβάνουν έτσι ευκολότερα 
και γρηγορότερα  το ιδιαιτέρως προβεβλημένο αγαθό/ προϊόν της 
ενημέρωσης, ενώ δεν αποκλείεται να είναι και περισσότερο τρωτοί 
εις ότι αφορά την προπαγανδιστική/ ιδεολογία που αυτό ενδεχομέ-
νως και κατά περίπτωση μπορεί να επιτελεί.

 � Η εκδήλωση εμπιστοσύνης και συμπάθειας προς το μέσο/ δημοσιο-
γράφο: Οι αποδέκτες εμπιστεύονται ευκολότερα το μέσο ενημέρω-
σης και το δημοσιογράφο που διατηρεί μία στάση εικονικής ευμέ-
νειας, θεωρώντας τον συχνά θεωρούν εκφραστή των προβλημάτων 
και των συμφερόντων τους. Συχνά μάλιστα καταφεύγουν στο μέσο 
ενημέρωσης, όταν αισθάνονται ή διαπιστώνουν ότι δεν διαθέτουν 
άλλο τρόπο πρόσβασης στην εξουσία και τα κέντρα αποφάσεων. 
Εκτιμούν συχνά ότι οι δημοσιογράφοι μπορούν να διαχειριστούν με 
αποτελεσματικότητα και να διεκπεραιώσουν τα προβλήματά τους, 
υποκαθιστώντας τρόπον τινά τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς για 
την επίλυσή τους, όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες, ή τα διάφορα 
άλλα θεσμοθετημένα όργανα μιας οργανωμένης πολιτείας. Εμφα-
νίζονται γενικά πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε διάφορες τηλεοπτι-
κές παραγωγές (ως μάρτυρες σε ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ως κα-
λεσμένοι σε μία τηλεοπτική συζήτηση, καταθέτοντας τη γνώμη τους 
σε ένα τηλεοπτικό gallop κ.α.). «Ανταμείβουν» το δημοσιογράφο και 
το μέσο που επιδεικνύει μία τέτοια στάση με την παρακολούθηση 
των εκπομπών και του υπόλοιπου προγράμματος που αυτό μεταδί-
δει, προσφέροντας ως δείγμα κοινού τηλεθέαση, η οποία καταγρά-
φεται μέσα από τις διάφορες ποιοτικές μετρήσεις, οι οποίες και στη 
συνέχεια παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο κατά τη διανομή της εκά-
στοτε διαφημιστικής πίτας στην δεδομένα ανταγωνιστική αγορά.
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 � Ο κίνδυνος του αποπροσανατολισμού: Μολονότι τα μέσα ενημέρω-
σης θεωρητικά συμβάλλουν στον κοινωνικό αυτοκαθορισμό του 
ατόμου και στη διαμόρφωση μιας συλλογικής ταυτότητας, εν τού-
τοις όταν προβάλλουν μία εικονικά αταξική κοινωνία στην οποία 
το δικαίωμα για ενημέρωση και κριτική είναι δικαίωμα των πλουσί-
ων και των φτωχών, τότε υπάρχει ο κίνδυνος όχι μόνον να μη βοη-
θούν στον κοινωνικό αυτοκαθορισμό του ατόμου, αλλά να το απο-
προσανατολίζουν κιόλας δίδοντάς του ψεύτικες και πλαστές εικό-
νες για το περιβάλλον και τη θέση που ο δέκτης κατέχει ή μπορεί 
να κατέχει μέσα σε αυτό. Τα διαμεσολαβημένα τηλεοπτικά δημοσι-
ογραφικά κείμενα, ως πρωταρχικές εστίες ανάμιξης και διαπλοκής 
μεταξύ του ιδιωτικού/προσωπικού με το απρόσωπο/ δημόσιο, και του 
οικιακού/ συναισθηματικού με το κοινό, συχνά δίνουν την εντύπω-
ση ότι καταργούν τις αποστάσεις μεταξύ των φορέων της εξουσίας 
και των εξουσιαζομένων. Αυτό συμβαίνει α. είτε με την αναβάθμι-
ση των μαρτυριών, περιγραφών βιωμάτων και εμπειριών των απλών 
πολιτών στη σφαίρα του δημοσίου, β. είτε με την προβολή μιας ει-
κόνας των κατεξοχήν εκπροσώπων του δημοσίου/ φορέων εξουσί-
ας στην οποία αυτοί εμφανίζονται να προσαρμόζονται προς τις συ-
νήθειες της «ρουτίνας» των αποδεκτών/ κυβερνωμένων. Επιπλέον:
 Ì η εκδήλωση από την πλευρά των δημοσιογράφων μιας γενικής 

ιδεολογικής συμπαράταξης με το κοινό,
 Ì  η απόδοση στο δημοσιογραφικό λόγο «μαγικών ιδιοτήτων», 

ώστε να μη διανοείται ο αποδέκτης να προχωρήσει σε μία λο-
γική επεξεργασία των μηνυμάτων που εκπέμπονται, αλλά και

 Ì η εγγραφή της υπονόμευσης της κοινωνικής, πολιτικής ή άλ-
λης ιεραρχίας,

όταν δεν συνιστούν ουσιαστική απόπειρα επαναπροσδιορισμού των 
σχέσεων εξουσίας μεταξύ των φορέων του δημοσιογραφικού λόγου και 
των αποδεκτών, αλλά έναν προσωρινό και εικονικό συσχετισμό οικειότη-
τας που εξυπηρετεί λόγους ιδεολογικούς (προπαγάνδα) ή εμπορικούς, τό-
τε είναι προφανές ότι μπορεί να αποπροσανατολίσει το κοινό στο οποίο 
απευθύνεται.

 � Ο κίνδυνος μιας μη κριτικής ανάγνωσης των τηλεοπτικών κειμένων: Κεί-
μενα τα οποία είναι διατυπωμένα σε μία λαϊκή μορφή ενέχουν ορισμέ-
νες φορές τον κίνδυνο να λειτουργήσουν παγιδευτικά και αποκοιμιστικά 
για τον τηλεθεατή. Ένας τέτοιος κίνδυνος ισχύει εφόσον η λαϊκή μορφή 
στη γλώσσα συνδυάζεται με μία «ελαφριά» θεματολογία, όταν η πληρο-
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φορία αντικαθίσταται με την υπερβολή, την ένταση για χάρη του show 
και της τηλεθέασης και τον εντυπωσιασμό, ή  όταν η ενημέρωση και η 
ανάλυση υποκαθίσταται από τη διεκπεραίωση του ατομικού προβλή-
ματος ενός εκάστου τηλεθεατή, στο πλαίσιο μιας διαμεσολάβησης του 
δημοσιογράφου με την εξουσία με στόχο μία προσωπική εξυπηρέτηση.

Το σημαντικότερο όμως ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι εάν ο τηλε-
θεατής/ αποδέκτης ενδυναμώνεται και εμψυχώνεται μέσα από την εκδή-
λωση μιας τέτοιας στάσης και συμπεριφοράς από την πλευρά του φορέα 
του δημοσιογραφικού λόγου και του μέσου που μεταδίδει το λόγο του. Εάν 
δηλαδή οι εξουσιαστικές σχέσεις (coercive relations of power) οι οποίες ανα-
πτύσσονται και καλλιεργούνται μέσα από τα σύγχρονα υπερδύναμα μέσα 
ενημέρωσης μπορούν να μετεξελίσσονται σε μία ενδυνάμωση του τηλε-
θεατή ή σε αυτό που ο Cummins (2002) χαρακτηρίζει ως συνεργατική δη-
μιουργία δύναμης (collaborative creation of power).

Σύμφωνα με τα όσα έχουν προκύψει από την έρευνα που προηγήθη-
κε, η εκδήλωση της στάσης εικονικής ευμένειας έναντι του τηλεθεατή, δεν 
αποτελεί την πανάκεια, ώστε ο αποδέκτης να αισθάνεται ότι μετέχει σε μία 
σχέση από την οποία αποκτά δύναμη, ότι η ταυτότητα του είναι περισσό-
τερο αποδεκτή και ο ίδιος πραγματικά ικανός να επιφέρει ριζικές αλλαγές 
στη ζωή του ή το κοινωνικό status quo. H στάση της εικονικής ευμένειας, 
ακόμη και ως αποτέλεσμα του πειθαναγκασμού και της υπερβολικής συμ-
μόρφωσης του δημοσιογράφου/ παραγωγού δημοσιογραφικού λόγου στις 
προσδοκίες και τις απαιτήσεις των μεγάλων λαϊκών στρωμάτων, μπορεί ίσως 
να επιφέρει μία σχετική ενθάρρυνση στο τηλεοπτικό κοινό, με άγνωστη 
όμως διάρκεια, αν όχι περιορισμένη στα λίγα λεπτά διασημότητας που εί-
ναι χρήσιμα για τις ανάγκες ενός ρεπορτάζ ή μιας συγκεκριμένης εκπομπής.

Ο τηλεθεατής ακόμη και αν βιώσει την ανταπόκριση από την πλευρά του 
μέσου ή του δημοσιογράφου στο συγκεκριμένο πρόβλημα που μπορεί να 
αντιμετωπίζει, ή προβάλλει τις ανάγκες και τα συμφέροντά του σε ένα συ-
γκεκριμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα, δεν είναι καθόλου σίγουρος ότι αυτή η 
εφήμερη και περιστασιακή σχέση η οποία θα αναπτυχθεί είναι όντως σχέ-
ση ουσίας και διάρκειας, μια πραγματική ενδυνάμωση της ταυτότητάς του 
και όχι ένα ακόμη λαϊκό θέμα, που θα «πουλήσει», για να εξαργυρωθεί στη 
συνέχεια με το ανάλογο διαφημιστικό έσοδο.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ουσι-
αστικές συνεργατικές σχέσεις μεταξύ του μέσου ή του δημοσιογράφου και 
των αποδεκτών του λόγου του, ούτε για μία ουσιαστική ανατροφοδοτική 
λειτουργία του δημοσιογραφικού λόγου. Έχουμε μάλλον να κάνουμε με μία 
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στρέβλωση του συστήματος της ενημέρωσης/ πληροφόρησης, στο βωμό 
των οικονομικών συμφερόντων, όπου αναπάντεχα και οι δύο πλευρές υφί-
στανται τις συνέπειες. Οι μεν αποδέκτες επειδή διαπιστώνουν ή υποψιά-
ζονται ότι υπάρχουν μία σειρά περιορισμών (εμπορικών, κοινωνικών, χρο-
νικών, ψυχολογικών) στην ανάπτυξη μιας πραγματικής σχέσης αλληλεπί-
δρασης με τα ενημερωτικά μέσα τα οποία διαρκώς διογκώνουν τα μεγέθη 
της εξουσίας και της επιρροής τους, οι δε παραγωγοί του δημοσιογραφι-
κού λόγου, επειδή αναγκάζονται συχνά να συμμορφώνουν το λόγο και τα 
θέματά τους με βάση τις απαιτήσεις των εγκαλούμενων τύποις «καταναλω-
τών», του εκάστοτε δηλαδή «δείγματος» των ποιοτικών μετρήσεων τηλεθέα-
σης, μετρήσεις που συχνά λειτουργούν ως δαμόκλειος σπάθη για την ύπαρ-
ξη των εκπομπών τους και τελικά και για τη δική τους δημόσια παρουσία.

Η ΣυΝΔΕΣΗ μΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η δείξη των γλωσσικών τρόπων κατασκευής της στάσης απατηλής ευμέ-
νειας μπορεί να κινητοποιήσει γλωσσικά και ιδεολογικά τον μαθητή στην 
εμβάθυνση της κριτικής σκέψης, στη διεκδίκηση της ανατροφοδοτικής λει-
τουργίας του λόγου και στην προσπάθεια να εξελιχθεί από έναν αναγνώ-
στη σε έναν δρώντα παίκτη της δημόσιας σφαίρας που θα νιώθει δυνατός 
να επιφέρει αλλαγές στον (μικρό)κοσμό του.

Η αποκάλυψη της στάσης εικονικής ευμένειας συνδέεται άρρηκτα με τον 
γραμματισμό των ΜΜΕ. Ο ακριβής ορισμός του συγκεκριμένου επιστημο-
νικού πεδίου και οι διδακτικές και ερευνητικές μέθοδοι οριοθετούνται με 
ποικίλους τρόπους σε σχέση με την επιστημολογική οπτική από την οποία 
εξετάζονται, αλλά και ανάλογα με την παιδαγωγική κουλτούρα, τις κοινω-
νικές και οικονομικές παραμέτρους της κάθε χώρας. Γενικά, σε διεθνές επί-
πεδο επισημαίνεται με έμφαση η ανάγκη για μία ορθολογική επεξεργασία 
των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Άλλοτε το επίκεντρο εντοπίζεται στην 
κριτική αξιολόγηση, και άλλοτε συμπεριλαμβάνει την επικοινωνία των μη-
νυμάτων. Πάντως, σταδιακά η εστίαση μετατοπίζεται στην καλλιέργεια, μέ-
σω της εκπαίδευσης στα μέσα επικοινωνίας, των ακόλουθων δεξιοτήτων:

α. κριτική στάση απέναντι σε κάθε είδους παραγωγή (κείμενα, άρθρα, 
βιβλία, οπτικοακουστικό υλικό), 

β. διύλιση των πληροφοριών, δηλαδή επιλογή εκείνων που «αξίζουν» 
την επεξεργασία,  

γ. συσχέτιση των πληροφοριών με τις γνώσεις που ήδη διαθέτει ο μα-
θητής και αξιολόγησή τους βάσει αυτών των γνώσεων,
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δ. διερεύνηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των πληροφοριών 
που διακινούνται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, και

ε. εμπιστοσύνη στην προσωπική κρίση και αποδοχή του πλουραλισμού 
των ιδεών.

Η έγκαιρη και συστηματική περιγραφή, ερμηνεία και αξιολόγηση των πε-
ριεχομένων των ΜΜΕ, όπως είναι λόγου χάρη η γραμματική και το συντακτικό 
των τηλεοπτικών εκπομπών, αλλά και η εκμάθηση των γραπτών, οπτικών, προ-
φορικών και επαγγελματικών κωδίκων, θεωρείται ότι επιτρέπει στα παιδιά να 
ανακαλύπτουν τους μηχανισμούς της τηλεοπτικής γλώσσας, της ηλεκτρονικής 
δημοσιογραφίας, της πολιτικής επικοινωνίας και της διαφήμισης. Επιπροσθέ-
τως, εξοπλίζονται με κριτικές δεξιότητες τηλεθέασης. Ειδικά και σε ό,τι αφορά 
την τηλεοπτική γλώσσα θεωρείται σκόπιμη η αποκάλυψη των γλωσσικών ρε-
περτορίων (Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, 2006) που χρησιμοποιούνται στον τηλεο-
πτικώς εκφερόμενο δημοσιογραφικό λόγο, προκειμένου να εξυπηρετούνται 
άλλοτε εμπορικοί και άλλοτε ιδεολογικοί, ή και τα δύο ταυτόχρονα σκοποί. 

Αδρομερώς, η εκπαίδευση στα μέσα δεν συνίσταται μόνο στην εκμάθηση 
της χρήσης και της αξιοποίησής τους για την παραγωγή συμβόλων, αλλά κυρί-
ως στην καλλιέργεια της κριτικής στάσης απέναντι στα «προϊόντα» τους, δεδο-
μένης μάλιστα της έντονης εμπορευματικής λειτουργίας που τα χαρακτηρίζει.

Διαμορφώνεται μία παιδαγωγική της κριτικής σκέψης που συνδέεται με 
τη γενική θέση που οφείλει κανείς να λαμβάνει απέναντι σε οτιδήποτε εκ-
φράζεται και εκπέμπεται από τα διάφορα κατεστημένα και τα οργανωμένα 
συστήματα προνομίων. Σε κάθε μορφή επικοινωνίας, ακόμη και στην κατ’ 
επίφαση επικοινωνία που επιβάλλουν τα μέσα ενημέρωσης, εκείνοι που 
αναλαμβάνουν το ρόλο του αποδέκτη/ καταναλωτή, καλούνται να επιδιώ-
κουν αυτό που ο Cummins (2002) αποκαλεί αυθεντικό κριτικό αλφαβητισμό 
(critical literacy). Να είναι δηλαδή σε θέση να διαβάζουν πίσω από τις γραμ-
μές, να αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τις φαινομενικά αγαθές και εύλο-
γες επιφανειακές δομές, να αναλύουν και να επεξεργάζονται με κριτική δι-
άθεση τους ισχυρισμούς και να αναζητούν ποίων κάθε φορά τα συμφέρο-
ντα εξυπηρετούν οι διάφορες μορφές επικοινωνίας. Μόνον έτσι δημιουρ-
γούνται συνθήκες περιορισμού και ελέγχου των βαθμών της παραπληρο-
φόρησης, της κατήχησης ή του ιδεολογικού εμποτισμού (“indoctrination”), 
που είναι από τα βασικότερα εργαλεία για την κατασκευή συναίνεσης και 
τελικά υποταγής των αποδεκτών απέναντι στο λόγο της εκάστοτε εξουσίας.

Η στενή σχέση του γραμματισμού με τη διδασκαλία του προφορικού και 
γραπτού λόγου έχει υπογραμμισθεί επαρκώς στη διεθνή βιβλιογραφία. Δι-
ατυπώνεται μάλιστα η άποψη ότι ο γραμματισμός μπορεί να ενταχθεί ως 
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μία θεμελιώδης εκπαιδευτική πρακτική στο ερευνητικό πεδίο της εκπαι-
δευτικής γλωσσολογίας καθώς αποτελεί μια ζωηρή πρόκληση για τα παιδα-
γωγικά και καθημερινά στερεότυπα της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Stubbs, 
1986). Σημαντικές εξελίξεις έχουν ήδη αναφανεί, δεδομένου ότι η καλλιέρ-
γεια της κριτικής σκέψης και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και δη 
των πολυμέσων κατέλαβαν ευρύ χώρο στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη δι-
εθνή βιβλιογραφία και ευρύτερα το σύνθετο παγκοσμιοποιημένο σύστημα.

Η εξέταση του συσχετισμού του γραμματισμού των ΜΜΕ με τη γλωσσι-
κή διδασκαλία μπορεί να γίνει στη βάση των αρχών της επικοινωνιακής χρή-
σης της γλώσσας, της σκόπιμης χρήσης του γλωσσικού κώδικα και της πρό-
κλησης του ενδιαφέροντος του μαθητή. Βέβαια δεν θα πρέπει να λανθά-
νουν της προσοχής μας οι ζωηρές αντιπαραθέσεις γύρω από το εάν πράγ-
ματι  υπάρχει μία αιτιώδης σχέση -και ειδικότερα αρνητική- ανάμεσα στα 
ΜΜΕ και τη δημιουργικότητα ή και την φαντασία των παιδιών (Mac Beth, 
1996. Singer, 1993).

Ειδικότερα πάντως διατυπώνεται η άποψη, ότι, κατά τη διδασκαλία των 
γλωσσικών μαθημάτων, το ενδιαφέρον των παιδιών μπορεί να κινητοποιή-
σει η ενασχόληση με το αποκαλούμενο αυθεντικό υλικό (Μήτσης, 2004) και 
προς αυτή την κατεύθυνση τα ΜΜΕ είναι σε θέση να διαδραματίζουν ένα 
ρόλο θετικό. Το αυθεντικό υλικό ή αυθεντικό χρηστικό κείμενο (ό.π.), όπως 
είναι ένα δημόσιο έγγραφο, μία επιστολή, μία αίτηση ή ένα απομαγνητο-
φωνημένο απόσπασμα από ένα τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων, διαθέτει το 
απαιτούμενο βιωματικό και επικοινωνιακό φορτίο, αλλά και τα τυπικά χα-
ρακτηριστικά του εκάστοτε κειμενικού είδους στο οποίο ανήκει. Η επαφή 
των μαθητών με αυθεντικά κείμενα τους παρέχει τη δυνατότητα να εξοι-
κειώνονται με τα επίπεδα ύφους της νεοελληνικής γλώσσας, να ασκούνται 
συστηματικά στην εκμετάλλευση της γλωσσικής ποικιλίας και να διαπιστώ-
νουν στην πράξη την ευκαμψία του γλωσσικού κώδικα, αλλά και την ιστο-
ρική διάσταση της ελληνικής γλώσσας (Μπαμπινιώτης, 1994).

Απεναντίας, το κατασκευασμένο ή τεχνητό γλωσσικό υλικό ενέχει τον 
κίνδυνο να λειτουργεί για τα παιδιά ως ένα άψυχο και άχρωμο τμήμα λό-
γου που δεν συγκινεί και δεν αξιοποιεί τη φυσική περιέργεια ή τη φαντα-
σία τους (Ιορδανίδου & Φτερνιάτη, 2000. Combettes, 1988).

Όπως συνάγεται ως συμπέρασμα, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας είναι 
δυνατόν -υπό προϋποθέσεις- να λειτουργούν ως μία πλούσια δεξαμενή 
κοινωνικών, πολιτικών, επιστημονικών ή άλλων λόγων που αξιοποιούμενα 
με κριτικό πνεύμα από το δάσκαλο μπορούν να προκαλέσουν ενδιαφέρο-
ντα αντανακλαστικά στους μαθητές, αλλά και τους ίδιους τους δασκάλους 
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τους. Τα παιδιά αποδεσμεύονται από το ρόλο του παθητικού αποδέκτη και 
ξεκινούν μία διαδρομή κριτικής ανάγνωσης και μελέτης. Η διαδρομή αυ-
τή με την απαραίτητη ενθάρρυνση από την πλευρά του δασκάλου και της 
οικογένειας μπορεί να καταλήξει στο σχηματισμό και τη γέννηση μιας δι-
άθεσης ή και βούλησης για ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την ενεργη-
τική συμμετοχή των μαθητών και ενηλίκων αργότερα στη γενικότερη δια-
μόρφωση των κειμένων της δημόσιας σφαίρας. Βασική ωστόσο προϋπό-
θεση είναι η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και η κατάρτισή τους σε 
αυτά τα κρίσιμα θέματα, όπως είναι η στάση εικονικής ευμένειας των δι-
αμορφωτών των λόγων της δημόσιας σφαίρας και βεβαίως η αποκάλυψη 
της εμπορευματικής λειτουργίας των ΜΜΕ και του έντονα προπαγανδιστι-
κού τους ρόλου.
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AbsTrAcT

The paper highlights the need for systematic interconnection between 
the “attitude of virtual sympathy” and the process of critical literacy in 
contemporary school practice. So far, the attitude of virtual sympathy is 
recognized in several communicative circumstances generally related to 
journalistic and political discourse. It has been defined as the workmanlike 
effort of the speech designers and makers to appear, through specific 
linguistic practices, as persons affable to the recipients. The aim is ideological 
and commercial aspirations to be served as best as possible. For the effective 
integration of critical literacy practices in the classroom, the disclosure of 
the consensus construction methods is highly needed.
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Η αξιοποίηση της τέχνης ως εργαλείου 
ανάπτυξης κριτικού στοχασμού στη διδασκαλία 

της λογοτεχνίας στο σχολείο

ιωσήφ Φραγκούλης, σοφία Μητρούλια

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πολλοί θεωρητικοί όπως ο Gardner, o Eisner, ο Perkins, και ο Κόκκος, έχουν 
διατυπώσει την άποψη πως η εκπαίδευση μέσα από την αξιοποίηση έργων 
τέχνης συμβάλλει στη διαδικασία της μάθησης, ενώ παράλληλα βοηθά τους 
εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν ποικίλες δεξιότητες, όπως κριτική σκέψη, 
δημιουργικότητα, συναισθηματική έκφραση, απαραίτητες για την άσκηση 
του ρόλου τους ως ενεργών πολιτών (Gardner, 1990. Perkins, 1994. Eisner, 
2002. Κόκκος, 2011. Phillips & Fragoulis, 2012).

Η αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση συμβάλλει στην ολιστική 
προσέγγιση της γνώσης, στην κατανόηση του εαυτού μας, καθώς και της 
πραγματικότητας που μας περιβάλλει (Μέγα, 2011).

Στο πλαίσιο αυτής, της προβληματικής στην παρούσα εργασία επιχει-
ρείται να αναδειχτεί πώς η τέχνη μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία της 
λογοτεχνίας στο σχολείο ως ένα δραστικό στοχαστικό εργαλείο, με βάση 
το «μοντέλο» παρατήρησης – ανάλυσης έργων τέχνης που ανέπτυξε ο Per-
kins (1994). Παράδειγμα εφαρμογής αποτελεί το ποίημα του Κώστα Βάρ-
ναλη «Οι Μοιραίοι».

2. ΑΠΟΠΕΙρΑ ΟρΙΣμΟυ ΤΗΣ ΚρΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Συχνά επικρατεί σύγχυση ως προς το εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου 
«κριτική σκέψη». Πολλές φορές με τον όρο εννοείται η «καλή - σωστή» σκέ-
ψη και άλλες η «καλή επιχειρηματολογία» (Κουλαϊδής, 2007: 99). Κάθε μελε-
τητής που ασχολήθηκε με τον ορισμό της κριτικής σκέψης, όπως αναφέρε-
ται στην ίδια πηγή,  την προσέγγισε από τη δική του σκοπιά. Έτσι, ο Siegel 
(την ορίζει ως μια νοητική διεργασία που υποκινείται από τη λογική σκέψη 
και ο Ennis (1986), σύμφωνα με τον Κουλαϊδή (2007: 99-100) τη συνδέει με 
τη λήψη απόφασης και τη θεωρεί μία διαδικασία ορθολογική, στοχαστική 
που εκδηλώνεται μέσα από διαθέσεις και ικανότητες. Ο Lipman θεωρεί ότι 
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η κριτική σκέψη είναι αυτή που δίνει νόημα στα στοιχεία και διαμορφώνο-
νται και οργανώνονται οι κρίσεις (Κουλαϊδής, 2007: 100).

Ο Beyer υποστηρίζει ότι η κριτική σκέψη είναι μία διαδικασία αξιολόγη-
σης των γνώσεων και των επιχειρημάτων. Επίσης αναφέρει ότι οι λειτουργί-
ες της επιτελούνται με βάση κάποιες βασικές δεξιότητες όπως είναι ο διαχω-
ρισμός των πληροφοριών και η αξιολόγησή τους (Κουλαϊδής, 2007: 100). Ο 
Brookfield (2007, όπως αναφέρεται στο Ράϊκου, 2013), θεωρεί ότι η κριτική 
σκέψη είναι μια διεργασία που απαιτεί συνεχή εξέταση των διαφόρων υποθέ-
σεων, η οποία ξεκινά με ένα γεγονός που αποτελεί το ερέθισμα, ακολουθεί η 
εκτίμηση της κατάστασης και η εξερεύνηση και έπεται η επιλογή εναλλακτι-
κών λύσεων και η εφαρμογή τους στην καθημερινότητα (Ράϊκου, 2013: 54).

Σύμφωνα με τους παραπάνω θεωρητικούς η κριτική σκέψη αποτελεί ένα 
είδος σκέψης που χρησιμοποιεί σαφή αξιολογικά κριτήρια για την επίλυση 
προβλημάτων καταλήγοντας σε συμπεράσματα μετά από τη χρήση κριτη-
ρίων. Παρόλο αυτές τις προσπάθειες των θεωρητικών για εννοιολογική απο-
σαφήνιση, ο ορισμός της κριτικής σκέψης αποτελεί ένα εξαιρετικά σύνθετο 
φαινόμενο γι’ αυτό και κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούν ορισμένα γνω-
ρίσματά της.

Όπως αναφέρει η Μέγα (2011, όπως αναφέρεται στο Κόκκος, 2011: 25-
28), βασικό γνώρισμα της κριτικής σκέψης είναι ότι αποτελεί μια ειδική δια-
χείριση του νου που επιτρέπει στον στοχαστή να ανταποκρίνεται επιτυχώς 
σε προβληματικές καταστάσεις σε αντίθεση με επιπόλαιες και ρηχές σκέψεις 
που οδηγούν σε γρήγορες και αναποτελεσματικές, συνήθως, αποφάσεις. Έχει 
μεταγνωστικό χαρακτήρα. Δηλαδή ο κριτικά σκεπτόμενος άνθρωπος γνω-
ρίζει ποια στρατηγική θα ακολουθήσει για να λύσει ένα θέμα αλλά και πώς 
να την αξιολογήσει.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα της κριτικής σκέψης είναι ότι διδά-
σκεται. Δεν είναι έμφυτη στους ανθρώπους αλλά αποτέλεσμα εκπαίδευσης 
και εκδηλώνεται μέσα από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς 
τους (Μέγα, 2011). Παράλληλα, αποτελεί μια ενεργητική διαδικασία που δι-
έπει έναν ενεργητικό άνθρωπο που δεν είναι παθητικός δέκτης πληροφορι-
ών και ο οποίος εξετάζει προσεκτικά τους νέους προβληματισμούς απαιτώ-
ντας αποδεικτικά στοιχεία.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η κριτική σκέψη αποτελεί μία ενεργητική δι-
εργασία με μεταγνωστικά χαρακτηριστικά. Αναπτύσσεται με βάση το σύνο-
λο των εμπειριών των εκπαιδευομένων οι οποίες επηρεάζονται σε σημαντι-
κό βαθμό ως προς την ποιότητά τους από τις τέχνες (Μέγα, 2011, όπως ανα-
φέρεται στο Κόκκος: 28-29).

Ιωσήφ φραγκούλης, Σοφία μητρούλια
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3. ΑΠΟΠΕΙρΑ ΟρΙΣμΟυ ΤΗΣ ΔΗμΙΟυρΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Η δημιουργική σκέψη ανάλογα με τη πλευρά που προσεγγίζεται επιδέχεται 
διαφόρων ερμηνειών. Ο Perkins (1990) αναφέρει ότι δημιουργική σκέψη είναι 
αυτή που παράγει πρωτότυπα και ταιριαστά αποτελέσματα. Ο Τριλιανός (2002, 
όπως αναφέρεται στο Κουλαϊδής, 2007: 100) υποστηρίζει ότι αποτελεί έναν 
τρόπο επίλυσης προβλήματος που διακατέχεται από ευρύ φάσμα στον τρό-
πο σκέψης και πρωτοτυπία καθώς και ο Παρασκευόπουλος (2004, όπως ανα-
φέρεται στο Κουλαϊδής, 2007: 100) ονομάζει δημιουργική σκέψη το είδος της 
σκέψης που οδηγεί στην επίλυση προβλημάτων χαρακτηριζόμενη από καινο-
τομία και δημιουργικότητα.

Ο Κουλαϊδής (2007: 100) αναφέρει ότι οι Barron και Harrington (1981) προ-
τείνουν τρεις τρόπους ορισμού της δημιουργικής σκέψης:

•	 Είναι ένα είδος σκέψης που οδηγεί σε αποτελέσματα πρωτότυπα, δη-
μιουργικά και χρήσιμα για την κοινωνία και τα άτομα

•	 Είναι ένα είδος λύσης προβλημάτων και από τις πολλές επιλέγει αυτή 
που είναι  πιο καινοτόμα

•	 Είναι μία ικανότητα που μπορεί να μετρηθεί από συγκεκριμένα έργα.
Ο Perkins, όπως αναφέρει η Μέγα (2011) σε κείμενό της (όπως αναφέρεται 

στο Κόκκος, 2011: 29) θεωρεί τη δημιουργική σκέψη μια εσωτερική διεργασία 
και απαριθμεί  βασικά στοιχεία που τη συνθέτουν:

•	 Είναι αυθεντική και πρακτική
•	 Εστιάζει στο σκοπό αλλά και στο αποτέλεσμα
•	 Είναι ευέλικτη και σφαιρική.
•	 Είναι αντικειμενική και ταυτόχρονα υποκειμενική.
Επομένως η δημιουργική σκέψη αποτελεί μια διαχείριση του νου με ιδιαί-

τερο χαρακτηριστικό ότι αφήνει τον στοχαστή να δει με μια εναλλακτική μα-
τιά τα διάφορα προβλήματα ενώ παράλληλα έχει και μεταγνωστικό χαρακτή-
ρα αφού αυτός που σκέφτεται δημιουργικά μπορεί να μπει στη θέση του άλ-
λου, αξιολογώντας την προσωπική του δράση. (Μέγα, 2011, όπως αναφέρε-
ται στο Κόκκος, 2011: 29).

4. ΣυΓΚρΙΤΙΚΗ θΕΩρΗΣΗ ΤΩΝ ΔυΟ μΟρφΩΝ ΣΚΕΨΗΣ

Παρατίθενται συγκεντρωτικά τα χαρακτηριστικά του κριτικά σκεπτόμενου αν-
θρώπου και του δημιουργικά σκεπτόμενου, όπως τα κατέγραψε η Μέγα σε κεί-
μενό της στο βιβλίο του Κόκκου «Εκπαίδευση μέσα από τις Τέχνες» (2011: 30), 
με σκοπό να γίνουν αντιληπτές οι διαστάσεις αυτών των νοητικών διεργασιών.
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Ο κριτικά σκεπτόμενος Ο δημιουργικά σκεπτόμενος

• Ψάχνει τα ζητούμενα ενός 
προβλήματος

• Ερευνά τις αιτίες
• Προσπαθεί να είναι καλά 

πληροφορημένος
• Χρησιμοποιεί αξιόπιστες πηγές
• Δεν ξεφεύγει από το θέμα
• Ψάχνει για εναλλακτικές λύσεις
• Αλλάζει την άποψή του αν νέα 

στοιχεία υποστηρίζουν αυτή την 
επιλογή

• Αναζητά ακρίβεια
• Επεξεργάζεται λεπτομερώς τα 

διάφορα στοιχεία
• Είναι ευαίσθητος απέναντι στους 

άλλους

• Τον απασχολεί ένα αυθεντικό 
αποτέλεσμα

• Ψάχνει εναλλακτικές 
προσεγγίσεις στην αρχική φάση 
της επίλυσης του προβλήματος 
και τις αξιολογεί κριτικά

• Είναι έτοιμος να αλλάξει, αν 
χρειαστεί, τη δράση του

• Ερευνά ένα πρόβλημα μέσα από 
διάφορες οπτικές 

• Θεωρεί την αποτυχία ως ένα 
μέρος της διεργασίας

• Μπαίνει στη θέση του άλλου και 
αξιολογεί με αντικειμενικότητα 
και τη δική του δουλειά

Ένα κριτικά σκεπτόμενο άτομο διερευνά διεξοδικά τις διάφορες υποθέσεις 
προκειμένου να βρει τους καταλληλότερους τρόπους σκέψης και διαδικασί-
ες για να διατυπώνει αξιολογικές κρίσεις. Ένα δημιουργικά σκεπτόμενο άτο-
μο προχωρά πέρα από τις στερεότυπες κωδικοποιήσεις της γνώσης. Έχουν 
πολλά ενδιαφέροντα και διακρίνονται για την ενεργητικότητά τους, την αυ-
τοπεποίθηση και τις ηγετικές τους ικανότητες (Κουλαϊδής, 2007).

Σύμφωνα λοιπόν με τους ερευνητές της κριτικής σκέψης, η «σωστή» σκέ-
ψη πρέπει να περιλαμβάνει και τους δύο τύπους σκέψης. Αν κάποιος σκεφτεί 
μόνο κριτικά μπορεί να καταφέρει να αποφασίσει τι πρέπει να κάνει αλλά δεν 
είναι σίγουρο αν θα έχει ληφθεί υπόψη το υπόλοιπο περιβάλλον. Από την άλ-
λη πλευρά, αν κάποιος σκεφτεί μόνο δημιουργικά μπορεί να καταφέρει να 
βρει εναλλακτικές λύσεις χωρίς όμως αυτές να συμπεριλαμβάνουν και επι-
μέρους παραμέτρους (Μέγα, 2011).

Όπως επιπλέον αναφέρει η Μέγα (2011), η κριτική σκέψη δε μπορεί να εί-
ναι επιτυχής αν δεν συμπεριλαμβάνει και στοιχεία δημιουργικής σκέψης. Χω-
ρίς τη δημιουργική σκέψη δεν μπορεί να μελετηθούν οι διαφορετικές από-
ψεις, οι εναλλακτικές λύσεις. Σημασία έχει τα χαρακτηριστικά του κριτικού και 
του δημιουργικού στοχασμού να γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι των καθημε-
ρινών διεργασιών των μαθητών στις σχολικές κοινότητες και γι’ αυτό οι εκπαι-
δευτικοί οφείλουν να ενισχύσουν και τις δύο πλευρές σκέψης των μαθητών.
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5. ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤυΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕυΣΗ

Στην περίπτωση της τυπικής εκπαίδευσης στόχος των αναλυτικών προγραμ-
μάτων είναι η καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης όμως τα 
σχολικά εγχειρίδια και οι διάφορες επιμορφωτικές δράσεις δεν συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη της στοχαστικής σκέψης των μαθητών (Μέγα, όπως αναφέ-
ρεται στο Κόκκος, 2011: 21). Σκοπός της χρήσης των τεχνών στην εκπαιδευ-
τική διεργασία είναι να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι γνώσεις, δεξιότητες 
και στάσεις τις οποίες το «κοινωνικό σύστημα» μέσα στο οποίο ζουν τις θε-
ωρεί απαραίτητες για να μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτό, καλλιεργώντας 
τη δημιουργικότητά τους και την κριτική τους σκέψη (Κόκκος, 2011: 71).

Πολλοί θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι η αξιοποίηση έργων τέχνης μπο-
ρεί να συμβάλει θετικά στη διαδικασία της μάθησης καθιστώντας τους μα-
θητές ικανούς να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη τους, τη δημιουργικό-
τητά τους, τη συναισθηματική τους έκφραση, τη στοχαστική τους διάθεση 
καθώς και να προσεγγίσουν όχι μόνο την γνώση ολιστικά αλλά και τον κό-
σμο που τα περιβάλλει (Φραγκούλης, 2013: 52).

Όπως αναφέρει ο Φραγκούλης (2013: 52), τα τελευταία χρόνια γίνεται 
μία προσπάθεια στο χώρο της τυπικής εκπαίδευσης για να αξιοποιηθεί η 
τέχνη στην εκπαίδευση καθώς μπορούν να αξιοποιηθούν έργα τέχνης τα 
οποία συνδυάζονται με το αντικείμενο διδασκαλίας και το αναλυτικό πρό-
γραμμα σπουδών με σκοπό την ολόπλευρη προσέγγιση ενός θέματος αλ-
λά και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης περιλαμβάνοντας όχι μόνο την 
έννοια της εμπεριστατωμένης επιχειρηματολογίας  και της ευαισθησίας στα 
συναισθήματα αλλά και με την έννοια της εξάσκησης στην εύρεση εναλλα-
κτικών λύσεων (Μέγα, όπως αναφέρεται στο Κόκκος, 2011: 24).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο Πρόγραμμα Σπουδών για το Νέο Λύ-
κειο βασικός σκοπός της διδασκαλίας της λογοτεχνίας είναι «η κριτική αγω-
γή στο σύγχρονο πολιτισμό». Με τη φράση αυτή επιδιώκεται να τονιστεί 
πως αφετηρία είναι το παρόν, τα προβλήματα και τα χαρακτηριστικά του 
σύγχρονου, περίπλοκου και δυσνόητου κόσµου και να τεθεί ως πρωταρχική 
αξία του µαθήµατος η καλλιέργεια της κριτικής στάσης απέναντι στις πολι-
τισµικές παραδόσεις, τις αξίες και τα µηνύµατα από όπου κι αν προέρχονται. 

6. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΣθΗΤΙΚΗΣ ΕμΠΕΙρΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕυΣΗ

Η αξιοποίηση έργων τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει υποστηρι-
χθεί από πολλούς θεωρητικούς ότι συμβάλλει τόσο στη διαδικασία της μά-
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θησης όσο και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της συναισθηματικής 
έκφρασης και της δημιουργικότητας (Φραγκούλης, 2013: 2). Σύμφωνα με 
τον Φραγκούλη (2013: 33), αυτή η άποψη τα τελευταία χρόνια έχει  υπο-
στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό καθώς εκτιμάται ότι αναπτύσσεται ο κριτικός 
στοχασμός, η κατανόηση της διαφορετικότητας και η γνωστική ανάπτυξη.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον Φραγκούλη (2013: 33-34), συμβάλλει:
•	 Στην ανάπτυξη προϋποθέσεων για αποτελεσματική μάθηση καθώς 

συμμετέχουν ενεργά τόσο οι εκπαιδευόμενοι όσο και οι εκπαιδευ-
τές στη συστηματική παρατήρηση έργων τέχνης

•	 Στην αξιοποίηση όλων των μορφών πολιτισμού και των έργων τέ-
χνης μέσα στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική

•	 Στην καλλιέργεια της στοχαστικής διάθεσης 
•	 Στην ανάπτυξη ολιστικής συστημικής σκέψης.
Η αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας μέσα στην εκπαίδευση οδηγεί 

στην ενεργοποίηση του νου με διαστάσεις κοινωνικές, πολιτικές, ιστορικές 
και προσωπικές καθώς μπορεί να επιτευχθεί καλύτερος χειρισμός του έρ-
γου ανατρέχοντας μέσα στο συναισθηματικό κόσμο του ο κάθε αποδέκτης 
με αποτέλεσμα την αποτελεσματική  προσέγγιση προσωπικών ζητημάτων. 
Επομένως επιτυγχάνεται μεταγνώση (Κόκκος, 2011: 42). Η σημαντικότητα 
της αξιοποίησης της αισθητικής εμπειρίας τονίζεται, σύμφωνα με τη Μέ-
γα (2011: 2), και σε επίπεδο στάσεων καθώς καλλιεργείται ο σεβασμός στις 
απόψεις και στις εμπειρίες των άλλων καθώς και η ενσυναίσθηση.

7. Η μΕΤΑΣΧΗμΑΤΙΖΟυΣΑ μΑθΗΣΗ μΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣθΗΤΙΚΗ 
ΕμΠΕΙρΙΑ

Η μέθοδος «Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσω της αισθητικής εμπειρίας» 
είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιεί την τέχνη για την ενδυνάμωση του κρι-
τικού στοχασμού αλλά και για την εξήγηση του τρόπου που επιτυγχάνεται 
η ενήλικη μάθηση και ο σχεδιασμός της βασίζεται σε ένα θεωρητικό πλαί-
σιο διαφόρων επιστημονικών πεδίων και επιχειρεί τη μελέτη της αισθητι-
κής εμπειρίας μέσα από τη συστηματική παρατήρηση και κριτική ανάλυ-
ση έργων τέχνης με σκοπό τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διεργασίας 
(Ράϊκου, 2013: 95).

Οι θεωρητικές βάσεις της μεθόδου είναι οι παρακάτω (Κόκκος, 2011: 
87-92): 

1. Η μέθοδος οικοδομείται στο θεωρητικό πλαίσιο της μετασχηματί-
ζουσας μάθησης η οποία έχει ως επιδίωξή της την ενεργοποίηση 
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του κριτικού στοχασμού των εκπαιδευομένων με στόχο να επανα-
ξιολογήσουν τις παραδοχές τους και απώτερο σκοπό να μετασχη-
ματίσουν μια νοητική συνήθεια ή ακόμα και ολόκληρη η δομή της 
σκέψης τους.

2. Στη μέθοδο αυτή λαμβάνεται υπόψη η άποψη των στοχαστών του 
Palo Alto, κατά την οποία ολοκληρωμένη μάθηση συντελείται με την 
αλληλοσυμπληρούμενη λειτουργία των δυο ημισφαιρίων του εγκε-
φάλου. Μέσα από τη μελέτη έργων τέχνης ενεργοποιείται τόσο το 
συναίσθημα όσο και η λογική με αποτέλεσμα να μπορεί να εξετα-
στεί ένα θέμα ολιστικά και να καλλιεργείται ο κριτικός στοχασμός.

3. Υιοθετείται η άποψη του Dewey ότι η αισθητική εμπειρία είναι πολύ 
σημαντική για τη μάθηση και έτσι πρέπει να αποτελεί βασικό στοι-
χείο της εκπαιδευτικής διεργασίας.

4. Χρησιμοποιείται το μοντέλο του Perkins το οποίο αποτελεί μια δι-
εργασία παρατήρησης έργων τέχνης με στόχο την άντληση νοήμα-
τος από το έργο .

5. Τονίζεται η αξία των σημαντικών έργων τέχνης όπως έχει διατυπω-
θεί από τη Σχολή της Φρανκφούρτης, τον Καστοριάδη, τον Boyd 
και η σημασία αξιοποίησης έργων υψηλού επιπέδου στην ανάπτυ-
ξη κριτικής μάθησης.

6. Στηρίζεται στην αξία της ενεργητικής συμμετοχής των εκπαιδευο-
μένων καθ’ όλη τη μαθησιακή διεργασία.

Οι εκπαιδευτές οφείλουν να εμπλέκουν τους εκπαιδευόμενους στη δι-
αδικασία επιλογής των έργων τέχνης προτείνοντάς τους διάφορα ή ακόμα 
και πηγές αναζήτησης έργων τέχνης για κριτική επεξεργασία για να επιλέ-
γουν όποιο επιθυμούν αφού τους έχουν εφοδιάσει με τα απαραίτητα κρι-
τήρια για τη σωστή αναζήτηση (Κόκκος, 2011: 94).

Σύμφωνα με τα παραπάνω η «μετασχηματίζουσα μάθηση μέσω της αι-
σθητικής εμπειρίας» περιλαμβάνει τα έξης στάδια (Κόκκος, 2011: 97-100):

1. Διερεύνηση ανάγκης για κριτικό στοχασμό από τον εκπαιδευτή αν 
χρειάζεται να εξετασθεί κριτικά κάποια νοητική συνήθεια των συμ-
μετεχόντων. Αυτό μπορεί να γίνει είτε στην αρχή είτε κατά τη διάρ-
κεια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με στόχο να αντιμετωπίσουν 
οι συμμετέχοντες ένα αποπροσανατολιστικό δίλημμα. 

2. Καταγράφονται οι απόψεις των συμμετεχόντων για να μπορεί να δια-
μορφωθεί από τον εκπαιδευτή μια στρατηγική μετασχηματισμού της 
νοητικής συνήθειας. Στόχος είναι η ομάδα να διαμορφώσει μία πρό-
ταση για το «τι» θα αποτελέσει αντικείμενο κριτικής επεξεργασίας.

Ιωσήφ φραγκούλης, Σοφία μητρούλια
Η αξιοποίηση της τέχνης ως εργαλείου ανάπτυξης κριτικού στοχασμού στη διδασκαλία …



622

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Λογοτεχνία και Παιδεία

3. Προσδιορίζονται οι απόψεις που θα εξεταστούν μετά τη μελέτη των 
προτάσεων από τον εκπαιδευτή και με ποια σειρά θα επεξεργα-
στούν κριτικά.

4. Επιλέγονται τα έργα τέχνης τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως 
έναυσμα για περαιτέρω επεξεργασία κάποιου θέματος.

5. Κριτικός στοχασμός μέσω της αισθητικής εμπειρίας μέσα από τη συ-
στηματική παρατήρηση έργων τέχνης.

6. Επαναξιολόγηση των παραδοχών μέσα από τη σύγκριση των αρχι-
κών απόψεων με τις τελικές.

8. μΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΛυΣΗΣ ΕρΓΟυ ΤΕΧΝΗΣ ΣυμφΩΝΑ μΕ ΤΟΝ PErKINs

Το μοντέλο που προτείνεται από τον Perkins για την ανάλυση έργων τέχνης, 
όπως αναφέρει ο Κόκκος (2011: 46), διαμορφώνεται έτσι ώστε να μπορεί ο 
εκπαιδευτής  να οργανώσει δράσεις που ενεργοποιούν τη στοχαστική διάθε-
ση, πιθανές ερωτήσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε στοχαστική δράση και 
τα διδακτικά βήματα που χρειάζεται να κάνει  για να προκληθεί στοχασμός.

Τα τρία στοιχεία που αναφέρθηκαν αποτελούν μια ολοκληρωμένη δράση 
για στοχαστική ενεργοποίηση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιο-
δήποτε έργο τέχνης πραγματοποιώντας κάθε φορά, ανάλογα με τις απαι-
τήσεις, τις απαραίτητες τροποποιήσεις (Φραγκούλης, 2013: 53).

Μέσα από τη διαδικασία παρατήρησης έργων τέχνης που προτείνεται 
από τον Perkins εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενος αποκτούν μια τεκμηρι-
ωμένη ματιά και οδηγούνται σε παρατήρηση συγκεκριμένων στοιχείων 
των έργων τέχνης ώστε να δυναμώνουν οι γνώμες για το έργο μέσα από 
μια εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία που θα διαμορφωθεί σταδιακά 
(Κόκκος & Μέγα, 2007, όπως αναφέρεται στο Φραγκούλης, 2013: 54). Πα-
ράλληλα εκτός του ότι εμπλουτίζονται οι γνώσεις τους πάνω στην αισθη-
τική εμπειρία, καλλιεργείται και η κριτική και στοχαστική τους ικανότητα 
η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί όχι μόνο στον εκπαιδευτικό τομέα (Φρα-
γκούλης, 2013: 54).

Το μοντέλο που προτείνεται από τον Perkins περιλαμβάνει τα παρακά-
τω τέσσερα στάδια:

•	 Πρώτη φάση: Χρόνος για παρατήρηση. Σε αυτή τη φάση οι εκ-
παιδευόμενοι έρχονται σε μία πρώτη επαφή με ένα έργο που τους 
έχει δοθεί το οποίο το παρατηρούν προσεκτικά χωρίς να προβούν 
σε ερμηνείες. Περιορίζονται σε μια παρατήρηση των όσων βλέπουν 
και σε αρχικές εκτιμήσεις (Perkins, 1994: 42-46, όπως αναφέρεται στο 
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Φραγκούλης, 2013: 54) ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί πληροφορίες 
που ανασύρει από προσωπικές του εμπειρίες (Perkins, 1994: 42-46, 
όπως αναφέρεται στο Κόκκος, 2011: 46).

•	 Δεύτερη φάση: Ανοικτή και περιπετειώδης παρατήρηση. Σε αυ-
τό το σημείο οι εκπαιδευόμενοι αρχίζουν να παρατηρούν το έργο 
με πιο δημιουργική διάθεση και αρχίζει να ενεργοποιείται η ανοικτή 
σκέψη με σκοπό τη βαθύτερη-καλύτερη παρατήρηση υπολογίζο-
ντας όλες τις λεπτομέρειες που συνθέτουν το έργο τέχνης (Perkins, 
1994: 54-56, όπως αναφέρεται στο Κόκκος, 2011: 47).

•	 Τρίτη φάση: Αναλυτική και βαθύτερη παρατήρηση.  Σε αυτό το 
σημείο οι εκπαιδευόμενοι αρχίζουν να εμβαθύνουν στην ερμηνεία 
του έργου μετά τη συγκέντρωση διαφόρων στοιχείων από τις προ-
ηγούμενες φάσεις. Αρχίζουν να ξεκαθαρίζονται πολλά σημεία, να 
γίνεται εμβάθυνση, να ερμηνεύονται, να εξηγούνται και να αποδει-
κνύονται πολλά στοιχεία (Perkins, 1994:67-68, όπως αναφέρεται στο 
Κόκκος, 2011:47). Αυτή η αναλυτική παρατήρηση εξοικειώνει τους 
εκπαιδευόμενους σε ένα διεισδυτικό τρόπο προσέγγισης των δια-
φόρων καταστάσεων ενεργοποιώντας τη στοχαστική διάθεση των 
μαθητών (Φραγκούλης, 2013: 54).

•	 Τέταρτη φάση: Ανασκόπηση της διεργασίας. Σε αυτή τη φάση οι 
εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν το σύνολο των πληροφοριών που 
έχουν συγκεντρώσει από τις προηγούμενες φάσεις προσπαθώντας 
να προσεγγίσουν το έργο στην ολότητά του και να το κατανοήσουν. 
Παρακινείται ο αναστοχασμός και η σύγκριση των αρχικών σκέψε-
ων, υποθέσεων με τις τελικές τα οποία μπορούν να καταγραφούν σε 
ένα κείμενο χρησιμοποιώντας διάφορες σύγχρονες εκπαιδευτικές 
τεχνικές (εργασία σε ομάδες, συζήτηση, δραματοποίηση κ.λπ.) (Μέ-
γα, 2002, όπως αναφέρεται στο Φραγκούλης, 2013: 55). 

9. ΕΝΑ ΠΑρΑΔΕΙΓμΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕρΓΟυ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙ-
ΕρΕυΝHΣΗΣ ΤΟυ θΕμΑΤΟΣ ΤΗΣ «ΑΤυΠΗΣ μΑθΗΣΗΣ»

στάδια εφαρμογής της μεθόδου 

Πρώτο στάδιο: Διερεύνηση της ανάγκης για κριτικό στοχασμό
Το πρώτο στάδιο αφορά στη διερεύνηση από τον εκπαιδευτικό της ανά-
γκης να εξεταστούν κριτικά οι απόψεις των μαθητών σχετικά με τη συμμε-
τοχή τους σε δράσεις άτυπης μάθησης. Στα πλαίσια του μαθήματος της Πο-
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λιτικής Παιδείας ο εκπαιδευτικός συντονίζει μια συζήτηση που έχει ως στό-
χο να διερευνήσει τις απόψεις των μαθητών πάνω σε μορφές άτυπης μάθη-
σης. Ο εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να εκφράσουν τις σκέψεις 
και τα συναισθήματά τους πάνω σε μορφές άτυπης μάθησης.

Δεύτερο στάδιο: Οι συμμετέχοντες εκφράζουν τις απόψεις τους Κατα-
γράφονται οι απόψεις των μαθητών σχετικά με την άτυπη μάθηση και τη 
συμμετοχή τους σε μορφές άτυπης μάθησης (π.χ. καφετέριες, αθλητικά σω-
ματεία, πολιτιστικές ομάδες). Ο εκπαιδευτικός ζητάει από όλους τους μα-
θητές να απαντήσουν γραπτά σε ορισμένες ανοικτές ερωτήσεις για να συ-
γκεντρώσει υλικό προκειμένου να διαμορφώσει μια στρατηγική μετασχη-
ματισμού της νοητικής συνήθειας των μαθητών πάνω σε δράσεις άτυπης 
μάθησης. Η καταγραφή άλλωστε των αρχικών απόψεων των μαθητών θα 
χρησιμεύσει αργότερα στο τελευταίο στάδιο της μεθόδου, όταν θα γίνει η 
σύγκρισή τους με τις απόψεις που προέκυψαν από τη μετασχηματιστική 
διεργασία. Ο εκπαιδευτικός προτείνει στη συνέχεια να συζητηθούν οι από-
ψεις σε μικρές ομάδες και ύστερα στην ολομέλεια. Στόχος είναι η ευρύτερη 
ομάδα να ιεραρχήσει τις απόψεις που υπάρχουν και να διαμορφώσει μια 
πρόταση με το ποιες θα αποτελέσουν αντικείμενο κριτικής επεξεργασίας.

Τρίτο στάδιο: Προσδιορισμός των απόψεων που θα εξεταστούν
Ο εκπαιδευτικός αφού μελετήσει τις απόψεις των μαθητών, διαπραγματεύ-
εται μαζί τους το ποια άποψη θα τεθεί σε κριτική επεξεργασία. Το κριτικό 
ερώτημα που τίθεται είναι: «Ποιοι παράγοντες προωθούν ή εγκλωβίζουν 
τη συμμετοχή των μαθητών σε δράσεις άτυπης μάθησης;».

Τέταρτο στάδιο: Επιλογή έργων τέχνης
Ο εκπαιδευτικός προσδιορίζει ως έργο τέχνης από τον χώρο της λογοτε-
χνίας το ποίημα του Κώστα Βάρναλη «Οι Μοιραίοι» που θα λειτουργήσει 
ως έναυσμα για την επεξεργασία του κριτικού ερωτήματος που επιλέχθη-
κε να εξεταστεί.
http://antikleidi.com/2014/01/07/tavern/

ΟΙ μΟΙρΑΙΟΙ – Κώστας Βάρναλης

Mες την υπόγεια την ταβέρνα, 
μες σε καπνούς και σε βρισές 
(απάνω στρίγγλιζε η λατέρνα) 
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όλ’ η παρέα πίναμ’ εψές· 
εψές, σαν όλα τα βραδάκια, 
να πάνε κάτου τα φαρμάκια.

Σφιγγόταν ένας πλάι στον άλλο 
και κάπου εφτυούσε καταγής. 
Ω! πόσο βάσανο μεγάλο 
το βάσανο είναι της ζωής! 
Όσο κι ο νους να τυραννιέται, 
άσπρην ημέρα δε θυμιέται.

Ήλιε και θάλασσα γαλάζα 
και βάθος τ’ άσωτ’ ουρανού! 
Ω! της αβγής κροκάτη γάζα, 
γαρούφαλα του δειλινού, 
λάμπετε, σβήνετε μακριά μας, 
χωρίς να μπείτε στην καρδιά μας!

Tου ενού ο πατέρας χρόνια δέκα 
παράλυτος, ίδιο στοιχειό· 
τ’ άλλου κοντόημερ’ η γυναίκα 
στο σπίτι λυώνει από χτικιό· 
στο Παλαμήδι ο γιος του Mάζη 
κ’ η κόρη του Γιαβή στο Γκάζι.

— Φταίει το ζαβό το ριζικό μας! 
— Φταίει ο Θεός που μας μισεί! 
— Φταίει το κεφάλι το κακό μας! 
— Φταίει πρώτ’ απ’ όλα το κρασί! 
Ποιος φταίει; ποιος φταίει; Kανένα στόμα 
δεν τό βρε και δεν τό πε ακόμα.

Έτσι στη σκότεινη ταβέρνα 
πίνουμε πάντα μας σκυφτοί. 
Σαν τα σκουλήκια, κάθε φτέρνα 
όπου μας έβρει μας πατεί. 
Δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα, 
προσμένουμε, ίσως, κάποιο θάμα!

Ιωσήφ φραγκούλης, Σοφία μητρούλια
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Πέμπτο στάδιο: Κριτικός στοχασμός μέσω της αισθητικής εμπειρίας
Σε αυτό το στάδιο ο εκπαιδευτικός συντονίζει μια διεργασία στη διάρκεια 
της οποίας γίνεται κριτική προσέγγιση των παραγόντων που προωθούν ή 
εγκλωβίζουν τη συμμετοχή τους σε δράσεις άτυπης μάθησης μέσα από τη 
συστηματική ανάγνωση-μελέτη του ποιήματος «Οι Μοιραίοι». Τα βήματα 
έχουν ως εξής:

α. Πρώτα ο εκπαιδευτικός βοηθάει να εντοπιστούν οι παραδοχές των 
μαθητών γύρω από τους παράγοντες που προωθούν ή εγκλωβίζουν τη 
συμμετοχή τους σε δράσεις άτυπης μάθησης. Ο εντοπισμός των γνω-
μών μπορεί να γίνει γραπτώς ή προφορικώς είτε ατομικά είτε μέσα από 
εργασία σε ομάδες.
β. Διερευνώνται στην αλληλοσυσχέτισή τους τα νοήματα που απορρέ-
ουν από το ποίημα. Για την παρατήρηση του έργου χρησιμοποιείται το 
μοντέλο του Perkins (όπως αναφέρεται στο Κόκκος, 2011: 46-48)

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠρΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΟΙΗΤΙΚΟυ ΛΟΓΟυ μΕ ΒΑΣΗ ΤΟ μΟΝΤΕΛΟ 
PErKINs

ΠΡΩΤη ΦΑση: ΧΡοΝοσ ΓιΑ ΠοΛΛΑΠΛη ΑισΘηΤοΠοιηση

Βασικές δράσεις Παρατηρήσεις 
εστιασμένες στο 
ποίημα

Διδακτικές ενέργειες του 
εκπαιδευτικού

1.Αυθόρμητη 
παρατήρηση

Mες την υπόγεια την 
ταβέρνα, 
μες σε καπνούς και σε 
βρισές 
(απάνω στρίγγλιζε η 
λατέρνα) 
όλ’ η παρέα πίναμ’ εψές· 
εψές, σαν όλα τα 
βραδάκια, 
να πάνε κάτου τα 
φαρμάκια …
Δειλοί, μοιραίοι κι 
άβουλοι αντάμα, 
προσμένουμε, ίσως, 
κάποιο θάμα!

« Οι Μοιραίοι»
Κ. Βάρναλης 

Οι μαθητές ακούν το 
μελοποιημένο ποίημα του 
Κ. Βάρναλη.
Μουσική: Μίκης 
Θεοδωράκη
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2. Έκφραση 
των πρώτων 
παρατηρήσεων

υπόγεια ταβέρνα, 
καπνοί, βρισιές, λατέρνα, 
στενότητα χώρου

Ο εκπαιδευτικός 
προτρέπει να γραφούν 
σε μικρές λεζάντες όσα 
παρατηρήθηκαν.

3.΄Εκφραση 
των πρώτων 
ερωτημάτων

Τι εννοεί με τη φράση: 
«το βάσανο της ζωής»;
Ποιοι είναι οι Μοιραίοι;
«Ποιος φταίει; ποιος 
φταίει;» 

Ο εκπαιδευτικός προτρέπει 
να ανακοινωθούν 
αυθόρμητα οι πρώτες 
ερωτήσεις, τις οποίες 
καταγράφει με μορφή 
καταιγισμού ιδεών στον 
πίνακα.

4. Ενεργοποίηση 
της πολλαπλής 
νοημοσύνης: 
όραση και 
φαντασία

ταβέρνα Ο εκπαιδευτικός δείχνει με 
βιντεοπροβολέα πίνακες με 
θέμα την ταβέρνα
http://antikleidi.
com/2014/01/07/tavern/

5. Εντοπισμός 
του κεντρικού 
ερωτήματος

«Ποιος φταίει; ποιος 
φταίει; Kανένα στόμα 
δεν τό βρε και δεν τό πε 
ακόμα».

Ο εκπαιδευτικός προτρέπει 
τους μαθητές να εντοπίσουν 
ένα βασικό κατά τη γνώμη 
τους ερώτημα.
Εκπαιδευτική τεχνική: 
Υπογράμμιση των 
κεντρικών ερωτημάτων 
από τον προηγούμενο 
καταιγισμό
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ΔΕυΤΕΡη ΦΑση: ΑΝοιΚΤη ΚΑι ΠΕΡιΠΕΤΕιΩΔησ ΠΑΡΑΤηΡηση

Βασικές 
δράσεις

Παρατηρήσεις 
σχετικές με το 
ποίημα

Διδακτικές ενέργειες του 
εκπαιδευτικού

1.Διέγερση της 
προσοχής

Παρουσίαση 
της παρέας του 
ποιητή 

Ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές 
να γράψουν ή να πουν προφορικά αν 
υπάρχει κάποια ιστορία που προκύπτει 
από το συγκεκριμένο ποίημα.
Η βασική ερώτηση είναι: «Τι συμβαίνει 
εδώ;»

2.Αναζήτηση 
εκπλήξεων

Γιατί οι Μοιραίοι 
δε συγκινούνται 
από τις 
ρομαντικές 
απολαύσεις της 
φύσης; 
Ποιος φταίει; 
ποιος φταίει;

Ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές 
να εντοπίσουν προφορικά παράξενες 
σχέσεις ή περίεργα γεγονότα.
Εκπαιδευτική τεχνική: Ο 
εκπαιδευτικός καταγράφει τις 
εκπλήξεις στον πίνακα.

3.Αναζήτηση 
συμβόλων και 
νοημάτων

Ποιος 
πραγματικά 
ευθύνεται 
για την άθλια 
κατάστασή τους;  

Ο εκπαιδευτικός ρωτά τους μαθητές 
ποιος θα μπορούσε να ευθύνεται για 
την άθλια ζωή των Μοιραίων ;
Εκπαιδευτική τεχνική : κάθε ομάδα, 
αφού καταγράψει τις απόψεις της , τις 
ανακοινώνει στην ολομέλεια.

4.Αλλαγή 
κλίμακας 
παρατήρησης

Ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές 
να κυκλώσουν έναν στίχο και να τον 
ζωγραφίσουν. Με τον τρόπο αυτό οι 
μαθητές εστιάζουν σε συγκεκριμένες 
πτυχές του ποιήματος. Στη συνέχεια 
με αφορμή τη ζωγραφιά τους 
συζητούν τι ακριβώς ζωγράφισαν. 

5.Χωροχρονική 
τοποθέτηση

Γνωστική επέκταση: Ο εκπαιδευτικός 
παρουσιάζει την ποιητική συλλογή 
του Κ. Βάρναλη στην οποία ανήκει το 
συγκεκριμένο ποίημα. 
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ΤΡιΤη ΦΑση: ΞΕΚΑΘΑΡη, ΑΝΑΛυΤιΚη ΚΑι ΒΑΘιΑ ΠΑΡΑΤηΡηση

Βασικές δράσεις Παρατηρήσεις 
σχετικές με το 
ποίημα

Διδακτικές ενέργειες του 
εκπαιδευτικού

1.Επαναφορά 
στις εκπλήξεις 
και προσπάθεια 
ερμηνεία τους

Γιατί οι Μοιραίοι 
δε συγκινούνται 
από τις ρομαντικές 
απολαύσεις της 
φύσης; 

Ποιος φταίει; ποιος 
φταίει;

Ο εκπαιδευτικός εστιάζει σε αυτό 
που τους προκάλεσε έκπληξη 
και προτρέπει του μαθητές να 
δώσουν απάντηση.

2.Εντοπισμός 
και προσπάθεια 
απάντησης 
των αρχικών 
ερωτημάτων

Τι εννοεί με τη 
φράση: «το βάσανο 
της ζωής»;

Ποιος φταίει; ποιος 
φταίει;

Οι μαθητές αναζητούν αυτό που 
ακόμη δεν έχει απαντηθεί και 
προσπαθούν να το απαντήσουν 
με βάση τις παρατηρήσεις και τα 
στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει 
εκμεταλλευόμενοι διάφορες 
πηγές γνώσεις: αυτά που 
άκουσαν, έγραψαν, ζωγράφισαν.

3.Διανοητικές 
αλλαγές

Θα μπορούσατε 
να είστε εσείς 
στη θέση των 
Μοιραίων; 

Θα μπορούσε να 
υπάρξει κάποιο 
«θάμα»;

Ο εκπαιδευτικός θέτει 
ανατρεπτικά ερωτήματα.

Ανάλογα με τις απαντήσεις που 
θα δοθούν ενδυναμώνεται η αξία 
της συγκεκριμένης στιγμής, έτσι 
όπως την περιγράφει ο ποιητής.

4.Απάντηση 
του βασικού 
ερωτήματος 
και εντοπισμός 
αποδείξεων

Οι μαθητές ξεκαθαρίζουν το 
βασικό ερώτημα

5.Συμπεράσματα Οι μαθητές εξάγουν τα πρώτα 
συμπεράσματα με βάση όσα 
μελετήθηκαν.

Ιωσήφ φραγκούλης, Σοφία μητρούλια
Η αξιοποίηση της τέχνης ως εργαλείου ανάπτυξης κριτικού στοχασμού στη διδασκαλία …



630

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Λογοτεχνία και Παιδεία

ΤΕΤΑΡΤη ΦΑση: ΑΝΑσΚοΠηση ΔιΕΡΓΑσιΑσ
Στην τέταρτη φάση οι μαθητές καλούνται να δραματοποιήσουν τη σκηνή μέσα 
στην υπόγεια ταβέρνα λαμβάνοντας υπόψη όσα ακούστηκαν, παρουσιάστηκαν 
και εκφράστηκαν στις προηγούμενες φάσεις. Στη φάση αυτή οι μαθητές χωρίζο-
νται σε ομάδες και δομούν μόνοι τους το σενάριο και κατασκευάζουν με απλά 
υλικά διακριτά στοιχεία που δηλώνουν τους ρόλους τους.

Έκτο στάδιο: Επαναξιολόγηση των παραδοχών
Καταγράφονται –γραπτώς ή προφορικώς– οι παραδοχές για τους παράγοντες 
που προωθούν ή εγκλωβίζουν σε δράσεις άτυπης μάθησης, οι οποίες προέκυψαν 
από τη διεργασία των φάσεων β και γ του πέμπτου σταδίου. Οι τελικές παραδοχές 
συγκρίνονται με εκείνες που είχαν εκφραστεί στη φάση α΄ του πέμπτου σταδίου.

10. ΣυμΠΕρΑΣμΑΤΑ

Η αξιοποίηση έργων τέχνης για εκπαιδευτικούς σκοπούς αποτελεί μια σύγχρο-
νη μέθοδο διδασκαλίας η οποία εκτός από την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 
και της αισθητηριακής αντίληψης προσφέρει πολλαπλά οφέλη στους μαθητές. 
Οι μαθητές αναπτύσσονται γνωστικά, ψυχοκινητικά, συναισθηματικά και αισθη-
τικά, δηλαδή ολιστικά. Η ανάπτυξη αυτή συμβάλλει στη βαθύτερη αντίληψη και 
κατανόηση όχι μόνο του εαυτού τους αλλά και της πραγματικότητας που τους 
περιβάλλει (Μέγα, 2011: 62).

Οι μαθητές στο πλαίσιο της μεθόδου μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να σέ-
βονται τις ιδέες, τις αντιλήψεις και τις αξίες των άλλων καθώς αντιλαμβάνονται 
και εμβαθύνουν σε αυτές μέσα από την παρατήρηση έργων τέχνης. Στο πλαί-
σιο προσέγγισης και επεξεργασίας έργων τέχνης κατανοούν πληρέστερα την 
πολυπλοκότητα των γεγονότων και προβαίνουν σε πληρέστερη ερμηνεία τους 
μέσα από μετασχηματισμό των αρχικών τους παραδοχών (Φραγκούλης, 2014).

Παράλληλα καλλιεργούν τη στοχαστική τους ικανότητα μέσα από την πα-
ρατήρηση έργων τέχνης προβαίνουν σε ερμηνεία συμβόλων και σε αναγνώρι-
ση σχέσεων. Επιπρόσθετα αναπτύσσουν τη δημιουργική τους σκέψη αξιοποι-
ώντας τη φαντασία και την εφευρετικότητα τους. Αποκτούν ερευνητική διάθε-
ση αξιοποιώντας κατάλληλα εκπαιδευτικά σενάρια στο πλαίσιο των οποίων τα 
έργα τέχνης αποτελούν αφόρμηση για περαιτέρω έρευνα. Τέλος, αντιλαμβά-
νονται τις διασυνδέσεις μεταξύ των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων και 
οδηγούνται στη διαπίστωση πως για την κατανόηση και ερμηνεία ενός θέματος 
ή μιας κατάστασης απαιτείται η συνέργεια πολλών επιστημονικών κλάδων στο 
πλαίσιο ανάπτυξης της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης (Μέγα, 2011: 63).
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AbsTrAcT

This paper describes the application of the method “Transformative Learning 
through Aesthetic Experience” and presents the opportunities on how 
literature can be utilized to promote transformative learning through the 
promotion of creative and critical thinking of students. The reason for the 
approach of the specific issue was Costas Varnali’s poem “Oi Moiraoi”.

Through the processing of the poem, it is understood that learning 
these days is offered both through the participation of learners in organized 
institutions of learning, such as school and through their participation 
in non-organized institutions, such as participation in cultural and social 
activities and voluntary organizations. In formal education art can be an 
alternative reflective tool for development .Literature is a type of art that 
can be used as an active meditative tool, based on the “model” observation 
- analysis of art developed by Perkins.
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Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και Θεωρία 
της «Πρόσληψης και Ανταπόκρισης»: 

Μια αμφίδρομη σχέση

Σπύρος Αραβανής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Στην πραγματικότητα ο αναγνώστης την ώρα που διαβάζει είναι αναγνώ-
στης του εαυτού του» (Γαβριηλίδου, 2009) έγραφε στις αρχές του 20ου αιώ-
να ο Marcel Proust και αυτό το ευφυολόγημα, σήμερα, στην εποχή της πο-
λυπολιτισμικότητας, αποκτά μιαν άλλη βαρύτητα. Ήδη από τα τέλη της δε-
καετίας του ’60, η περίφημη Σχολή της Κωνσταντίας, στο Πανεπιστήμιο της 
Κωνσταντίας στη Δυτική Γερμανία, αντιτίθεται στις προγενέστερες συγγρα-
φεο-κειμενοκεντρικές θεωρίες εμπλέκοντας στη διαδικασία της κατανόη-
σης του λογοτεχνικού έργου τον αναγνώστη. Η αισθητική της πρόσληψης 
του Jauss, όσο και η θεωρία της αναγνωστικής ανταπόκρισης του Iser, δη-
μιουργούν τη θεωρία της Πρόσληψης καταγόμενη από προγενέστερες θε-
ωρίες όπως ο φορμαλισμός, ο τσέχικος δομισμός (Mukarovsky, Vodicka), η 
φαινομενολογία (Ingarden), η ερμηνευτική (Gadamer) και η κοινωνιολογία 
της λογοτεχνίας. Τα κείμενα και οι λογοτεχνικές παραδόσεις αποκτούν μιαν 
ενεργητική παρουσία εξαρτώμενα από τους ιστορικούς «ορίζοντες» μέσα 
στους οποίους προσλαμβάνονται. Έτσι, η «παραγωγή των έργων παίρνει την 
ιστορική της διάσταση μόνο από τη στιγμή της ανάγνωσής τους και ύστερα» 
(Moisan, 1992: 73) μέσα από τον «ορίζοντα προσδοκιών» του αναγνώστη, 
«ένα διυποκειμενικό σύστημα ή δομή προσδοκιών, σε ένα σύστημα ανα-
φορών, ή σε ένα νοητικό σύνολο που ένα υποθετικό άτομο φέρνει σε ένα 
οποιοδήποτε κείμενο» (Holub, 2004: 104). Το λογοτεχνικό έργο αποτελεί, 
πλέον, προϊόν διάδρασης συγγραφέα-κειμένου προσφέροντας παράλλη-
λα τη δυνατότητα στον αναγνώστη να συμμετέχει στην παραγωγή νοήμα-
τος μέσω των «κενών απροσδιοριστίας» που καλείται να γεμίσει. (Iser, 1978: 
167). Ο ορίζοντας, λοιπόν, του αναγνώστη- μαθητή «είναι μέσο κατανόη-
σης, αλλά και η κατανόηση εκ μέρους της δημιουργεί τον ορίζοντα. Η ανά-
γνωση είναι μεν ατομική πράξη, αλλά ο αναγνώστης αποκτά επάρκεια χά-
ρη στις συλλογικές προσδοκίες. Οι αναγνώστες δεν είναι μόνο χωριστά άτο-
μα, αλλά και κάτι συλλογικό, ένα είδος κοινότητας». (Bogdanov, 2004: 191). 
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Σε μια πολυπολιτισμική κοινότητα όπως είναι η τάξη, αυτή η λογοτεχνι-
κή συνθήκη προτάσσει το πολιτισμικό κεφάλαιο, τα βιώματα και την εμπει-
ρία των μαθητών και τους καθιστά ενεργητικούς δέκτες του κειμένου αφυ-
πνίζοντας και χρησιμοποιώντας την κοινωνικό-ιστορική τους συνείδηση 
την οποία μπορεί να μετασχηματίσει «σε ενέργεια πολιτική ή κοινωνική» 
(Moisan, 1992: 74). Όλα αυτά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διαπολιτισμικής παι-
δαγωγικής το οποίο χαρακτηρίζεται από αρχές και θεωρίες, όπως του πο-
λιτιστικού σχετικισμού και οικουμενισμού, των πολλαπλών, αλλά και νέων 
συλλογικών ταυτοτήτων, της συνεργατικής και ενεργητικής μάθησης και του 
εποικοδοµητισµού. Η πρόθεση «δια» του όρου «διαπολιτισμική», η οποία 
«δηλώνει μια διαλεκτική σχέση, μια δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης 
[…] ανάμεσα σε άτομα διάφορων εθνικών/μεταναστευτικών ομάδων (Μάρ-
κου, 1998: 25) φανερώνει αυτό το συσχετισμό με τη θεωρία της Πρόσλη-
ψης, κατά την οποία η ανάγνωση αποτελεί, επίσης, μια τέτοια δυναμική δι-
αδικασία και μια συνδιαλλαγή του κειμένου με τον αναγνώστη, δυο διαφο-
ρετικών, δηλαδή ξεχωριστών οντοτήτων που καλούνται να συνυπάρξουν 
σε ένα συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο, όπως ορίζει η συνθήκη της.

Η ΠρΟβΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛυΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Ένα βασικό ερώτημα που τίθεται, προτού κανείς μιλήσει για ζητήματα λογο-
τεχνικής θεωρίας και διαπολιτισμικές παιδαγωγικές πρακτικές, είναι το ίδιο 
το λογοτεχνικό κείμενο και η σχέση του με αυτό που ονομάζεται «πολυπο-
λιτισμικότητα». Ο ορισμός μιας πλευράς των λογοτεχνικών έργων ως «πο-
λυπολιτισμικά» έχει προκαλέσει από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 μια σει-
ρά συζητήσεων μεταξύ των μελετητών. Το πώς ορίζεται η «πολυπολιτισμική 
λογοτεχνία» σχετίζεται με το πώς προσδιορίζεται η «πολυπολιτισμικότητα». 

Σύμφωνα με μια πρώτη άποψη ο όρος «πολυπολιτισμική λογοτεχνία» 
μπορεί «να συμπεριλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερες και διαφορετι-
κές κουλτούρες, χωρίς να γίνεται καμία διάκριση ανάμεσα σε μια κυρίαρχη 
και σε άλλες περιθωριακές ή περιφερειακές». (Coi, 1998: 313). Σε αυτή όμως 
την περίπτωση στον όρο «πολυπολιτισμική λογοτεχνία» εμπεριέχονται εξί-
σου τόσο η λογοτεχνία της κυρίαρχης κουλτούρας όσο και οι άλλες περιθω-
ριακές ή περιφερειακές, συνεπώς ο προσδιορισμός καθίσταται μη αναγκαί-
ος. Επίσης, προκύπτει έτσι μιαν απλοϊκή εξίσωση ότι η «πολυπολιτισμική λο-
γοτεχνία» είναι το άθροισμα της λογοτεχνίας διαφορετικών πολιτισμών δίνο-
ντας με αυτόν τον τρόπο μια φολκλορική διάσταση της λογοτεχνίας καθώς και 
μια υπεραπλούστευση του όρου «πολυπολιτισμικότητα». Η Derman-Sparks 
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(1989: 120) επισημαίνει ότι η εξοικείωση με την πολυπολιτισμικότητα μέσα 
από αυτό το πρίσμα μπορεί να διολισθήσει σε μια «“τουριστική” παιδαγωγι-
κή μέθοδο, η οποία εστιάζει στις εξωτικές και επιφανειακές διαφορές ανά-
μεσα στους πολιτισμούς, χωρίς όμως να αναφέρεται στα καθημερινά ουσια-
στικά βιώματα των διαφορετικών ανθρώπων». Στην «τουριστική», δηλαδή, 
παιδαγωγική, παραμένει το χάσμα ανάμεσα σε «αυτούς» και σε «εμάς», εφό-
σον δεν αναπτύσσεται ούτε η ικανότητα να βλέπουμε την πραγματικότητα 
με την οπτική του άλλου, ούτε η επιθυμία να αποκαταστήσουμε την κοινω-
νική αδικία που υφίστανται πολλές κοινωνικές ομάδες ούτε και η προσπά-
θεια για μια διαπολιτισμική επικοινωνία.

Κατά μια δεύτερη άποψη η «πολυπολιτισμική λογοτεχνία» «επικεντρώνε-
ται μόνο σε θέματα φυλετικών ή εθνικών προκαταλήψεων και συνεπώς αφο-
ρά αποκλειστικά κουλτούρες περιθωριοποιημένες» (Coi, 1998: 314), είναι, δη-
λαδή, η λογοτεχνία, η οποία αναφέρεται «στο ρατσισμό ή στις εθνικές μειο-
νότητες που διαφέρουν πολιτισμικά και κοινωνικά» (Norton, 2003: 457). Με 
βάση αυτή την τοποθέτηση προκύπτουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις: κατά 
πρώτον, βάζοντας ως διαιρετέα βάση το φύλο και την εθνότητα, αποκλείο-
νται διαφορές ως προς την κοινωνική τάξη, το γένος, τον πολιτισμό κ.ά., πε-
ριορίζοντας έτσι τον όρο «πολυπολιτισμική». Κατά δεύτερον γίνεται μια διά-
κριση σε «λογοτεχνία» (λευκή/Ευρωπαϊκή) και σε «πολυπολιτισμική λογοτε-
χνία», δημιουργείται, δηλαδή, μιαν άτυπη αξιολόγηση διαιωνίζοντας ρατσι-
στικές κοινωνικές διακρίσεις. Τέλος, προβάλλεται μια εξιδανικευμένη εικόνα 
του «άλλου» εκβιάζοντας συνήθως το συναίσθημα του αναγνώστη υπέρ αυ-
τού. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί το κείμενο «να λειτουργεί ως μέσο διαμόρ-
φωσης θετικών στάσεων απέναντι στην ετερότητα, αυτό δεν σημαίνει όμως 
και ότι δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει και σε κάποια παραπλανητική, ωραι-
οποιημένη και μη ρεαλιστική θεώρηση της πραγματικότητα» (Παπαρούση, 
2013: 50). Σε αυτή τη λογική κινήθηκε τη δεκαετία του ’60, στις ΗΠΑ το κί-
νηµα της Πολιτικής Ορθότητας, το οποίο ως στόχο, μέσω και της λογοτεχνί-
ας, ήταν να υπάρχουν βιβλία και για τις φυλετικές ή πολιτισµικές μειοψηφί-
ες, ώστε αφ’ ενός να καλλιεργηθεί µια θετική αυτοαντίληψη των παιδιών που 
ανήκουν στις κάθε είδους μειονότητες, αφ’ ετέρου να επιτευχθεί µια κοινωνι-
κή και προσωπική προσαρμοστικότητα όλων των παιδιών απέναντι στη δια-
φορετικότητα, καταργώντας σταδιακά τις έννοιες της ανωτερότητας του φύλ-
λου, της φυλής ή της κοινωνικής τάξης» (Κανατσούλη, 2000: 91-92). Το σημα-
ντικότερο όμως είναι ότι το λογοτεχνικό κείμενο δεν αντιμετωπίζεται ως πε-
δίο συνάντησης διαφορετικών κοινωνικών και πολιτισμικών εμπειριών και 
αξιών, όπως είναι οι στόχοι μιας διαπολιτισμικής παιδαγωγικής.
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Τέλος, τρίτη άποψη θεωρεί ότι εξ ορισμού κάθε λογοτεχνικό κείμενο εί-
ναι πολυπολιτισμικό (Shannon, 1994, Fishman, 1995) με βάση και την ανα-
γνωστική ανταπόκριση, το πώς δηλαδή προσλαμβάνεται από τον αναγνώ-
στη που ανήκει σε διαφορετική πολιτισμική ομάδα από το συγγραφέα και 
το πολιτισμικό περιεχόμενο του έργου. Συνεπώς ο όρος «πολυπολιτισμική» 
είναι και πάλι πλεονασματικός. Η άποψη αυτή κινείται στο πλαίσιο της θε-
ωρίας της Πρόσληψης, δίνοντας στον αναγνώστη τον κατευθυντήριο ρό-
λο του προσδιορισμού του λογοτεχνικού έργου επιτονίζοντας την άποψη 
ότι οι εθνικές λογοτεχνίες αποτελούν ιδεολογικές κατασκευές μέσα σε ένα 
συγκεκριμένο ιστορικό-κοινωνικό χωροχρόνο και όχι μια λογοτεχνική κα-
τηγοριοποίηση.

ΠΟΛυΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ- ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
ΚΑΙ ΘΕΩρΙΑ ΤΗΣ «ΠρΟΣΛΗψΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚρΙΣΗΣ»

Η επιλογή των βιβλίων που εντάσσονται στην κατηγορία της «πολυπολι-
τισμικής λογοτεχνίας» και μπορούν να αξιοποιηθούν διδακτικά στο πλαί-
σιο της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής και της θεωρίας της «Πρόσληψης 
και Ανταπόκρισης» θα πρέπει να υπάγεται σε μια σειρά κριτηρίων τα οποία 
προσδιορίζουν εκτός από τη λογοτεχνική τους αξία ως αυθύπαρκτα λογο-
τεχνικά έργα, και μια σειρά άλλων χαρακτηριστικών τα οποία ξεπερνούν 
τα όρια της μυθοπλασίας.

α. Οι «δυνατοί» λογοτεχνικοί ήρωες

Η ύπαρξη των «δυνατών» λογοτεχνικών χαρακτήρων, δηλαδή, των «πλα-
σματικών ηρώων» οι οποίοι είναι σε θέση να κινητοποιήσουν το συναισθη-
ματικό, ψυχικό και νοητικό κόσμο του αναγνώστη, παρέχοντας του ταυτό-
χρονα τη δυνατότητα της ενεργητικής συμμετοχής στην εξέλιξη της ιστο-
ρίας, αποτελούν το πρώτο κριτήριο. Στα βιβλία πολυπολιτισμικής λογοτε-
χνίας, «ήρωες» οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία του «Άλλου» στις περισ-
σότερες των περιπτώσεων κερδίζουν τη συμπάθεια του αναγνώστη μέσα 
από μια σημαντική πράξη που επιτελούν ή ενός ιδιαίτερου χαρίσματος που 
διαθέτουν. Η επιλογή αυτή του συγγραφέα ερμηνεύεται από την επιθυμία 
του δημιουργήσει έναν δυναμικό και παράλληλα αξιαγάπητο χαρακτήρα 
ως «Άλλο» ώστε να κερδίσει την αναγνώριση και την αποδοχή της πλειο-
ψηφίας. Για παράδειγμα στο βιβλίο της Βούλας Παπαγιάννη, «Η Μπουμπού 
και η Μπαμπαλού», η μαύρη αρκούδα σώζοντας τη λευκή αρκούδα από τη 
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φωτιά που ξέσπασε μέσα στο ζωολογικό κήπο, μεταμορφώνεται στα μάτια 
της μέχρι πρότινος εχθρικής και με ρατσιστικές διαθέσεις λευκής αρκούδας 
[«ποιος ξέρεις από πού βαστά η σκούφιά τους», «είναι κατάμαυρες, βρώμι-
κες και μάλλον λένε πολλά ψέματα, ούτε είναι ούτε θα γίνουν ποτέ σαν κι 
εμάς»] σε ένα αποδεκτό πρόσωπο χωρίς πλέον φυσικές ιδιαιτερότητες και 
κατώτερη θέση («Μου έσωσες τη ζωή! Σ’ ευχαριστώ! Να ‘ξερες πόσο ντρέ-
πομαι για αυτά που έλεγα για σας»). Μια τέτοια όμως στοχευμένη εικόνα, 
του ήρωα «Άλλου» δεν αφήνει στον αναγνώστη τη δυνατότητα της ατομι-
κής ενεργητικής συνείδησης ως παραγωγός του νοήματος, αντίθετα τον 
τοποθετεί στη θέση του παρατηρητή ενός δεδομένου το οποίο συντελεί-
ται ενδοκειμενικά ερήμην του. 

Κατά αυτόν τον τρόπο η οποιαδήποτε κονστρουκτιβιστική απόπειρα μά-
θησης, στο πλαίσιο της ευρύτερης διαπολιτισμικής παιδαγωγικής, βασισμέ-
νη στη διαλεκτική διαδικασία και σκέψη, στο στοχασμό και τον αναστοχα-
σμό και όχι σε προκαθορισμένες νόρμες και πρότυπα, παρεμποδίζεται και 
αποδυναμώνεται. Αντίθετα στην περίπτωση μυθιστορήματος «Ονειρεύο-
μαι τη Ρούθ», του Αντώνη Δελώνη, ο ήρωας της ιστορίας, είναι ο Γκιόργκι, 
ο οποίος ήρθε από τη Γεωργία και αποτελεί τον αφηγητή και κεντρικό της 
χαρακτήρα μέσω του οποίου ξετυλίγεται η καθημερινότητα στο παραλιακό 
χωριό της Κορινθίας όπου ζει και πηγαίνει σε πολυπολιτισμικό σχολείο. Η 
επιλογή της πρωτοπρόσωπης αφήγησης του λογοτεχνικού ήρωα «Άλλου» 
με την προβολή της δικής του οπτικής γωνίας συντελεί εκτός της άμεσης 
έκφρασής του και στην ενίσχυση της ενσυναίσθησης του αναγνώστη (ει-
δικά αυτού που ανήκει στην κυρίαρχη ομάδα) την κατανόηση δηλαδή των 
προβλημάτων και της διαφορετικότητας με την τοποθέτηση του εαυτού 
μας στη θέση του «Άλλου», ένα από τα κεντρικά ζητούμενα μιας διαπολιτι-
σμικά προσανατολισμένης παιδαγωγικής.

β. Η πολιτιστική, γλωσσική και εικονιστική αυθεντικότητα

Τα κείμενα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ακριβείς αναπαραστάσεις 
των πολιτισμικών στάσεων απεικονίζοντας με λογοτεχνικούς τρόπους τους 
πολιτιστικούς συσχετισμούς των ανθρώπων και των κοινωνιών, ώστε η ανά-
γνωση, όπως αναφέρει ο Jauss, ναι λειτουργεί και ως διαδικασία που απε-
λευθερώνει τη συνείδηση, εκτός της αισθητικής απόλαυσης που προσφέ-
ρει γιατί «οι μυθοπλασίες είναι επινοήσεις, οι οποίες δίνουν στην ανθρω-
πότητα τη δυνατότητα να επεκταθεί-μια κατάσταση πραγμάτων, η οποία 
μπορεί να μελετηθεί από ποικίλες γωνίες» (Iser,1991: 6). Το κριτήριο αυτό 
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ισχύει και για τις εικονογραφικές αναπαραστάσεις, ιδίως στο χώρο της παι-
δικής πολυπολιτισμικής λογοτεχνίας, όπου η επιλογή των σκίτσων χρειά-
ζεται να διατηρεί μιαν ουδέτερη στάση χωρίς να υπερτονίζει ή να αλλοιώ-
νει τα χαρακτηριστικά των ηρώων που ανήκουν σε ομάδες με διαφορετι-
κά πολιτισμικά και φυλετικά χαρακτηριστικά εκβιάζοντας έμμεσα την προ-
σοχή και αποδοχή ή απόρριψη του αναγνώστη. 

Κατά τον ίδιο τρόπο και η οποιαδήποτε εικονογραφικά υπεραπλουστευ-
μένη σύμβαση η οποία αναπαράγεται στα βιβλία εξαντλεί άμα τη εμφανί-
σει της τα όποια περιθώρια κενών τα οποία θα μπορούσε να νοηματοδοτή-
σει ο αναγνώστης εκμεταλλευόμενος τις προσωπικές του εμπειρίες χωρίς να 
δεσμεύεται ή να επηρεάζεται από φαντασιακές τυπικές αναπαραστάσεις οι 
οποίες στην καθημερινότητά του ενδέχεται και να μην έχουν καμία υπόστα-
ση π.χ. η στερεοτυπική κινέζικη ενδυμασία που προβάλλεται στην εικονογρά-
φηση σε αντιδιαστολή με την δυτικού τύπου ενδυμασία των Κινέζων όπως 
τους συναναστρέφεται στην καθημερινότητά του. Μια τέτοια αναγνωστική 
συνθήκη εντάσσεται στο πλαίσιο όχι διαπολιτισμικής αλλά της τουριστικής 
παιδαγωγικής για την οποία τονίζεται ότι «πρώτον, δίνει έμφαση στις εκφρα-
στικές μάλλον παρά στις πρακτικές πλευρές του πολιτισμικού προγράμμα-
τος. Δεύτερον, δίνει έμφαση στους ιστορικούς τρόπους ζωής των εθνο-πολι-
τισμικών ομάδων μιας κοινωνίας, δεν αναφέρεται καθόλου σχεδόν στις τρέ-
χουσες στρατηγικές τους για την προσαρμογή τους στις παρούσες συνθή-
κες και την κατάκτηση αποδοτικών ευκαιριών στην καινούργια τους πατρί-
δα. [...] Μια τέτοια επιλογή ιστορικά παρωχημένων γνώσεων σχετικά με τα 
έθιμα, την κληρονομιά και τις παραδόσεις, είναι ότι έχει συντηρητικό χαρα-
κτήρα. Μπορεί εύκολα να οδηγήσει στη διατήρηση μιας απολιθωμένης κουλ-
τούρας στη σκέψη των παιδιών και των ενηλίκων των εθνοπολιτισμικών ομά-
δων». [Bullivant στο Modgil et all, 1997: 76-77).

Ένας, όμως, από τους βασικούς στόχους και ίσως ο δυσκολότερος, της Δι-
απολιτισμικής Παιδαγωγικής, είναι εκτός από «την ανάπτυξη γενικών κοινω-
νικών ικανοτήτων επικοινωνίας και συνειδητοποίησης των ρατσιστικών δο-
μών και στάσεων και η γόνιμη αντιπαράθεση με τις εθνοπολιτισμικές διαφο-
ρές» (Auernheimer, 2011: 21). Αυτός ο διαπολιτισμικός διάλογος που μπορεί 
να πραγματοποιηθεί μέσα σε μια σχολική τάξη με εφαλτήριο τα ρεαλιστικά 
ερεθίσματα που προσφέρει ένα λογοτεχνικό κείμενο, προϋποθέτει τόσο την 
αναγνώριση των κοινών τόπων, όσο όμως και των διαφορών. Αναζητά ως βά-
ση του όχι μόνο την οικειοποίηση του ξένου αλλά και την ανοικείωση και του 
γηγενή μαθητή ως προς τις μέχρι τώρα βεβαιότητές του καθιστώντας τις ξα-
νά υπό καθεστώς αμφισβήτησης και συζήτησης, στοιχεία που προσφέρονται 
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μέσα από τη διαδικασία σημασιοδότησης στην οποία ασκείται ο μαθητής-α-
ναγνώστης με τελικό στόχο την μετεξέλιξή του σε έναν επαρκή αναγνώστη. 

Αυτός δηλαδή ο αναγνώστης, ο οποίος κατά τον Iser δημιουργεί σιωπη-
ρές συνδέσεις, καλύπτει κενά, εξάγει συμπεράσματα και ελέγχει αυτά που 
διαισθάνεται στηριζόμενος στη γνώση που έχει του κόσμου (ρητή ή άρ-
ρητη), αλλά και στη γνώση του των λογοτεχνικών συμβάσεων γενικότερα. 
Αντίστοιχα η καλλιέργεια ενός γενικότερου κλίματος διαλογικής-διαπολι-
τισμικής παιδαγωγικής βασισμένης στον άξονα της πολυμορφίας των προ-
οπτικών παρά της τελεολογικής, αλλά και συντελεσμένης αντίληψης του 
ιστορικού και κοινωνικού γίγνεσθαι, παρωθεί το μαθητή- αναγνώστη σε 
μια κριτική ανάγνωση ενός λογοτεχνικού κειμένου και σε μιαν ουσιαστικό-
τερη επαφή με την «ανοικείωση» που προσφέρει η λογοτεχνική γλώσσα, 
δηλαδή τις «συμβάσεις που διαφοροποιούνται από τα συνήθη συμφραζό-
μενά τους και τοποθετούνται σ’ ένα νέο πλαίσιο αναφοράς (το κείμενο), το 
οποίο καλεί τον αναγνώστη να τις αναθεωρήσει και να τις επανεξετάσει, 
καθώς μέχρι τότε έκρινε ότι του ήταν γνωστές, οικείες» (Holub, 2004: 462).

 
γ. Έλλειψη διδακτισμού

Η έλλειψη διδακτισμού, η μη, δηλαδή, κατευθυνόμενη προσπάθεια του συγ-
γραφέα, προβολής διαπολιτισμικού μηνύματος αποτελεί ένα τρίτο κριτή-
ριο επιλογής. Η ύπαρξη μιας τέτοιας νοοτροπίας στερεί από τον αναγνώ-
στη την οποιαδήποτε μεσολάβηση ανάμεσα στην ιστορία και τον ίδιο, την 
αβίαστη οικείωση με το περιεχόμενο και την εμβάθυνση του νοήματος μέ-
σα από μια εσωτερική διαδικασία γνώσης και αναγνώρισης των θεμάτων 
και προβλημάτων που τίθενται. Έτσι, πολλά από τα βιβλία της πολυπολιτι-
σμικής λογοτεχνίας «δίνοντας μεγάλη έμφαση στα προφανή και τα κραυ-
γαλέα τονίζουν το θεωρούμενο διαπολιτισμικό τους περιεχόμενο με τη 
βοήθεια των αφηγηματικών κατηγοριών του θέματος, της πλοκής και των 
χαρακτήρων, ενώ αγνοούνται στοιχεία, όπως η γλώσσα, η φωνή, η οπτική 
γωνία και η ιδιότητα του ανοικτού ή εγγράψιμου, τα οποία συνήθως ευθύ-
νονται για τα υφέρποντα μηνύματα και τη διαμόρφωση του τελικού ιδε-
ολογικού στίγματος της ιστορίας» (Γιαννικοπούλου, 2009). Για παράδειγ-
μα στο βιβλίο «Η Λευκή και μαύρη σοκολάτα» της Λένας Χρηστίδη, η «σο-
φή μαμά μαύρη σοκολάτα» είναι αυτή που και επιτυγχάνει σχετικά εύκο-
λα μέσω των συμβουλών της, την αποδοχή του διαφορετικού «ήρωα», της 
άσπρης σοκολάτας, τονίζοντας τη σημασία της εσωτερικής εμφάνισης σε 
σχέση με την εξωτερική. 
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Σε αυτήν την περίπτωση η συμμετοχή στην εξέλιξη της υπόθεσης των 
άμεσα εμπλεκομένων λογοτεχνικών ηρώων ως προς την άρση της ρατσι-
στικής συμπεριφοράς είναι αποκλεισμένη, γεγονός που μεταφέρεται και 
στη μη συμμετοχή εν τέλει και του αναγνώστη, αλλά και στον περιορισμό 
οποιασδήποτε ενεργητικής διαπολιτισμικής παιδαγωγικής. Αντίθετη περί-
πτωση είναι τα κείμενα που είναι ανοικτά στη δυνατότητα πολλαπλής ανά-
γνωσης όπως το βιβλίο του Shel Sirvestein, «Το Κομμάτι που Λείπει συνα-
ντά το Μεγάλο Ο». Πρόκειται για ένα βιβλίο του οποίου το περιεχόμενο χω-
ρίς να έχει καμία κειμενική ή εικονογραφική ένδειξη διαπολιτισμικού χα-
ρακτήρα (π.χ. χρώμα, φύλο, εθνικότητα) προσφέρεται για διαπολιτισμικές 
αναγνώσεις εξετάζοντας την αγωνιώδη προσπάθεια του ήρωα «Τριγώνου» 
να ανήκει κάπου, ώσπου στο τέλος αποβάλλοντας την αρχική του ταυτότη-
τα εναρμονίζεται με το «Μεγάλο Ο», αποκτώντας έτσι μια νέα ταυτότητα.

 Αυτή η μεταμόρφωση όμως, κατά μια πλευρά της ανάγνωσης, δεν γί-
νεται με αφομοιωτικό τρόπο, αλλά ως μια φυσική εξέλιξη έχοντας περάσει 
πρώτα το στάδιο της αυτοκαθοριζόμενης οντότητας και αποδεικνύοντας 
τη ρέουσα μορφή που μπορεί να έχει μια ταυτότητα, την πορεία της από 
το «είναι» στο «γίγνεσθαι». Από την άλλη πλευρά, ένας άλλος αναγνώστης 
θα μπορούσε να χαρακτηρίσει την ανάγκη του «Τριγώνου» για ενσωμάτω-
ση σε μια ομάδα ως συνειδητό αποτέλεσμα της ομογενοποιητικού προσα-
νατολισμού κοινωνικής λογικής και αφομοίωσης των διαφορετικών και ει-
δικά ως μια επίγνωση που έχει ο «Άλλος» ότι για να αποτελέσει μέλος θα 
πρέπει να αποβάλλει την ταυτότητά του.

δ. Μεταφραστική εγκυρότητα

Ένα τελευταίο κριτήριο επιλογής βιβλίων πολυπολιτισμικής λογοτεχνί-
ας είναι η ποιότητα της μετάφρασής τους μέσω «της αποτίμησης της ερ-
μηνείας, της διαπραγμάτευσης και της κοινοποίησης των πολιτισμικά αλ-
λότριων τεκμηρίων στη δευτερογενή λογοτεχνική έκφραση» (Γαβριηλίδου, 
2009: 4). Κάθε μεταφραστική προσπάθεια εκτός από εξαρτημένη γλωσσι-
κή πράξη αποτελεί και μια πολιτισμική διαμεσολάβηση του μεταφραστή 
σε σχέση με το πρωτογενές κείμενο, μια πράξη μεταφοράς των πολιτισμι-
κών στοιχείων (μέσω των ιδιωματισμών, της μορφολογίας, της σύνταξης, 
των γλωσσικών στρατηγικών, του ύφους, των συναισθηματικά φορτισμέ-
νων λέξεων κ.ά. σε μια άλλη γλώσσα με διαφορετικό κοινωνικό χαρακτήρα. 

Η οποιαδήποτε μεταφραστική αυτονομία η οποία κατευθύνεται από ιδε-
ολογικούς στόχους προκαλεί προβλήματα στο δυνητικό χαρακτήρα του 
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κειμένου, εισβάλλοντας δηλαδή στη «διαλεκτική σχέση που αναπτύσσει η 
υποκειμενικότητα του αναγνώστη και η πραγματικότητα του κειμένου» (Iser, 
2000: 195) και στη νέα συνθήκη που αυτά δημιουργούν. Ενδεικτικό παρά-
δειγμα η μετάφραση στη ρώσικη γλώσσα του βιβλίου της σουηδής Σέλμα 
Λάγκερλοφ, «Το θαυμαστό ταξίδι του Νιλς Χόλγκερσον» (1907), όπου οι γο-
νείς του Νιλς πηγαίνουν στην αγορά, αντί, σύμφωνα με το πρωτότυπο, να 
πάνε στην εκκλησία, μια συνειδητή επιλογή του ρώσου μεταφραστή εξαι-
τίας της απουσίας θρησκευτικών αναφορών στα παιδικά βιβλία, την πε-
ρίοδο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Nikolajeva, 1996: 39-40) αλλά και η 
απόδοση του «tomte», της φανταστικής οντότητας της βορείου ευρωπα-
ϊκής λαϊκής παράδοσης, σε «καλικάντζαρος» κατά τις ελληνικές μεταφρά-
σεις του έργου, στερώντας έτσι από τους αναγνώστες μια δυνατότητα δια-
πολιτισμικής διακειμενικότητας. (Γαβριηλίδου, 2009: 6).

ΣυΜΠΕρΑΣΜΑ

Ακόμα και το «πιο αποτελεσματικό λογοτεχνικό κείμενο», κατά τον Ιser, «αυ-
τό που εξαναγκάζει τον αναγνώστη να συνειδητοποιήσει εκ νέου με κρι-
τικό τρόπο τους συνηθισμένους κώδικες και τις προσδοκίες του» (Ήγκλε-
τον, 1989: 127), μέσα σε μια τάξη στην οποία κυριαρχεί ένα αφομοιωτικό 
και μονολιθικό μοντέλο διδακτικής, αποδυναμώνεται και μετατρέπεται σε 
ένα διδακτικό μηχανισμό που διαμορφώνει στάσεις. Από την άλλη πλευρά, 
όταν η παιδαγωγική, η οποία έχει ως επίκεντρο τη μάθηση «η οποία στο-
χεύει στην οικοδόμηση βιωμάτων αναγνώρισης και μέσω αυτών στην ανά-
πτυξη της ηθικής αυτονομίας των υποκειμένων» (Γκόβαρης, 2013: 29), κα-
λείται μέσω αναλυτικών προγραμμάτων να αξιοποιήσει στη διδακτική πρά-
ξη, λογοτεχνικά κείμενα τα οποία διαθέτουν σαφείς σημασιολογικές, εικο-
νογραφικές και γλωσσικές υποδείξεις προκατασκευασμένων ιδεολογικών 
μηνυμάτων, τότε παρεμποδίζεται και αδρανοποιείται. 

Η παρουσία, λοιπόν, της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής ως προϋπόθε-
ση, αλλά και ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της λογοτεχνικής θεωρίας της 
«Πρόσληψης και Ανταπόκρισης» κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της 
Λογοτεχνίας, μέσω προσεκτικά επιλεγμένων πολυπολιτισμικών λογοτεχνι-
κών κειμένων, αποτελεί μιαν αναγκαία συνθήκη.
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AbstrAct

The shift of focus from the author and the text to the reader, through 
the Reception Theory and the Reader Response Criticism, constitutes an 
interpretative approach that for a number of years has preoccupied the 
international educational and literary community. The fact that the essence 
of their pursuits lies in how a literary work is recreated subject to the “horizon 
of the expectations”, prejudices and convictions of each reader, creates 
correlations with the current multicultural social and educational reality, 
and the need to form a school environment, where a pupil will develop into 
a recreative reader who will be in a position to give a meaning, as well as 
interpreting, the literary text on the basis of his experience and conscience. 
The work’s objective, therefore, is to highlight the presence of intercultural 
pedagogy as a condition, as well as the result of the application of the 
literary “Reception Theory” in the course of the Literature lesson, through 
multicultural literary texts.
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Έρευνα-Δράση σε διαπολιτισμικό σχολικό 
περιβάλλον με παιδιά ρομά. Project: 

«Εξάλειψη της ελλιπούς φοίτησης μέσα από
τη λογοτεχνία με έμφαση στη διαφορετικότητα»

 
 Κυριακή Καλιωτάκη 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η έρευνα δράσης είναι μια μορφή αναστοχαστικής έρευνας που αναλαμ-
βάνουν οι συμμετέχοντες σε κοινωνικές καταστάσεις προκειμένου να βελ-
τιώσουν τη λογική και τη συνέπεια των πρακτικών τους, καθώς και τις κα-
ταστάσεις πάνω στις οποίες αυτές εφαρμόζονται (Carr & Kemmis 1997: 215 
κ.ε.). Για τον σχεδιασμό της Ε. Δ. τόσο στο αρχικό όσο και στο αναθεωρημέ-
νο σχέδιο ως προς τη μορφή, ακολούθησα το κλασικό σπειροειδές μοντέ-
λο με τα τέσσερα βήματα: σχεδιασμός-δράση- παρατήρηση-στοχασμός, 
επανασχεδιασμός κ.ο.κ. (J. McNiff). Στον αρχικό σχεδιασμό έλαβε χώρα, σε 
όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και ήταν μια πρακτική ερμηνευτική έρευ-
να δράσης, ενώ στον αναθεωρημένο σχέδιο ήταν χειραφετική και υλοποι-
ήθηκε τις τρεις τελευταίες διδακτικές ώρες της ημέρας, παίρνοντας ώρες 
από την Ευέλικτη ζώνη, τη Μουσική, τα Τεχνικά και κάποιες φορές από τη 
Γλώσσα. Η εκπαιδευτική έρευνα δράσης αναθέτει στον εκπαιδευτικό ένα 
διπλό ρόλο: του διδάσκοντα και του ερευνητή, γεγονός που δικαιολογεί τη 
συμμετοχική της μορφή (Κατσαρού, Τσάφος 2013: 17).

Η Ε.Δ. είναι μια ποιοτική μέθοδος, η οποία δεν επιδιώκει την διατύπω-
ση νομοτελειακών και γενικευμένων προτάσεων-διαπιστώσεων και έτσι, 
δεν προϋποθέτει αντιπροσωπευτικό δείγμα (Κατσαρού, Τσάφος 2003: 22). 
Για το λόγο αυτό η παρούσα έρευνα δράσης αποτελεί μελέτη περίπτωσης. 
Οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα του αρχικού σχεδίου με οδήγησαν 
σε αναθεωρημένο και στη δημιουργία ενός project, που «ανέσυρα» μέσα 
από σεμινάρια φιλαναγνωσίας των συμβούλων της περιφέρειας στην οποία 
υπηρετώ, ύστερα από παραίνεση των διευκολυντών του προγράμματος. 

ΧρΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕξΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕρΕυΝΑΣ. ΠρΟφΙΛ ΣΧΟΛΕΙΟυ

H παρούσα έρευνα δράση διεξήχθη από 14-03-14 έως 13-06-2014, στη Β΄ 
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τάξη του εξατάξιου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίου με Τμήμα Ζ.Ε.Π. και Τμή-
μα Υποδοχής. Οι ενενήντα δύο (92) μαθητές που φοιτούσαν σ’ αυτό ήταν εξ’ 
ολοκλήρου κάτοικοι του χωριού εκ των οποίων οι είκοσι επτά (27) ήταν Ρο-
μά. Οι μαθητές που φοιτούσαν στη Β΄ τάξη ήταν δεκατέσσερις (14), οι τέσ-
σερις (4) εκ των οποίων ήταν Ρομά, δύο κορίτσια και δύο αγόρια. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕρΕυΝΑΣ ΔρΑΣΗΣ 

Η προβληματική κατάσταση που είχα να αντιμετωπίσω και έχρηζε διερεύ-
νησης και αλλαγής, κυρίως στο μάθημα της Γλώσσας με τους μαθητές Ρο-
μά, ήταν ο φτωχός προφορικός τους λόγος και η μεγάλη δυσκολία πολλές 
φορές και άρνηση, στο γραπτό λόγο. Τα μαθησιακά αυτά προβλήματα οφεί-
λονταν κυρίως στην ελλιπή φοίτηση και στην άτακτη προσέλευση. Αντικεί-
μενο λοιπόν της έρευνας αποτέλεσε η καταγραφή, αναφορά και αντιμετώ-
πιση των λόγων που απουσιάζουν συχνά ή και για μακρύ χρονικό διάστημα 
από το σχολείο, προσέρχονται αργά, ή διακόπτουν τη φοίτησή τους. Προ-
σοχή δόθηκε ωστόσο και στη πιθανή ύπαρξη αρνητικών στερεοτύπων και 
προκαταλήψεων που επηρεάζουν τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών Ρομά 
και μη Ρομά. Επιπλέον, εξετάστηκε το ενδεχόμενο ύπαρξης ενδιαφέροντος 
από την πλευρά των μαθητών για το εποπτικό υλικό, κατά πόσο οι στρατη-
γικές δράσης και η εφαρμογή τους ενισχύουν το κλίμα αποδοχής και αν η 
μεθόδευση της διδασκαλίας επιτρέπει την ανάπτυξη της αυτενέργειας και 
της συνεργασίας στην τάξη. Τέλος, ακολούθησε συστηματική παρατήρη-
ση και καταγραφή των γεγονότων και συμπεριφορών που επιτρέπουν την 
παραγωγή νέας αυθεντικής γνώσης και κατανόησης του εαυτού μου αλλά 
και της διαδικασίας μάθησης. 

 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

•	  Να εξαλειφτεί η ελλιπής φοίτηση και η διακοπή της.
•	  Να βελτιωθεί η άτακτη προσέλευση.
•	  Να παραχθεί προφορικός και γραπτός λόγος.
•	  Να αισθανθούν οι μαθητές ότι ανήκουν στο σχολείο.
•	  Να συμμετέχουν με ίσους όρους.
•	  Nα τονώσουν την αυτοπεποίθησή τους.
•	  Να συνεργάζονται – να παράγουν – να ευχαριστιούνται. 
•	  Nα αποκτήσουν συνέπεια σ’ αυτό που κάνουν. 

 Κυριακή Καλιωτάκη
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Για να επιλύσω το πρόβλημα ακολούθησα τις εξής δράσεις:
•	  Πήρα συνεντεύξεις από τους γονείς προκειμένου να διαπιστώσω αν 

έχουν προσδοκίες από την εκπαίδευση και σε τι βαθμό.
•	  Πήγα τον καταυλισμό-μαχαλά και να γνωρίσω τις συνθήκες διαβί-

ωσής τους. 
•	  Εισήγαγα «καλές πρακτικές» στην εκπαιδευτική διαδικασία.
•	  Προσέγγισα τη γλώσσα τους.
•	  Σύνολο δράσεων κοντά στο γνωστικό τους πεδίο, ώστε να νιώσουν 

σημαντικοί.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕρΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ υΛΙΚΟ

Στην έρευνα-δράση είχα τη δυνατότητα να αξιοποιήσω για τη συλλογή δε-
δομένων τόσο ανοιχτές και ελεύθερες τεχνικές (ημερολόγιο, ηχογραφήσεις, 
φωτογραφίσεις διδακτικών διαδικασιών) όσο και πιο αυστηρές και ποσοτικές 
(μη-δομημένες συνεντεύξεις ανοικτού τύπου, κλείδες παρατήρησης-επιτόπια 
παρατήρηση). Την εγκυρότητα των δεδομένων που συνέλεξα διασφάλισε σε 
μεγάλο βαθμό η μέθοδος της «τριγωνοποίησης». Η τριγωνοποίηση επιτρέπει 
την παράθεση και τη σύγκριση διαφορετικών περιγραφών της ίδιας κατάστα-
σης, γεγονός που συμβάλλει σε μια ποιο ολοκληρωμένη ερμηνεία της, δίνο-
ντας μια πιο λεπτομερή και ισορροπημένη εικόνα της (Altrcher, Posch & Some-
kh 2001: 175-176).

Συγκεκριμένα: Οι συνεντεύξεις ήταν προσεχτικά σχεδιασμένες με προκα-
θορισμένες ερωτήσεις. Επέλεξα τη συγκεκριμένη μορφή συνέντευξης γιατί δί-
νει στον ερωτώμενο μεγαλύτερη ελευθερία και σε μένα το περιθώριο να κάνω 
διευκρινιστικές ερωτήσεις, ν’ αλλάξω τη σειρά και τη διατύπωσή τους, ανάλο-
γα με το πρόσωπο που έχω κάθε φορά μπροστά μου. Οι συνεντεύξεις διεξή-
χθησαν στον καταυλισμό-χώρο διαμονής των μαθητών και κινήθηκαν γύρω 
από τέσσερις βασικούς άξονες συζήτησης.

•	 Να αποδείξουν τους λόγους της άτακτης-ελλιπούς φοίτησης και άτα-
κτης προσέλευσης.

•	  Να παρουσιάσουν τις πιθανές αιτίες για τις οποίες η πλειονότητα του 
συγκεκριμένου καταυλισμού παρουσιάζει το συγκεκριμένο φαινόμενο.

•	  Να κατανοήσουν τη σημασία και την αναγκαιότητα της μόρφωσης που 
περιέχει το σχολείο, στα πλαίσια διεκδίκησης για ένα καλύτερο μέλλον.

•	 Να ερευνήσω τις προσδοκίες τους από την εκπαίδευση. 
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Οι συνάδελφοι της Τ.Υ. και Ζ.Ε.Π. ήταν παρατηρητές και στη συνέχεια με 
βοήθησαν να αποτυπώσω τη συνέντευξη. Τηρήθηκε ημερολόγιο σ’ όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος. Η καταγραφή ήταν ελεύθερη γινόταν στο δι-
άλειμμα ή στο τέλος του μαθήματος αλλά και κατά τη διάρκεια της υπό-
λοιπης ημέρας. Η χρήση ημερολογίου, αποτέλεσε βασικό μέσο παρατήρη-
σης, αναστοχασμού (Zeichner & Liston, 1987), αμφισβήτησης εκπαιδευτι-
κών πρακτικών και ανατροφοδότησης.

ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

Οι μαθητές Ρομά της τάξης μου έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους αλλά και με-
ταξύ των υπόλοιπων συμμαθητών τους (Μόνο ένας παρουσιάζει κάποιο πρό-
βλημα, ίσως επειδή είναι μεγαλύτερος και λείπει από το σχολείο αρκετό χρο-
νικό διάστημα. Χρειάζομαι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για παρατήρηση) 
έχουν όμως σοβαρά μαθησιακά προβλήματα κυρίως λόγο της ελλιπούς φοί-
τησής τους.

Είναι αδύνατον να υλοποιήσω αυτό που έχω προγραμματίσει γιατί η άτα-
κτη φοίτηση αλλά και προσέλευση, πέραν ότι χαλούν τη εύρυθμη λειτουργία 
της τάξης, δημιουργούν παλινδρομήσεις στη διαδικασία της μάθησης.

Οι ρυθμοί φοίτησης και προσέλευσή τους επηρεάζονται από τις καιρικές 
συνθήκες και τις αργίες (κρύο-ζέστη, παρελάσεις, Πάσχα, εκλογές). Εύκολα 
αποσυντονίζονται.

Ο προφορικός του λόγος είναι πολύ φτωχός, αισθάνονται άβολα και πολύ 
σπάνια γίνεται διάλογος. Κουράζονται εύκολα και το πρώτο δίωρο είναι υπο-
τονικοί. 

Ο μεγαλύτερος σε ηλικία μαθητής δε δείχνει κανένα ενδιαφέρον για μάθη-
ση, ακόμη ούτε για τα Τεχνικά και τη Γυμναστική.

Η μία μαθήτρια υποψιάζομαι πως έχει κουραστεί δε θέλει να ασχοληθεί με 
τις φωτοτυπημένες εργασίες που της ετοιμάζω. Το βιβλίο πάλι της Γλώσσας της 
Α΄ δημοτικού, ενώ της αρέσει να το ξεφυλλίζει και να διαβάζουμε τους προορ-
γανωτές δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ασκήσεις. Αισθάνομαι ότι την πιέζω.

Για τους άλλους δύο μαθητές το σχολικό εγχειρίδιο (Γλώσσα Β΄ δημοτικού) 
είναι πέραν των δυνατοτήτων τους. Κουράζονται εύκολα και δε θέλουν να συ-
νεχίσουν. Ίσως φοβούνται την αποτυχία. 

 
ΔρΑΣΗ

Για αρκετές μέρες προσπαθούσα να κλείσω κάποιο ραντεβού για συνέντευξη στο 

 Κυριακή Καλιωτάκη
Έρευνα-Δράση σε διαπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον με παιδιά Ρομά. Project: «Εξάλειψη …



651

σχολείο και τηλεφωνικά και σε τυχαίες συναντήσεις που είχαμε (λέγοντας πως θέ-
λω να συζητήσουμε για τα παιδιά και την επίδοσή τους), αλλά δεν τα κατάφερα.

Μετά από αρκετή καθυστέρηση επισκέφτηκα τον καταυλισμό μαζί με τους 
συναδέλφους μου (που ήταν και κριτικοί φίλοι μου), της Τ.Υ. και Ζ.Ε.Π. για τις συ-
νεντεύξεις με τρεις από τις οικογένειες των μαθητών μου. Οι συνθήκες δεν ήταν 
και οι πλέον κατάλληλες. 

Στην προσπάθεια απενοχοποίησης της ρομανές, αλλά και στο να γίνω πιο φι-
λική, πιο οικία, και να γίνει το ενδιαφέρον τους μεγαλύτερο για τα ελληνικά, πα-
ρακίνησα τα παιδιά να μου μάθουν κάποιες λέξεις τσιγγάνικες. Έγραφαν σε μία 
καρτέλα τη λέξη στα τσιγγάνικα και δίπλα τι σημαίνει στα ελληνικά. Όποιος δεν 
μπορούσε να γράψει, υπαγόρευε σε κάποιον άλλο και τα έγραφε και στη συνέ-
χεια τα αναρτούσαν σε ταμπλό δίπλα στις εργασίες των συμμαθητών τους.

Αρκετές ήταν οι φορές που για να θυμηθούνε κάποιο δίψηφο σύμφωνο ή σύ-
μπλεγμα ανατρέχαμε στις λέξεις αυτής της καρτέλας.

Για τις λέξεις αυτές έδειξαν ενδιαφέρον και οι μαθητές μη-Ρομά. Συχνά τις διά-
βαζαν και ρωτούσαν τους συμμαθητές τους αν τις προφέρουν σωστά.

Επίσης ακούσαμε από το CD του HARI DZINOVIC και GIPSY KINGS τα τσιγγά-
νικα τραγούδια: O GILA και GILJAM DADE. Λίγες λέξεις αναγνώρισαν, περισσό-
τερο τους άρεσε η μουσική.

Παράλληλα διαφοροποίησα και τον τρόπο διδασκαλίας (μετά από προτρο-
πή του διευκολυντή), τεχνική των ημιτελών λέξεων και προτάσεων, εικόνες χω-
ρίς λόγια να γράψουν λεζάντες ή και να αφηγηθούν την ιστορία. Έκανα επιλογές 
στις ενότητες της γλώσσας που δίδασκα στα κειμενικά είδη και στις ασκήσεις.

Πολύ σημαντική φάνηκε η δραστηριότητα που έχουμε κάθε Παρασκευή να 
δανείζονται οι μαθητές λογοτεχνικά βιβλία απ’ τη βιβλιοθήκη της τάξης και τη 
Δευτέρα ή Τρίτη να τα παρουσιάζουν στην ολομέλεια. Στη δραστηριότητα αυτή 
συμμετείχαν μόνο οι μαθητές μη Ρομά. Όσο και αν παρακίνησα τους Ρομά δεν 
κατάφερα να τους κάνω να δανειστούν βιβλίο. Όταν όμως άρχισε μια μαθήτρια 
Ρομά να μπορεί να διαβάζει, την ενθάρρυνα αρκετά και δανείστηκε βιβλίο. Το 
πρώτο το διαβάσαμε μαζί και όταν το παρουσίασε ήταν πολύ χαρούμενη. Όλοι 
την πρόσεχαν και περίμεναν τι θα πει. Ένιωσε πολύ σημαντική. Αυτό άρεσε στους 
συμμαθητές της και στάθηκε αφορμή να θέλουν να δανειστούν βιβλίο και αυ-
τοί που δε δανείζονταν.

Ο ένας μαθητής Ρομά που δεν ήξερε να γράφει και να διαβάζει και με 
δυσκολία μιλούσε ελληνικά, πήρε ένα παραμύθι και ζήτησε να του το δια-
βάσω για να κάνει κι αυτός το ίδιο, να το παρουσιάσει. Αφού του το διά-
βασα-αφηγήθηκα στο διάλειμμα, το παρουσίασε με τη βοήθεια των εικό-
νων και τη δική μου (όπως μπορούσε, πότε με κινήσεις, πότε με γκριμά-
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τσες) και αυτό του έδωσε μεγάλη χαρά. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη και 
για τους συμμαθητές του. 

 
ΠΑρΑΤΗρΗΣΗ

Από τις συνεντεύξεις-συζητήσεις προέκυψε πως δεν συνέτρεχε κάποιος σοβα-
ρός λόγος που δεν έρχονταν τα παιδιά στο σχολείο. Δεν ήταν παιδιά περιπλανώ-
μενων οικογενειών, μένανε μόνιμα στο χωριό. Οι μητέρες δεν εργάζονταν αλλά 
και σε αντίθετη περίπτωση στο σπίτι έμενε η γιαγιά (νεαρή σε ηλικία). Τα παιδιά 
δεν βοηθούσαν τους γονείς στην εργασία τους. Οι γονείς φάνηκε να γνωρίζουν 
τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης, έστω και κάποιοι μέσα από τις καθημερινές 
τους ανάγκες (κάποιο έγγραφο, δίπλωμα οδήγησης, πινακίδες, στρατός…). Οι 
προσδοκίες τους από την εκπαίδευση ήταν κάπως αόριστες ή συνυφασμένες 
με κάποιο επάγγελμα. 

Από τις επισκέψεις μου διαπίστωσα πως οι συνθήκες διαβίωσης ήταν πολύ δύ-
σκολες. Οι πολυμελείς-εκτεταμένες οικογένειες κάθε άλλο παρά ευκαιρίες για με-
λέτη έδιναν όπως και οι παράγοντες ανάδυσης γραμματισμού ήταν ανύπαρκτοι.

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία δεν απέδωσε όσο περίμενα. Τους ήταν αι-
σθητά πιο ευχάριστο το μάθημα της γλώσσας, η κατάσταση με την άτακτη φοί-
τηση και προσέλευση ναι μεν βελτιώθηκε αλλά δεν εξαλείφτηκε και οι γονείς 
φαίνονταν να μην βοηθάνε σ’ αυτή την κατεύθυνση .

Ακόμη ήταν εξαιρετικά δύσκολο σε μια τυπική τάξη και με πολύ σωστό προ-
γραμματισμό-σχεδιασμό, η διαχείριση χρόνου. Πέραν από αυτό, εισέπραξα σχό-
λια από τους μαθητές μου: «γιατί αυτήν την εργασία σ’ αυτόν τον μαθητή; θέλου-
με και εμείς την ίδια» ή «κυρία, εμάς δε μας φωτογραφίσατε». 

Ίσως και το άγχος μου να ολοκληρώσω μια συγκεκριμένη ύλη παράλληλα με 
το γεγονός ότι ήθελα να δω κάποια αποτελέσματα στην έρευνα δράσης στάθη-
καν ανασταλτικός παράγοντας. 

 
ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

 
Στην εξέλιξη της έρευνας, με κριτήριο την ενδοσκόπηση, αναπτύσσεται μια δι-
αδικασία αυτοκριτικής που απαιτεί ελευθερία στη σκέψη και στη λήψη αποφά-
σεων (Kemmis, 1985: 40).

Η αποτυχία εν μέρει του παραπάνω σχεδίου, τα σχόλια των μαθητών η αγά-
πη που έδειξαν στο λογοτεχνικό βιβλίο και η αυτοκριτική μου για το κλίμα απο-
δοχής που υπάρχει στην τάξη, με οδήγησαν στο αναθεωρημένο σχέδιο. Ένα σχέ-
διο που αναφέρεται στην ολομέλεια της τάξης αλλά και στους αυριανούς ενήλι-
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κες κι είναι αποτέλεσμα συνεργασίας. Ένα σχέδιο που προωθεί την αλληλεγγύη, 
τη συμπόνια και βοηθάει να κατανοήσεις το διαφορετικό. 

 
ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Συγκεντρώσαμε λογοτεχνικά βιβλία κυρίως με θέμα τη διαφορετικότητα και προ-
χωρήσαμε στην ανάπτυξη ενός σχεδίου εργασίας (project), το οποίο θα ολοκλη-
ρωνόταν με την δραματοποίηση κάποιου λογοτεχνικού βιβλίου, και την παρου-
σίασή του, στην τελετή λήξης του σχολικού έτους. 

Η λογοτεχνία είναι τέχνη που απευθύνεται στο συναίσθημα. Είναι πρότυπο 
γλωσσικής έκφρασης. Αποτελεί αφετηρία δημιουργικής και βιωματικής έκφρα-
σης ειδικά όταν συνδέεται με άλλες τέχνες, όπως εδώ με ζωγραφική και θέατρο. 
Μια και εκτός από καλλιέργεια συναισθημάτων επιδιώκεται στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και η εξωτερίκευση της ψυχικής και συναισθηματικής διάθεσης, όχι 
μόνο μέσα από την τέχνη αλλά και από την παραγωγή γραπτού και προφορι-
κού λόγου. 

ΔρΑΣΕΙΣ 

Συγκέντρωσα λογοτεχνικά βιβλία (από προσωπική βιβλιοθήκη, από τη βι-
βλιοθήκη του σχολείου και του νηπιαγωγείου) κυρίως με θέμα τη διαφορε-
τικότητα. Από τα βιβλία αυτά επιλέξαμε να διαβάσουμε τα εξής: O εγωιστής 
γίγαντας του Όσκαρ Ουάιλντ, Τo δέντρο της ευτυχίας της Ειρήνης Καμα-
ράτου Γιαλλούση, H παράξενη αγάπη του αλόγου και της λεύκας του Χρή-
στου Μπουλιώτη, Τι κι αν είμαι ασβός; της Μάιρας Παπαθανασοπούλου, 
Έλμερ ο παρδαλός ελέφαντας του Ντέιβιντ Μακ Κι, O Mαύρος Κότσυφας 
κι ο άσπρος Γλάρος της Κίτι Κρόουθερ, και το Χαρούμενο λιβάδι της Φυλ-
λιώς Νικολούδη. Tα δύο πρώτα τα επέλεξα εγώ, γιατί θεώρησα πως πρέπει 
να προηγούνται των άλλων Αν δεν είσαι εγωιστής και μπορείς να μοιράζε-
σαι, μπορείς να κατανοήσεις και το διαφορετικό. Τα υπόλοιπα τα επέλεξαν 
οι μαθητές. Είτε γιατί τους άρεσε ο τίτλος, η εικονογράφηση ή γιατί τους 
έκαναν εντύπωση τα σχόλια που έγραφε στο οπισθόφυλλο, σχετικά με το 
βιβλίο που κρατούσαν στα χέρια τους. Πριν την πρώτη αφήγηση, εξήγη-
σα στους μαθητές πως επειδή κάποιοι από τους συμμαθητές τους δεν εί-
χαν την «ευκαιρία» να παρουσιάσουν τόσα βιβλία όσα θα θέλανε, θα έπρε-
πε σ’ αυτή τη διαδικασία να τους δώσουμε περισσότερο χρόνο. Η αφήγη-
ση γινόταν από εμένα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχουμε στην 
αίθουσα «στη γωνία του βιβλίου». 
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Οι μαθητές έπαιρναν χαλαρά όποια στάση τους βόλευε (ξαπλωμένοι στο χα-
λί, καθισμένοι στα μαξιλάρια…) και η αφήγηση ξεκινούσε. Σταματούσα κάθε φο-
ρά σε κάποιο καίριο σημείο της ιστορίας, λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι για δι-
άλειμμα ή για σχόλασμα. Την επόμενη ώρα ή μέρα, αφού έκανα ερωτήσεις κα-
τανόησης, ζητούσα να μαντέψουν τη συνέχεια της ιστορίας. Στην αρχή ήταν δύ-
σκολα χρειάστηκε να ενθαρρύνω αρκετά τους μαθητές Ρομά και να δείξω αρ-
κετή υπομονή και επιμονή για ξεκινήσουν να αφηγούνται τη δική τους εκδοχή. 
Δίνοντάς τους παράλληλα και μεγαλύτερο βήμα τα κατάφεραν αρκετά καλά.

Ο καθένας έλεγε ελεύθερα την άποψή του. Υπήρχε καταιγισμός ιδεών. Μετά 
απ’ αυτό τους ολοκλήρωνα την ιστορία.

 Ακολουθούσε συζήτηση για εντυπώσεις και συναισθήματα που δημιούργη-
σε (αν τους άρεσε ή όχι και γιατί, πώς αισθάνθηκαν για τους ήρωες, αν ήταν στη 
θέση τους τι θα έκαναν…). Κάθε φορά δραματοποιούσαν την ιστορία και μετά 
ζωγράφιζαν και έγραφαν αυτό που τους έκανε εντύπωση. 

 Με το υλικό αυτό, δημιούργησαν ένα ταμπλό, το οποίο και ανάρτησαν στην 
αίθουσα υποδοχής του σχολείου, με τίτλο: «Η διαφορετικότητα μέσα από τη λο-
γοτεχνία και τα μάτια των παιδιών της Β΄ τάξης». Αν και στην πλειοψηφία, τους 
άρεσε περισσότερο «H παράξενη αγάπη του αλόγου και της λεύκας» καθώς και 
το «O μαύρος Κότσυφας κι άσπρος Γλάρος» κατά την δραματοποίηση κατάλα-
βαν πως οι ρόλοι δεν είναι αρκετοί, σύμφωνα με τον αριθμό των μαθητών κι έτσι 
επέλεξαν να παρουσιάσουν δραματοποιημένο και διασκευασμένο στην τελετή 
λήξης, «Το χαρούμενο λιβάδι» εμπλουτίζοντάς το και με ήρωες από τα άλλα λο-
γοτεχνικά βιβλία που διαβάσαμε.

Αφού επέλεξαν ρόλους, αναζητήσαμε στο διαδίκτυο την αφήγηση της ίδιας 
της συγγραφέως, της Φ. Νικολoύδη για το συγκεκριμένο βιβλίο και μετά προχω-
ρήσαμε στις πρόβες του θεατρικού.

Παρακολουθούσα τις πρόβες χωρίς να επεμβαίνω. Για να τους βοηθήσω να 
καταλάβουν πώς να χρωματίζουν τη φωνή τους, τους μαγνητοφώνησα, ακού-
σανε τη φωνή τους και διορθώσανε εκείνο που θεωρούσαν πως έκαναν λάθος.

Ζωγράφισαν οι μαθητές το σκηνικό για την παράσταση, (αναγνωρίζοντας το 
ταλέντο των δύο συμμαθητών τους Ρομά στη ζωγραφική) και ετοίμασαν μέρος 
του κουστουμιού που ο καθένας θα φορούσε.

Η παράσταση έγινε, πήγαν όλα καλά και εισέπραξαν το χειροκρότημα όλων. 
 
ΠΑρΑΤΗρΗΣΗ-ΑξΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η προσπάθειά μου να μείνουν οι μαθητές Ρομά στο σχολείο και να κρατήσω 
αμείωτο το ενδιαφέρον τους, έφερε αποτελέσματα. Κάθε μέρα γνωρίζανε με τι 
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θέμα θα ασχοληθούμε την επομένη. Κάποια στιγμή ένιωσα πως τους πιέζω αρ-
κετά και ίσως τους χάσω απ’ αυτό. Αυτό όμως δεν έγινε εκτός από έναν μαθη-
τή που τις δύο τελευταίες βδομάδες δεν ήρθε στο σχολείο. Τον αναζήτησα, αλ-
λά βρήκα το σπίτι του κλειστό. Έμαθα εκ των υστέρων ότι συνέτρεχαν σοβαροί 
οικογενειακοί λόγοι.

Στο project αυτό για πρώτη φορά συνεργάσθηκαν μαθητές Ρομά και μη. Μέ-
χρι τότε δε γνώριζα αν μπορούν να το κάνουν, αν έχουν τις δεξιότητες. 

Απέβαλαν το φόβο της σχολικής αποτυχίας μιας και οι δραστηριότητες ήταν 
κοντά στο γνωστικό πεδίο. Τονώθηκε η αυτοπεποίθησής τους. Συνεργάστηκαν 
με επιτυχία με ίσους όρους και για πρώτη φορά πήραν μέρος στη γιορτή. Γιατί 
μέχρι τώρα έπαιρναν μέρος στις πρόβες αλλά όχι στην παράσταση. 

Πιστεύω πως η διαδικασία τους έμεινε ευχάριστα αποτυπωμένη, δίνοντας πα-
ράλληλα κι ένα μήνυμα πως μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε, ευελπιστώντας 
να αποδυναμωθούν όχι μόνο για τους συμμετέχοντες αλλά και για τους ακροα-
τές, τυχών αρνητικά στερεότυπα και προκαταλήψεις για τα παιδιά Ρομά και των 
Ρομά για τους άλλους.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχα σε έρευνα δράση, χωρίς να έχω προηγού-
μενη ερευνητική εμπειρία και ο διττός ρόλος εκπαιδευτικού- ερευνητή με άγχω-
σε. H συνεργατική φύση όμως της έρευνας δράσης, οι κριτικοί φίλοι, αλλά κυρί-
ως οι διεκολυντές λειτούργησαν υποστηρικτικά, χωρίς να μένουν μόνο στο θεω-
ρητικό πλαίσιο. Το χρονικό διάστημα που διεξήχθη ήταν πολύ μικρό ένιωθα πο-
λύ πιεσμένη και το χρόνο πάντα να με κυνηγά. Αν υπήρχε περισσότερος χρόνος 
θα ήμουν και πιο σίγουρη για τα αποτελέσματα. 

 Μέσα από την έρευνα δράση έμαθα καλύτερα τους μαθητές μου. Γνώρισα 
περισσότερα για τους Ρομά (ιστορία, πολιτισμό, δομή γλώσσας), κατανοώντας 
έτσι καλύτερα τη συμπεριφορά και τον τρόπο λειτουργίας τους

 Όμως αυτό που ήταν μοναδικό ήταν ο ειλικρινής διάλογος, η κριτική ανα-
τροφοδότησης και η ουσιαστική συνεργασία μεταξύ όλων των μελών της ομά-
δας διευκολυντών και συναδέλφων, που χωρίς να το αντιληφθούμε πήρε στα-
διακά τη μορφή κριτικής κοινότητας. 

Ευχαρίστως θα ξανασυμμετείχα σε έρευνα δράσης. Έχοντας την εμπειρία θα 
μπορούσα να γίνω ακόμη πιο αποτελεσματική αλλά και πέραν απ’ αυτό, το να 
θέτεις στόχους, να μαθαίνεις να στοχάζεσαι, να παρατηρείς, να αναστοχάζεσαι 
σε κάνει καλύτερο επαγγελματία. 
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AbstrAct

Τhe purpose of this specific research is to eliminate the incomplete school atten-
dance, as well as to avoid the interruption of Roma students. The individual ob-
jectives of this research are: a) To improve the irregular attendance, b) To produce 
both oral and writing skills, c)To make students feel that they belong in the school, 
d) To have participation on equal footing, e) To boost their self-confidence, f) To 
have collaboration - production - and take pleasure in what they do, g) To ob-
tain consistency in what they do To attempt to have students remain in school 
as well as to keep a steady interest via the use of filanagnosias activities thus cul-
tivating creative thinking, linguistic expression, positive emotions and reflection. 
This brought successful results by encouraging and urging them to participate 
and take an active role in the oral, written and visual art skills. 
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Αποδομώντας το αφήγημα του κυρίαρχου 
φυλετικού λόγου: Η κριτική φυλετική θεώρηση 
της ισχύος στη λογοτεχνία για παιδιά και νέους

Μαρία Καραγιάννη

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παιδική λογοτεχνία, ως ιστορικοκοινωνικά κατασκευασμένο αφήγημα 
του κυρίαρχου λόγου που αντανακλά και αναπαράγει τις κοινωνικές και πο-
λιτισμικές πρακτικές του άνισα δομημένου συστήματος ισχύος, βρίσκεται 
στο επίκεντρο της πρόσφατα αναδυόμενης κριτικής θεωρητικής προσέγ-
γισης των αφηγηματικών ιστοριών, της λεγόμενης κριτικής φυλετικής θε-
ωρίας. Εντασσόμενη στον ευρύτερο χώρο της κριτικής θεωρίας, των πολι-
τισμικών σπουδών, της κριτικής πολυπολιτισμικότητας, η κριτική φυλετι-
κή θεωρία αποτελεί ένα νέο διεπιστημονικό μεθοδολογικό εργαλείο κριτι-
κής ανάλυσης του αφηγηματικού λόγου με στόχο την έκθεση της έκδηλης, 
και, κυρίως, της υφέρπουσας ιδεολογικής ηγεμονίας της κυρίαρχης ομάδας.

Αποστασιοποιημένη από την πλουραλιστική πολυπολιτισμική ανάλυση 
που εστιάζεται στον εορτασμό και την εξωτικοποίηση της διαφοράς, η κρι-
τική φυλετική θεωρία τοποθετεί στο επίκεντρο της εξέτασής της τον ρό-
λο της φυλετικής ισχύος σε όλα τα στάδια παραγωγής, διάθεσης, χρήσης 
και αξιολόγησης ενός βιβλίου, στοχεύοντας στην ανάδειξη των πρακτικών 
που εξασφαλίζουν στην κυρίαρχη φυλετική ομάδα το προνόμιο να κατα-
σκευάζει τη δική της αφηγηματική αλήθεια, εγκλωβίζοντας την ετερότη-
τα στην κατηγορία της μειονότητας με στερεοτυπικά γνωρίσματα αναπα-
ράστασης. Η αξιοποίηση της κριτικής φυλετικής θεώρησης ως οπτική εξέ-
τασης και ανάλυσης της δυναμικής της ισχύος στην παραγωγή, αναπαρα-
γωγή και διάδοση των λόγων και των εικόνων της κυρίαρχης κουλτούρας, 
συνεισφέρει στην έκθεση και κατανόηση της κοινωνικής ανισότητας και 
αδικίας, προάγοντας την κοινωνικοπολιτική λειτουργία της λογοτεχνίας. 

Τη νέα αυτή κριτική θεωρητική προσέγγιση του φυλετικοποιημένου λό-
γου των λογοτεχνικών αφηγήσεων για παιδιά και νέους επιδιώκει να παρου-
σιάσει η παρούσα εργασία, αποσκοπώντας στην εξέταση και την έκθεση 
των αναπαραστάσεων της ισχύος στην παιδική λογοτεχνία.
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2. Η ΚρΙΤΙΚΗ φυΛΕΤΙΚΗ ΘΕΩρΙΑ

Η κριτική φυλετική θεωρία αναπτύχθηκε ως κίνημα στον χώρο των νομικών 
σπουδών στα μέσα της δεκαετίας του 1970 –μια περίοδο που σηματοδοτού-
σε την μετα-φυλετική εποχή στο αμερικανικό κοινωνικοπολιτικό σύστημα με 
την πλήρη κατάργηση του νομιμοποιημένου καθεστώτος του φυλετικού δι-
αχωρισμού. Με επιρροές από την κριτική θεωρία, τις κριτικές νομικές σπου-
δές και τον ριζοσπαστικό φεμινισμό, η κριτική φυλετική θεωρία αποτελεί μια 
διεπιστημονική θεωρητική προσέγγιση που εστιάζεται «στη μελέτη και τον 
μετασχηματισμό της σχέσης μεταξύ της φυλής, του ρατσισμού και της ισχύ-
ος» (Delgado & Stefancic, 2001: 2). Συνιστώντας μια νέα κριτική θεωρητική 
προσέγγιση του ρόλου της φυλής και του ρατσισμού στο σύστημα αναπα-
ραγωγής και διατήρησης των άνισων σχέσεων ισχύος και της άδικης κατα-
νομής προνομίων μεταξύ των μελών της κυρίαρχης ομάδας και των λεγόμε-
νων μειονοτικών ομάδων, η κριτική φυλετική θεωρία χρησιμοποιείται ευρύ-
τατα και σε άλλους ακαδημαϊκούς κλάδους, όπως στην πολιτική επιστήμη, 
τις πολιτισμικές σπουδές, την εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα στον χώρο της εκπαίδευσης άρχισε να χρησιμοποιείται ως 
εργαλείο εξέτασης και έκθεσης της ανισότητας, των διακρίσεων και του ρα-
τσισμού που βιώνει ο λεγόμενος μειονοτικός φυλετικός μαθητικός πληθυ-
σμός στα μέσα της δεκαετίας του 1990 στις Η.Π.Α., ενώ στον ευρωπαϊκό εκ-
παιδευτικό χώρο, και συγκεκριμένα στη Μ. Βρετανία, άρχισε να αξιοποιεί-
ται πολύ πρόσφατα, μόλις στα τέλη της δεκαετίας του 2000 (Gillborn, 2000: 
1-2). Για τη Ladson-Billings (1998: 9) –μια από τις διακεκριμένες αμερικανίδες 
παιδαγωγούς στον χώρο της κριτικής φυλετικής θεώρησης– η κριτική φυ-
λετική θεωρία συνιστά βασικό ερμηνευτικό μέσο αλλά και εργαλείο «απο-
δόμησης των καταπιεστικών δομών και λόγων, αναδόμησης της ανθρώπι-
νης δράσης και κατασκευής ισότιμων και κοινωνικά δίκαιων σχέσεων ισχύ-
ος», συμβάλλοντας στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση με όρους δημοκρατί-
ας και δικαιοσύνης. 

Συνιστώντας μια κριτική οπτική εξέτασης και κατανόησης της άνισης κα-
τανομής προνομίων μεταξύ των ομάδων που εξασφαλίζουν στην κυρίαρχη 
φυλετική ομάδα, τη λευκή, την κυρίαρχη θέση στη φυλετικοποιημένη κοι-
νωνική δομή, αλλά και ένα μέσο μετασχηματισμού των άδικων δομών εξου-
σίας, η κριτική φυλετική θεωρία αποτελεί ένα ριζοσπαστικό κίνημα που στο-
χεύει στην αλλαγή του κοινωνικού συστήματος (Delgado & Stefancic, 2001: 
3), όπως, άλλωστε, κάθε αντιρατσιστική προσέγγιση που εφαρμόζεται στην 
εκπαίδευση και σε άλλα θεσμικά και πολιτισμικά πλαίσια (Klein, 1993: 87).

Μαρία Καραγιάννη
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2.1. Βασικές αρχές της κριτικής φυλετικής θεωρίας

Υπό το πρίσμα της κριτικής φυλετικής θεωρίας, ο ρατσισμός συνιστά ένα 
ιστορικοκοινωνικά κατασκευασμένο και μεταβαλλόμενο σύστημα διακρί-
σεων που συντηρεί και αναπαράγει τη φυλετική καταπίεση των λεγόμενων 
μειονοτικών ομάδων, εξασφαλίζοντας την ηγεμονία στην κυρίαρχη λευ-
κή ομάδα. Συνεπώς, ο ρατσισμός θεωρείται ένα βαθιά δομημένο «σύστη-
μα προνομίου και καταπίεσης, ένα δίκτυο παραδόσεων, νομιμοποιημένων 
προτύπων, υλικών και θεσμικών ρυθμίσεων, και ιδεολογικών συστημάτων 
που στο σύνολό τους εξυπηρετούν τη διαιώνιση των ιεραρχημένων κοινω-
νικών σχέσεων με βάση τη φυλή» (Thompson, 1997: 9). 

Για τους μελετητές της κριτικής φυλετικής προσέγγισης, η φυλή δεν απο-
τελεί μια σταθερή και αμετάβλητη έννοια που στοιχειοθετείται με αντικει-
μενικά καθοριζόμενους όρους. Ασπαζόμενοι τη γνωστή θεωρία του φυλε-
τικού σχηματισμού των Omi και Winant (2004), συνηγορούν πως η φυλή 
αποτελεί μια ιστορικά διαμορφωμένη κοινωνική κατασκευή που ανάγε-
ται σε ουσιώδες και καθοριστικό διαμορφωτικό παράγοντα της ταυτότη-
τας και βασικό στοιχείο νοηματοδότησης των εμπειριών των υποκειμένων.

Τασσόμενοι ενάντια στην αποφυλετικοποίηση του επίσημου πολιτι-
κού λόγου και των επίσημων πρακτικών με πρόσχημα την καταπολέμηση 
του ρατσισμού, που παρατηρείται ήδη από τη δεκαετία του 1990, η κριτι-
κή φυλετική θεωρία επιδιώκει να εκθέσει και να καταρρίψει τη ρητορική 
της αχρωματοψίας που αρθρώνεται στο πλαίσιο της νέας φυλετικής πολι-
τικής των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών. Ειδικότερα, απορρίπτει την ιδέα 
της φυλετικής ουδετερότητας που εγκλωβίζει την ετερότητα στην λογική 
της αορατότητας και της ομοιομορφίας με το δημοφιλές σύνθημα «είμα-
στε όλοι ίδιοι», αποκρύπτοντας, στην ουσία, την πραγματικότητα της κοι-
νωνικής ανισότητας και των διακρίσεων. 

Το κυρίαρχο αφήγημα της αξιοκρατίας, της αντικειμενικότητας, της 
αχρωματοψίας, των ίσων ευκαιριών που προβάλλεται σε όλες τις μορφές 
του φιλελεύθερου πολυπολιτισμικού λόγου, επιδιώκει να αποδομήσει η κρι-
τική φυλετική θεωρία (Solórzano & Yosso, 2002), εκθέτοντας τον μονοφυλε-
τικό και μονοπολιτισμικό προσανατολισμό βασικών θεσμικών συστημάτων, 
όπως της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, βασική αρχή της είναι η αμφισβήτηση 
του «κυρίαρχου σεναρίου της λευκής υπεροχής» (Ladson-Billings, 1998: 18) 
που εγγράφεται στη βάση των πρακτικών της αποσιώπησης, της διαστρέ-
βλωσης και της επιλεκτικής αναπαράστασης της ιστορίας των λεγόμενων 
μειονοτικών φυλετικών ομάδων (Mendoza & Reese, 2001).

Μαρία Καραγιάννη
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3. Η ΚρΙΤΙΚΗ φυΛΕΤΙΚΗ ΠρΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Επιδιώκοντας την αποφυσικοποίηση της έννοιας της φυλής και την αποδό-
μηση των κανονικοποιημένων αφηγηματικών αναπαραστάσεων της κυρί-
αρχης κουλτούρας, η κριτική φυλετική θεωρία αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρή-
σιμο εργαλείο εξέτασης της φυλετικής ισχύος στα λογοτεχνικά κείμενα. Ει-
δικότερα τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον πολλών μελετητών (Delgado 
& Stefancic, 2001: 76) εστιάζεται στην κριτική φυλετική ανάλυση της λογο-
τεχνίας ως πολιτισμική μορφή έκφρασης της κυρίαρχης ιδεολογίας και με-
ταβίβασης των συμβάσεων, των προτύπων, των αξιών, των συμβόλων της 
ηγεμονικής ομάδας, εκθέτοντας τους τρόπους με τους οποίους οι αφηγη-
ματικές αναπαραστάσεις συντελούν στη διατήρηση του άνισα δομημέ-
νου συστήματος ισχύος και προνομίων (Botelho & Rudman, 2009: 87-88). 

Θέτοντας στο επίκεντρο της ανάλυσής της την ανίχνευση και την έκθε-
ση του λόγου της ηγεμονικής κουλτούρας που νοηματοδοτεί τις στερεοτυ-
πικές και διαστρεβλωμένες αναπαραστάσεις της ετερότητας, προκειμένου 
να συντηρήσει το δόγμα της υπεροχής της, η κριτική φυλετική θεωρία έχει 
προταθεί ως αποτελεσματικό μεθοδολογικό εργαλείο εξέτασης και ανάλυ-
σης των έκδηλων και, κυρίως, των άδηλων τρόπων με τους οποίους ο ρα-
τσισμός διεισδύει στα κείμενα της παιδικής λογοτεχνίας. Εστιαζόμενη στις 
έννοιες της φυλής και του ρατσισμού, η κριτική φυλετική προσέγγιση επι-
διώκει «να διαφωτιστούν τα σημεία όπου οι προκαταλήψεις, τα στερεότυ-
πα, και η παραπληροφόρηση μπορεί να είναι κρυμμένα –κρυμμένα, ενδε-
χομένως, ακόμα κι από τους συγγραφείς και τους εικονογράφους που πα-
ράγουν τις εικόνες» (Mendoza & Reese, 2001: 164-165). 

Εξετάζοντας την αυθεντικότητα και την ακρίβεια των αναπαραστάσεων 
της ισχύος σε σχέση με τη φυλετική συνειδητότητα των δημιουργών των 
λογοτεχνικών έργων, η κριτική φυλετική θεωρία στοχεύει στον εντοπισμό 
και την έκθεση της φυλετικής ταυτότητας που έχει «την ισχύ να αφηγηθεί, 
την ισχύ να πει την ιστορία της, την ισχύ να αυτοπροσδιοριστεί, την ισχύ να 
αυτοσυνειδητοποιηθεί, την ισχύ να αυτοπαρουσιαστεί, την ισχύ να αλλά-
ξει την αδικία σε δικαιοσύνη, την ισχύ να αποκαταστήσει την ιστορική αδι-
κία» (Ching, 2006: 129). Εν ολίγοις, η κριτική φυλετική θεωρία εξετάζει τον 
ρόλο του φυλετικού προνομίου σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας των βι-
βλίων, από τη δημιουργία, την έκδοση, τη διανομή, την ανάγνωση ως την 
ανάδειξή τους μέσω της διδασκαλίας και της αξιολόγησής τους, αποκαλύ-
πτοντας την ηγεμονική θέση που κατέχει η λευκή φυλετική ομάδα στον χώ-
ρο της λογοτεχνίας, και συγκεκριμένα της λογοτεχνίας για παιδιά και νέους. 
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Πιο συγκεκριμένα, παρά την ανάπτυξη της λεγόμενης πολυπολιτισμι-
κής παιδικής λογοτεχνίας και την εστίαση σε ζητήματα ετερότητας που πα-
ρατηρείται διεθνώς από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 (Bishop, 2012), 
μια κριτική φυλετική προσέγγιση της εκδοτικής πραγματικότητας αποκα-
λύπτει τη διατήρηση της ισχύος της λευκής φυλετικής ομάδας στη βιομη-
χανία του παιδικού βιβλίου. Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα που πα-
ραθέτει ετησίως το Cooperative Children’s Book Center (2015) –το γνωστό 
κέντρο εξέτασης, μελέτης και έρευνας της λογοτεχνίας για παιδιά και νέ-
ους του πανεπιστημίου του Wisconsin-Madison– από το σύνολο των 4.500-
5.000 νέων τίτλων παιδικών βιβλίων που εκδίδονται κάθε χρόνο στις Η.Π.Α. 
από το 1985 ως σήμερα, τα «παιδικά βιβλία από και για έγχρωμους» αποτε-
λούν μόλις το 10% της συνολικής εκδοτικής παραγωγής παιδικών βιβλίων. 

Εξίσου αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως στη συντριπτική τους πλειο-
ψηφία, τα παιδικά βιβλία που λαμβάνουν ετησίως διακρίσεις και αξιόλογες 
βραβεύσεις, όπως τα βραβεία Newbery και Caldecott, απεικονίζουν σχεδόν 
αποκλειστικά τη λευκή φυλετική ταυτότητα (Gangi, 2008· Mendoza & Re-
ese, 2001). Ένα ακόμη ενδεικτικό στοιχείο της κυριαρχίας της λευκής αφη-
γηματικής οπτικής είναι πως η αναπαράσταση ανεπτυγμένων, δυναμικών 
μαύρων ηρώων εντοπίζεται σχεδόν αποκλειστικά στα έργα της ιστορικής 
μυθοπλασίας που πραγματεύονται το θέμα της δουλείας και άλλων πρα-
κτικών του θεσμοθετημένου ρατσισμού, ενώ απουσιάζει από τα έργα της 
σύγχρονης ρεαλιστικής μυθοπλασίας (Myers, 2014). Σημειώνοντας, επί-
σης, την ελλιπή εμβάθυνση στην απεικόνιση στενών διαφυλετικών σχέσε-
ων αμοιβαιότητας στα έργα της λεγόμενης πολυπολιτισμικής λογοτεχνί-
ας, όλες οι παραπάνω πρακτικές αποσκοπούν στη «διατήρηση της κοινω-
νικής απόστασης μεταξύ των Λευκών και των Μαύρων» και τη «συνέχιση 
μιας συμβολικής κατάστασης στην οποία η ισότητα των Μαύρων θεωρεί-
ται απειλητική» (Pescosolido et al., 1997: 454). 

Αποδεικνύεται, επομένως, πως η αγορά του παιδικού βιβλίου διαμορ-
φώνεται από και αναπαράγει το σύστημα της λευκής κυριαρχίας (Botelho & 
Rudman, 2009: 79), όπου οι λεγόμενες «ελίτ» (Van Dijk, 2002) κατέχουν τον 
προνομιακό έλεγχο μιας σημαντικής μορφής του δημόσιου λόγου, όπως 
είναι η λογοτεχνία, στερώντας από τις υπόλοιπες φυλετικές ομάδες το δι-
καίωμα να αφηγηθούν τη δική τους αλήθεια στα νεότερα μέλη του κοινω-
νικού ιστού. Κατοχυρώνοντας το απόλυτο δικαίωμα της παραγωγής των ει-
κόνων του εαυτού τους, των Άλλων, του κόσμου, υπό το πρίσμα της δικής 
τους διαστρεβλωμένης πρόσληψης της πραγματικότητας (Mendoza & Re-
ese, 2001), οι ελίτ διαιωνίζουν το σύστημα των διακρίσεων στην εκδοτική 
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αγορά και εξασφαλίζουν την αναπαραγωγή του λευκού αφηγηματικού λό-
γου. Εν ολίγοις, πενήντα περίπου χρόνια μετά την εμφάνιση του πολυπολι-
τισμικού κινήματος, το «απαρτχάιντ της παιδικής λογοτεχνίας» συνεχίζεται, 
όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Myers (2014) –βραβευμένος Αμερικα-
νός συγγραφέας και εικονογράφος βιβλίων για παιδιά– σχολιάζοντας την 
κατάσταση της σύγχρονης βιομηχανίας της παιδικής λογοτεχνίας αναφο-
ρικά με την απεικόνιση της φυλετικής ετερότητας.

3.1. Οι υποκειμενικές θέσεις ανάγνωσης που αναπαράγουν οι αφηγη-
ματικές αναπαραστάσεις της φυλετικής ισχύος 

Με δεδομένο τα πραγματικά χαμηλά ποσοστά των πολυπολιτισμικών παι-
δικών βιβλίων που εκδίδονται κάθε χρόνο, η κριτική φυλετική θεωρία επι-
διώκει να συμβάλλει στη συνειδητοποίηση της ισχύος που διατηρεί η λευ-
κή φυλετική ομάδα στην εκδοτική βιομηχανία και στην αμφισβήτηση του 
προνομίου της να απεικονίζει και να διαδίδει τη δική της αλήθειας στα νεό-
τερα μέλη του κοινωνικού συνόλου μέσω των κειμενικών και εικονιστικών 
αφηγηματικών της κατασκευών. Τον καθοριστικό ρόλο των προβαλλόμε-
νων φυλετικοποιημένων αναπαραστάσεων της ιστορικοκοινωνικής πραγ-
ματικότητας στη διαμόρφωση μιας διαστρεβλωμένης φυλετικής υποκειμε-
νικότητας από τη μεριά των νεαρών αναγνωστών, κατά τη συναλλακτική 
τους σχέση με τα λογοτεχνικά κείμενα, έχουν επισημάνει πολλοί μελετητές 
της παιδικής λογοτεχνίας (Bishop, 2012· Gangi, 2008). Όπως σημειώνουν οι 
Pescolido, Grauerholz και Milkie (1997: 445), «η απεικόνιση των φυλετικών 
σχέσεων στα νεότερα μέλη μιας κοινωνίας μέσω των εικονογραφημένων 
παιδικών βιβλίων χρωματίζει λεπτά την αντίληψη των παιδιών αναφορικά 
με τους καθεστωτικούς μηχανισμούς, τα κοινωνικά σύνορα και την ισχύ». 

Αναφερόμενος στη φυλετικοποιητική λειτουργία της παιδικής λογοτε-
χνίας1, ο Milner (1983) τονίζει πως οι αξιολογικές υποδηλώσεις των φυλετι-
κών ταυτοτήτων και οι αντανακλάσεις των κυρίαρχων αξιών, των πεποιθή-
σεων των στάσεων αναφορικά με την έννοια της φυλής μετατρέπονται, μέ-
σω της αναγνωστικής εμπειρίας των νεαρών αναγνωστών, σε συμβολικές 
αναπαραστάσεις του εαυτού τους, του Άλλου, του κόσμου που τους περι-
βάλλει, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας μεροληπτικής φυλετικής στά-
σης. Για τους λευκούς νεαρούς αναγνώστες, η συναλλακτική σχέση τους με 

1. Για μια περιληπτική αναφορά στην κατασκευή της φυλετικοποιημένης υποκειμενικότητας του 
νεαρού αναγνώστη μέσω της συναλλακτικής σχέσης του με τα λογοτεχνικά κείμενα, βλ. Καραγιάννη 
(2009). 

Μαρία Καραγιάννη
Αποδομώντας το αφήγημα του κυρίαρχου φυλετικού λόγου: Η κριτική φυλετική θεώρηση …



663

λογοτεχνικά κείμενα που αναπαράγουν τις πατριαρχικές δομές ισχύος και 
μεταδίδουν το μύθο της λευκής υπεροχής, λειτουργεί ενισχυτικά στην υι-
οθέτηση μιας υπερεκτιμημένης αίσθησης ανωτερότητας που βασίζεται σε 
μια κατασκευασμένη εικόνα διαστρέβλωσης και στερεοτυπικής αναπαρά-
στασης των αλλόφυλων ομάδων. Αντίθετα, οι αναγνώστες των λεγόμενων 
μειονοτικών ομάδων προσλαμβάνουν εικόνες του εαυτούς τους φιλτραρι-
σμένες μέσα από την οπτική της λευκής κουλτούρας, συνεπώς σχηματο-
ποιούν αρνητικές θεωρήσεις της ατομικής και συλλογικής τους ταυτότητας, 
ενώ τοποθετούνται σε ιεραρχικά κατώτερες θέσεις υποκειμενικότητας σε 
σύγκριση με τους ευνοούμενους λευκούς αναγνώστες (Bradford, 2005: 89).

Πέρα από τις συνέπειες στο επίπεδο της προσωπικής τους ανάπτυξης, 
οι μεροληπτικές αφηγηματικές αναπαραστάσεις της διαφοράς επηρεάζουν 
τους νεαρούς μαθητές και στο επίπεδο της σχολικής τους επίδοσης. Σύμ-
φωνα με μελέτες (Gangi, 2008· Hughes-Hassell, Barkley & Koehler, 2009), 
το προνόμιο των λευκών μαθητών να εμπλέκονται με κείμενα που αντα-
νακλούν την κουλτούρα τους, τις εμπειρίες, τον τρόπο ζωής τους ενθαρρύ-
νει την αναγνωστική τους ενεργοποίηση με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουν 
μακροπρόθεσμα ανώτερα επίπεδα αναγνωστικής επάρκειας. Από την άλ-
λη μεριά η αποκλίνουσα, από τη φυλετική κανονικότατα, θέση στην οποία 
τοποθετούνται οι μη λευκοί αναγνώστες, δεν τους παρέχει κίνητρα ώστε να 
προβούν σε συνδέσεις των κειμένων με όψεις της δικής τους πραγματικό-
τητας, αποθαρρύνοντας την ανάδειξη της αναγνωστικής εμπειρίας ως εν-
διαφέρουσας δραστηριότητας και, κατά συνέπεια, αποδυναμώνοντας την 
ανάπτυξη της αναγνωστικής τους δεξιότητας. 

Εξετάζοντας τη θέση υποκειμενικότητας που επιφυλάσσουν τα λογοτε-
χνικά κείμενα στους αναγνώστες, η κριτική φυλετική θεωρία ως μέσο ανά-
λυσης του αφηγηματικού λόγου ανιχνεύει τις οπτικές ανταπόκρισης που 
μεταβιβάζει το κείμενο στους νεαρούς δέκτες. Εστιαζόμενη στον εντοπι-
σμό των τεχνασμάτων της λεκτικής και εικονιστικής αφήγησης που απο-
κρύπτουν ή πραγματεύονται τις άνισες σχέσεις ισχύος μεταξύ των μυθο-
πλαστικών χαρακτήρων, η κριτική φυλετική προσέγγιση εκθέτει το ενερ-
γητικό ή παθητικό πρότυπο αναγνωστικής υποκειμενικότητας που μεταβι-
βάζουν τα κείμενα στους νεαρούς αναγνώστες, ενισχύοντας τις αντίστοι-
χες αναγνωστικές στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στο ζήτημα της κοι-
νωνικής ανισότητας. 

Με άλλα λόγια, η κριτική φυλετική ανάλυση των λογοτεχνικών κειμέ-
νων εντοπίζει και εκθέτει τις πρακτικές του αφηγηματικού λόγου που με-
ταδίδουν στους νεαρούς δέκτες έναν συγκεκριμένο αξιολογικό κώδικα 
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στη βάση μεροληπτικών συμβολισμών, απλουστευτικών ερμηνειών, περι-
οριστικών οπτικών θέασης της ιστορικής αλήθειας που, στην ουσία, «ωφε-
λούν τα λευκά παιδιά και περιθωριοποιούν τα έγχρωμα» (Gangi, 2008: 30). 

3.2. Η άρνηση της διαφοράς ως βασική ιδέα του κυρίαρχου φυλετι-
κού λόγου 

Η ελλιπής φυλετική συνειδητοποίηση των νεαρών αναγνωστών, ανεξαρτή-
τως φυλετικής υπαγωγής, που οφείλεται στη διάσταση ανάμεσα στην υπο-
κειμενική και την αντικειμενική θέση που κατέχουν στο σύστημα της άνι-
σης κατανομής ισχύος και προνομίων, ενισχύεται ακόμη και από την ανα-
γνωστική εμπλοκή τους με έργα της λεγόμενης πολυπολιτισμικής λογοτε-
χνίας. Μια δημοφιλής πρακτική του αφηγηματικού λόγου στην πλειοψη-
φία των έργων που χαρακτηρίζονται ως πολυπολιτισμικά (Lea, 2006) είναι 
η άρνηση της φυλετικής διαφοράς ως διαμορφωτικό παράγοντα του άνι-
σα δομημένου συστήματος ισχύος. 

Το προβαλλόμενο μήνυμα πως «κάτω από το δέρμα διαφορετικών απο-
χρώσεων, είμαστε όλοι ίδιοι» (Cai, 2002: 127), αποτελεί έκφραση της ρητο-
ρικής της άρνησης της διαφοράς και της επιβολής της ομοιομορφίας που 
συνθέτουν το δόγμα της αχρωματοψίας· κυρίαρχο στη νέα φυλετική πολιτι-
κή των δυτικών πολυφυλετικών κοινωνιών τις τελευταίες δεκαετίες (Winant, 
2004). Με πρόσχημα την εξάλειψη των διακρίσεων και την καταπολέμη-
ση του ρατσισμού, ο νέος επίσημος λόγος περί απόρριψης της ορατότη-
τας της φυλής προβάλλει το ψευδές ιδεολόγημα των ίσων ευκαιριών, επι-
βάλλοντας την εξισωτική λογική ως πρακτική άρνησης της διαφοράς και 
απόρριψης της ανισότητας. 

Υπό το πρίσμα της κριτικής φυλετικής θεώρησης, η ιδεολογία της αχρω-
ματοψίας παραβλέπει τον ρατσισμό ως ιστορικοκοινωνικά κατασκευασμέ-
νο σύστημα και αποκρύπτει την πραγματικότητα της φυλετικής κυριαρχίας 
και καταπίεσης. Προάγοντας το μήνυμα της φυλετικής ουδετερότητας μέ-
σω μιας ρομαντικοποιημένης εκδοχής της άρσης των διαφορών μεταξύ των 
φυλετικών ομάδων, ο κυρίαρχος αφηγηματικός λόγος προσανατολίζει τους 
νεαρούς αναγνώστες σε μια επιλεκτική πρόσληψη της πραγματικότητας, 
και, κατά συνέπεια, στην ελλιπή συνειδητοποίηση του συστήματος της άνι-
σης κατανομής ισχύος και προνομίων. Ο ρομαντικός λόγος της φυλετικής 
αρμονίας που παραβλέπει το ζήτημα της ισχύος και προάγει την ιδέα της 
αφομοίωσης και της ενσωμάτωσης των μη προνομιούχων στην κυρίαρ-
χη λευκή κουλτούρα, προβάλλεται στην πλειοψηφία των λεγόμενων πο-
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λυπολιτισμικών βιβλίων διαμορφώνοντας μια συνήθη τάση της πολυπολι-
τισμικής παιδικής λογοτεχνίας, γνωστή ως «αφομοιωτικός πλουραλισμός» 
(Ching, 2006). 

Επιδιώκοντας να αποδομήσει το αφήγημα της άρνησης της διαφοράς 
και της αποσιώπησης της κοινωνικής αδικίας, η κριτική φυλετική προσέγ-
γιση των κειμένων της παιδικής λογοτεχνίας εστιάζεται στις λεκτικές και ει-
κονογραφικές πρακτικές αναπαράστασης της ισχύος, εξετάζοντας τη σύν-
δεσή τους με τις κυρίαρχες κοινωνικές πρακτικές. Στο επίκεντρο του ενδια-
φέροντός της τίθεται το ερώτημα αν τελικά ο αφηγηματικός λόγος των κει-
μένων ενθαρρύνει τους νεαρούς λευκούς αναγνώστες να συνειδητοποιή-
σουν τον φυλετικό κώδικα ισχύος και προνομίων που διέπει το ιεραρχημέ-
νο κοινωνικοπολιτικό σύστημα και ειδικότερα, να αντιληφθούν πως η προ-
νομιακή θέση που κατέχουν σε αυτό λειτουργεί καταπιεστικά για τα άτομα 
άλλων φυλετικών υπαγωγών. 

3.3. Οι αντι-αφηγήσεις ως μέσο αμφισβήτησης του αφηγήματος της 
κυρίαρχης κουλτούρας 

Υπό το πρίσμα της κριτικής φυλετικής θεωρίας, το κοινωνικό αφήγημα εί-
ναι κατασκευασμένο από «λέξεις, ιστορίες και σιωπή» (Delgado & Stefancic, 
2000: xvii), που αναπαριστά και διαδίδει την αλήθεια της κυρίαρχης κουλ-
τούρας ως συλλογική, εξασφαλίζοντας στα μέλη της την ηγεμονία στο σύ-
στημα της φυλετικής κυριαρχίας. Από τη μεριά τους, οι λεγόμενες μειονο-
τικές ομάδες δημιουργούν τις δικές τους ιστορίες με στόχο την αποκάλυψη 
και την κοινοποίηση της δικής τους αλήθειας, δηλαδή την έκθεση της αδι-
κίας και της καταπίεσης που υφίστανται λόγω της άνισης κατανομής ισχύ-
ος. Το κρίσιμο ζήτημα που ανακύπτει και εξετάζουν οι μελετητές της κρι-
τικής φυλετικής θεώρησης των αφηγηματικών ιστοριών, είναι ποιος απο-
φασίζει ποιες ιστορίες θα έχουν προνομιακή θέση στο συλλογικό αφήγημα 
και ποιες θα διαστρεβλωθούν ή θα αποσιωπηθούν (Delgado & Stefancic, 
2001· Solórzano & Yosso, 2002).

Στον χώρο της παιδικής λογοτεχνίας, η κυρίαρχη ομάδα κατέχει το προ-
νόμιο να κατασκευάζει μυθοπλαστικά και να διαδίδει τον μύθο της λευκής 
υπεροχής μέσω της άρθρωσης της «πολιτικής της στερεοτυπικής απεικόνι-
σης» (Cai, 2002: 67-85) της ιστορικοκοινωνικής πραγματικότητας των υπό-
λοιπων φυλετικών ομάδων, αναπαράγοντας μια διαστρεβλωμένη αφηγημα-
τική εκδοχή της ατομικής και συλλογικής τους ταυτότητας. Λόγω της ισχύ-
ος που κατέχει και ασκεί στην αγορά του παιδικού βιβλίου, η κυρίαρχη φυ-
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λετική ομάδα αποσιωπά τη διαφορά, διαδίδοντας τη ρητορική της αχρω-
ματοψίας ως οπτική διαπολιτισμικής προσέγγισης των αφηγηματικών ιστο-
ριών που κατασκευάζει και μεταβιβάζοντας το μήνυμα πως «το συλλογικό 
αφήγημα για το τι σημαίνει να είσαι Λευκός είναι μια ιστορία επιτεύγματος, 
επιτυχίας, ηγεσίας» (Tatum, 2007: 33). 

Επιδιώκοντας την αποδόμηση του διαδεδομένου αυτού αφηγήματος της 
λευκής κουλτούρας που συντηρεί το σύστημα του λευκού ρατσισμού (Van 
Dijk, 2002), η κριτική φυλετική θεωρία αναδεικνύει τον ρόλο των αφηγη-
ματικών ιστοριών στη διαδικασία αποκατάστασης της αλήθειας και επίτευ-
ξης της κοινωνικής αλλαγής με όρους δικαιοσύνης και ισότητας. Αναγνωρί-
ζοντας την ισχύ των αφηγηματικών ιστοριών στη διαμόρφωση της ατομι-
κής και συλλογικής συνείδησης, η κριτική φυλετική θεωρία προτάσσει τη 
χρήση των λεγόμενων «αφηγηματικών ιστοριών» (“storytelling”) ή αλλιώς 
των «αντι-αφηγήσεων» (“counter-stories”), δηλαδή των προσωπικών ιστο-
ριών των λεγόμενων φυλετικών μειονοτήτων που σπάνε την επιβαλλόμε-
νη σιωπή τους και κατονομάζουν τη δική τους πραγματικότητα, γνωστο-
ποιώντας τις βιωματικές τους εμπειρίες εντός του καταπιεστικού συστή-
ματος της φυλετικής διάκρισης (Solórzano & Yosso, 2002). Με άλλα λόγια, 
οι αντι-αφηγήσεις είναι η «φωνή» των έγχρωμων και αποτελούν έναν τρό-
πο να εκφράσουν και να γνωστοποιήσουν στους άλλους την εμπειρία της 
φυλετικής τους υποτέλειας (Ladson-Billings & Tate, 1995). Άρα, οι προσω-
πικές μαρτυρίες και οι βιωματικές τους εμπειρίες έχουν ισχύ για τις καταπι-
εζόμενες φυλετικές ομάδες.

Ως εργαλείο της κριτικής φυλετικής προσέγγισης του αφηγηματικού λό-
γου, οι αντι-αφηγήσεις λειτουργούν ενδυναμωτικά, τόσο για τις λεγόμενες 
μειονοτικές φυλετικές ομάδες, συμβάλλοντας στη συγκρότηση μιας νέας 
οπτικής θεώρησης της ταυτότητας και της παράδοσής τους, όσο και για την 
κυρίαρχη φυλετική ομάδα, παρέχοντας την ευκαιρία στα μέλη της να προ-
σλάβουν μια διαφορετική οπτική πρόσληψης της πραγματικότητας, πέρα 
από το πρίσμα της λευκής οπτικής (Ladson-Billings, 1998). 

Αποτελώντας «μια μέθοδο αφήγησης των ιστοριών εκείνων των ανθρώ-
πων των οποίων οι εμπειρίες δεν λέγονται συχνά […], ένα εργαλείο για την 
έκθεση, την ανάλυση και αμφισβήτηση της πλειονότητας των ιστοριών του 
φυλετικού προνομίου» (Solórzano & Yosso, 2002: 32), οι αντι-αφηγήσεις μπο-
ρεί να περιλαμβάνουν ως ερευνητικά εργαλεία τις οικογενειακές εξιστορή-
σεις, τις βιογραφίες, τις μαρτυρίες, τις ιστορικές καταγραφές, τα αφηγήματα 
των καταπιεσμένων μειονοτικών ομάδων. Παρά το γεγονός πως οι αφηγη-
ματικές ιστορίες δεν αποτελούν προϊόν μυθοπλασίας, αλλά βιωμένες, αλη-
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θινές καταστάσεις και εμπειρίες ανθρώπων και ομάδων, η παιδική λογοτε-
χνία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην εξιστόρηση των αντι-αφηγή-
σεων. Όπως τονίζουν οι Chaudhri και Teale (2013: 361), «στη μυθοπλασία, 
ο τρόπος που οι συγγραφείς και οι χαρακτήρες κατονομάζουν τη φυλετι-
κή πραγματικότητα, συμβάλλει στην ποικιλότητα των ανθρώπινων εμπει-
ριών» και στην αμφισβήτηση του κυρίαρχου λόγου της μονοφυλετικής, κυ-
ρίαρχης αφήγησης. Συνεπώς, έργα της παιδικής λογοτεχνίας που ανήκουν 
στη σύγχρονη ρεαλιστική ή ιστορική μυθοπλασία μπορούν να θεωρηθούν 
ως αντι-αφηγηματικές ιστορίες, με την προϋπόθεση πως μεταπλάθουν και 
αναπαριστούν αληθινά γεγονότα και εμπειρίες φυλετικής καταπίεσης. 

Αξιοποιώντας την ειδολογική διάκριση των αντι-αφηγήσεων που προ-
τάσσουν οι Solórzano και Yosso (2002: 32-33) στο πλαίσιο της κριτικής φυ-
λετικής μεθοδολογίας, οι αντι-αφηγήσεις σε επίπεδο μυθοπλασίας, μπο-
ρεί να περιλαμβάνουν: 

α) προσωπικές ιστορίες ή αφηγήσεις, κυρίως αυτοβιογραφίες, που εξι-
στορούν ατομικές εμπειρίες ρατσιστικής αντιμετώπισης,

 β) ιστορίες ή αφηγήσεις άλλων ανθρώπων, κυρίως βιογραφίες, που ανα-
φέρονται σε εμπειρίες και γεγονότα θεσμικού ρατσισμού εντός ενός συγκε-
κριμένου ιστορικοκοινωνικού πλαισίου, 

γ) σύνθετες ιστορίες ή αφηγήσεις, που αξιοποιούν αυτοβιογραφικά και 
βιογραφικά στοιχεία για να αναπλάσουν κοινωνικές, ιστορικές και πολιτι-
κές καταστάσεις φυλετικής καταπίεσης και διάκρισης. 

4. Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ υΠΟ ΤΟ 
ΠρΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚρΙΤΙΚΗΣ φυΛΕΤΙΚΗΣ ΘΕΩρΙΑΣ

Η αξιοποίηση της κριτικής φυλετικής θεώρησης ως εναλλακτική οπτική 
ανάγνωσης, εξέτασης και ερμηνείας της ισχύος στα λογοτεχνικά κείμενα 
ενισχύει την ενεργητική συναλλακτική σχέση των νεαρών αναγνωστών με 
τα λογοτεχνικά κείμενα, σηματοδοτώντας μια μετασχηματιστική προσέγ-
γιση της λογοτεχνικής ανάγνωσης και εμπειρίας. 

Υπό το πρίσμα της κριτικής φυλετικής προσέγγισης των κειμένων, η λο-
γοτεχνική ανάγνωση νοηματοδοτείται ως μια διαδικασία επεξεργασίας, κα-
τανόησης, απόρριψης ή αναδόμησης της σχέσης μεταξύ του λόγου και της 
ισχύος, στη βάση της οποίας κατασκευάζονται υποκειμενικότητες και δι-
αιωνίζονται κοσμοαντιλήψεις που διατηρούν την ηγεμονία της κυρίαρχης 
ομάδας στο σύστημα της φυλετικής ιεραρχίας. Η εστίαση στην εξέταση του 
πώς και του γιατί κατασκευάζονται οι φυσικοποιημένες αναπαραστάσεις 
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της φυλής και των άνισων σχέσεων ισχύος στα κείμενα ενισχύει τον κριτι-
κό εγγραμματισμό· ζητούμενο κάθε κριτικής παιδαγωγικής προσέγγισης. 
Ο κριτικός εγγραμματισμός αποτελεί μια «ανοικτή, μη στατική εκπαιδευτι-
κή εμπειρία» που ενδυναμώνει τους μαθητές να μετατραπούν σε «ενεργά 
υποκείμενα» της αναγνωστικής διαδικασίας (Μαλαφάντης, 2015: 37), δηλα-
δή να είναι ικανοί να αποκωδικοποιούν τα κείμενα, να εντοπίζουν και να εκ-
θέτουν τα πολιτισμικά, φυλετικά και κάθε είδους συμβολικά τους νοήματα. 

Η μετασχηματιστική πρακτική της δημιουργίας κριτικά εγγράμματων 
αναγνωστών στηρίζεται στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, απαλλαγμέ-
νης από στερεότυπα και προκαταλήψεις, και τη διεύρυνση των αναγνωστι-
κών τους δεξιοτήτων προς μορφές αξιολογικής κριτικής ώστε να προβλη-
ματίζονται για τις φωνές και τις σιωπές που εντοπίζουν στα κείμενα. Πιο συ-
γκεκριμένα, οι αναγνωστικές δεξιότητες που χρειάζεται να αναπτύξουν οι 
μαθητές ώστε να υιοθετήσουν εναλλακτικές οπτικές ανάγνωσης και ερμη-
νείας της ισχύος στα λογοτεχνικά κείμενα προσδιορίζονται με τον όρο λογο-
τεχνικός γραμματισμός της ισχύος. Με αφορμή το συλλογισμό του Kincheloe 
(1999: 17) περί «γραμματισμού της ισχύος» στο πλαίσιο της κριτικής παιδα-
γωγικής προσέγγισης του λευκού λόγου, θεωρούμε πως ο όρος λογοτεχνι-
κός γραμματισμός της ισχύος είναι ο καταλληλότερος για να περιγράψει τις 
αναγνωστικές εκείνες δεξιότητες που μετασχηματίζουν τα νεαρά υποκείμε-
να σε πολυπολιτισμικά και πολυφυλετικά επαρκείς αναγνώστες, ικανούς να 
προσεγγίζουν κριτικά τα συστήματα ισχύος που διαμορφώνουν τις ατομικές 
και συλλογικές ταυτότητες και να μετασχηματίζουν την οπτική της αναγνω-
στικής τους πρόσληψης, απαλλαγμένη από δόγματα και νόρμες. 

Συνεπώς, η καλλιέργεια του λογοτεχνικού γραμματισμού της ισχύος ενδυ-
ναμώνει τους μαθητές-αναγνώστες ώστε να αντιληφθούν πως οι αφηγηματι-
κές αναπαραστάσεις δεν είναι ουδέτερες και να προχωρήσουν στην ανάδει-
ξη των βαθύτερων ιδεολογικών διαστάσεων των κειμένων, μέσω του εντο-
πισμού και της έκθεσης των τρόπων με τους οποίους η ισχύς ασκείται, επι-
βάλλεται και αναπαράγεται μέσα από την κειμενική και εικονική αφήγηση. 

Στον μετασχηματισμό της οπτικής θέασης και ανάγνωσης των αφηγημα-
τικών ιστοριών της πραγματικότητας, σημαντικός είναι ο ρόλος των λογοτε-
χνικών κειμένων με τα οποία συναλλάσσονται οι νεαροί αναγνώστες. Όπως 
σημειώνει χαρακτηριστικά η Καλογήρου (2009), «είναι προφανές ότι η σύγ-
χρονη λογοτεχνία για παιδιά, από τη στιγμή που αποφεύγει τις εξωραϊσμέ-
νες ή αφελείς απεικονίσεις της σύγχρονης ζωής, προβάλλοντας την αντιπα-
ράθεση ή τη συνύπαρξη των διαφορετικών υποκειμένων, είναι σε θέση να 
υποσκάψει τη ρατσιστική ιδεολογία και τα συναφή με αυτήν στερεότυπα αλ-
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λά και να συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση διαπολιτισμικά σκεπτό-
μενων νεαρών ατόμων». Κυρίως, η συμπερίληψη αντι-αφηγήσεων στο σώμα 
του σχολικού λογοτεχνικού κανόνα ενισχύει την αμφισβήτηση της κυρίαρ-
χης οπτικής της λευκής κουλτούρας και την αποδόμηση του μονοπολιτισμι-
κού και μονοφυλετικού λόγου των κειμένων, συμβάλλοντας στην καλλιέρ-
γεια της κριτικής τους ικανότητας ανάγνωσης και αξιολόγησης· βασικές δε-
ξιότητες για την επιτυχή χειραφέτησής τους από τις δεσμεύσεις και τις αγκυ-
λώσεις των κυρίαρχων ιδεολογικών και κοινωνικών συστημάτων.

Για την ενίσχυση του γραμματισμού της ισχύος των νεαρών αναγνωστών 
και την καλλιέργεια μιας μετασχηματισμένης λογοτεχνικής πρόσληψης του 
αφηγηματικού λόγου, βασικά ερωτήματα μιας κριτικής φυλετικής ανάγνω-
σης των κειμένων είναι τα ακόλουθα:

 ➢ Αναπαρίσταται, αμφισβητείται ή αποκρύπτεται το υφιστάμενο σύ-
στημα φυλετικής κυριαρχίας;

 ➢ Εκτίθεται κειμενικά ή εικονογραφικά η αλήθεια του άνισα δομημέ-
νου συστήματος ισχύος; Ποιοι χαρακτήρες κατέχουν την ισχύ και 
πώς την ασκούν;

 ➢ Πώς αντιδρούν οι λευκοί και πώς οι αλλόφυλοι χαρακτήρες στο σύ-
στημα της κοινωνικής αδικίας; Ποιος εναντιώνεται στην καταπίεση 
και ποιος σιωπά και διατηρεί παθητική στάση;

 ➢ Προβάλλεται το μήνυμα της αξιοκρατίας και της ατομικής επιτυχί-
ας ή αναπαρίσταται η πραγματικότητα του προνομιακού συστήμα-
τος που ευνοεί τα μέλη της κυρίαρχης ομάδας;

 ➢ Αναδεικνύεται η διαφορά μεταξύ των μυθοπλαστικών χαρακτή-
ρων με όρους κατοχής και άσκησης της κοινωνικής ισχύος ή ανά-
γεται μόνο στο επίπεδο των διαφορετικών χρωματικών αποχρώσε-
ων του δέρματός τους;

 ➢ Προβάλλεται η αχρωματοψία ως τρόπος επίλυσης της φυλετικής δι-
αμάχης μεταξύ των αναπαριστώμενων χαρακτήρων; Οι λευκοί ή οι 
αλλόφυλοι χαρακτήρες προτάσσουν την άρνηση της διαφοράς για 
την επίτευξη της φυλετικής αρμονίας;

 ➢ Εν τέλει, ποιανού η πραγματικότητα κατονομάζεται μέσω της αφη-
γηματικής ιστορίας; Της κυρίαρχης ή μιας άλλης κουλτούρας;

5. ΣυΜΠΕρΑΣΜΑΤΑ

Σε μια εποχή που το δόγμα της φυλετικής υπεροχής συνθέτει το κοινωνι-
κοπολιτικό αφήγημα της κυρίαρχης κουλτούρας, αναπαράγοντας και δι-
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ατηρώντας αθέατη την αναπαράσταση του συστήματος της άνισης κα-
τανομής ισχύος και προνομίων μεταξύ των φυλετικών ομάδων, το ζήτη-
μα της σύγχρονης λογοτεχνικής κριτικής αλλά και των σύγχρονων παιδα-
γωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων της λογοτεχνίας είναι τελικά «ζή-
τημα φωνής (έκφρασης) και σιωπής. Ποιος αποφασίζει ποιες φωνές είναι 
νόμιμες και ποιες όχι;» (Χοντολίδου, 2007: 29).

Αναγνωρίζοντας τον αφηγηματικό λόγο ως ένα σύνολο αναπαραστά-
σεων και κοινωνικών πρακτικών μέσω των οποίων καθορίζεται «αυτό 
που μπορεί να ειπωθεί και αυτό που πρέπει να παραμείνει ανείπωτο, κα-
θώς και ποιοι μπορεί να μιλούν από θέση αυθεντίας και ποιοι πρέπει να 
ακούν» (McLaren, 2010: 313), η κριτική φυλετική θεωρία εξετάζει τον λό-
γο ως μέσο αντανάκλασης και αναπαραγωγής των άνισων σχέσεων ισχύ-
ος που συνθέτουν τον κοινωνικό σχηματισμό. Αποσκοπώντας στην απο-
δόμηση του κυρίαρχου φυλετικού λόγου, η κριτική φυλετική προσέγγιση 
των αφηγηματικών ιστοριών για παιδιά επιδιώκει να εντοπίσει και να εκ-
θέσει τις πρακτικές του λόγου που διαδίδουν ή αποκλείουν συγκεκριμέ-
να νοήματα, που κατασκευάζουν συγκεκριμένες όψεις των ατομικών και 
κοινωνικών ταυτοτήτων, που πριμοδοτούν τις αναπαραστάσεις της κυρί-
αρχης κουλτούρας και υπονομεύουν τις απεικονίσεις των άλλων φυλετι-
κών και πολιτισμικών ομάδων, συνθέτοντας τον φυλετικοποιημένο λόγο 
της μυθοπλαστικής αφήγησης.

Αμφισβητώντας την παραδοσιακή θεώρηση της ανάγνωσης ως πρακτι-
κή εντοπισμού της ορθής ερμηνείας των κειμένων και στοχεύοντας στην 
ανάδειξη της κοινωνικοπολιτικής της λειτουργίας, η κριτική φυλετική θε-
ωρία υποστηρίζει τον μετασχηματισμό της αναγνωστικής διαδικασίας σε 
κοινωνικοπολιτική δραστηριότητα έκθεσης των διαδικασιών κατασκευής 
του κυρίαρχου λόγου και αποδόμησης παγιωμένων εννοιών αναφορικά 
με τη φυλή, την κουλτούρα, την ισχύ, τη διαφορά, όπως αυτές μεταβιβά-
ζονται κειμενικά και εικονιστικά στα σύγχρονα λογοτεχνικά έργα για παι-
διά και νέους. Ειδικότερα, μέσω της κριτικής ανάγνωσης της φυλετικής 
ισχύος στην παιδική λογοτεχνία επιδιώκεται: α) η εξέταση της φανερής ή 
λανθάνουσας χρήσης της ισχύoς στην κειμενική και εικονιστική γλώσσα 
των κειμένων, β) η αποκάλυψη των άνισων δομών ισχύος μεταξύ των χα-
ρακτήρων και των ομάδων όπου υπάγονται, γ) η έκθεση του θεσμοποιη-
μένου συστήματος της άδικης κατανομής προνομίων, δ) ο εντοπισμός και 
η αποδόμηση της κυρίαρχης ιδεολογίας της λευκής κουλτούρας. 

Συνιστώντας ένα ερμηνευτικό εργαλείο προσέγγισης της δυναμικής 
της ισχύος και αποδόμησης του παραδοσιακού κυρίαρχου λόγου, η κρι-
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τική φυλετική προσέγγιση του αφηγηματικού λόγου εμπλέκει τον νεαρό 
αναγνώστη σε μια διαδικασία ενεργητικής ανταπόκρισης με τις αναπαρα-
στάσεις της φυλής, της ισχύος, της διαφοράς, της διάκρισης, καθιστώντας 
τον επαρκή και ικανό να κατανοεί τις σύγχρονες διαστάσεις του φυλετι-
κού σχηματισμού και να προβληματίζεται για τον σχηματισμό της δικής 
του ταυτότητας και θέσης στο κοινωνικό οικοδόμημα (Rogers & Christian, 
2007). Στο πλαίσιο ενός αναμορφωμένου προγράμματος διδασκαλίας λο-
γοτεχνικών κειμένων με αυθεντική πολυπολιτισμική κατεύθυνση, ο μαθη-
τής-αναγνώστης ενθαρρύνεται να «κατανοεί καλύτερα τους άλλους αλλά 
και τον εαυτό του, γίνεται κριτικός με τις στερεότυπες εικόνες και προκα-
ταλήψεις για τον άλλο, ταυτόχρονα όμως συνειδητοποιεί τις δικές τους 
ευθύνες απέναντί του» (Κανατσούλη, 2005: 81).

Καλλιεργώντας μια νέα αναγνωστική οπτική πρόσληψης των αφηγη-
ματικών κατασκευών της πραγματικότητας με όρους ιστορικής αλήθειας, 
κοινωνικής ισότητας και δικαιοσύνης, ο νεαρός αναγνώστης μετεξελίσ-
σεται σε στοχαστικό αναγνώστη και κριτικό ερμηνευτή των υποκειμενι-
κών θέσεων που του επιφυλάσσουν οι κυρίαρχες αφηγήσεις, συσχετίζο-
ντας την ισχύ του λογοτεχνικού λόγου με ζητήματα κοινωνικής αλλαγής. 
Στόχος, άλλωστε, της κριτικής φυλετικής θεωρίας, όπως κάθε χειραφετη-
τικής παιδαγωγικής προσέγγισης «δεν είναι μόνο η κατανόηση, η αποδο-
χή και η εκτίμηση των πολιτισμικών διαφορών, αλλά, τελικά, ο μετασχη-
ματισμός της υφιστάμενης κοινωνικής δομής προκειμένου να εξασφαλι-
στεί ισχυρότερος λόγος και εξουσία στις περιθωριοποιημένες κουλτού-
ρες, και να επιτευχθεί κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη μεταξύ όλων των 
κουλτούρων, ώστε τα άτομα διαφορετικών πολιτισμικών καταβολών να 
μπορούν να ζουν μαζί ευτυχισμένα σε ένα πραγματικά δημοκρατικό κό-
σμο» (Cai, 1998: 313). 

Αποδεχόμενοι την άποψη της Harris (1995: 276), πως «τα βιβλία έχουν 
ισχύ. Μπορεί να λειτουργήσουν ως καταλύτες για το γενικότερο καλό ή 
να ενισχύσουν την τυραννία των λίγων», η κριτική φυλετική θεωρία απο-
τελεί το κατάλληλο εργαλείο συνειδητοποίησης της σχέσης μεταξύ του 
αφηγηματικού λόγου και της ισχύος. Ειδικότερα, μέσω των αντι-αφηγή-
σεων που προτάσσει, συνιστά ένα αποτελεσματικό μέσο ενδυνάμωσης 
των νεαρών αναγνωστών ώστε να μεταβούν σε μια δυναμική διαδικα-
σία κριτικής εμπλοκής με ζητήματα προσωπικής και κοινωνικής αλλαγής. 
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AbstrAct

Focusing on the sociopolitical construction of racialized discourse in 
children’s books, this paper presents critical race theory (CRT) as an 
effective approach of interrogating the normalized racial representations 
of dominant culture that are encoded within texts. By addressing issues 
of power, race and difference in mainstream children’s fiction, this new 
theoretical stance provides a critical hermeneutical framework for 
interrogating the subtle ways that verbal and visual texts mask systemic 
injustices and social oppression based on race difference and unequal 
distribution of power and privilege. This paper aims to expose the 
assimilationist ideology that suppresses the realities of underrepresented 
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and oppressed racial groups through the lens of critical race perspective, 
and to challenge the constructed interracial harmony narrative that 
distorts collective memories by promoting the use of counter-stories 
in school literature canon. Considering literary reading as a practice of 
decoding dominant ideologies in mainstream children’s literature, CRT can 
empower young readers to adopt alternative reading subject positions, 
committed to social change and justice.
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Η εικόνα του «διαφορετικού» παιδιού 
στη σύγχρονη παιδική λογοτεχνία: 

Μελετώντας τις ιδεολογικές παραμέτρους 
αναφορικά με την ετερότητα

Θεοδώρα Κουτζιακουτζίδου 

Η παρούσα εργασία μελετά τις ιδεολογικές παραμέτρους σε δεκαοχτώ 
σύγχρονα εικονογραφημένα μικροαφηγήματα Ελλήνων συγγραφέων, που 
απευθύνονται σε παιδιά νηπιακής και πρώτης σχολικής ηλικίας, αναφορι-
κά με την ετερότητα. Στόχος της έρευνας υπήρξε η διερεύνηση ιδεολογι-
κών μηνυμάτων μέσα από τον κειμενικό και εικονικό αφηγηματικό λόγο. 
Πιο συγκεκριμένα, δόθηκε έμφαση στη σχέση που αναπτύσσεται ανάμε-
σα στο κείμενο και την εικόνα, προκειμένου να εντοπιστούν στερεοτυπι-
κές και προκατασκευασμένες ιδέες σχετικά με τον «Άλλο». Τέλος, εξετάζε-
ται η λειτουργία της εικονογράφησης στο σύγχρονο εικονογραφημένο μι-
κροαφήγημα. Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη θα αναφερθούμε εκτενέ-
στερα στον τρόπο απεικόνισης του «Άλλου» σε δύο σύγχρονα εικονογρα-
φημένα μικροαφηγήματα, από το σύνολο των μικροαφηγημάτων, με σκο-
πό να γίνει κατανοητή η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε.

Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της πο-
λυπολιτισμικότητας, καθώς διάφορες ηθικές αξίες, ιδέες, αντιλήψεις και 
στάσεις συναντιούνται και αλληλεπιδρούν. Το ζήτημα της διαφορετικότη-
τας απασχόλησε την εκπαίδευση και το παιδικό βιβλίο∙ εκπαιδευτικοί, συγ-
γραφείς και εικονογράφοι ασχολήθηκαν με αυτό. Η εκπαιδευτική πολιτική 
δεν έμεινε αδιάφορη στα νέα δεδομένα: η καλλιέργεια της διαπολιτισμικής 
συνείδησης έγινε ζητούμενο και στόχος στη νέα πολυπολιτισμική πραγμα-
τικότητα. Οι έννοιες του «Εαυτού» και του «Άλλου», ζητήματα δηλαδή ταυ-
τότητας και ετερότητας, τέθηκαν στο επίκεντρο ερευνητικών εργασιών και 
διαλόγου στις ανθρωπιστικές επιστήμες και στις θεωρίες της λογοτεχνίας 
κατά την τελευταία δεκαετία στη χώρα μας. Η εικόνα του «Άλλου», που γί-
νεται κατανοητή μέσα από τις ποικίλες κοινωνικές σχέσεις και αλληλεπιδρά-
σεις, παραπέμπει στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιμετωπίζει, απο-
δέχεται ή απορρίπτει σταδιακά τον «ξένο» που «εισβάλλει» στο χώρο της.

Οι ήρωες των ιστοριών των υπό μελέτη μικροαφηγημάτων είναι μικρά 
παιδιά και οι ιστορίες στην πλειονότητά τους εκτυλίσσονται στο περιβάλ-
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λον του σχολείου. Ως αποτέλεσμα, εξετάστηκαν οι αναπαραστάσεις της ετε-
ρότητας στο περιβάλλον του σχολείου, προκειμένου να αντιληφθούμε τα 
ζητήματα των αναπαραστάσεων των κοινωνικών σχέσεων και της διαφο-
ρετικότητας των χαρακτήρων. Ειδικότερα, εστιάσαμε στην ανίχνευση και 
τη συνειδητοποίηση -από πλευράς αναγνωστών- αρνητικών στερεότυπων 
και προκαταλήψεων που απαξιώνουν τα «διαφορετικά» παιδιά, δημιουρ-
γώντας έτσι σημαντικά εμπόδια στις διαδικασίες της σχολικής και κοινωνι-
κής ένταξής τους και κατ’ επέκταση στην υλοποίηση του βασικότερου στό-
χου της εκπαίδευσης, που είναι η διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους.

Το μεθοδολογικό εργαλείο που έχει χρησιμοποιηθεί για την πραγματο-
ποίηση της μελέτης στηρίζεται στη θεωρία του αφηγηματικού λόγου, που 
συνθέτει με τα έργα του ο Γάλλος θεωρητικός Genette και στη μεθοδο-
λογία που προτείνει η θεωρία της Πολιτισμικής Εικονολογίας. Επιπρόσθε-
τα, προσδιορίζοντας τα πέντε βασικά μοντέλα διαπολιτισμικής εκπαίδευ-
σης αναζητάμε την εγγραφή και την αποτύπωσή τους στα υπό μελέτη μι-
κροαφηγήματα. Αντίστοιχα, η ανάλυση της εικονογράφησης έχει στηρι-
χτεί στη «γραμματική του οπτικού κειμένου» των Kress και Van Leeuwen 
(1996/2010), σε συνδυασμό με στρατηγικές και θεωρίες από το χώρο της 
Παιδικής Λογοτεχνίας.

Στο μικροαφήγημα του Τούλα, Γ., Ο Τσουρέκης που τον έλεγαν Ελία, (Τού-
λας, 2007) το παιδί - μετανάστης αποτελεί το κεντρικό σημείο της αφήγη-
σης, αφενός ως πρωταγωνιστικό πρόσωπο και αφετέρου με την εμπλοκή 
του με άλλα πρόσωπα και σχέσεις. Οι ιστορίες, που έχουν ως θέμα τη με-
τανάστευση, περιγράφουν τις περιπέτειες του πρωταγωνιστή, που παίρ-
νουν τη μορφή της δοκιμασίας, ενώ συγχρόνως εστιάζουν στη συναισθη-
ματική επεξεργασία των εμπειριών που απορρέουν από την σχέση αυτή. 
Τα βιώματα και οι εμπειρίες αυτές διεγείρουν, κινητοποιούν και σηματοδο-
τούν μια διαδικασία ψυχικής ωρίμανσης των χαρακτήρων αυτών. Η αξιο-
ποίηση αυτών των ιστοριών στην τάξη μπορεί να βοηθήσει το μικρό παι-
δί-αναγνώστη να κατανοήσει τις όψεις της σημερινής κοινωνίας, να προ-
σεγγίσει συναισθηματικά τη θέση του «Άλλου» και να αντιληφθεί την έν-
νοια του «διαφορετικού».

Η αφήγηση εστιάζει την προσοχή της σε ένα μικρό αγόρι και εξιστορεί 
την καθημερινότητά του στον ξένο τόπο (προσαρμογή στο κοινωνικό πε-
ριβάλλον, αναζήτηση φίλων) δίνοντας έμφαση στα συναισθήματα και τις 
σκέψεις που συνοδεύουν τη μεταναστευτική εμπειρία (θλίψη, ενδείξεις προ-
σαρμογής). Οι παρακείμενες συμβάσεις του βιβλίου εξάπτουν τη φαντασία 
των αναγνωστών για το είδος της αφήγησης που ακολουθεί. Πιο συγκεκρι-
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μένα, ο τίτλος του βιβλίου λειτουργεί πολυεπίπεδα, τόσο ως λόγος όσο και 
ως μορφή γραπτού κειμένου, και επικοινωνεί πληροφορίες για το περιε-
χόμενο της αφήγησης, οι οποίες διαμορφώνουν τις προσδοκίες των ανα-
γνωστών και εξάπτουν την περιέργειά τους για την εξέλιξη της πλοκής. Ως 
λεκτικό περιεχόμενο, πρόκειται για ονοματικό τίτλο, που αναφέρεται στο 
όνομα του πρωταγωνιστή, γνωστοποιώντας ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
του γνώρισμα σχετικό με τις διατροφικές του συνήθειες. Ειδικότερα, πρό-
κειται για την τιτλική παρουσία του «ομιλούντος ονόματος» «Τσουρέκης», 
το οποίο λειτουργεί συνδηλωτικά του χαρακτήρα του ήρωα, καθώς σημα-
σιολογικά παραπέμπει στα τσουρέκια. Επιπλέον, ο τίτλος του βιβλίου λει-
τουργεί διττώς: αφενός ερμηνευτικά και καθοδηγητικά, διότι αποκαλύπτει 
πληροφορίες για το περιεχόμενο της αφήγησης, αφετέρου παιγνιωδώς, κα-
θώς η πολύχρωμη γραμματοσειρά ενισχύει την οπτική διάσταση των λέ-
ξεων. Ο σχεδιασμός των γραμμάτων, το διαφορετικό χρώμα γραμματοσει-
ράς, οι εναλλαγές στο μέγεθος γραμματοσειράς τονίζουν το χαρακτηριστι-
κό γνώρισμα του πρωταγωνιστή.

Η αναπαράσταση του εικονιζόμενου χαρακτήρα να κάθεται αναπαυτι-
κά πάνω σε μεγάλα τσουρέκια, σε συνδυασμό με τα συσχετιζόμενα σύμ-
βολα-αντικείμενα της εικονογράφησης του εξώφυλλου, οδηγούν στο συ-
μπέρασμα ότι πρόκειται για τον ήρωα του βιβλίου. Η μη λεκτική επικοινω-
νία του σώματός του (το χαμόγελο που διαγράφεται στα χείλη του, τα χέρια 
του που ακουμπάνε τα τσουρέκια) δηλώνουν την ευχαρίστηση που απο-
λαμβάνει τρώγοντάς τα.

Η αφήγηση ξεκινάει με την άμεση παρουσίαση του πρωταγωνιστή και 
των συνηθειών που απέκτησε ερχόμενος στη νέα του πατρίδα. Από τα πρώ-
τα λόγια του αφηγητή γνωστοποιείται στον αναγνώστη-θεατή πως ο Ελία 
είναι ένα παιδί - μετανάστης στην Ελλάδα. Η αφήγηση κατασκευάζει την 
ετερότητα. Συγκεκριμένα, οι παράγοντες που προσδιορίζουν τη διάκριση 
και την περιθωριοποίηση του ήρωα από την κοινωνία των άλλων παιδιών 
είναι δύο: η εξωτερική του εμφάνιση και η χώρα προέλευσής του.

Γράφει:
 «Και από τότε ο Ελία ζούσε για τις Παρασκευές και τα παιδιά της γει-
τονιάς τον φώναζαν, όταν τον φώναζαν, «ο Τσουρέκης». Γιατί, τις πιο 
πολλές φορές, δεν του μιλούσαν καν. Επειδή ήταν ξένος, επειδή ήταν 
χοντρός, επειδή τα παιδιά καμιά φορά…». (Τούλας, 2007: 4).
«Ο Ελία είχε έρθει στη γειτονιά το καλοκαίρι, πριν δυο μήνες (…)
Εδώ, στην Ελλάδα, δυο μήνες τώρα προσπαθούσε να μπει στην 
παρέα της γειτονιάς. Από την πρώτη μέρα προσπάθησε».
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«Πήγε και τους είπε: γεια σας, είμαι ο Ελία και θέλω να παίξω μαζί 
σας. Τον κοίταξαν περίεργα».
«Τι λες, ρε χοντρέ, του είπε ο Μάκης, μας ρώτησες άμα σε θέλουμε;». 
(Τούλας, 2007: 6).

Οι χαρακτηρισμοί («χοντρός», «ξένος», «τσουρέκης»), που χρησιμοποι-
ούν τα υπόλοιπα παιδιά της γειτονιάς, όταν αναφέρονται στον Ελία, υπο-
κρύπτουν την ύπαρξη στερεοτυπικών αντιλήψεων. Ο τρόπος γλωσσικής έκ-
φρασης της κυρίαρχης ομάδας επικοινωνεί τις ιδεολογικές τους θέσεις (Ste-
phens, 1992: 8). Οι ρατσιστικές τους προκαταλήψεις επικεντρώνονται στον 
τόπο προέλευσης του πρωταγωνιστή και λειτουργούν ως κριτήρια για την 
εμφανισιακή ή/ και ηθική αξιολόγησή του. Η αμφισβήτηση και καταδίκη 
του ρατσιστικού τρόπου, με τον οποίο τα «Ελληνόπουλα» αντιμετωπίζουν 
τον «ξένο», αποκαλύπτει το αξιακό σύστημα του συγγραφέα, αλλά κυρίως 
αποτελεί μια κριτική προσέγγιση «των ανερμάτιστων εθνικών και εθνοτικών 
στερεοτύπων στα οποία υπολανθάνουν προκαταλήψεις και μονολιθικότητες» 
(Καρακίτσιος, Δρούγκα & Κωτόπουλος, 2006: 9). Ο «ξένος» δεν μπορεί να 
ενσωματωθεί στην κυρίαρχη ομάδα, αντιμετωπίζεται με υποτίμηση και πε-
ριφρόνηση και οδηγείται στην απογοήτευση και στον κοινωνικό αποκλει-
σμό. Χαρακτηριστική είναι η εικονογράφηση που επιλέγεται για να απει-
κονίσει τη σκηνή αυτή: σε πρώτο πλάνο, γκρο πλαν, βρίσκεται ο πρωταγω-
νιστής. Έτσι, αποδίδονται λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά του προσώπου 
του. Το βλέμμα του είναι χαμηλωμένο και τα μάγουλά του κόκκινα, δηλώ-
νοντας την κοινωνική απαξίωση που βιώνει και την απόγνωση που αισθά-
νεται. Στο πεδίο βάθους της εικόνας, τα χαρακτηριστικά των μορφών των 
πέντε παιδιών που κάθονται σε ένα παγκάκι, είναι αρκετά ευδιάκριτα. Τα 
βλέμματά τους δηλώνουν αποστροφή και απέχθεια προς το πρόσωπο του 
Ελία, με το σημείο φυγής του βλέμματός τους να καταλήγει στον εικονιζό-
μενο ήρωα. Οι προκαταλήψεις και οι στερεοτυπικές απόψεις της κοινωνίας 
του «Εμείς» οδηγούν στην απουσία της οικειότητας, παρεμποδίζοντας την 
κοινωνική επαφή και τη συνεργασία.

Η φράση «Άμα ήσουν αδύνατος, Έλληνας, και το όνομα σου άρχιζε από Μ, 
μπορεί και να το συζητούσαμε, του είπαν. Τώρα ξέχνα το» είναι ενδεικτική του 
κοινωνικού ρατσισμού που βιώνει ο Ελία, ενός ρατσισμού που συχνά ανα-
παράγεται μέσα από την «σκληρή αφέλεια» των παιδιών, «επειδή τα παιδιά 
καμιά φορά…» (Τούλας, 2007: 4). Τόσο ο συγγραφέας όσο και ο εικονογρά-
φος αξιοποιούν πολλαπλά τους σημειωτικούς τρόπους, προκειμένου να 
αποδώσουν την αίσθηση της παιγνιώδους δραστηριότητας. Ένας από τους 
τρόπους αυτούς είναι η λειτουργία των μαθηματικών εννοιών, η οποία επα-
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νέρχεται συχνά στην αφήγηση, τόσο στο κείμενο όσο και στην εικονογρά-
φηση (Kanatsouli, 2012: 33-40), με τη μορφή κωδικών (5Μ) που αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι της αφήγησης.

Ο Ελία, ο οποίος βιώνει αισθήματα ντροπής και κοινωνικής απαξίωσης 
εξαιτίας της διαφορετικότητάς του, υποστασιοποιεί το μειονεκτικό «Άλλο». 
Η καταγωγή του, αλλά και η αποκλίνουσα εξωτερική εμφάνισή του οδη-
γούν στον αποκλεισμό του από την ομάδα των «5Μ» και στην περιθωρι-
οποίηση. Η πολυπόθητη είσοδος στη δυναμική παρέα των «5Μ», δηλαδή 
της Μένιας, της Μυρσίνης, του Μάκη, του Μενέλαου και του Μηνά, απο-
τελεί «άπιαστο όνειρο» για τον ήρωα. Η κορύφωση και η λύση της πλοκής 
επέρχεται με τον Ελία να τρυπώνει στα όνειρα των παιδιών και να κερδίζει 
την αγάπη, την αποδοχή και τη φιλία τους. Ο φανταστικός κόσμος των παι-
δικών ονείρων αποκτά αληθινές διαστάσεις. Με τον τρόπο αυτό, ο κόσμος 
του Ελία ξεδιπλώνεται, ανατρέποντας τους φυσικούς νόμους και επιφέρο-
ντας την εισδοχή της πραγματικότητας στο χώρο της πραγματικότητας του 
ονείρου και του παιχνιδιού (Bachelard, 1992: 175 κ.ε). Καταλήγουν να γίνουν 
αχώριστοι φίλοι και μάλιστα τα παιδιά, που αποτελούσαν προηγουμένως 
την κυρίαρχη ομάδα, τον αναγνωρίζουν τώρα ως αρχηγό και ήρωα τους.

Στο συγκεκριμένο μικροαφήγημα, το αρνητικό στερεότυπο ίσως να μην 
είναι τυχαίο, αφού σε αυτό ο αφηγητής στηρίζει έναν αφηγηματικό τύπο 
(pattern). Ο μετανάστης είναι τελικά αυτός που θα αλλάξει θετικά τα «Ελλη-
νόπουλα». Ο συμβολισμός είναι καθοριστικός: η έλευση της διαπολιτισμι-
κής εποχής θα μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Είναι χαρακτηριστικές οι 
οπτικές συμβάσεις που χρησιμοποιούνται σε όλη την έκταση της κειμενικής 
αφήγησης. Συγκεκριμένα, τα γράμματα γίνονται αντιληπτά και ως οπτικά 
σύμβολα «διπλασιάζοντας την εκφραστική δύναμη των λέξεων». Αυτό επι-
τυγχάνεται πότε με τη χρήση κεφαλαίων, πότε με τη χρήση έντονης γραφής 
(bold) και άλλοτε σύμφωνα με τη διάταξή τους στην εικονογραφημένη επι-
φάνεια. Το κειμενικό περιεχόμενο εξελίσσεται και τροποποιείται σε ένα πε-
ριβάλλον, όπου συνυπάρχουν διαφορετικοί τρόποι οπτικής-αναπαράστα-
σης, με αποτέλεσμα μια ποικιλία πολυτροπικών κειμένων (Γιαννικοπούλου 
& Παπαδοπούλου, 2004: 81-98). Στα πολυτροπικά κείμενα, ο γραπτός λό-
γος αποκτά μια σχεδιαστική δυναμική, που πολλαπλασιάζει τις εκφραστικές 
του δυνατότητες και η γλώσσα αξιοποιείται και ως οπτικό υλικό (Kalantzis 
& Cope, 2001: 19-31), που κεντρίζουν την προσοχή του εννοούμενου ανα-
γνώστη-θεατή και επισημαίνει τη διδακτική αξία ορισμένων προτάσεων.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η μείξη του ρεαλιστικού στοιχείου (κα-
τονομάζονται συγκεκριμένοι τόποι, «Ελ Μπασάν») με το παραμυθένιο (το 
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πλύσιμο των άστρων και η διείσδυση στα όνειρα των άλλων παιδιών) απο-
δυναμώνει κάπως τη λειτουργικότητα του παραμυθένιου στοιχείου. Επί-
σης, οι παιδικοί εφιάλτες λειτουργούν ως δίοδοι που επιτρέπουν στον ανα-
γνώστη να διεισδύσει στον ψυχικό κόσμο των «κακών» παιδιών με σκοπό 
να γνωρίσει τις αγωνίες τους. Τα όνειρα των παιδιών, όπως αυτά του ήρωα, 
έχουν μια δράση περισσότερο απελευθερωτική από τις καταστάσεις της 
συνειδητότητας (Κανατσούλη, 2000: 175), καθώς πολλές φορές το όνειρο 
είναι πολύ ασφαλέστερο (Sendak, 1989: 11-12).

Το μικροαφήγημα του Ηλιόπουλου, Β., Κι οι ιστορίες μεταναστεύουν, (Ηλιό-
πουλος, 2009) αναφέρεται στο θέμα της οικονομικής μετανάστευσης. Η δι-
αφορά με άλλα -παρόμοιας θεματικής- κείμενα είναι ότι το συγκεκριμένο 
εστιάζει στην οπτική γωνία του ίδιου του παιδιού που μεταναστεύει, πηγαί-
νοντας σε ένα τόπο, στον οποίο δε ζήτησε ποτέ να βρεθεί.

Ο τίτλος, ως λεκτικό περιεχόμενο, προϊδεάζει τον αναγνώστη σχετικά με 
το περιεχόμενο της αφήγησης, κυρίως μέσω της λέξης «μεταναστεύουν». Σε 
άμεση συσχέτιση βρίσκεται και η εικόνα εξωφύλλου, στην οποία αναπαρί-
σταται ένα κορίτσι με γυρισμένη πλάτη στον αναγνώστη- θεατή και με τα 
χέρια ψηλά, σα να χαιρετάει. Στο πεδίο βάθους της εικόνας, απεικονίζεται 
ένα καράβι, το οποίο συνειρμικά ωθεί τον αναγνώστη στο συμπέρασμα πως 
το κορίτσι αποχαιρετάει κάποιον που φεύγει. Η εικόνα χωρίζεται στη μέση 
με μια οριζόντια λευκή γραμμή. Στο πάνω μέρος της, βρίσκεται το καρά-
βι και στο κάτω μέρος ο εικονιζόμενος χαρακτήρας, ενισχύοντας με αυτόν 
τον τρόπο το συμβολικό χαρακτήρα της εικόνας. Πιο συγκεκριμένα, η δια-
χωριστική γραμμή υποδηλώνει τη χώρα που αποχαιρετά η ηρωίδα ερχό-
μενη σε ένα καινούργιο περιβάλλον, σε μια καινούργια πατρίδα.

Η αφήγηση ξεκινάει με την άμεση παρουσίαση της πρωταγωνίστριας, με 
τον αφηγητή να εστιάζει στη χώρα καταγωγής της και στις συνήθειες που 
είχε εκεί. «Η Φαουζέγια είναι ένα κορίτσι από την Αίγυπτο. Έχει γεννηθεί στην 
Αλεξάνδρεια» (Ηλιόπουλος, 2009: 3). Η εισαγωγική εικόνα αναπαριστά την 
ηρωίδα να κοιτά απευθείας τον αναγνώστη-θεατή, σε όρθια στάση προ-
σοχής, σα να αυτοπαρουσιάζεται. Στο πεδίο βάθους της εικόνας, βρίσκεται 
ένας χάρτης που απεικονίζει την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και την Ελλά-
δα, υποδηλώνοντας τον άμεσο συσχετισμό των δυο χωρών, καθώς η πρώ-
τη αποτελεί τη χώρα προέλευσης και η δεύτερη τη χώρα μετανάστευσης. 
Η ρεαλιστική απεικόνιση της Αλεξάνδρειας συμπληρώνεται με προσθήκες 
και περιγραφές που έχουν φανταστικά, μη υπαρκτά στοιχεία. Αξίζει να το-
νιστεί η παρουσία του χελιδονιού, που πετά στη μέση των δυο χωρών, κα-
θώς πρόκειται να διαδραματίσει το δικό του ρόλο στην πλοκή. Μέσα από 
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την παρουσίαση του τρόπου ζωής της κεντρικής ηρωίδας, διαφαίνεται η χα-
ρούμενη και γεμάτη παιχνίδι και ξεγνοιασιά καθημερινότητά της στην Αλε-
ξάνδρεια. Οι σκέψεις της περιγράφουν μια ιδεατή παιδική ηλικία που δια-
κόπτεται από ένα ξαφνικό «όλα άλλαξαν» (Ηλιόπουλος, 2009: 5), το οποίο 
επεξηγείται στην επόμενη σελίδα. Η ηρωίδα αναγκάζεται να φύγει από την 
Αίγυπτο μαζί με τους γονείς της σε μια άλλη χώρα. Ο λόγος είναι συγκεκρι-
μένος: οι γονείς της είναι άνεργοι και δυσκολεύονται να επιβιώσουν. Στην 
εικονογράφηση, η οπτική τροπικότητα της σκηνής υπερκυριολεκτεί του κει-
μένου. «Ήταν πολύ ευτυχισμένη η Φαουζέγια, κι ας ήταν η οικογένειά της πολύ 
φτωχή» (Ηλιόπουλος, 2009: 4).

«Όλα άλλαξαν την ημέρα που ο μπαμπάς είπε: Πρέπει να φύγουμε, 
να πάμε στην Ελλάδα για να δουλέψω!».
«Τα λόγια του, ψαλίδι, έκοψαν τα ευτυχισμένα χρόνια» (Ηλιόπου-
λος, 2009: 5).

Πιο συγκεκριμένα, ο αναγνώστης-θεατής ξανά έρχεται αντιμέτωπος με 
την εικόνα του εξωφύλλου, καθώς αυτή επαναλαμβάνεται στη συγκεκριμέ-
νη σκηνή. Τώρα, πλέον, ο αναγνώστης-θεατής μπορεί να αποκωδικοποιή-
σει το ρόλο και τη λειτουργία της οριζόντιας διαχωριστικής γραμμής που 
υπάρχει στη μέση της εικόνας: συμβολίζει το πριν και το μετά. Η αφήγηση 
ξεκινά από πραγματικά περιστατικά της καθημερινής ζωής της ηρωίδας. 
Συνδυάζονται, όμως, στη συνέχεια με διάφορες ονειρικές ή παραμυθιακές 
ιστορίες που αναφέρονται στη φιλία της Φαουζέγια με ένα χελιδόνι. Ειδι-
κότερα, η πλοκή εξελίσσεται με την εμφάνιση του χελιδονιού και την ανα-
λυτική περιγραφή της σχέσης που συνδέει την ηρωίδα με το συγκεκριμένο 
πουλί. Η επιλογή του χελιδονιού δεν είναι τυχαία, καθώς είναι αποδημητι-
κό πτηνό που μεταναστεύει. Συμβολίζει την ελπίδα και κυρίως τη δύναμη 
ψυχής διότι μεγάλα σμήνη χελιδονιών ξεκινούν από την Αφρική για να έρ-
θουν στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, υποστασιοποιεί συμβολικά τον παραπλη-
ρωματικό «Άλλο» αφού «είχε άσπρο το ένα του φτερό» (Ηλιόπουλος, 2009: 7).

Αξίζει να σχολιαστεί η σκηνή της αποχώρησης της ηρωίδας από τον τό-
πο καταγωγής της. Η εικονογράφος απεικονίζει τους φίλους της Φαουζέ-
για, που συμβολίζουν το παλιό, στην αριστερή σελίδα, ενώ την πρωταγω-
νίστρια και τους γονείς της στη δεξιά. Ο μόνος χαρακτήρας που αποδίδε-
ται με χρώμα είναι η ηρωίδα.

Η συνέχεια της αφήγησης είναι αποκαλυπτική του τρόπου διαβίωσης 
των περισσότερων μεταναστών, που προσπαθούν να ορθοποδήσουν σε 
μια νέα, άγνωστη χώρα. Τα αισθήματα αποξένωσης κάνουν την «μικρή Άλ-
λη» να νοσταλγεί όλα εκείνα που άφησε πίσω της. Γράφει: «Όλα στην Ελλά-
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δα είναι τόσο διαφορετικά. Οι μυρωδιές, τα φαγητά, τα σπίτια! Τα παιδιά δεν 
παίζουν στις αυλές» (Ηλιόπουλος, 2009: 16).

Κατά την συναναστροφή της με τα υπόλοιπα παιδιά στο σχολείο, ως αντί-
βαρο των αρνητικών στάσεων και αντιδράσεων ορισμένων παιδιών προς 
αυτήν, λειτουργεί η ενθαρρυντική συμπεριφορά της μητέρας της: «Υπήρχαν 
βέβαια κι άλλα παιδιά που την κορόιδευαν. Μη δίνεις σημασία! Αν πάνε στην 
Αίγυπτο, λέξη δε θα ξέρουν να πουν! Εσύ κάτι έχεις μάθει από τη γλώσσα τους, 
έλεγε η μαμά της» (Ηλιόπουλος, 2009: 24). Οι ιδιαίτεροι κώδικες επικοινωνί-
ας που αναπτύσσουν τα παιδιά εστιάζουν κυρίως στο παιχνίδι, που αποτε-
λεί στοιχείο της παιδοκεντρικής κουλτούρας. Γράφει: 

«Μερικά παιδιά που τη βοηθούσαν να μάθει τη γλώσσα σιγά σιγά 
έγιναν φίλοι της, αφού μπορούσαν να συνεννοηθούν μαζί της με 
τη γλώσσα που μόνο τα παιδιά ξέρουν, τη γλώσσα του παιχνιδιού» 
(Ηλιόπουλος, 2009: 23).

Η κορύφωση της ιστορίας και η οικείωση του «Άλλου» τελικά πραγματο-
ποιείται χάρη στην παιδική ευαισθησία και τη δύναμη της φιλίας, που ανα-
πτύσσεται ανάμεσα στον «Άλλο» και στο «Εμείς», με αποτέλεσμα να αντι-
κρίζει κατάματα την ψυχή του. Η εμφάνιση του χελιδονιού συνδέεται και 
με την επιθυμία της ηρωίδας να μοιραστεί μνήμες, καταβολές και συναι-
σθήματα με τους καινούργιους της φίλους. 

Η ερμηνεία του οπτικού αυτού συμβόλου αξιολογείται, σύμφωνα με το εξω-
κειμενικό αξιακό κοινωνικό πλαίσιο αναφοράς, στο οποίο ανήκει (Kress & van 
Leeuwen, 1996/2010: 117). Σύμφωνα με αυτό, το χελιδόνι υποστασιοποιεί την 
παράδοση και «επανέρχεται στο κείμενο κουβαλώντας μετωνυμικά το βάρος αξι-
ών» (Γιαννικοπούλου, 2008: 287-288), καθώς αποτελεί το συνδετικό κρίκο με 
τις αναμνήσεις της ηρωίδας από τη χώρα της. Η πολιτισμική παράδοση αποτε-
λεί για κάθε λαό ένα είδος «συλλογικού δακτυλικού αποτυπώματος και συνιστά 
έκφανση της πολύτιμης διαφορετικότητάς του» (Καλογήρου, 2003: 68). Η εμφά-
νιση του χελιδονιού χαρίζει δύναμη στην ηρωίδα και την βοηθά να αρχίζει να 
νιώθει υπερήφανη για τον εαυτό της και τις οικογενειακές και εθνικές της κα-
ταβολές, αποκτά αυτοπεποίθηση και δημιουργείται μια δυνατή φιλία ανάμε-
σα στα ελληνόπουλα και το φτερωτό μετανάστη. Το χελιδόνι, όντας αποδημη-
τικό πτηνό και έχοντας δυο τόπους κατοικίας και δυο πατρίδες, γίνεται ο συν-
δετικός κρίκος ανάμεσα στη Φαουζέγια και στους συμμαθητές της, γκρεμί-
ζοντας γλωσσικούς φραγμούς και πολιτιστικές διαφορές. Το ταξίδι του πάνω 
από τη Μεσόγειο δημιουργεί ένα νοερό δίκτυο, στο οποίο αναμνήσεις, συναι-
σθήματα και σκέψεις συναντιούνται και διασταυρώνονται. Επιπλέον, μέσα από 
τις ποικίλες ιστορίες άνθρωποι διαφορετικής καταγωγής έρχονται πιο κοντά.
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Πρόκειται για μια ιστορία γεμάτη συμβολισμούς. Ειδικότερα, συμβολί-
ζονται ο ξεριζωμός, οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών, η 
ανέχεια, η νοσταλγία, το συναίσθημα της μοναξιάς και η δυσκολία του παι-
διού να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον.

Ένα σημαντικό στοιχείο της εικονογράφησης είναι η καταγραφή μιας 
«ξένης γλώσσας». Συγκεκριμένα, εικονίζονται δυο γραφές, η ελληνική και η 
αιγυπτιακή, με αποτέλεσμα να κατορθώνουν να «μετατρέψουν τη σελίδα σε 
ένα ταυτόχρονο λεκτικό και εικονικό λογοπαίγνιο» (Κανατσούλη, 1999: 243). 
Οι εικόνες δε διαθέτουν πλαίσιο, με τις εικόνες να επεξεργάζονται και να 
επαυξάνουν το κείμενο. Η αλλαγή των εποχών δίνει έμφαση στη ροή του 
χρόνου και στις επικείμενες μεταβολές στη ζωή της πρωταγωνίστριας (Πα-
παντωνάκης, 2000: 24). Επιπρόσθετα, η θάλασσα, που καταλαμβάνει μεγά-
λη έκταση στη φυσική τοπογραφία, ελκύει το ενδιαφέρον των συγγραφέ-
ων, που μέσω αυτής –πολλές φορές- δηλώνουν το δρόμο προς την αυτο-
αξιολόγηση και την αυτογνωσία. Ο ποταμός, ως υγρό στοιχείο, αναλαμβά-
νει να απεικονίσει τη συμμετρία και τις αξίες των ανθρώπινων σχέσεων σε 
πραγματικό και ιδεολογικό επίπεδο (Παπαντωνάκης, 2000: 25).

ΣυΜΠΕρΑΣΜΑΤΑ

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο εξετάστηκαν οι αναπαραστάσεις της ετερότη-
τας στο περιβάλλον του σχολείου, προκειμένου να αντιληφθούμε τα ζητή-
ματα των αναπαραστάσεων των κοινωνικών σχέσεων και της διαφορετικό-
τητας των χαρακτήρων. Οι ήρωες στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, είναι μικρά 
παιδιά και οι πράξεις τους διαδραματίζονται κατά κύριο λόγο σε ένα πλαίσιο 
σχολικής πραγματικότητας. Πρόκειται για κοινωνικορεαλιστικές αφηγήσεις.

Ως προς τα πέντε βασικά μοντέλα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης δια-
πιστώθηκε πως σε τέσσερα μικροαφηγήματα κυριαρχεί η φιλοσοφία του 
αφομοιωτικού μοντέλου. Συγκεκριμένα: Αυτζής, Μ., Ο Ορφέας και οι ντα-
ήδες με τα κίτρινα ποδήλατα, (2011), Θεοχάρη, A., Ένας ξεχωριστός φίλος, 
(2010), Ρώσση-Ζαΐρη, Ρ., Το ψαράκι που φορούσε γυαλιά, (2010) και Τούλας, 
Γ., Ο Τσουρέκης που τον έλεγαν Ελία, (2007). Στα υπόλοιπα δεκατέσσερα μι-
κροαφηγήματα κυριαρχεί η φιλοσοφία του πολιτισμικού μοντέλου επαφής. 

Επίσης, διερευνώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνθέτουν τη 
διαφορετικότητα των χαρακτήρων διαπιστώσαμε ότι τα τυπικά προσδιο-
ριστικά χαρακτηριστικά εξαιτίας των οποίων και αποκλίνουν από την κυ-
ρίαρχη ομάδα των αφηγημάτων στα οποία εμφανίζονται είναι της σωματι-
κής μειονεξίας, της αποκλίνουσας συμπεριφοράς και της έλλειψης αποδο-
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χής της εικόνας του εαυτού τους, βάσει των κανονιστικών προτύπων των 
ομάδων στις οποίες επιθυμούν την ένταξή τους.

Επιπλέον, σε τρία από τα δεκαοχτώ βιβλία του συγκεκριμένου κεφα-
λαίου αναπαρίσταται με ρεαλιστικό τρόπο η ιστορία ενός μικρού παιδιού 
που έρχεται στην Ελλάδα ως μετανάστης. Τα μικροαφηγήματα αυτά είναι τα 
εξής: Χαραλάς, Κ., Μαύρος ουρανός με ροζ συννεφάκια, (2007), Ηλιόπουλος, 
Β., Και οι ιστορίες μεταναστεύουν, (2009), και Τούλας, Γ., Ο τσουρέκης που τον 
έλεγαν Ελία, (2007). Άξιο σχολιασμού αναφορικά με τις τρεις αυτές ιστορί-
ες, αποτελεί το γεγονός πως οι χαρακτήρες προσπαθούν να διατηρήσουν 
την πολιτισμική τους ταυτότητα.

Αναφορικά με τους τύπους του «Άλλου» που εντοπίστηκαν σε αυτό το 
κεφάλαιο, διαπιστώθηκε πως σε δεκατέσσερα μικροαφηγήματα ο ήρωας 
ανήκει στην κατηγορία του μειονεκτικού «Άλλου». Η διαχείριση της διαφο-
ρετικότητας ως μειονεξίας αναπαράγει την ύπαρξη προκαταλήψεων, σύμ-
φωνα με τις οποίες ο «Άλλος» υστερεί έναντι ενός «φυσιολογικού». Εξαίρε-
ση αποτελούν τέσσερα μικροαφηγήματα, στα οποία ο ήρωας ανήκει στην 
κατηγορία του όμοιου «Άλλου», τα οποία επιδιώκουν να τονίσουν πως η δι-
αφορετικότητα προέρχεται από την κοινωνία, η οποία καθορίζει το «φυσι-
ολογικό» και το «διαφορετικό».

Επιπρόσθετα, κατά τη διερεύνηση των μικροαφηγημάτων εστιάσαμε 
στην ανίχνευση αρνητικών στερεότυπων και προκαταλήψεων που απαξι-
ώνουν τα «διαφορετικά» παιδιά, δημιουργώντας έτσι σημαντικά εμπόδια 
στις διαδικασίες της σχολικής και κοινωνικής ένταξής τους και κατ’ επέκτα-
ση στην υλοποίηση του βασικότερου στόχου της εκπαίδευσης, που είναι η 
διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους. Ειδικότερα, η εικονολογική ανάλυ-
ση οδηγεί στη διαπίστωση της ύπαρξης, στα περισσότερα μικροαφηγήμα-
τα, στερεοτυπικών λέξεων και εκφράσεων έναντι του «διαφορετικού» ήρωα 
οι οποίες συμβάλλουν στην περιθωριοποίηση του «Άλλου». Εξαίρεση απο-
τελούν, πέντε μικροαφηγήματα, και συγκεκριμένα τα εξής: Αρτζανίδου, Ε., 
Τα σιδεράκια της Φαρφιρώς, (2010), Αλεξοπούλου – Πετράκη, Φ., Φίλοι;…
φως φανάρι, (2005), Μάστορη, Β., Το γιγαντοδαχτυλάκι του Λέανδρου, (2011), 
Ρουσάκη, Μ., Τα γράμματα χορεύουν, (2010) και Χαραλάς, Κ., Μαύρος ουρα-
νός με ροζ συννεφάκια, (2007). Αξίζει να σχολιαστεί και η συχνή απεικόνιση 
του «Άλλου» σε θέση αμηχανίας. Πιο συγκεκριμένα, η στάση του σώματός 
του είναι αμυντική: μαζεμένα χέρια, βλέμμα χαμηλωμένο και στενάχωρο. 
Όλα αυτά οριοθετούν ένα συγκεκριμένο τύπο παιδιού, που διαφέρει από 
το μέσο όρο των υπόλοιπων παιδιών, όπως συμβαίνει σε όλα τα μικροαφη-
γήματα που αναλύθηκαν. Επιπρόσθετα, παράλληλα με αυτές της στερεό-
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τυπες απεικονίσεις, εμφανίζονται και τυποποιημένες εκφράσεις και λέξεις 
που τονίζουν τη διαφορά απαξιώνοντας την προσωπικότητα του «Άλλου» 
παιδιού. Φράσεις, όπως «είναι χαζούλης», «είναι χοντρός», «είναι ξένος», «εί-
ναι σαν πίθηκος», «δεν μιλάει σαν εμάς», «είναι διαφορετικός» οριοθετούν δια-
χωριστικές γραμμές ανάμεσα στον «Άλλο» και τα υπόλοιπα παιδιά. Επιπλέ-
ον, οι διάφορες εκδοχές του «Άλλου» αναπαρίστανται και σε πολύ συγκε-
κριμένες δραστηριότητες και σε καθορισμένους ρόλους. Ειδικότερα, απει-
κονίζονται αρχικά σε φάσεις υποδοχής ή μη αποδοχής στην τάξη, σε φά-
σεις επικοινωνίας με τη δασκάλα και στο τέλος σε φάσεις συνύπαρξης μέ-
σα στην τάξη και συμμετοχής σε παιχνίδι στην αυλή του σχολείου στο δι-
άλειμμα, όπως για παράδειγμα στο μικροαφήγημα της Θεοχάρη, A., Ένας 
ξεχωριστός φίλος, (2010).

Αναφορικά με τη σχέση εικόνας και κειμένου, παρατηρήσαμε πως σε 
δύο μικροαφηγήματα, το λεκτικό κείμενο εγκαταλείπει το συνήθη χώρο 
του και εντάσσεται στην εικόνα, πολλές φορές και μέσα σε πλαίσια, όπως 
ξύλινες επιγραφές, δημιουργώντας ένα λεκτικό παιχνίδι ανάμεσα στο ση-
μαίνον και στο σημαινόμενο. Όπως για παράδειγμα στις εξής δύο ιστορί-
ες: Αυτζής, Μ., Ένα ψυγείο… για τον Ορφέα, (2009) και Αυτζής, Μ., Ο Ορφέ-
ας και οι νταήδες με τα κίτρινα ποδήλατα, (2011). Ειδικότερα, διαπιστώσαμε 
τη χρήση της τεχνικής του συμπιλήματος (κολάζ), στο εξής μικροαφήγημα: 
Ρουσάκη, Μ., Τα γράμματα χορεύουν, (2010).

Στην πλειονότητά τους τα υπό μελέτη μικροαφηγήματα διακρίνονται 
για τις νεοτερικές τεχνικές που εμφανίζουν στο περιεχόμενό τους, με επι-
κρατέστερες αυτές, της διακειμενικότητας, της μεταμυθοπλασίας και της 
αυτοαναφορικότητας.

Οι απεικονίσεις του «Άλλου» και οι αφηγήσεις των μικρών ή μεγάλων πε-
ριπετειών του γίνονται είτε μέσα από έναν πρωτοπρόσωπο αφηγητή [(Αυ-
τζής, Μ., Ο Ορφέας και οι νταήδες με τα κίτρινα ποδήλατα, (2011), Καμαρά-
του – Γιαλλούση, Ε., Μήπως μοιάζω με πιθηκάκι, (2006), Καμαράτου – Γιαλ-
λούση, Ε., Μυτόγκας, (2004)], είτε μέσα από έναν τριτοπρόσωπο παντογνώ-
στη αφηγητή, που άλλοτε επηρεάζει απόλυτα τον εικονιστικό αφηγητή και 
άλλοτε εν μέρει, όπως στις υπόλοιπες περιπτώσεις.

Στην πλειονότητα των ιστοριών επικρατεί μια ομαλή γραμμική ροή στην 
αφήγηση των επεισοδίων, χωρίς αναχρονίες, ανισοχρονίες, χρονικές παρεκ-
βάσεις και αναδρομικές αφηγήσεις, χωρίς δηλαδή ιδιαίτερη πλοκή.

Αναφορικά με το αν τα υπό εξέταση μικροαφηγήματα αποφεύγουν ή 
προβάλλουν διδακτισμό, διαπιστώθηκε πως ο διδακτισμός αρκετών μι-
κροαφηγημάτων επεκτείνεται και στο χώρο του παρακειμένου. Ειδικότε-
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ρα, σε πέντε μικροαφηγήματα από το σύνολο, αισθητοποιείται με την προ-
σθήκη ετικέτας στο εξώφυλλο τους, η οποία στοχεύει στο να ενημερώσει 
τον ενήλικο αγοραστή για την ιδεολογική θέση που προβάλλει το βιβλίο. 
Ως αποτέλεσμα, έχουν να μην παρέχουν καμία δυνατότητα στον αναγνώ-
στη να εγγράψει τη δική του εκδοχή, δεδομένου ότι η πλοκή δεν επιδέχε-
ται παρερμηνείες. Παρατηρείται, λοιπόν, μια διάσταση ανάμεσα στο άμε-
σο ιδεολογικό μήνυμα του/της συγγραφέα/έως και την παθητική ιδεολο-
γική του διάσταση (Κανατσούλη, 2000: 23).

Επίσης, σε όλα τα μικροαφηγήματα που μελετήθηκαν, δίνεται ιδιαίτε-
ρη έμφαση στην αίσια κατάληξη της ιστορίας και στον τρόπο με τον οποίο 
πραγματοποιήθηκε τελικά η αποδοχή του «Άλλου». Στα μικροαφηγήματα 
που εντάχθηκαν στο αφομοιωτικό μοντέλο η αποδοχή επέρχεται έπειτα 
από τις ηρωικές πράξεις που απέδειξαν οι συγκεκριμένοι ήρωες. Στις υπό-
λοιπες ιστορίες η αποδοχή του «Άλλου» γίνεται άλλοτε με προϋποθέσεις 
και άλλοτε χωρίς, προτείνοντας συγχρόνως πρακτικές και λύσεις που σχε-
τίζονται άμεσα με το σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Ειδικότερα, 
στα μικροαφηγήματα αυτής της κατηγορίας παρουσιάζονται δύο βασικοί 
τύποι ηρώων, που αντιπροσωπεύουν τον «Άλλο». Στην πρώτη περίπτωση 
ο διαφορετικός ήρωας επιδιώκει να απαλλαγεί από την ιδιαιτερότητα-πρό-
βλημά του, προκειμένου να μη διαφέρει από το σύνολο, {Θεοχάρη, A., Ένας 
ξεχωριστός φίλος, (2010), Ρώσση-Ζαΐρη, Ρ., Το ψαράκι που φορούσε γυαλιά, 
(2010)}. Αντιθέτως, στην άλλη περίπτωση, ο ήρωας, αν και διαφέρει από 
την κυρίαρχη ομάδα, συνειδητά διατηρεί το στοιχείο της διαφορετικότητάς 
του {Αρτζανίδου, Ε., Τα γυαλάκια της Μαλένας, (2009), Καμαράτου – Γιαλλού-
ση, Ε., Μήπως μοιάζω με πιθηκάκι, (2006), Καμαράτου – Γιαλλούση, Ε., Μυτό-
γκας, (2004), Ηλιόπουλος, Β., Κι οι ιστορίες μεταναστεύουν, (2009), Χαραλάς, 
Κ., Μαύρος ουρανός με ροζ συννεφάκια, (2007)}.

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι η επιλογή του μειονεκτικού «Άλλου», ως μέ-
σο για την προσέγγιση της ετερότητας, προβάλλει την ετερότητα ως ένα 
προσωπικό πρόβλημα του διαφορετικού και ως αποτέλεσμα αναπαράγει 
την ύπαρξη προκαταλήψεων που θέλουν τον Άλλο να υστερεί έναντι ενός 
«φυσιολογικού» που υπερτερεί. Προσφέροντας μια στερεοτυπική εικό-
να για τον Άλλο τα παιδικά βιβλία προωθούν και εδραιώνουν διαδεδομέ-
νες αντιλήψεις όπου η διαφορά εκλαμβάνεται ως αδυναμία και ανισότητα.

Στις περιπτώσεις όπου οι ήρωες των ιστοριών αποδέχονται τον εαυτό 
τους και ενσωματώνονται στην κυρίαρχη ομάδα χωρίς να επιδοθούν σε 
ηρωικές πράξεις, η εικόνα του «Άλλου» υπερβαίνει τη μονοπολιτισμική προ-
σέγγιση και προβάλλει μια διαπολιτισμική προσέγγιση. Ως αποτέλεσμα, τα 
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θέματα αυτών των μικροαφηγημάτων λειτουργούν στο επίπεδο της ενσυ-
ναίσθησης, της επίλυσης προβλημάτων αλλά και ως φορείς κοινωνικοποί-
ησης στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
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AbstrAct

In this assignment we research the portrayal of the “Other” in two 
contemporary short stories by Greek authors addressed to infants and 
primary school children. Furthermore, ideological messages through 
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textual and virtual narrative discourse are analysed. The methodological 
tool used for the purposes of this research is a method premised on French 
theoretician Genette. In addition, it is based on the methodology posited by 
the theory of Cultural Imagism. The analysis of illustration has been premised 
on “the Grammar of Visual Design”. In conclusion, it should be noted that 
what emerges as an idea from the short stories is that the topics of the 
short stories analysed are inspired by current affairs, and the ideological 
messages conveyed manage to instil the values of interculturality, that is of 
reconciliation, respect of diversity, and essential acceptance of the “Other.” 
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Η Παιδική Λογοτεχνία στο εκπαιδευτικό 
σύστημα της Αλβανίας τον 19ο αιώνα

Έλσα Κουτσού 

Η περίοδος της Εθνικής Αναγέννησης στην Αλβανία είναι μια από τις πιο 
φωτεινές εποχές της ζωής στην χώρα. Η Παιδική Λογοτεχνία στην Αλβα-
νία ξεκινάει τη δραστηριότητά της αυτήν την εποχή, κατά την οποία πολ-
λοί συγγραφείς, δημιουργούν τα δικά τους έργα για τους μικρούς αναγνώ-
στες. Αυτός ο Λογοτεχνικός πλούτος για παιδιά συγκαταλέγεται στην ρομα-
ντική παράδοση της Αλβανικής λογοτεχνίας η οποία έχει τα δικά της ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά. Κυρίως έχει την εντολή για μια εθνική αφύπνιση και 
παιδεία στην αλβανική γλώσσα. Το μεγαλύτερο μέρος τον έργων αυτής της 
εποχής, όπως: ποιήματα, διηγήματα, παραμύθια, μύθοι κ.α. έχουν γραφτεί 
ειδικά με σκοπό να συμπεριληφθούν στα σχολικά εγχειρίδια στα πρώτα αλ-
βανικά σχολεία. Αυτού του είδους έργα για παιδιά είναι σχεδόν τα περισ-
σότερα δημιουργήματα του Kostandin Kristoforidhi/ Κωνστανινου Χριστο-
φορίδη, του Naim Frashëri /Ναιμ Φράσερι, του Sami Frashërit/Σαμι Φράσερι, 
AndonZako Çajupi /Αντώνη Ζάκου Τσαγιούπη, του Papa Kristo Negovani /Πά-
πα Χρήστου Νεγκοβάνη κλπ. Επιπλέον σε αυτήν την περίοδο έχουμε μετα-
φράσεις και προσαρμογές των μύθων του Αισώπου και La Fonten.

Η περίοδος της Εθνικής Αλβανικής Αναγέννησης σημείωσε ένα ποιοτι-
κό βήμα στην ανάπτυξη της Παιδικής Λογοτεχνίας, παρόλα αυτά όμως, δεν 
μπόρεσε να κερδίσει τα χαρακτηριστικά ενός ανεξάρτητου κλάδου στον 
κορμό της γενικής λογοτεχνίας. Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτής της λογο-
τεχνικής παράδοσης για παιδιά είναι ότι οι αναγεννητές έδειξαν ότι η ανά-
πτυξη της παιδικής λογοτεχνίας ήταν μια μεγάλη και σημαντική  κοινωνι-
κή, παιδαγωγική, καλλιτεχνική και εθνική αποστολή.

Η περίοδος της Εθνικής Αναγέννησης στην Αλβανία ξεκινάει την δεκα-
ετία του 30-40 του 19ου αιώνα και συνεχίζει μέχρι την Ανεξαρτησία της Αλ-
βανίας. Είναι ένα κίνημα με χαρακτήρα πολιτικό, ιδεολογικό, πολιτιστικό και 
λογοτεχνικό του Αλβανικού λαού για την απελευθέρωση από τoν Οθωμα-
νικό ζυγό. Ανάμεσα στις πολλές δραστηριότητες αναφέρουμε και κάποια 
σημαντικά ιστορικά γεγονότα:

- Το 1887 στην πόλη της Κορυτσάς ανοίγει το πρώτο διδασκαλείο της 
Αλβανίας. 
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- Το 1908 στο Μοναστήρι (Όσιος Ναούμ) έγινε το Συνέδριο  που ενέκρι-
νε το Ενιαίο Αλφάβητο της Αλβανικής Γλώσσας. Αλφάβητο το οποίο χρη-
σιμοποιείται ακόμα και σήμερα. 

- Ενώ το 1909 στην πόλη του Ελμπασάν άνοιξε το πρώτο διδασκαλείο 
«Normalja» με σκοπό να επιμορφώσει δασκάλους για τα αλβανικά σχολεία.

ΧΑρΑΚΤΗρΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑυΤΗΣ 
ΤΗΣ ΠΕρΙΟΔΟυ

•	 Η παιδική λογοτεχνία δεν βγήκε εκτός πλαισίου των σχολικών εγχει-
ριδίων, και σαν αποτέλεσμα, δεν μπόρεσε να αποκτήσει τα χαρακτη-
ριστικά ενός ανεξάρτητου κλάδου στον γενικό κορμό της λογοτεχνί-
ας αυτής της εποχής.

•	 Τα έργα της εποχής συγκαταλέγονται στη ρομαντική λογοτεχνία της 
χώρας. Οι αναγεννητές προσπάθησαν να δώσουν σ’ αυτή τη λογο-
τεχνία ένα υγειές εθνικό πνεύμα, της αγάπης για την γλώσσα και τη 
γνώση.

•	 Η παιδική λογοτεχνία και η σχολική μάθηση στην αλβανική γλώσσα 
είναι μια ενιαία και μοναδική διαδικασία. Ανεξαρτήτως των δύσκολων 
συνθηκών, οι αναγεννητές είχαν μια σωστή εκτίμηση για την ιδιαιτε-
ρότητα της παιδικής λογοτεχνίας η οποία έπρεπε να συγχωνευτεί με 
τις αρχές της μάθησης και της μόρφωσης του αλβανικού σχολείου. 

Οι συγγραφείς της Αναγέννησης ήταν συνειδητοποιημένοι πως θα έπρε-
πε να θυσιάσουν το καλλιτεχνικό τους επίπεδο, για χάρη της εξυπηρέτησης 
των στόχων της παιδείας και παιδαγωγικής. Αυτός ήταν και ο λόγος που η δη-
μιουργία αυτής της περιόδου, η οποία είχε συγγραφείς που έγραψαν κορυ-
φαία έργα για τους ενήλικες, δεν έφτασε το καλλιτεχνικό επίπεδο της λογο-
τεχνίας για ενήλικες (Ramazan Çadri, 1996: 306).

•	 Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εποχής αυτής σημειώνει η 
δημιουργία σε σύντομα γένη, όπως ποιήματα, μύθοι, παραμύθια, δι-
ηγήματα, στα οποία οι αναγεννητές έδωσαν θαυμάσια δείγματα χρη-
σιμοποιώντας το χιούμορ, σύντομες φράσεις και το απλό αφηγημα-
τικό ύφος. 

KonstAndin Kristoforidhi/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧρΙΣΤΟφΟρΙΔΗΣ 
(1827-1895)

 
Ένας από του διάσημους υποστηρικτές της ανάπτυξης της αλβανικής γλώσ-
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σας, ως δάσκαλος στην Τυνησία, στα Τίρανα και στο Ελμπασάν,  εργάστηκε 
επίσης και στην σύνταξη  σχολικών βιβλίων.

Ως ξεκίνημα στην παιδική λογοτεχνία θεωρούνται δυο έργα του, το ποί-
ημα  Ylli i vogël lart në qiell/ Το μικρό αστέρι ψηλά στον ουρανό, το οποίο είναι 
μια προσαρμογή στην αλβανική γλώσσα από την παγκόσμια λογοτεχνία. Εκ-
δόθηκε στην συλλογή Alfavitari shqip /Το Αλβανικό Αλφαβητάρι το 1872. Όπως 
επίσης το πεζογράφημα Gjahu i malësorëve/Το κυνήγι των Ορεσίβιων το οποίο 
εκδόθηκε το 1886.

Στη συλλογή του Το Αλβανικό Αλφαβητάρι, εκτός από τα δυο έργα του που 
προαναφέραμε, συμπεριλαμβάνονται επίσης τραγούδια και κείμενα θρησκευ-
τικού χαρακτήρα: Kurbani i Nojes /Η Θυσια του Νόε, Jezusi ndërmjet mjeshtrave 
/Ο Ιησούς ανάμεσα στους αρχιμάστορες κ.α., τα οποία παρουσιάζονται εικο-
νογραφημένα και με συμβουλές για τα παιδιά.

Ο Χριστοφορίδης είναι από τους πρώτους εκπρόσωπους της αλβανικής 
γλώσσας που είχε μελετήσεις και γνώρισε σε βάθος και τις δύο διαλέκτους 
της γλώσσας. Αυτό το βλέπουμε και στις μεταφράσεις που έκανε στα έργα 
του και στις δυο διαλέκτους, όπως στο έργο του  Gjahu i malësorëve /Το κυνήγι 
των Ορεσίβιων. Το έργο του δημοσιεύτηκε με την νότια διάλεκτο το 1902 αρ-
χικά στο περιοδικό «Albania» του Konica/ Κονίτσα, και αργότερα το 1948 ως 
βιβλίο. Στην διάλεκτο της μέσης Αλβανίας ( του Ελμπασάν) βρίσκουμε εκδό-
σεις του στα φυλλάδια του Ελμπασάν: Tomorri (1910), και στο Kopështi Letrar/ 
Λογοτεχνικό Κήπο(1918). Στην βόρεια διάλεκτο εκδόθηκε το 1949.

Επίσης, συνέβαλε ενεργά στην δημιουργία σχολικών εγχειριδίων όπως: 
Abetar shqip/Αλβανική Αλφάβητος (Βόρεια Διάλεκτος, Κωνσταντινούπολη, 1872, 
Νότια Διάλεκτος και στα Ελληνικά), Gramatika e gjuhës shqipe /Γραμματική της 
Αλβανικής (Νότια Διάλεκτος 1882). Μετά το θάνατο του εκδόθηκε και το Fjalori 
shqip-greqisht/ Αλβανό- Ελληνικό Λεξικό του στην Αθήνα το 1904.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

Το ποίημα Το μικρό άστρο ψηλά στον ουρανό έχει μια απλή δομή και ηχεί φυσικά 
με δεξιότητα και έμπνευση. Είναι ένας ύμνος για το ουράνιο διάστημα που με την 
ομορφιά και την αρμονία του ξυπνάει στο παιδί τη θέληση και την περιέργεια για 
να γνωρίσει τα φαινόμενα του ατέλειωτου κόσμου και για  να σκεφτεί γι αυτά. 

Ylli i vogël lart në qiell / Tο μικρό άστρo ψηλά στο ουρανό
Ylli i vogël lart në qiell  Το μικρό άστρο ψηλά στον ουρανό
Duket porsi zjarr në pyll.  Φαίνεται σαν φωτιά στο δάσος
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Sipër dheut lart qendron, πάνω στη γη ψηλά στέκει
Xixa – xixa xixëllon.  Σπίθες – σπίθες σπινθηρίζει

Disku i diellit kur perëndon, Όταν ο ήλιος βασιλεύει 
Nata hijen e lëshon,  η νύχτα τη σκιά της απλώνει
Ylli veten e zbulon  το άστρο τον εαυτό του αποκαλύπτει 
Xixa – xixa xixëllon.  Σπίθες – σπίθες σπινθηρίζει.
Dritë e yllit kur shkëlqen,  To φως του άστρου όταν λάμπει
Udhëtarit ç’i pëlqen  του ταξιδιώτη πως του αρέσει
Natën errët kur po shkon, τη νύχτα στο σκοτάδι όταν πηγαίνει 
Udhën vetëm s’e harron.  στο ταξίδι μόνος του δεν τον ξεχνά.

Natën çuni kur shikon  Τη νύχτα όταν το αγόρι βλέπει
Sipër botës, fort mendon, πάνω στον κόσμο, δυνατά συλλογίζεται
Mendtë e tija ç’i habit,  το μυαλό του πως απορεί 
Ylli i vogël se si ndrit.  Το μικρό άστρο πως λάμπει.

Dy dhite
Dy dhi, duke kullotur një herë në një mal të lartë, hasen në një udhë të ngushtë. 
Udha ishte aq e ngushtë sa mezi kalonte njëra prej tyre. Po edhe të kthehesh 
prapa ishte e pamundur. Nga ana e sipërme e udhës ndodhej një shkrep guri i 
lartë. Kurse nga ana e poshtme e udhës, ndodhej një rrëpirë e thellë. 

Ç’thoni ju, si vepruan dy dhitë?
 Ι- Njëra prej tyre u ul në gjunjë ngadalë, duke u mbështetur mirë pas shkëmbit 

të gurit. ....kështu, të dy dhitë shpëtuan dhe morën udhën e vet, duke kullotur 
gjethe të egra nëpër ato kodra .

 II- fati i keq i dy dhive të tjera kokëforta që takohen në një dru mbi përrua e 
nuk i lëshojnë rrugë shoqja-shoqes: ... Dhitë vështruan njëra-tjetrën në sy. Secila 
prej tyre dëshironte të kalonte para shoqes....Atëherë u nisën që të dyja gjer në 
mes të vigut të ngushtë dhe filluan të zihen e të shtyjnë me brirë njëra-tjetrën, 
gjersa rrëshqitën të dyja, ranë në përrua dhe u mbytën në ujë.

Οι δύο γίδες
Δυο γίδες. βόσκοντας μια φορά σε ένα ψηλό βουνό, βρέθηκαν σε ένα στενό 
πέρασμα. Το πέρασμα ήταν τόσο στενό που μετά βίας περνούσε η μία από αυ-
τές. Αλλά και να γυρίσεις πίσω ήταν αδύνατο. Από την πάνω πλευρά του περά-
σματος ήταν ένας ψηλός βράχος. Ενώ από την κάτω πλευρά του περάσματος, 
βρίσκονταν ένας βαθύς γκρεμός. 

Έλσα Κουτσού
Η Παιδική Λογοτεχνία στο εκπαιδευτικό σύστημα της Αλβανίας τον 19ο αιώνα



695

Τι λέτε εσείς, πώς έπραξαν οι δυο γίδες 
Ι – Η μία από τις γίδες κάθισε σιγά στα γόνατα, ακουμπώντας καλά πίσω 

από το βράχο.
....έτσι οι δύο γίδες σώθηκαν και πήραν το δρόμο τους, βόσκοντας άγρια 

φύλλα σ’ αυτούς τους λόφους.
ΙΙ – Η κακή τύχη  δύο άλλων ισχυρογνώμων γιδών που συναντιούνται σε έναν 

κορμό πάνω στο χείμαρρο και δεν ανοίγουν το δρόμο η μία της άλλης: ... Οι γί-
δες κοίταξαν η μία την άλλη στα μάτια. Η καθεμιά τους ήθελε να περάσει πριν 
από την φίλη. ... Τότε ξεκίνησαν και οι δύο μέχρι τη μέση του στενού κορμού 
και άρχισαν να φιλονικούσαν και να σπρώχνουν με τα κέρατα η μία την άλλη, 
μέχρι που γλίστρησαν και οι δύο, έπεσαν στο χείμαρρο και πνίγηκαν στο νερό.

GJAHU I MALËSORËVE
-Ç’muaj është tashi?
-Kallënduar.
-Sa ka muaji sot?
-Sot ka pesmbëdhjetë ditë.
-Thuaj se dolli edhe ky muaj.
-Është kohë e bukurë.
-Ka bërë mot të mirë.
-A dalëmë nesër për gjah?
-Dalëmë.
-Me të vërtetë?
-Po, besa.
-Mbë, ç’anë?
-Vemi ndë Malt të Tomorrit.
-Po atje të vemë e të gjuajmë, sepse atje ka mjaft egërsira. Atje ka 

edhe bisha, atje ka derra t’egërë, e ujq e çakaj, e harusha, e ndrej, e 
kapruaj, e dhi t’egëra, e dhelpëra, e lepuj. Po atje ka dhe thllëna mali: ndë 
marrishin erë qëntë e të biemë në ndonjë tufë të madhe, kemi për të 
vrarë shumë nga ato. Nesër pra të dalëmë për gjah.

- Fort mirë.

- Ashtu pra t’a dini të mos shkelni ndë malt të Tomorrit se është vent i mirë, 
është mal i shënjtëruar. Aty e ka të ndënjuritë Zot’ i Shqipërisë që ruan Malësinë, 
ay na ka ruajturë neve Malësorëtë e s’kemi rënë në dorë t’ arëmikutë gjer më 
sot, edhe na ka për të ruajturë kurdo sepse atë kanë pasë luturë pleqtë tanë të 
vjetëritë, e gjyshatë tanë e stërgjyshatë tanë e katrëgjyshatë tanë, e gjithë të 
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parëtë tanë të moçëmit.
Qëllon Toska që ta vrasë, po nuk e zë, qëllon edhe Gega, po këtij i shkon 

plumbi bosh; as pushka e Arbërit s’e godet dot dhelprën dredharake dhe 
djallëzore. Dhelpra është dinake dhe si e tillë ajo shtiret në lloj-lloj mënyrash 
për të shpëtuar,s’i zihet besë.

Një derr i madh që m’i ka dhëmbëtë një pëllëmbë e një bërxhik nxjerrë jashtë 
nofullash! Të doli përpara një dre me një palë brirë të mëdhenj, Dreri ra mbë 
gjunjë dhe derdhi lotë nga syri, u duk një arushë e murgët. Ishte e madhe sa një 
gomare, Vraje atë lepur se po të shkon pranë...

Mos e vrisni, mos e vrisni (thotë Gjergji), se po vete unë vetë e po e zë të gjallë.
- Mos, o Gjerq, se të kafshon me dhëmbë! - Pushoni, ju s’dini gjë: harusha nuk 

kafshon me dhëmbë, po të shtrëngon me të dy duart’ e para e të merr frymënë: 
të pështyn me gojë e të lak e të bën qullë: sjell edhe me gur e të godit: po e sjell 
gurë së prapthi, jo për së mbari; ngjitet edhe ndë majë të drurit posi njeri, po 
ndëpër ato dega që janë shul s’ecën dot; unë s’e kam frikë harushën kurrë (thotë 
Gjergji) edhe vete përmbi harushën e i fut një thikë ndë zemërë edhe harusha 
bie pa frymë mbi dhet.

- Po i mirë është Mark Shalë Gjati? 
- Ay është i vëjyerë. Ay është gjahtar i vjetërë, atij s’i trembet syri, është edhe 

trim, s’i friketë vdekëjesë, e s’dilje i gjallë ndë dorë t’arëmikutë, është burr’ i dheut.
“As na këndo, ti o vashë, një këngë me zë të trashë. Që t’a dëgjojmë me 

veshë.Ashtu gëzuarë të jeshë.Kush ësht’ ai burr që po vjen, si hën’ e plotë kur 
shkëlqen.Vesh’ e ngjeshë nd’ar’ e nd’argjent, armatosurë kënt e kënt? Skënder 
Beg luftëtari, Trim i math Shqipëtari”.

Ty ty ty! Ty ty ty! (bie trumbet’ e bririt). 
Ha ha ha !ha ha ha! Ha ha ha! (ndërsejnë qentë). 
Kam kum! Kam kum! Kam kum! (lehënë qentë). 
Taf tuf! Taf-tuf! Taf-tuf! (kërcejnë pushkatë).
 -  Prite, o Mark! 
-   Prite, o Gjergj! 
-   Prite, o Gjon! 
   Taf tuf! Ha ha ha ! Ty ty ty!
Bëfshi natën e mirë,o shokë! 
Tungjatjeta! Mirë se erdhët! 
Udha e mbarë!

Το κυνήγι των Ορεσίβιων
 - Τι μήνας είναι τώρα;
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- Γενάρης.
- Πόσο έχει ο μήνας σήμερα;
- Σήμερα έχει δεκαπέντε μέρες.
- Πες πως βγήκε και αυτός ο μήνας.
- Είναι όμορφος καιρός.
- Έκανε καλό καιρό.
- Βγαίνουμε για κυνήγι σήμερα;
- Βγαίνουμε.
- Αλήθεια;
- Μα την τιμή.
- Από πια άκρη;
- Πάμε στο Βουνό του Τομόρρι.
- Ναι εκεί να πάμε να κυνηγήσουμε, γιατί εκεί έχει αρκετά άγρια ζώα. Εκεί 

έχει και θηρία, εκεί έχει  αγριόχοιρους, λύκους και τσακάλια, και αρκούδες, 
και ελάφια, και ζαρκάδια, και αγριόγιδες, και αλεπούδες, και λαγούς. Αλλά 
εκεί έχει και  βουνίσιες πέρδικες: αν πάρουν μυρωδιά τα σκυλιά και πέσου-
με πάνω σε κανένα μεγάλο κοπάδι, έχουμε να σκοτώσουμε πολλές από αυ-
τές. Αύριο λοιπόν να βγούμε για κυνήγι.

- Πολύ καλά .

.... Έτσι λοιπόν να το γνωρίζετε να μην πατήσετε στο βουνό Τομόρρι γιατί εί-
ναι καλός τόπος, είναι ιερό βουνό ( άγιο). Εκεί έχει το θρόνο του ο Θεός της Αλ-
βανίας που φυλάει την Μαλεσία, αυτός μας έχει προφυλάξει εμάς τους Ορεσί-
βιους και δεν έχουμε πέσει στα χέρια του εχθρού μέχρι σήμερα, και έχει να μας 
φυλάξει πάντοτε, γιατί αυτόν έχουν παρακαλέσει οι γέροντες μας οι παλαιοί, και 
οι παππούδες μας, και προπαππούδες μας και οι προπροπαππούδες μας και οι 
πρόγονοι μας οι αρχαίοι. 

.... Πυροβολεί ο Τόσκα για να σκοτώσει, αλλά δεν το πετυχαίνει, πυροβολεί 
και ο Γκέγκα , αλλά αυτού του πάει το βόλι  άδειο ( χαμένο), ούτε το όπλο του Αρ-
μπερέσου δεν χτυπάει την πονηρή και διαβολική αλεπού. Η αλεπού είναι πονη-
ρή και ως τέτοια αυτή προσποιείται με διάφορους τρόπους για να γλυτώσει, δεν 
την εμπιστεύεσαι.

...Ένα μεγάλο γουρούνι που μου έχει τα δόντια μιάμιση πιθαμή και  βγαλμένα 
έξω από τε σιαγόνα! Σου βγήκε μπροστά ένα ελάφι με ένα ζευγάρι μεγάλα κέρα-
τα, το Ελάφι έπεσε στα γόνατα και δάκρυσε, φάνηκε μια γκρίζα αρκούδα. Ήταν 
μεγάλη ίσα με ένα γάιδαρο. Σκότωσε αυτόν τον λαγό γιατί σου έρχεται κοντά....

...  - Μην τον σκοτώνετε, μην τον σκοτώνετε (λέει ο Γεώργιος), γιατί πη-
γαίνω εγώ  μόνος και τον πιάνω ζωντανό.
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- Μη,  Γεώργιε, γιατί σε δαγκώνει!
- Σωπάτε, εσείς δεν ξέρετε τίποτα: η αρκούδα δεν δαγκώνει, αλλά σε 

σφίγγει με τα δυο πρώτα χέρια και σου παίρνει την ανάσα: έρχεται και με πέ-
τρα και σε χτυπάει: αλλά φέρνει την πέτρα πισώπλατα, όχι μπροστά. σκαρ-
φαλώνει και στα δέντρα σαν άνθρωπος, όμως σ’ αυτά τα κλαδιά που είναι 
ευθεία και δεν μπορείς να ανέβεις. εγώ δεν την φοβάμαι την αρκούδα πο-
τέ (λέει ο Γεώργιος) και κατευθύνεται προς την αρκούδα και της χώνει ένα 
μαχαίρι στην καρδιά και η αρκούδα πέφτει χωρίς ανάσα στο χώμα.

- Είναι καλός ο Μαρκ Σάλε Γκιάτι;
- Αυτός είναι  πολύτιμος. Αυτός είναι παλιός κυνηγός, δεν του φοβάται το 

μάτι, είναι γενναίος, δεν φοβάται το θάνατο, και δεν πέφτει ζωντανός στο 
χέρι του εχθρού, είναι άνδρας ξακουστός.

Τα τα τα ! Τα τα τα! (χτυπάει η τρομπέτα του κέρατος).
Χα χα χα! Χα χα χα ! Χα χα χα ! (εξαπολείουν τα σκυλιά)
Χαμ  χουμ!   Χαμ  χουμ!   Χαμ  χουμ! (γαυγίζουν τα σκυλιά)
Ταφ τουφ!  Ταφ τουφ!  Ταφ τουφ! (κροτούν τα όπλα)
- Περίμενέ το, ω  Μαρκ!
- Περίμενέ το, ω Γεώργιε!
- Περίμενέ το, ω Γκιων !
Ταφ τουφ! Χα χα χα ! Τα τα τα !
... Να έχετε μια καλή νύχτα, ω σύντροφοι!
Χαίρεται!
Καλώς ορίσατε!
Καλό ταξίδι!

nAim frAshëri /ΝΑΙΜ φρΑΣΕρΙ (1846-1900) – ΙΔρυΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΛβΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Από τις πιο γνωστές προσωπικότητες της Αναγέννησης και εκφραστής της 
ελευθερίας και της προόδου. Η παράδοση που δημιούργησε είναι ζωντανή 
και στη ζωή της σημερινής αλβανικής κοινωνίας. Ήταν από τους πρώτους 
που αντιλήφθηκε της ανάγκη ύπαρξης παιδικής λογοτεχνίας για την πολιτι-
στική και πνευματική καλλιέργεια της νέας γενιάς. Το 1884-1885 σε συνεργα-
σία με τον Jani Vreton/ Γιάννη Βρετό και τον Sami Frashëri /Σαμί Φράσερι εκδί-
δει την εφημερίδα Drita/Φως (η οποία μετά από κάποιες εκδόσεις, μετονομά-
στηκε σε Dituria/ Γνώση) στην οποία εκτός από ποίηση για ενηλίκους άρχισε 
να δημοσιεύει και λογοτεχνικά κείμενα για τα παιδιά (Bedri Dede, 1971: 60).

Η προσφορά του ήταν μεγάλη και στα πρώτα σχολικά εγχειρίδια της χώ-
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ρας, όπως: Histori e përgjithshme/ Γενική Ιστορία, Histori e Shqipërisë/ Ιστο-
ρία της Αλβανίας, Dituritë. Το 1886 εκδόθηκαν οι συλλογές του: Vjersha për 
mësonjëtoret e para / Ποιήματα για το Πρώτο Σχολείο, και το E këndimit  çunavet 
këndonjëtoreja /Ανάγνωση αρένων-αναγνωστήριο, τόμος Ά και ΄Β (Zija Xholi, 
1987: 173). Σ’ αυτά τα έργα μας παρουσιάζεται όχι μόνον σαν συγγραφέας 
και διάσημος ποιητής, αλλά ταυτόχρονος και μεγάλος παιδαγωγός.

Η συνεισφορά του Ν. Φράσερι στην παιδική λογοτεχνία έγκειται κυρί-
ως στην ποιοτική αναβάθμιση των έργων, επηρεάζοντας έτσι και τους άλ-
λους αναγεννητές. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της συγγραφής του 
είναι ότι τα ίδια τα παιδιά είναι τα κύρια πρόσωπα των έργων του. Στην πε-
ζογραφία για παιδιά, μερικά δημιουργήματά του, έχουν τα χαρακτηριστικά 
του διηγήματος, κάποια του μύθου, όμως όλα έχουν διδακτικό χαρακτήρα 
για τη φύση, την κοινωνία και το σύμπαν. Όπως για παράδειγμα τα διηγή-
ματα: Vash’e urtë/ Το ήσυχο κορίτσι, I urti dhe i marri /Ο έξυπνος και ο τρελός, 
Kalorësi/Ο ιππότης κ.α

Στοχεύοντας στην καλλιτεχνική και πατριωτική μόρφωση των παιδιών 
έχει γράψει σύντομες αφηγήσεις όπως: “Aristoteli”/Αριστοτέλης, “Ipokrati”/
Ιπποκράτης, “Themistokliu”/Θεμιστοκλής στα οποία ξεδιπλώνει ιστορικές 
γνώσεις, γεγονότα και πρόσωπα, εκμεταλλευόμενος το προζύμη των ιστο-
ρικών ανέκδοτων. Όπως για παράδειγμα αφηγείται το ανέκδοτο για το Θε-
μιστοκλή που υποχρεώνεται να φύγει από τη Σπάρτη στην Περσία, αργότε-
ρα όμως προτιμά να πιεί δηλητήριο παρά να οδηγήσει τον περσικό στρατό 
ενάντια της πατρίδας του.

Τα παιδικά αφηγήματα του Ν. Φράσερι έχουν πολύ απλό περιεχόμενο, χω-
ρίς ψυχολογικές και θεματικές εμβαθύνσεις και είναι εμφανή οι ιδέες και οι 
ηθικές συμβουλές. Τακτικά στις αφηγήσεις του αντιπαραθέτονται, το καλό 
και το κακό, το όμορφο και το άσχημο, η γνώση και η άγνοια.

Εκτός από την πεζογραφία μια  σημαντική θέση στο λογοτεχνικό του έργο 
για παιδιά έχει η ποίηση, όπως: Vjersha për mësonjëtoret e para (1886)/ Ποιή-
ματα για τα πρώτα σχολεία, Parajsa dhe fjala fluturake (1894)/ Ο παράδεισος και 
η ιπτάμενη λέξη. Τα ποιήματα είναι πιο σύνθετα, συμπιεσμένα στην έννοια, γι 
αυτό και είναι πιο δύσκολα στην αφομοίωση. Τα ποιήματα αυτά αφιερώνο-
νται τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες, γι αυτό το λόγο χρειάζονται τη 
βοήθεια των γονέων και των εκπαιδευτικών για την κατανόηση τους: Fjalët 
e qiririt/ Τα λόγια του κεριού, Të vegjlit/ Οι μικρούληδες, Gjithësija/ Το σύμπαν,  
Dituritë/ Οι γνώσεις, Fjalët e të urtit/ Τα λόγια του σοφού κ.α. Επιπλέον πολλά 
ποιήματα του Ν. Φράσερι έχουν φιλοσοφικό χαρακτήρα όπως: Gjithësija/Το 
σύμπαν, Njerëzija/Η ανθρωπότητα, Mejtimi/ Στοχασμός κ.α.
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Σημαντικό έργο του Ν. Φράσερι είναι και η μετάφραση 23 μύθων του 
LaFonten, που τους προσάρμοσε με μαεστρία ή μπορούμε να πούμε τους 
δημιούργησε εκ νέου σύμφωνα με τα μοτίβα του διάσημου συγγραφέα. Οι 
μύθοι εκδόθηκαν για πρώτη φορά το 1885, στο περιοδικό Dituria, σε μια 
ξεχωριστή ενότητα με τίτλο E vërteta ndë përralla/Η πραγματικότητα στο πα-
ραμύθι, και τον επόμενο χρόνο συμπεριλήφθηκε στην πρώτη συλλογή του 
Vjersha për mësonjetoret e para/ Ποιήματα για το πρώτο σχολείο.

Ο σκοπός του συγγραφέα στους μύθους δεν είναι μόνο διδακτικός και 
ηθικός. Όπως ο δεξιοτέχνης La Fonten, και ο Ναίμ προσπαθεί πρωτίστως 
να δώσει ένα ωραίο καλλιτεχνικό δημιούργημα. Και αφού ο αναγνώστης 
θα είναι ικανοποιημένος με το ελκυστικό γεγονός, με διάφορα στοιχεία, με 
τους διαλόγους και τις διάφορες συμπεριφορές των ζώων προσώπων, ο 
συγγραφέας καταφτάνει στην ηθική συμβουλή.

të vegjlit   Οι μικρούληδες
“Lërini të gjithë të vijnë,  «Αφήστε όλους τους μικρούς να έρθουν,
të vegjlit ndaj meje...  οι μικροί προς εμένα...
.................................  .........................................
O foshnjëzat e uruar!  Ω ευλογημένα μικρούλια
U kam mall’ e dashurinë, Σας έχω πόνο και την αγάπη
me kënda t’u mbaj në duar... νοσταλγώ να σας κρατήσω στα χέρια...
Ju dua si perëndinë.  Σας θέλω σαν το θεό.
Zot i madh e i vërtetë!  Μεγάλε θεέ και αληθινέ! 
Falu gjith mirësitë  Χάρισέ τους όλα τα καλά
Të rrojnë me nder në jetë, Να ζήσουν με τιμή στη ζωή,
Të mësojnë dituritë,  Να μάθουν τις γνώσεις,
Të bëhenë të vërtetë,  Να γίνουν αληθινοί,
Të nderojnë mëmëdhenë, Να τιμήσουν την πατρίδα,
Vleftënë t’ia lartësojnë,  Την αξία να της την εξυψώσουν,
Mbi gjithe botën ta ngrenë Πάνω απ’ όλο τον κόσμο να τη σηκώσουν
Si lule ta zbukurojnë!”  Σαν ανθό να την ομορφύνουν!»

Gjithësija   Το  σύμπαν 
Dheu është një yll i qiellit, Η γη είναι ένα άστρο του ουρανού,
që lëvrin në hapësirë,  που κινείται στο διάστημα
i vjen rreth e rrotull Diellit, έρχεται γύρω – γύρω του Ήλιου,
merr të ngrysur e të gdhirë, παίρνει το σούρουπο και την αυγή,
Djellinë e ka atë,  τον Ήλιο έχει πατέρα,
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E hënënë e ka bijë,  και το φεγγάρι τ’ έχει κόρη,
Bashkë me ta dit’ e natë  Μαζί τους μέρα και νύχτα
Rron si ç’është një fëmijë Ζει σαν να είναι ένα παιδί.

sAmifrAshëri/ ΣΑΜΙ φρΑΣΕρΙ (1850-1904)

Από του μεγαλύτερους ιδεολόγους του έθνους. Έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθ-
μό στην εξέλιξη της παιδικής λογοτεχνίας και της εκπαίδευσης. Το έργο του 
στην παιδική λογοτεχνία είναι μικρό αλλά ικανό για να ονομαστεί παιδικός 
συγγραφέας. Από την πρώτη κιόλας έκδοση του  Shqipëria ç’ka qenë,ç’është 
e çdo të bëhete /Η Αλβανία τι ήταν, τι είναι και πως θα γίνει, αποσπάσματα του 
οποίου έχουν συμπεριληφθεί στα βιβλία του αλφαβηταρίου και των αναγνω-
στικών, παρουσιάζει ένα καθαρό παράδειγμα της καλλιέργειας της αγόρευ-
σης του, της γνώσης του και της ποίησης του.

Μολονότι πολλά από τα διηγήματα του έχουν ιστορικό και δημοσιολογι-
κό χαρακτήρα, τα μέσα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας έχουν μια πλούσια 
καλλιτεχνική γλώσσα. Το βάρος της καλλιτεχνικής λέξης την προσδιορίζει κυ-
ρίως η ζωντάνια, ο στοχασμός, αλλά και τα ρητορικά στοιχεία δεν είναι λίγα.

Η δραστηριότητα του Σαμί για την εκπαίδευση  των παιδιών διαφαίνεται 
το 1879 όταν εκδίδει το «Alfabetareegjuhësshqip»/Αλφαβητάριο της Αλβανικής 
Γλώσσας, ένα έργο συλλογικό τεσσάρων συμπατριωτών: SamiFrashërit/ Σα-
μί Φράσερι, PashkoVasës/ Πάσκο Βάσα, Jani Vretos/ Γιάννης Βρέτος  και ο Koto 
Hoxhi / Κότο Χότζη. Το συγκεκριμένο βιβλίο, με περιεχόμενο γλώσσας, αριθ-
μητικής, ιστορίας, γεωγραφίας, φιλοσοφίας, συγκαταλέγεται στα πιο πολύτι-
μα της Εθνικής Αναγέννησης. Στις πρώτες δέκα σελίδες της παρουσιάζεται το 
νέο αλφάβητο της Αλβανικής με τα 36 γράμματα και παραδείγματα με συλλα-
βές και λέξεις για την εκμάθηση της (Alfabetare e gjuhës shqipe, 1879: 24 -33).

Τη σύνταξη σχολικών κειμένων ο Sami Frashëri τη συνέχισε και στα επό-
μενα έτη. Στο Βουκουρέστι εκδόθηκε το: Abetare e gjuhës shqipe/ Το αλφαβη-
τάριο της Αλβανικής Γλώσσας (1886), το οποίο και έγραψε για το πρώτο σχο-
λείο της Κορυτσάς και επανεκδόθηκε αρκετές φορές, επίσης το Shkronjë to 
reja e gjuhësë shqip (1886)/ Η πρώτη γραμματική για το σχολείο, Dhe shkronjë 
(1888)/ Εγχειρίδιο γεωγραφίας.

Τα παραμύθια και τα διηγήματα, μολονότι είναι λίγα, είναι ελκυστικά και 
έχουν λογοτεχνικές αξίες.Μερικά από τα παραμύθια του: Dheu është flori /Το 
χώμα και ο χρυσός ,  Mbollën të tjerët, ha ti, mbill ti, të hanë të tjerët/ Έσπειραν οι 
άλλοι, φάε εσύ, σπείρε εσύ, να φάνε και οι άλλοι, Kush s’punon, mbetet i uritur 
/ Όποιος δεν δουλεύει μένει νηστικός, Fili / Ο Φίλης (Sami Frashëri, 2000: 36)
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Andon ZAKo – ÇAjuPi/ ΑΝΤΩΝ ΖΑΚΟ ΤΣΑΓΙΟυΠΙ (1866-1930)

Ο Çajupi με το λογοτεχνικό του έργο συνείσφερε στην εμβάθυνση των προ-
βληματισμών της κοινωνίας κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης. Το πρώτο του 
έργο και εκείνο που τον έκανε ευρέως γνωστό είναι το Baba Tomorri, το οποίο 
εκδόθηκε στο Κάιρο το 1902. Η ποιητική αυτή συλλογή αποτελείται από τρία 
μέρη: Atdheu/ Η πατρίδα, Dashuria/ Η αγάπη και το Përralla të vërteta e të rreme/
Παραμύθια αληθινά και ψεύτικα. Μάγεψε το κοινό με την απλότητα των στίχων 
του, με την «φρεσκάδα» του, με την δική του ξεχωριστή οπτική για τη ζωή και 
μια λεπτεπίλεπτη αίσθηση των παθών της ανθρώπινης ψυχής.

Παρόλο που δεν έγραφε συγκεκριμένα για παιδιά, πολλά ποιήματα του έρ-
γου του Baba Tomorri έχουν συμπεριληφθεί στα αναγνωστικά του δημοτικού 
σχολείου, καθώς είναι ποιήματα ζυμωμένα με το αίσθημα της αγάπης για την 
πατρίδα και κατά της εκμετάλλευσης από τις ανώτερες τάξεις. Είναι γραμμένα 
σε απλή γλώσσα που όλες οι ηλικίες μπορούν να το κατανοήσουν.

Εκτός του Baba Tomorri στα αναγνωστικά συμπεριλήφθηκαν και άλλα ποιή-
ματα του Çajupi, όπως: Shqipëtarë /Αλβανοί,  Ku kemi lerë/ Που γεννηθήκαμε, Trim 
i Shqipërisë/ Ο ατρόμητος της Αλβανίας, Robëria/ Η σκλαβιά, Fshati im/Το χωριό 
μου, Dheu/ Η Γη. Αυτά τα ποιήματα μαζί με άλλα γραπτά του Çajupi για παιδιά, 
εκδόθηκαν το 1964 σε έναν τόμο συγκεκριμένα για τους μαθητές με το τίτλο  
Shqiptar/ Αλβανός  και αργότερα, το 1967  με τον τίτλο  Mëmëdheu /Μητέρα Γη.

Ως παιδικό έργο του Çajupi μπορούμε να αναφέρουμε μόνο το Përralla të 
zgjedhura nga të vjershëtorit të madh La Fonten/ Επιλεγμένα παραμύθια από τον 
μεγάλο ποιητή LaFonten, το οποίο εκδόθηκε το 1921 στην Ηλιούπολη της Αι-
γύπτου. Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει τους 112 από τους 242 μύθους 
του LaFonten.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε το μοναδικό ποίημα που έγραψε ο Çajupi 
για παιδιά με τίτλο:

Për çunat shqiptarë  Για τα αλβανόπαιδα:
 Kujt t’ja fal keto perralla  Σε ποιόν να χαρίσω αυτά τα παραμύθια
Fort te rralla?...   Δυνατά σπάνια...
Do t’ i fal dorë –më- dorë  Θα τα χαρίσω χέρι με χέρι
Te çunat e shqipërisë  Στα αγόρια της Αλβανίας 
Se janë shpresë e Lirisë!  Γιατί είναι η ελπίδα της Λευτεριάς!
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bretkosa Që do te trashet sa një Ka -
Ο βάτραχος που ήθελε να παχύνει όσο ένα βόδι 

Bretkosa sa një ve,   Ο βάτραχος ίσα με ένα αυγό 
pa nje ka sa një deve   είδε ένα βόδι ίσα με μια καμήλα 
dhe nakari nuk’ e la,   και η ζήλια δεν την άφησε  
desh të trashet sa një ka.  Θέλησε να παχύνει ίσα με ένα βόδι 
Kur vu këtë gjë ndër mënd,  Όταν έβαλε αυτό στο μυαλό της 
vate u shtri ndë një vënd   πήγε και ξάπλωσε σε ένα μέρος  
duke ngrën e duke pirë,   τρώγοντας και πίνοντας, 
që të fryhet sa më mirë.   Για να φουσκώσει όσο καλύτερα. 
— Shihni, shihni, sa u rrita,  — Δείτε, δείτε, πόσο μεγάλωσα, 
thërrit e thoshte përdita.   Φώναζε και έλεγε καθημερινά. 
— Mos u mburr’ e mos u mbaj, -  — Μην καφιέσαι και μην κρατιέσαι, - 
i thoshnë shoqet e saj.   Της έλεγαν οι φίλες της. 
— Shihni, nukë jam sa demi?  — Δείτε, δεν είμαι όσο το βόδι 
— Jo! — Shikoni. — Jo, të themi. — Όχι! – Δείτε. — Όχι, σου λέμε. 
— Pa shikoni këtë bark   — Για δείτε αυτή την κοιλιά 
si të kaut. — Jo, je lark! -   σαν του βοδιού. — Όχι, είσαι μακριά! -  
Bretkosa, nga marasi,   Ο βάτραχος από τον καημό του, 
u fry, u fry gjersa plasi.   Φούσκωσε, φούσκωσε μέχρι που έσκασε.     
Shumë njerëz ndë këtë botë  Πολλοί άνθρωποι σ’ αυτόν τον κόσμο 
thone se janë te zote;   Λένε ότι είναι ικανοί, 
si bretkosa mendohen   Σαν ο βάτραχος σκέφτονται 
mburren e lëvdohen.  Καφιούνται και παινεύονται.

PAPA Kristo neGovAni/ ΠΑΠΑ ΧρΗΣΤΟΣ ΝΕΓΚΟβΑΝΙ (1875-1905)

Ο Negovani έκδωσε τόμους με παιδική ποίηση ακολουθώντας το δρόμο του 
Naim Frashëri. Αναφέρουμε τη συλλογή Vjershëshkresetoreja/ Η ποιηματο-
γράφηση. Μετά το θάνατό του εκδόθηκε και ένας ακόμη τόμος με ποιήμα-
τα του I drunjti kryq/ Ο ξύλινος σταυρός, στο οποίο η καλλιτεχνική ποιότη-
τα είναι αναβαθμισμένη.

Στους δυο αυτούς τόμους υπάρχουν ποιήματα τα οποία αναφέρονται 
στη φύση, όπως: Marsi /Ο Άρης, Dimri/ Ο Χειμώνας, Vera/ Το καλοκαίρι, Të 
katër kohët e motit/ Οι τέσσερεις εποχές του χρόνου κ.α. Τα υπόλοιπα ποιή-
ματα αναφέρονται στα παιδιά, στη ζωή τους στην οικογένεια και στην κοι-
νωνία, η αγάπη για τους γονείς, της δουλειάς, της αλβανικής γλώσσας. Έρ-
γα όπως: Gjumaraku dhe këndezi /Ο υπναράς και ο κόκορας, Të dy djemtë/Τα 
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δυο αγόρια, Gruaja punëtore /Η δουλευταρού γυναίκα, Mendimi i djalit të mirë 
/Η σκέψη του καλού αγοριού.

Στις ποιητικές του δημιουργίες, μεγάλη σημασία έχουν οι μύθοι. Ο αριθ-
μός τους φτάνει περίπου στους 15. Αναφέρουμε: Dhelpra dhe rrushtë/ Η αλε-
πού και τα σταφύλια/, Dragoi dhe dhelpra/ Ο δράκος και η αλεπού, Ujku, qengji 
dhe dhelpra /Ολύκος, το αρνί και η αλεπού κ.α. Βέβαια πολλά από αυτά θεω-
ρούνται ελεύθερες προσαρμογές του Αισώπου και του LaFonten (Dhimitër 
Fullani, 1960: 57-70. Veli Veliu, 1993: 42-47).

Ο Negovani μπορεί να θεωρηθεί ο θεμελιωτής των μεγάλων διηγημάτων 
(νουβέλες) για τα παιδιά. Αξίζει να αναφερθεί η εξιστόρηση Idrunjtikryq/Ο 
ξύλινος σταυρός και IvogliDonatArgjendi/Ο μικρός Ντονάτ Αργκεντι, που εκ-
δόθηκε το 1900, σαν έκδοση της αλβανικής κοινότητας της Κωνστάντζας 
(Ρουμανία). Είναι ένα Ιταλικό έργο το οποίο μεταφράστηκε στα αλβανικά 
μέσω της ελληνικής γλώσσας, όπως μας αναφέρει ένα απόσπασμα του σε 
ένα σχολικό εγχειρίδιο του δημοτικού σχολείου (Akademia e Shkencave e 
Republikës të Shqipërisë, 1983: 336).
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AbstrAct 

Purpose of this paper is to highlight the beginning of the Department of 
Children’s Literature in Albania as well as to present the reasons that led to its 
progress. An additional aim of this study is to introduce the representatives 
along with their work during this period. The history of Children’s Literature 
in Albania begins during the National Renaissance in 1830. This beginning 
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is perceived as a motion of the Albanian people that was characterized 
politically, ideologically, culturally and literary, in order to free themselves 
from the Ottomans. Many popular writers of the country created their 
own literature for the young readers. This treasure of Children’s Literature 
is considered among the Romance Tradition of Albanian Literature. Most 
of the works of this era, such as poems, narratives, tales, novels and myths, 
were written to be included to the schoolbooks in the Albanian Schools. 
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Η διαφορετικότητα στη παιδική λογοτεχνία 
τις τελευταίες δεκαετίες

Δήμητρα Λυμπεροπούλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί ένα θέμα, που είναι και παραμένει πά-
ντα επίκαιρο, το θέμα της διαφορετικότητας (diversity) και ο τρόπος που προ-
σεγγίζεται στην ελληνική παιδική λογοτεχνία τις τελευταίες δεκαετίες. Γενικό-
τερα, η λογοτεχνία αποτελεί ένα μέσο ευαισθητοποίησης των παιδιών απένα-
ντι σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες με διαφορετική πολιτισμική συμπερι-
φορά, καθώς έχει την ικανότητα να επικεντρώνεται σε θέματα που άπτονται 
στην έννοια της διαφορετικότητας (Στανιού, 2015: 9).

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται πρωτίστως πώς εισάγεται και εξοικειώ-
νεται το παιδί με θέματα που άπτονται στη σφαίρα της διαφορετικότητας. Η 
εργασία αυτή στηρίχθηκε σε μια συνοπτική βιβλιογραφική ανασκόπηση κά-
ποιων αντιπροσωπευτικών βιβλίων της παιδικής λογοτεχνίας με θέμα τη δια-
φορετικότητα.

Τα βιβλία που μελετήθηκαν είναι, Τσιρλιμίγκος, ο ήσυχος καλικάτζαρος, της Λ. 
Βασιλείου, (Βασιλείου, 2000) Η Μιμή με τα μεγάλα αφτιά της K. Schlenz, (Schlenz, 
2000) Ένα αβγό από αλλού της Α. Γκλίτς (Γκλίτς, 2000), και κάποια από τα πιο 
αγαπημένα και πολυδιαβασμένα βιβλία του Ε. Τριβιζά όπως Το όνειρο του σκι-
άχτρου (Τριβιζάς, 1984), Το παπάκι που δεν του άρεσαν τα ποδαράκια του (Τρι-
βιζάς, 1990) και Η τελευταία μαύρη γάτα. (Τριβιζάς, 2001) Με βάση αυτά τα βι-
βλία θα μελετηθούν τα κοινά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν όσον αφορά 
τη πλοκή, τους χαρακτήρες, το ηθικό δίδαγμα, τη συμβολή της εικονογράφη-
σης, καθώς και τα στοιχεία της διαφορετικότητας που επιλέγονται κάθε φορά. 

ΟρΙΣΜΟΣ

Ο όρος διαφορετικότητα χαρακτηρίζεται από εννοιολογική ευρύτητα και σχε-
τίζεται με ποικίλους τομείς, όπως τον κοινωνικο-οικονομικό τομέα, το φύλο, τη 
γλώσσα, τα πολιτισμικά και πολιτιστικά δεδομένα που φέρει ο κάθε άνθρωπος 
μέσα του, όπως και τα θρησκευτικά και πολιτικά «πιστεύω» και ιδεώδη του, αλ-
λά και τις σωματικές και νοητικές ιδιαιτερότητές του. 
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Όταν η διαφορετικότητα έγκειται σε κοινωνικούς παράγοντες είτε σε 
πνευματικούς, νοητικούς, ψυχικούς ή συναισθηματικούς, αποτελεί μια 
αφορμή για αναθεώρηση των στάσεων και των αντιλήψεων απέναντι σε 
συγκεκριμένες συμπεριφορές και στοχεύει στην καλλιέργεια και ανάπτυξη 
της επικοινωνιακής ικανότητας, τόσο με την καθοδήγηση των εκπαιδευτι-
κών όσο και με την αυθόρμητη εμπλοκή των ίδιων των μαθητών μέσα από 
την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων.

Επομένως, η διαφορετικότητα σαν θέμα της εργασίας ορίζεται ως η 
ύπαρξη κάποιου ιδιαίτερου χαρακτηριστικού στοιχείου, το οποίο κάνει το 
άτομο που το κατέχει να παρεκκλίνει από την πλειοψηφία. Το στοιχείο αυ-
τό μπορεί να σχετίζεται είτε με τη πολιτισμική, γλωσσική ή κοινωνική ταυ-
τότητα κάποιου, είτε με κάποιο στοιχείο του χαρακτήρα του, είτε ακόμα και 
με κάποιο στοιχείο της εξωτερικής του εμφάνισης. 

ΠΑρΟυΣΙΑΣΗ ΤΩΝ βΙβΛΙΩΝ 

Θέμα 
Το κοινό θέμα που προσεγγίζουν όλα τα βιβλία, που επιλέχθηκαν για αυ-
τή την εργασία είναι το θέμα της ετερότητας του άλλου. Οι διαφορές τους 
εστιάζονται στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν το θέμα της διαφορε-
τικότητας καθώς και στο στοιχείο της διαφορετικότητας των πρωταγωνι-
στών. Στη συνέχεια, θα παρατεθούν λίγα λόγια για το κάθε βιβλίο ξεχωρι-
στά. Πρώτα από όλα, το βιβλίο Η Μιμή με τα μεγάλα αφτιά της Kester Schlenz 
είναι ένα παιδικό ανάγνωσμα με κύριο θέμα τη διαφορετικότητα και το πώς 
αυτή αντικατοπτρίζεται στην ψυχολογία του ίδιου του παιδιού καθώς και 
τον τρόπο που αντιμετωπίζεται το παιδί από τους συνομηλίκους και το φι-
λικό του περιβάλλον. 

Στο επόμενο βιβλίο, Ένα αβγό από αλλού, η διαφορετικότητα προσεγγί-
ζεται με μια ανατρεπτική οπτική. Ένα μικρό αβγό πέφτει από τον ουρανό. 
Όταν το αβγό σπάει αποκαλύπτεται ένα ζωάκι διαφορετικό από τα υπό-
λοιπα, ο μικρός Ούμπου και κανείς δεν μπορεί να το αναγνωρίσει. Ο ίδιος 
ο πρωταγωνιστής ξεκινά την αναζήτηση της οικογένειάς του και μέσα από 
πολλές περιπέτειες και κινδύνους καταφέρνει να βρει τη μητέρα του, η 
οποία τον ψάχνει και εκείνη. Στη συνέχεια, το σκηνικό αλλάζει και μεταφε-
ρόμαστε στο μακρινό πλανήτη από όπου προέρχεται ο Ούμπου. Στο ση-
μείο αυτό παρατηρείται αντιστροφή ρόλων, καθώς οι διαφορετικοί σε αυ-
τή την περίπτωση είναι τα ζώα που μέχρι πριν κατοικούσαν στη Γη και τώ-
ρα φαίνονται παράξενοι και ξένοι στους κατοίκους του μακρινού γαλαξία. 
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Το βιβλίο Τσιρλιμίγκος, ο ήσυχος Καλικάτζαρος είναι ένα παιδικό ανά-
γνωσμα που παρουσιάζει τις δυσκολίες του πρωταγωνιστή να γίνει όμοι-
ος με τους υπόλοιπους συμμαθητές του και να υπακούσει στους κανόνες 
της χώρας του, καθώς η διαφορετικότητά του σχετίζεται με την αδυναμία 
του να κάνει αταξίες. 

Μια αντίθετη διαφορετική προσέγγιση της διαφορετικότητας παρουσι-
άζεται στο βιβλίο Το παπάκι που δεν του άρεσαν τα ποδαράκια του, στο οποίο 
ο πρωταγωνιστής θέλει να απαλλαγεί από το χρώμα των ποδιών του, και 
τον καθιστούν όμοιο με όλα τα υπόλοιπα παπάκια. Μετά από πολλές προ-
σπάθειες και περιπέτειες, κατορθώνει να πραγματοποιήσει την επιθυμία 
του αγοράζοντας μπλε βατραχοπέδιλα. 

Το όνειρο του σκιάχτρου είναι ένα διαφορετικού είδους παιδικό βιβλίο, εί-
ναι ένα παιδικό έργο προορισμένο για θεατρική σκηνή. Ένα θεατρικό έργο 
που αποτελείται από δύο πράξεις. Η πρώτη πράξη αποτελείται από οκτώ 
σκηνές, έχοντας ως θέμα την ιστορία του σκιάχτρου, τη φιλία του με τα που-
λιά και την παγίδα που του στήνει ο Κυρ-Δίκανος, ο ιδιοκτήτης του κτήμα-
τος. Η δεύτερη πράξη αποτελείται από επτά σκηνές. Στην πρώτη πράξη 
το σκηνικό είναι τοποθετημένο στον εξωτερικό χώρο στο αγρόκτημα του 
Κυρ-Δίκανου. Στη δεύτερη πράξη το σκηνικό αλλάζει τελείως και ο Αχυρού-
λης, το σκιάχτρο βρίσκεται σε έναν κλειστό χώρο, στη φυλακή όπου κατη-
γορείται για χιλιάδες αδικήματα. Η εναλλαγή από τον ανοιχτό χώρο στον 
κλειστό δείχνει και τη μετάβαση των συναισθημάτων και των καταστάσε-
ων που βιώνει. Πιο αναλυτικά, από τον ανοιχτό χώρο της ελευθερίας, της 
ανεξαρτησίας, των όμορφων στιγμών που ζει ο Αχυρούλης έχοντας συνά-
ψει φιλικές σχέσεις με τον Τιτιβούε και τα υπόλοιπα πουλιά που επισκέπτο-
νται το αγρόκτημα του Κυρ-Δίκανου προς αναζήτηση τροφής, μεταφέρεται 
στον κλειστό χώρο της φυλακής που κατ’ επέκταση σηματοδοτεί την αδι-
κία, τον εγκλεισμό και την άσχημη συναισθηματική κατάσταση του πρωτα-
γωνιστή. Στη δεύτερη πράξη του θεατρικού έργου ο Αχυρούλης χάνει την 
ταυτότητα του, δεν είναι πλέον ούτε ένα συνηθισμένο σκιάχτρο όπως όλα 
τα άλλα, αλλά ούτε και ο Αχυρούλης, ένα όνομα που του είχαν δώσει οι φί-
λοι του τα πουλιά. Χάνει την ταυτότητα του και είναι πλέον ο καταδικασμέ-
νος επ’ αριθμόν 701. Καταφέρνει να γλιτώσει από τα δεσμά της φυλακής, 
αφού θα αποδράσει πετώντας όπως του είχαν μάθει οι φίλοι του τα πουλιά. 

Τέλος, το βιβλίο Η τελευταία μαύρη γάτα είναι ένα από τα πιο αντιπρο-
σωπευτικά βιβλία που αποδίδουν με εξαιρετικό τρόπο τη διαφορετικότη-
τα παρουσιάζοντας με γλαφυρότητα τις κοινωνικές αδικίες, το ρατσισμό 
και τις προκαταλήψεις που γεννούν τα συμφέροντα και οι δολοπλοκίες. Ο 
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άδικος αφανισμός μιας φυλής μπορεί να οφείλεται μονό και μόνο σε ένα 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους που τους κάνει να διαφοροποιηθούν από 
τους άλλους, όπως για παράδειγμα στην προκειμένη περίπτωση το μαύ-
ρο χρώμα των γάτων. 

Πρωταγωνιστές 
Η κυριαρχία του ανιμισμού και του ανθρωπισμού επιτρέπει την παρουσία-
ση των ζώων ως έλλογων όντων που διαλέγονται με τους ανθρώπους και 
διεκδικούν από τους θεούς. Ο Αίσωπος, μέσα από την επιλογή του κατάλ-
ληλου «προσώπου-ζώου», ενσαρκώνει τους τύπους της καθημερινής ζω-
ής και εικονογραφεί τις ανθρώπινες αδυναμίες. Πολλές φορές, ο ανθρωπι-
σμός χρησιμοποιήθηκε για να προάγει το κοινωνικό σχόλιο και την κοινω-
νική κριτική με έμμεσο ή άμεσο τρόπο. Στους μύθους του Αισώπου πρω-
ταγωνιστές είναι τα ζώα, ενώ το ηθικό δίδαγμα αφορά μόνο τους ανθρώ-
πους καθώς οι ιδιότητες που δίνονται στα ζώα αντιστοιχούν σε προτερή-
ματα ή μειονεκτήματά τους. (Δρίβα, 2014: 70-71)

Έτσι, οι πρωταγωνιστές στην πλειοψηφία των βιβλίων που μελετώνται 
είναι ζώα, με μοναδική εξαίρεση το βιβλίο Τσιρλιμίγκος, ο ήσυχος Καλικάτζα-
ρος, όπου ο πρωταγωνιστής είναι ένας καλικάτζαρος. 

Στο βιβλίο Η Μιμή με τα μεγάλα αφτιά πρωταγωνίστρια είναι η Μιμή μια 
μικρή ποντικίνα, φαινόμενο σύνηθες, κυρίως όταν το βιβλίο αναφέρεται σε 
μικρές ηλικίες. Στο βιβλίο, Το παπάκι που δεν του άρεσαν τα ποδαράκια του, 
πρωταγωνιστής είναι ένα παπάκι που δεν του αρέσει το χρώμα των ποδιών 
του, το κίτρινο, αντιδρώντας στην ομοιομορφία του συνόλου και αναζητώ-
ντας την ομορφιά της μοναδικότητας. Το βιβλίο αυτό, ουσιαστικά απενοχο-
ποιεί τη διαφορετικότητα στα μάτια των παιδιών- αναγνωστών.

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, στο βιβλίο Το όνειρο του σκιάχτρου πρω-
ταγωνιστής είναι ένα σκιάχτρο, ο Αχυρούλης. Στο βιβλίο αυτό απεικονίζεται 
η μοναξιά και η απομόνωση που βιώνουν οι ήρωες που δεν είναι όμοιοι με 
κανέναν και καταλήγουν αργά ή γρήγορα στο περιθώριο. Τέλος, ο πρωτα-
γωνιστής του βιβλίου Η τελευταία μαύρη γάτα είναι ένας μαύρος κεραμιδό-
γατος, αδέσποτος που τρέφεται από τους σκουπιδοτενεκέδες και κοιμάται 
στους δρόμους. Η ταυτότητά του γίνεται αντιληπτή εξαρχής και προσδιο-
ρίζεται κυρίως από τη γλώσσα του δρόμου που χρησιμοποιείται διάσπαρ-
τη σε όλο το βιβλίο. Το μαύρο του χρώμα παίζει καταλυτικό ρόλο στην πλο-
κή της ιστορίας. Τα κοινά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει ο πρωταγωνι-
στής με τις γάτες που εξαφανίστηκαν είναι ότι, «όλες αυτές οι γάτες δεν εί-
χαν κανένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα εκτός από ένα: Ένα μόνο. Το 
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χρώμα τους. Το μαύρο, κατάμαυρο χρώμα τους.», (Τριβιζάς, 2001: 13) στοι-
χείο δεισιδαιμονίας και ρατσισμού σε μια κοινωνία φόβου.

Εικονογράφηση 
Η εξωτερική εμφάνιση ενός βιβλίου αποτελεί σημαντικό παράγοντα, που επη-
ρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις αναγνωστικές προτιμήσεις κάθε ηλικίας. Όπως έχει 
προταθεί «Η ύπαρξη πλούσιας εικονογράφησης σε λογοτεχνικά έργα λειτουργεί 
απωθητικά για τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων του δημοτικού, επειδή ταυτίζουν 
τις πολλές εικόνες με βιβλία που προορίζονται για μικρότερες ηλικίες. Για αυτό το 
λόγο, τα μεγαλύτερα παιδιά απαξιούν να πιάσουν στα χέρια τους βιβλία με πλούσια 
εικονογράφηση ανεξάρτητα από το περιεχόμενο τους.» (Καρπόζηλου, 1994: 40)

Η εικόνα με το κείμενο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη στο παιδικό λογοτεχνι-
κό βιβλίο. Ωστόσο, η εικόνα ως μεμονωμένο στοιχείο εκτός από αισθητική έχει 
και γνωστική λειτουργία. Το παιδί μέσα από την εικόνα που συνοδεύει τη λεκτι-
κή περιγραφή έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τον κόσμο. Η εικόνα σε ένα παι-
δικό λογοτεχνικό βιβλίο μπορεί να έχει διπλό ρόλο. Πιο αναλυτικά, μια εικόνα 
μπορεί να δίνει περισσότερες πληροφορίες από όσες δίνει το κείμενο, ή λιγότε-
ρες με σκοπό να δώσει ερέθισμα στο παιδί- αναγνώστη να σκεφτεί και να βρει 
μόνο του τη λύση του προβλήματος, του μυστηρίου κ.ο.κ. (Ψαράκη, 1993: 129) 

Η εικονογράφηση του βιβλίου Η Μιμή με τα μεγάλα αφτιά επιμένει και επε-
ξηγεί την ψυχολογική κατάσταση της Μιμής αφού για να κάνει πιο σαφή τη λύ-
πη και την άσχημη συναισθηματική της κατάσταση χρησιμοποιεί δύο ολοσέ-
λιδες εικόνες. Επομένως, η εικονογράφηση του βιβλίου σκιαγραφεί λεπτομε-
ρώς την πλοκή, προωθεί τη δράση, καθώς μερικές εικόνες προηγούνται από 
την ίδια την ιστορία με αποτέλεσμα να εξάπτει το ενδιαφέρον του αναγνώστη 
και να βοηθάει τη φαντασία του. 

Όσον αφορά το βιβλίο Ένα αβγό από αλλού η εικονογράφηση είναι αρκε-
τά προσεγμένη και εξυπηρετεί την εναλλαγή του σκηνικού, δηλαδή το χρόνο 
που τα γεγονότα διαδραματίζονται στη Γη και πότε μακριά από αυτή, σε έναν 
απομακρυσμένο γαλαξία.

Η εικονογράφηση του βιβλίου Τσιρλιμίγκος, ο ήσυχος Καλικάτζαρος είναι 
πλούσια και συνοδεύει το κείμενο σε κάθε σελίδα. Ακόμα, στο σημείο όπου 
διαδραματίζονται οι επιδρομές που έκαναν τα καλικατζαράκια στη Γη, η εικο-
νογράφηση εμπλουτίζει το κείμενο και εξάπτει τη φαντασία και τα συναισθή-
ματα του αναγνώστη. 

Στο βιβλίο Η τελευταία μαύρη γάτα η εικονογράφηση που χρησιμοποι-
είται είναι φειδωλή, τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στις εικόνες είναι 
το άσπρο και το μαύρο και το κάθε κεφαλαίο κλείνει με σκίτσο που απεικο-
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νίζει την πιο σημαντική σκηνή του κεφαλαίου. Αυτό, σχετίζεται κυρίως με 
το γεγονός ότι το συγκεκριμένο βιβλίο προορίζεται για μεγαλύτερης ηλι-
κίας αναγνώστες και το ογκώδες κείμενο δεν αφήνει περιθώρια για περαι-
τέρω εικονογράφηση. 

Στην περίπτωση του βιβλίου Το παπάκι που δεν του άρεσαν τα ποδαράκια 
του η εικονογράφηση είναι πλούσια και συνοδεύει αρμονικά το κείμενο αφού 
όλη η ιστορία παρουσιάζεται και μέσα από εικόνες, γεγονός το οποίο βοηθά 
και τα παιδιά μικρότερης ηλικίας να το «διαβάσουν». 

Τέλος, η εικονογράφηση του βιβλίου Το όνειρο του σκιάχτρου παρουσιά-
ζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η ιστορία εμπλουτίζεται συνεχώς από δύο ειδών 
εικόνες, έγχρωμες, δοσμένες με μια πιο ελεύθερη τεχνοτροπία σχεδόν σαν 
να έχουν αποδοθεί από παιδιά και από εικόνες ασπρόμαυρων σκίτσων, μό-
νο με το περίγραμμά τους. 

Θέμα Ιδιαιτερότητας Πρωταγωνιστή 
Το θέμα της διαφορετικότητας προσεγγίζεται από διαφορετικές οπτικές γω-
νίες σε κάθε βιβλίο και με τρόπο μοναδικό. Πιο αναλυτικά, στο βιβλίο Η Μιμή 
με τα μεγάλα αφτιά η Μιμή έχει ένα διαφορετικό χαρακτηριστικό γνώρισμα 
που την κάνει να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα ποντικάκια του δάσους και αυ-
τό είναι τα μεγάλα, σχεδόν τεράστια αφτιά της. Το γεγονός ότι η ιδιαιτερότη-
τα της Μιμής εμφανίζεται από την αρχή της ιστορία θέτει το θέμα της διαφο-
ρετικότητας στο επίκεντρο της ιστορίας, «Τα δύο τεράστια αφτιά της την έκα-
ναν ξεχωριστή» (Schlenz, 2000: 1). Αυτή η δήλωση αποτελεί και τον κεντρικό 
άξονα της ιστορίας. Πάνω σε αυτό το μοτίβο χτίζεται όλη η ιστορία της πρω-
ταγωνίστριας Μιμής.

Το βιβλίο Ένα αβγό από αλλού προσεγγίζει τη διαφορετικότητα, με γνώμο-
να πολλές πτυχές όπως είναι η διαφορετική προέλευση, η διαφορετική όψη, 
μορφή και γλώσσα του πρωταγωνιστή και αυτό είναι εμφανές από την πρώ-
τη κιόλας παράγραφο του βιβλίου. Όταν το αβγό σπάει η μαμά Φρουφρού 
αντιλαμβάνεται ότι ο Ούμπου δεν είναι δικό της παιδί αφού μιλάει διαφορε-
τικά, σε αντίθεση με τα μικρά της που έλεγαν «Γεια σου Μαμά», ο Ούμπους 
έλεγε «Γεια σου Μουμού» (Γκλίτς, 2000: 1-2). Στην αρχή προσπαθεί να τον δι-
δάξει, απογοητεύεται όμως και μέσα από αλλεπάλληλα συμβάντα κατανοεί 
ότι δεν είναι δικό της παιδί. Ο μικρός ήρωας μη γνωρίζοντας την ταυτότητά 
του ξεκινάει μια περιπέτεια με σκοπό να βρει την οικογένεια του και γενικό-
τερα να ικανοποιήσει την ανάγκη ότι ανήκει κάπου και ότι υπάρχουν και άλ-
λοι όμοιοί του με τα ίδια χαρακτηριστικά. Το θέμα της αναζήτησης της κατα-
γωγής του ήρωα, αποτελεί και τον κεντρικό άξονα της ιστορίας. 
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Ο Τσιρλιμίγκος, ο ήσυχος καλικάντζαρος είναι ένα βιβλίο που ξεκινάει με πρω-
τοπρόσωπη αφήγηση, ο αφηγητής και ο ήρωας ταυτίζονται σε αντίθεση με τα 
βιβλία Η Μιμή με τα μεγάλα αφτιά και Ένα αβγό από αλλού που έχουν τριτοπρό-
σωπη αφήγηση. Το βιβλίο ξεκινάει με την παρουσίαση του Τσιρλιμίγκου και 
τον αυτοπροσδιορισμό του, δίνοντας κάποια αρχικά στοιχεία που θα βοηθή-
σουν στην εξέλιξη της ιστορίας και πιο συγκεκριμένα θα γίνουν ξεκάθαρες οι 
διαφορές του σε σχέση με τους υπόλοιπους καλικάντζαρους αλλά και με τους 
ανθρώπους. Αρχικά, η πρώτη διαφορά έγκειται στη διαφορετικότητα του ονό-
ματός του «Οι φίλοι μου με φωνάζουν Τσιρλή. Θα μου πείτε τι περίεργο όνομα που 
έχω, όμως εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος. Είμαι ένας καλικάντζαρος!» (Βασιλείου, 
2000: 1). Η δεύτερη διαφορά εμφανίζεται σε σχέση με τους υπόλοιπους κα-
λικάντζαρους και είναι ότι «Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους καλικάντζαρους. Εί-
μαι ένας ήσυχος καλικάντζαρος» (Βασιλείου, 2000: 1). Μέσα από αυτές τις δη-
λώσεις αυτοπροσδιορίζεται και δίνει στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ύπαρ-
ξή του και πιο συγκεκριμένα αναδεικνύουν πτυχές του εαυτού του και τα ιδι-
αίτερα χαρίσματά του.

Στο παιδικό βιβλίο Το παπάκι που δεν του άρεσαν τα ποδαράκια του παρου-
σιάζεται το θέμα της διαφορετικότητας από μια πρωτότυπη οπτική γωνία. Γί-
νεται λόγος για μια διαφορετική προσέγγιση της ετερότητας, καθώς ο πρωτα-
γωνιστής αντιδρά στην ομοιομορφία του συνόλου προσπαθώντας με ποικί-
λους τρόπους να πετύχει τη διαφορετικότητα του. Το μικρό παπάκι, έρχεται να 
μετατρέψει τα δεδομένα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα υπό μελέτη παιδικά βι-
βλία, καθώς δεν μπορεί να αποδεχτεί τον εαυτό του και το υπόλοιπο κοινω-
νικό σύνολο θέλοντας να αλλάξει κάποιο από τα κύρια χαρακτηριστικά του. 
Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει μια διαφορετική οπτική καθώς ο πρωταγωνιστής 
αναζητά το διαφορετικό, το αλλιώτικο που δεν μπορεί να περάσει ούτε κατά 
διάνοια, από το μυαλό των υπολοίπων. Είναι, λοιπόν, ένας διαφορετικός πρω-
ταγωνιστής συγκριτικά με τα υπόλοιπα βιβλία που προηγήθηκαν, στα οποία 
οι πρωταγωνιστές έχουν ένα στοιχείο που τους κάνει να διαφέρουν από τους 
ομοίους τους, όπως για παράδειγμα η Μιμή και ο Τσιρλιμίγκος και αυτό αυτό-
ματα τους τοποθετεί σε θέση μειονεκτική σε σχέση με τους άλλους.

Η διαφορετικότητα στο θεατρικό έργο Το όνειρο του σκιάχτρου έγκειται στην 
εξωτερική εμφάνιση του βασικού ήρωα και στο πώς αυτή επιδρά στην άποψη 
που δημιουργούν οι άλλοι για αυτόν και στο πώς επηρεάζει τις ανθρώπινες σχέ-
σεις, γενικότερα. Αρχικά, η εξωτερική εμφάνιση του σκιάχτρου, δημιούργημα 
του Κυρ-Δίκανου για να φοβίζει τα πουλιά στο αγρόκτημά του, είναι άσχημη 
και τρομακτική. Τα πουλιά αποφεύγουν και φοβούνται το σκιάχτρο γιατί είναι 
διαφορετικό από εκείνα και επιπλέον γιατί φαίνεται απειλητικό, και στην όψη 
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άσχημο και επικίνδυνο. Στο σημείο αυτό, γίνεται εμφανής η σχέση μεταξύ του 
«φαίνεσθαι» και του «είναι», ένα θέμα γνωστό ήδη από την Ελένη του Ευριπίδη. 
Το «φαίνεσθαι» είναι η εξωτερική εμφάνιση του σκιάχτρου, που είναι άσχημο 
και κάνει τα πουλιά να φοβούνται, ενώ το τι πραγματικά είναι, διαφέρει, αφού 
είναι ένα καλόκαρδο σκιάχτρο και επιδιώκει τη φιλία των πουλιών.

Επιπλέον, η διαφορετικότητα φαίνεται ξεκάθαρα και στην έβδομη σκηνή 
της πρώτης πράξης του θεατρικού έργου, όταν ο Κυρ-Δίκανος προσπαθεί να 
στήσει παγίδα στον Αχυρούλη για να ανακαλύψει τι συμβαίνει στο αγρόκτημα 
του και που οφείλονται οι αποτυχημένες προσπάθειες του στο κυνήγι. Όταν 
ψάχνει τρόπο για να προσεγγίσει το σκιάχτρο και να μάθει τι ακριβώς συμβαί-
νει, αποφασίζει να μεταμφιεστεί σε σκιάχτρο ούτως ώστε ο πρωταγωνιστής 
να τον εμπιστευτεί και να του ανοίξει την καρδιά του. Ο Αχυρούλης βλέποντας 
τον Κυρ-Δίκανο μεταμορφωμένο σε σκιάχτρο του λέει τι πραγματικά συμβαίνει 
και πως βοηθάει τους φίλους του τα πουλιά να μην πέσουν θύματα στα σκάγια 
του Κυρ-Δίκανου. Το σκιάχτρο εμπιστεύεται τον Κυρ-Δίκανο επειδή είναι μετα-
μορφωμένος σε σκιάχτρο και νιώθει οικειότητα και εμπιστοσύνη, γιατί όπως 
αναφέρεται και στο Συμπόσιο και του Πλάτωνα, «όμοιος ομοίω αεί πελάζει», ο 
όμοιος πάντα τον όμοιό του πλησιάζει. 

Η τελευταία μαύρη γάτα του Ευγένιου Τριβιζά αποτελεί το μανιφέστο κατά 
της διαφορετικότητας, κατά των προκαταλήψεων, των δεισιδαιμονιών, κατά 
των διακρίσεων κοινωνικών, χρωματικών και παντός είδους, κατά της ετερό-
τητας και του ρατσισμού. Πρόκειται για μια ιστορία που από την αρχή κιόλας 
δείχνει το διαχρονικό της χαρακτήρα «Σας τα λέω όλα αυτά γιατί εδώ στο νησί 
μας, όπως κι αλλού, οι γάτες ξεχνάνε, οι άνθρωποι ξεχνάνε και η τρέλα δεν θέλει πο-
λύ να φουντώσει πάλι φτου ξανά και από την αρχή.» (Τριβιζάς, 2001: 12). Στο συ-
γκεκριμένο βιβλίο, ο πρωταγωνιστής βιώνει την απόρριψη λόγω του χρώμα-
τός του καθώς οι μαύρες γάτες, όπως όλοι είχαν αρχίσει να πιστεύουν με βάση 
τις προκαταλήψεις και τις δεισιδαιμονίες, προκαλούσαν γρουσουζιά και ευθύ-
νονταν για όλα τα άσχημα γεγονότα που συνέβαιναν. Ο ρατσισμός που βιώνει 
ο πρωταγωνιστής άλλοτε είναι συγκαλυμμένος και άλλοτε εμφανής. Το πρώ-
το κρούσμα απόρριψης λόγω χρώματος έρχεται από την Γκρατσιέλα «Εγώ σε 
αγαπώ… δεν λέω. Το χρώμα σου είναι που με προβληματίζει.» (Τριβιζάς, 2001: 
125) και στη συνέχεια από όλη την κοινωνία που προσπαθεί να εξοντώσει κά-
θε γάτα μαύρου χρώματος.

Βοηθός- Προστάτης 
Ο βοηθός-προστάτης είναι ένα πρόσωπο που βοηθάει τον πρωταγωνιστή 
να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του ώστε να κατορθώσει να ξεπεράσει 
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όλα τα εμπόδια και να τελειώσει η ιστορία με ένα ευτυχισμένο και δίκαιο 
τέλος για όλους. Ο βοηθός προστάτης είναι ένα συχνό μοτίβο που έχουμε 
συναντήσει και σε άλλες ιστορίες, δηλαδή κάποιον να έρχεται να βοηθά-
ει τον πρωταγωνιστή είτε έχοντας κάποιο παρόμοιο πρόβλημα είτε με τη 
γνώση και την καλλιέργεια της αποδοχής του διαφορετικού.

Στην παρούσα περίπτωση, στο βιβλίο Η Μιμή με τα μεγάλα αφτιά, συνα-
ντάμε ως προστάτη το βάτραχο, ο οποίος θεωρεί αμελητέο το πρόβλημα 
της Μιμής διότι και ο ίδιος έχει επίγνωση του προβλήματος της από προ-
σωπικό βίωμα, «Σιγά το πράγμα. Δες τις ποδάρες μου! Εμένα πάντως μου αρέ-
σουν τ’ αφτιά σου» (Schlenz, 2000: 6). Ο βάτραχος παρηγορεί και ενθαρρύ-
νει τη Μιμή να βιώσει μια διαφορετική όψη της πραγματικότητας την οποία 
δεν είχε φανταστεί ποτέ. Ο βάτραχος μυεί τη Μιμή στην αποδοχή της δια-
φορετικότητάς της και στη θετική όψη των πραγμάτων, μέσα από τη θέα-
ση των πλεονεκτημάτων που μπορεί να συνεπάγεται αυτή η διαφορετικό-
τητα. Ο Αϊ Βασίλης βοηθάει τον πιο ήσυχο καλικάτζαρο χαρίζοντάς του τον 
σκούφο του. Όλοι νόμιζαν ότι ο Τσιρλιμίγκος έκλεψε τον σκούφο του Αϊ Βα-
σίλη και έκανε τη μεγαλύτερη αταξία από όλους.

Στο βιβλίο Ένα αβγό από αλλού ο Ούμπου στην προσπάθειά του να βρει 
τη μητέρα του, χάνεται στο δάσος και βρίσκεται μόνος και απροστάτευτος 
μπροστά σε ένα μεγάλο κίνδυνο, έναν πεινασμένο κροκόδειλο. Τη στιγ-
μή που κινδυνεύει περισσότερο από ποτέ, εμφανίζεται η μαμά του και τον 
προστατεύει, «Όλα τα ζώα του δάσους ήρθαν τρέχοντας να δουν το τέρας που 
κατάφερε να νικήσει το φοβερό κροκόδειλο. Είδαν μπροστά τους τη μαμά του 
Ούμπου.» (Γκλίτς, 2000: 17).

Στο βιβλίο Το όνειρο του σκιάχτρου ο βοηθός-προστάτης του Αχυρούλη 
είναι ο Τιτιβούε, ο οποίος στην πρώτη πράξη του έργου μαζί με τα υπόλοι-
πα πουλιά ήταν επιφυλακτικός και εχθρικός με το σκιάχτρο επειδή φοβό-
ταν ότι ήθελε να τον βλάψει. Στη συνέχεια, όμως, με τις συνεχόμενες προ-
σπάθειες του σκιάχτρου να δείξει τον πραγματικό του εαυτό κερδίζει τη συ-
μπάθεια και τη φιλία όλων των πουλιών και κυρίως του Τιτιβούε. Στη δεύ-
τερη πράξη του θεατρικού έργου ο Τιτιβούε θα είναι αυτός που θα τον επι-
σκεφτεί στο κελί της φυλακής, θα του συμπαρασταθεί και θα του υποδεί-
ξει τον τρόπο με τον οποίο θα δραπετεύσει. 

Στην περίπτωση του μαύρου γάτου, το ρόλο του βοηθού προστάτη κα-
τέχουν πάρα πολλοί, όπως η Μαριλένα, ο Κοψονούρης, ο Μουτζούρης, ο 
φίλος του ο ποντικός, ο Τρύφωνας, η κυρά Λένη και πολλοί άλλοι. 
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ΣυΜΠΕρΑΣΜΑΤΑ

Όσον αφορά το διδακτικό μήνυμα των παραπάνω βιβλίων, στο βιβλίο Η 
Μιμή με τα μεγάλα αφτιά το αποκορύφωμα της δράσης και πολύ περισσό-
τερο της αποδοχής της ιδιαιτερότητάς της αλλά και του ίδιου της του εαυ-
τού πραγματοποιείται όταν η Μιμή συνειδητοποιεί ότι χάρη στα μεγάλα της 
αφτιά μπορεί να πετάξει. Το δίδαγμα της αποδοχής της διαφορετικότητας 
έρχεται αργά, μέσα από τη σημαντική βοήθεια του βατράχου που βοηθά-
ει τη Μιμή να αντικρύσει ένα νέο κόσμο, στον οποίο έχει θέση και η Μιμή 
με τα μεγάλα της αφτιά. 

Στο βιβλίο Ένα αβγό από αλλού η ανατροπή γίνεται όχι στην αναγνώρι-
ση αλλά στη λύση του μυστηρίου της καταγωγής του μικρού Ούμπους, ο 
οποίος προέρχεται από τον πλανήτη Ούμπουνους και για αυτό δεν μπορεί 
να βρει την οικογένειά του στην Γη, όπου βρέθηκε λόγω της έκρηξης ενός 
ηφαιστείου. Η ανατροπή και η διαφορετική προσέγγιση του θέματος γίνε-
ται όταν τα ζώα που κατοικούν τη Γη, όπως η καμηλοπάρδαλη, η κουκου-
βάγια και ο κροκόδειλος βρίσκονται αναπάντεχα μετά από μια κλωτσιά 
της μαμάς του Ούμπους στην άκρη ενός μικρού γαλαξία. Εκεί στο νέο γα-
λαξία αντιμετωπίζονται οι ίδιοι ως διαφορετικοί, είναι οι άλλοι οι παράξε-
νοι, οι ξένοι. Κατακλύζονται από πληθώρα ερωτήσεων για την ταυτότητα 
και την καταγωγή τους «Ουπό πού ήρθουτε; Πότε βγήκουτε ουπό του ουβγού 
σους; Πώς πίνετε προύσινο γούλου χωρίς προβοσκίδου;» (Γκλίτς, 2000: 23-24).

Στην περίπτωση του βιβλίου Τσιλιμίγκος, ο ήσυχος καλικάτζαρος η λύση 
του προβλήματος του έρχεται από εξωγενείς παράγοντες και χωρίς να κά-
νει ο ίδιος κάποια αταξία. Με τη βοήθεια και τη χρήσιμη παρέμβαση του Αϊ 
Βασίλη, ο Τσιρλιμίγκος καταφέρνει να πάρει το βραβείο για την καλύτερη 
και πιο πετυχημένη αταξία, και να μπορέσει με αυτό τον τρόπο να ενταχθεί 
στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο των καλικάτζαρων. Το διδακτικό μήνυμα 
δε σχετίζεται απόλυτα με τη διαφορετική φύση του Τσιρλιμίγκου, η οποία 
μπαίνει σε δεύτερη μοίρα άλλα με τη συνεχόμενη προσπάθεια του πρωτα-
γωνιστή να καταφέρει να ζήσει σύμφωνα με τις κοινωνικές συμβάσεις της 
χώρας του, χωρίς να έχει καταφέρει να γίνει απόλυτα όμοιος με τους υπο-
λοίπους. Το συγκεκριμένο παιδικό βιβλίο, παρουσιάζει στους μικρούς ανα-
γνώστες τη διαφορετικότητα όχι μόνο ανάμεσα σε ανθρώπους με διαφο-
ρετική συμπεριφορά, όπως ο Τσιρλιμίγκος με τους συμμαθητές του αλλά 
και με διαφορετικές κοσμοθεωρίες. 

Στον αντίποδα των υπόλοιπων βιβλίων, στο βιβλίο Το παπάκι που δεν του 
άρεσαν τα ποδαράκια του ο διδακτικός στόχος σχετίζεται όχι απλώς με την 
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αποδοχή του διαφορετικού, αλλά με τον διακαή πόθο της αναζήτησης του 
διαφορετικού από το παπάκι. 

Στο βιβλίο Το όνειρο του σκιάχτρου το διδακτικό μήνυμα όσον αφορά τη 
διαφορετικότητα είναι συγκαλυμμένο δίνοντας κάποιες απαλές αποχρώ-
σεις στην κύρια αφηγηματική πλοκή. Σε αντίθεση με την περίπτωση του βι-
βλίου Η τελευταία μαύρη γάτα, στο οποίο η διαφορετικότητα καλύπτει όλο 
το έργο με αποκορύφωμα τη συνάντηση του πρωταγωνιστή με τις υπό-
λοιπες γάτες προωθώντας ένα οικουμενικό μήνυμα συναδελφικότητας και 
ενότητας, καθώς προσπαθεί να τις πείσει για τα κοινά τους χαρακτηριστικά 
«Τι θέλεις να πεις; Ότι τις κρίσιμες αυτές ώρες θα μας εγκαταλείψετε στην τύχη 
μας; Γιατί βρε παιδιά; Γάτες δεν είμαστε και εμείς; Τι σημασία έχει που τυχαίνει 
να έχουμε άλλο χρώμα;» (Τριβιζάς, 2001: 194).

Τέλος, μια ακόμα σημαντική σκηνή που τονίζει ότι όταν υπάρχει κοινός 
φόβος και εχθρός, κανένας ρατσισμός και καμία διαφορετικότητα δεν μπο-
ρεί να υφίσταται, αλλά όλοι γίνονται μια γροθιά όπως είναι ο κοινός αγώνας 
που δίνουν όλες οι γάτες όταν θεωρούνται και αυτές αιτία αναποδιάς και 
γρουσουζιάς. Όταν νομίζουν όλοι ότι οι μαύρες γάτες έχουν εξοντωθεί, τα 
πυρά πέφτουν σε όλες τις γάτες του νησιού αφού είναι το δεύτερο στάδιο 
ενός οργανωμένου σχεδίου δολοπλοκίας, συμφερόντων και προσπαθειών 
κάποιων για έναν μόνο στόχο, τον υπέρμετρο πλουτισμό. 

ΤΟ ΤΕΛΟΣ 

Το ευτυχισμένο τέλος είναι κοινός τόπος όλων των παιδικών λογοτεχνικών 
βιβλίων, καθώς το ευτυχισμένο τέλος δίνει τη δυνατότητα στο μικρό ανα-
γνώστη να συνεχίζει να ελπίζει και να διδάσκεται ότι μετά από κάθε αδικία 
πάντα έρχεται η αποκατάσταση της επικρατούσας τάξης, της δικαιοσύνης 
και της ισότητας. Όλα τα βιβλία που μελετήθηκαν για την παρούσα εργα-
σία έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, το ευτυχισμένο τέλος. 

Πιο αναλυτικά, στο βιβλίο Η Μιμή με τα μεγάλα αφτιά το τέλος έρχεται με 
την αποδοχή της Μιμής από τους άλλους. Με αυτό το τέλος έρχεται η λύ-
τρωση, η κάθαρση του μικρού αναγνώστη, αφού ο ήρωας αποδέχεται τον 
εαυτό του, επαναπροσδιορίζεται γίνεται αποδεκτός από όλους τους άλλους 
και καταφέρνει να γίνει ευτυχισμένος έχοντας κερδίσει νέους φίλους: «Τα 
άλλα ζώα χειροκροτούν και φωνάζουν: “Ζήτω! Η Μιμή γελάει! Η Μιμή είναι ευ-
τυχισμένη! Ζήτω! Ζήτω!” Από τότε όλοι ήθελαν να είναι φίλοι της.» (Schlenz, 
2000: 25). Η αντίδραση των υπόλοιπων ζώων που στην αρχή κορόιδευαν 
και απέφευγαν τη Μιμή τώρα έχει εξαλειφθεί και χαίρονται με τη χαρά της 
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Μιμής που πηγάζει από μέσα της και είναι αληθινή. Ο μικρός βάτραχος θα 
είναι παντοτινός φίλος και συμπαραστάτης της αφού «Αυτός την έμαθε να 
αγαπά τον εαυτό της να χαίρεται τη ζωή, να είναι ευτυχισμένη.» (Schlenz, 2000: 
28). Το ίδιο συμβαίνει και στο χαρούμενο τέλος για όλους στο βιβλίο Τσιρ-
λιμίγκος, ο ήσυχος καλικάτζαρος που έρχεται με την αποδοχή του Τσιρλιμί-
γκου: «Μπράβο στον Τσιρλιμίγκο που έκλεψε το σκούφο του Αϊ Βασίλη! Μπρά-
βο στον Τσιρλιμίγκο που έκανε την πιο μεγάλη και δύσκολη αταξία! Μπράβο 
στον πρωταθλητή της φετινής χρονιάς!» (Βασιλείου, 2000: 23).

Παρόμοια κατάληξη υπάρχει και στο βιβλίο Το παπάκι που δεν του άρε-
σαν τα ποδαράκια του. Το τέλος της ιστορίας είναι ευτυχισμένο καθώς το 
παπάκι κατόρθωσε να αποκτήσει αυτό που πραγματικά λαχταρούσε μετά 
από πολλές περιπέτειες και δυσκολίες, άλλο χρώμα ποδαράκια, αγοράζο-
ντας μπλε βατραχοπέδιλα. Ένα ευφυές και διαφορετικό τέλος σε σύγκριση 
με τα υπόλοιπα βιβλία.

Το βιβλίο Ένα αβγό από αλλού έχει ένα διαφορετικό τέλος που κλείνει με 
απανωτά αναπάντητα ερωτήματα που δίνουν την ευκαιρία στο παιδί-ανα-
γνώστη να σκεφτεί διαφορετικά, να βάλει τον εαυτό του στη θέση του άλ-
λου και να κατανοήσει ότι μπορεί να μην είναι ο ίδιος ο «φυσιολογικός» και 
οι άλλοι οι παράξενοι, αλλά ότι μπορεί να ισχύει και το αντίθετο. Ένα τέλος 
ευρηματικό που προβληματίζει το παιδί ώστε να μπορέσει να αποδεχτεί 
το διαφορετικό και να συνειδητοποιήσει ότι ο ίδιος δεν κατέχει μια ανώτε-
ρη θέση ισχύος σε σύγκριση με τους άλλους. 

Το τέλος του θεατρικού έργου Το όνειρο του σκιάχτρου είναι ανατρεπτι-
κό.  Ο Αχυρούλης καταδικάζεται σε θανατική ποινή, όμως με τη βοήθεια και 
τις συμβουλές του φίλου του Τιτιβούε καταφέρνει να δραπετεύσει από τη 
φυλακή όπου άδικα έχει καταδικαστεί. Καταφέρνει, λοιπόν, να εκπληρώσει 
το πιο βαθύ του όνειρο, να πετάξει ψηλά σαν τους φίλους του τα πουλιά. 
Μια ιστορία για την πραγματική φιλία που δε γνωρίζει φραγμούς και δεν 
αντιστέκεται σε εμπόδια, όπως είναι η διαφορετικότητα και η καχυποψία. 

Στο βιβλίο Η τελευταία μαύρη γάτα το τέλος είναι η νίκη που κόστισε τον 
χαμό πολλών γάτων. Η νίκη είναι η απάντηση στο ρατσισμό, στην απόρρι-
ψη του διαφορετικού, στις προκαταλήψεις και τις δεισιδαιμονίες. Οι καλοί 
με κόπο και βάσανα πάντα νικάνε τους κακούς, οι οποίου τιμωρούνται. Η 
δικαιοσύνη που έρχεται με το τέλος της ιστορίας είναι η κάθαρση του ανα-
γνώστη, η ηρεμία ότι πάντα επικρατεί το δίκαιο και το συνετό. Με το τέλος 
αυτό, ένα ευτυχισμένο τέλος για όλους και για τις γάτες αλλά και για τους 
ανθρώπους αφού κατάφεραν με τη βοήθεια των γατιών να απαλλαγούν 
από τα ποντίκια που είχαν κατακλύσει το νησί. Ένα τέλος, που κάνει σαφές 
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το μήνυμα που επιδιώκει να περάσει ο συγγραφέας, ο «διαφορετικός» εί-
ναι ίδιος με μας, έχει τα ίδια πάθη, τις ίδιες αδυναμίες και τις ίδιες ανάγκες. 
Η αποδοχή του διαφορετικού είναι ωφέλιμη για όλους, όπως αντίστοιχα 
και η απόρριψη καταστροφική για όλους. Ακόμα, ένα μήνυμα που έρχεται 
να συμπληρώσει το πρώτο είναι ότι ακόμα και αν ο διπλανός, «ο διαφορε-
τικός», αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα κανένας δεν μας εγγυάται ότι το ίδιο 
πρόβλημα δεν θα εμφανιστεί σε μας αύριο.
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AbstrAct

Diversity is firmly correlated with the social, economic and cultural status 
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of every person. More than essential is to study how diversity has been 
approached in children’s literature. Our goal was to find out how a child-
reader can be familiar with the term diversity in some Greek and also in 
some translated children’s books related with this specific topic. The books 
of our choice are Tsirlimigkos, the quiet elf, (2000) of L. Vasileiou, Mimi with 
big ears, (2000) of S. Kester, An egg from away, (2000) of A. Glitz, The duck 
which didn’t like its feet (1990) and The last black cat (2001) of E. Trivizas. We 
focused in the similarities and the differences of the term diversity and we tried 
to realize the contribution of the illustration, the plot and the characters profiles 
in every book separately.
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Το μάθημα της Λογοτεχνίας ως γέφυρα 
πολιτισμών και αξιών: αναζητώντας το αξιακό 

στίγμα του Αναλυτικού Προγράμματος 
της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Δημήτρης Πάνος

1. Ο ΑξΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΕΣ 
ΑξΙΕΣ, ΣΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

Το μάθημα της Λογοτεχνίας προγραμματικά αναγνωρίζει στις λογοτεχνικές 
κειμενικές μορφές αξιακό ρόλο1. Θα μπορούσε σχηματικά να ισχυριστεί κα-
νείς, με βάση τις κυρίαρχες διατυπώσεις, πως αν το εκπαιδευτικό σύστημα 
αποτελούσε αποκλειστικά το χώρο μετάδοσης γνώσεων και δεξιοτήτων, κα-
τά πάσα πιθανότητα το μάθημα της Λογοτεχνίας δεν θα είχε κανέναν λόγο 
ύπαρξης σε αυτό. Από την άλλη, αν το εκπαιδευτικό σύστημα αποσκοπούσε 
κυρίως στη διαμόρφωση αξιών και συνειδήσεων, η Λογοτεχνία θα μπορού-
σε να λειτουργήσει ως το κύριο όχημα για την επίτευξη των επιδιώξεών του.

Η διαπίστωση αυτή έχει, όπως είναι εύλογο, πολλές αναγνώσεις: μια πρώ-
τη οπτική θα έβλεπε τον εξαιρετικά παρεμβατικό ρόλο που μπορεί να ασκή-
σει η διδασκαλία της Λογοτεχνίας ως ευκαιρία αλλά και ως απειλή∙ μια άλλη 
θα εστίαζε στο ρόλο που το μάθημα της Λογοτεχνίας «επωμίζεται» σε σχέ-
ση με τις προσδοκίες της κοινωνίας για το εκπαιδευτικό γεγονός∙ μια τρίτη 
θα μπορούσε να επισημάνει τον κίνδυνο αποπροσανατολισμού του μαθή-
ματος από την ουσία του λογοτεχνικού φαινομένου καθ’ εαυτό. Όπως κι αν 
τοποθετηθούμε, ωστόσο, απέναντι στη σχέση ανάμεσα στη Λογοτεχνία ως 
μάθημα και στη Λογοτεχνία ως «γνωστικό» αντικείμενο (Φρυδάκη, 2003: 23-
28), είναι φανερό ότι η παραδοχή του «διδακτού» της Λογοτεχνίας (Todor-
ov, 1985: 222) μας αναγκάζει να αναζητήσουμε σημεία τομής ανάμεσα στον 
αναμφισβήτητο αξιακό λόγο που η Λογοτεχνία αρθρώνει και στην αξιακή δι-
άσταση της εκπαιδευτικής πράξης.

1. «Η λογοτεχνία ως μάθημα συνιστά ειδικής ποιότητας μορφωτικό αγαθό που αποσκοπεί όχι τόσο 
στην παροχή γνώσεων όσο στη διαμόρφωση στάσεων και συστήματος αξιών με την καλλιέργεια 
της ευαισθησίας, τον εμπλουτισμό της εμπειρίας και την ανάπτυξη της φαντασίας που παρέχει στο 
μαθητή το λογοτεχνικό κείμενο» (ΕΠΠΣ, 1998: 60)∙ «…να θέσουμε ως πρωταρχική αξία του μαθήματος 
την κριτική στάση απέναντι στις πολιτισμικές παραδόσεις, τις αξίες και τα μηνύματα από όπου κι αν 
προέρχονται» (ΦΕΚ 1562/27.6.2011, τ.Β΄, σ. 21068).
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Το εκπαιδευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται οι εκάστοτε επιλο-
γές για το μάθημα της Λογοτεχνίας είναι ασφαλώς αλληλένδετο με το ευ-
ρύτερο πλαίσιο που επηρεάζει τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής και 
των εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων. Έτσι, το «εκκρεμές» των αξιακών επι-
λογών που κυριάρχησαν στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες, θα μπο-
ρούσαμε –εντελώς σχηματικά– να πούμε ότι παρακολουθεί την γενικότε-
ρη κοινωνική και πολιτική μετάλλαξη από τις αυταρχικές δομές της μετα-
πολεμικής περιόδου στον ιδιόμορφο «εκδημοκρατισμό» της μεταπολίτευ-
σης. Με εκπαιδευτικούς όρους θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι διακρι-
τή μια μετακίνηση από τον εκπαιδευτικό – αξιακό αυταρχισμό προς μια (ελ-
ληνικού τύπου) πρόσληψη των αξιών της «κριτικής παιδαγωγικής». Ο ισχυ-
ρισμός της Φρυδάκη (2008: 16) ότι: 

«Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (…) δεν έχει αναπτύξει με συστη-
ματικό τρόπο προβληματισμούς γύρω από τις κοινές επιθυμητές αξίες, τις 
οποίες θα μπορούσε να μεταφέρει το σχολείο ή, διαφορετικά, γύρω από τα 
ηθικά θεμέλια μιας ανοιχτής πλουραλιστικής κοινωνίας»,

τοποθετεί το πρόβλημα περισσότερο στη βάση των αναγκαίων κριτι-
κών διεργασιών και συναινέσεων που απαιτούνται για τη διαμόρφωση δια-
κριτών αξιακών επιλογών, παρά στο επίπεδο των «μεγάλων» πολιτικών το-
μών και παρεμβάσεων. Από την άποψη αυτή, κάθε αλλαγή προγράμματος 
σπουδών, αποτελεί και μια νέα ευκαιρία για διάλογο πάνω στα επιθυμητά 
και τα αναγκαία χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού γεγονότος.

Από την άλλη μεριά, κανένα νέο πρόγραμμα –ως πρόταση που απα-
ντά σε υπαρκτά ζητήματα και αιτήματα– δεν μπορεί να αγνοεί τις εξελίξεις 
και τα προτάγματα της κοινωνίας στην οποία απευθύνεται. Στην περίπτω-
ση της μελέτης αυτής, ιδιαίτερα μας ενδιαφέρουν μια σειρά από αλλαγές 
στην ανθρωπογεωγραφία του σχολείου που έχουν προκύψει τα τελευταία 
20-25 χρόνια. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το σύγχρονο ελληνικό σχολείο 
έχει πολλά χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν όλο και πιο πολύ στην πολυ-
πολιτισμικότητα (όχι μόνο με την καταγωγική έννοια ή με την προοπτική 
της σταδιακής ενσωμάτωσης των μεταναστευτικών και των προσφυγικών 
ροών, αλλά και με αναφορά στις όλο και περισσότερο αποκλίνουσες πολι-
τισμικές αφετηριακές παραστάσεις των μαθητών που συγκροτούν διαφο-
ρετικές «ταυτότητες μέσα στις ταυτότητες». Δεν πρόκειται για αλλαγές οι 
οποίες επιβάλλουν μόνο κάποιες μεμονωμένες τροποποιήσεις στη διδακτι-
κή μεθόδευση∙ περισσότερο ωθούν σε έναν επαναπροσδιορισμό του σκε-
πτικού με το οποίο προσεγγίζουμε πολλά από τα διδακτικά αντικείμενα, 
ειδικά αυτά που έχουν περισσότερο «ανθρωποκεντρικό» χαρακτήρα. Μια 
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τέτοια οπτική, που οδηγεί τελικά σε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο δι-
αχειριζόμαστε τη σχολική γνώση ευρύτερα, επηρεάζει κατ’ εξοχήν και το 
μάθημα της Λογοτεχνίας, ως αντικείμενο με κομβική βαρύτητα, λόγω της 
ιδιαίτερης γλωσσικής μορφής που υποστασιοποιεί, αλλά και εξαιτίας των 
αξιακών συνδηλώσεων που εύλογα αναδεικνύει. 

Στο πλαίσιο αυτό προσπαθήσαμε να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο 
το μάθημα της Λογοτεχνίας – στις διάφορες μορφές που πήρε κατά το διά-
στημα της περιόδου που προαναφέρθηκε, «τοποθετήθηκε» απέναντι στα 
νέα αυτά κοινωνικοπολιτικά δεδομένα, με όρους αξιακών επιλογών και εμ-
φάσεων.

2. ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Α. Αντικείμενα έρευνας: Για να απαντήσουμε στο ερώτημα που διατυπώθη-
κε, εξετάσαμε τις διάφορες εκδοχές του Αναλυτικού Προγράμματος Σπου-
δών2 του μαθήματος της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από 
το 1998 και μετά: Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΕΠΠΣ) – Πρό-
γραμμα Σπουδών Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (1998-1999) και τη μετεξέ-
λιξή του σε Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠ-
ΠΣ) – Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (2002), 
Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου (2011), Πιλοτικό Πρόγραμ-
μα Σπουδών Λογοτεχνίας για τα Γυμνάσια (2011)3. Συμπεριλάβαμε επίσης 
τον πρόσφατο «εξορθολογισμό» του Προγράμματος της Λογοτεχνίας (Σε-
πτέμβριος 2016), όχι τόσο γιατί κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση (στην 
πραγματικότητα αποτελεί μια μορφή εμπλουτισμού του ισχύοντος προ-
γράμματος με αρχές και ιδέες συμβατές με το ΑΠΣ της Α΄ Λυκείου του 2011 
και με το Πιλοτικό Πρόγραμμα), αλλά γιατί εμπεριέχει ισχυρά προγραμμα-
τικά στοιχεία και επεκτείνει το σκεπτικό αυτό στις γυμνασιακές τάξεις όπου 
μέχρι σήμερα ακολουθούνταν διαφορετική οπτική. Για τα κείμενα αυτά έγι-

2. Στη συγκεκριμένη εργασία εστιάσαμε στον «πυρήνα» των ΑΠΣ, δηλαδή στα κανονιστικά κείμενα 
που συγκροτούν τις «προγραμματικές» τους δηλώσεις. Δεν ασχοληθήκαμε με τις άλλες έμμεσες 
εκδοχές προγράμματος, όπως π.χ. βιβλίο Καθηγητή, Οδηγίες για τη Διδασκαλία, βιβλία μαθητή, λοιπό 
υποστηρικτικό υλικό ή άλλες ρυθμιστικές αποφάσεις και εγκυκλίους. Ασφαλώς μια τέτοια μελέτη, 
που υπερβαίνει τα όρια αυτού του κειμένου, θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον, πρώτα απ’ όλα με όρους 
σύγκρισης και αντιστοίχισης – ακριβώς διότι έχει κατ’ επανάληψη επισημανθεί το πρόβλημα της 
«αναντιστοιχίας» ανάμεσα στα επίπεδα του ΑΠΣ (ενδεικτικά: Φλουρής, 1995∙ Πάνος, 2001α: 53-55) και 
των συνεπειών που αυτή έχει. 
3. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει το ότι ενώ τα κείμενα του 1998-2003 αναφέρονται σε «Νεοελληνική 
Λογοτεχνία», τα προγράμματα του 2011 σχεδιάζονται για τη διδασκαλία της «Λογοτεχνίας» – αλλαγή 
στην έμφαση με σαφή πρόθεση, η οποία θα παρουσιαστεί στη συνέχεια του κειμένου. 
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νε ποιοτική ανάλυση λόγου σε επίπεδο νοήματος και διαμορφώθηκαν κα-
τηγορίες ανάλυσης για τις άμεσες ή έμμεσες αξιακές δηλώσεις που εντοπί-
στηκαν (Bruce, 2001: 240 κ.ε.∙ Robson, 2010: 416-424).

Β. Οι τρεις εποχές του μαθήματος της Λογοτεχνίας: Μια πρώτη γενική 
εικόνα που προκύπτει από την απλή ακόμη ανάγνωση των κανονιστικών 
κειμένων του μαθήματος, αφορά την εξέλιξη του τρόπου με τον οποίο τα 
Αναλυτικά Προγράμματα προσεγγίζουν τη Λογοτεχνία ως διδακτικό αντι-
κείμενο και, συνακόλουθα, των κύριων επιδιώξεων που προκύπτουν από 
αυτήν την οπτική. Σχηματικά και με μεγάλο βαθμό αφαίρεσης θα μπορού-
σαμε να πούμε ότι εντοπίζονται τρεις φάσεις στην πορεία του μαθήματος:

- Τα προγράμματα4 πριν από το 1998, τα οποία βασίζονται (με μικρές, 
εσωτερικές κυρίως, ενδιάμεσες παρεμβάσεις) στην προσπάθεια που έγι-
νε από το 1976 κ.ε. και εκφράστηκε με την παρουσίαση σειράς ανθολογί-
ων για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου. Κύριο χαρακτηριστι-
κό αυτής της φάσης –που αποτέλεσε τομή για το μάθημα της Λογοτεχνί-
ας, καθώς το απάλλαξε σε πολύ σημαντικό βαθμό από τον «φρονηματιστι-
κό» χαρακτήρα που το διέκρινε ως τότε, και σημείο αναφοράς για όλες τις 
μεταγενέστερες προσπάθειες– είναι ότι για πρώτη φορά το κριτήριο της 
επιλογής κειμένων είναι σαφές, διακριτό και ενδολογοτεχνικό, υπερισχύ-
οντας σε σχέση με κάθε άλλο κριτήριο: το κριτήριο της «λογοτεχνικότη-
τας», σε συνδυασμό με την «λογοτεχνική ποιότητα» του επιλεγόμενου κει-
μένου, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές∙ επιτρέπουν έτσι μια ου-
σιαστική ανανέωση σε θέματα και συγγραφείς, καθώς και την άντληση κει-
μένων από την πιο πρόσφατη λογοτεχνική δημιουργία. Πέρα όμως από το 
διέπον κριτήριο, η οπτική για τη Λογοτεχνία ως «σχολικό» αντικείμενο, θέ-
τει άλλη μια παράμετρο: η Λογοτεχνία προσεγγίζεται ως ένα πολιτισμικό 
αγαθό που μας ενδιαφέρει για τη συγκρότηση της εθνικής και πολιτισμικής 
ταυτότητας των μαθητών∙ συνεπώς, μεγάλο μέρος της στοχοθέτησης, του 
σχεδιασμού και της μεθόδευσης του μαθήματος δεν μπορεί παρά να αφο-
ρά την ανάδειξη της σχέσης της λογοτεχνικής δημιουργίας με την ιστορι-
κή πορεία του ελληνικού έθνους και της διαδικασίες συγκρότησης της πο-
λιτισμικής του αυτοσυνειδησίας. 

- Με το Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (1998) και το Πρόγραμ-
μα Σπουδών που το ακολουθεί (1999), αλλά και με το Διαθεματικό Ενιαίο 
Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (2002), το τοπίο αλλάζει – όχι όμως ρι-

4. Για τα προγραμματικά κείμενα της περιόδου εκείνης μάλλον είναι αδόκιμο να χρησιμοποιήσουμε 
τον όρο «Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών», λόγω των χαρακτηριστικών τους που δεν στοιχούν 
στην νεότερη αυτή έννοια.
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ζικά, καθώς επικρατεί μια λογική συμβιβασμών με το παρελθόν: ναι μεν η 
δομή του προγράμματος ακολουθεί τα σύγχρονα πρότυπα σύνθεσης ενός 
curriculum, ασφαλώς η οργάνωση του μαθήματος και οι στοχοθετικές και 
διδακτικές επιλογές που προτείνονται είναι πολύ πιο επεξεργασμένες, αλ-
λά η όλη προσπάθεια επιχειρείται να υλοποιηθεί με παλιά υλικά: τα σχολι-
κά εγχειρίδια παραμένουν ίδια (για το Λύκειο και μετά το 2001), και το σκε-
πτικό εξακολουθεί να κινείται σε μια μάλλον πολιτισμική εθνοκεντρική λο-
γική (τουλάχιστον για το ΕΠΠΣ, γιατί το ΠΣ και το ΔΕΠΠΣ προσπαθούν να 
εισαγάγουν και στοιχεία κειμενοκεντρικής ανάγνωσης που αναγνωρίζουν 
την κειμενική αυτοτέλεια και το απαλλάσσουν από μέρος του «μορφωτι-
κού» του ρόλου5). 

- Η τρίτη περίοδος στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του μαθήματος 
έχει ξεκινήσει το 20116 με το πρόγραμμα της Α΄ Λυκείου, αλλά η εικόνα δεν 
είναι ακόμη ξεκάθαρη για το αν το σκεπτικό αυτό θα γενικευτεί ή όχι. Η μο-
ναχική πορεία ενός προγράμματος τόσο διαφορετικού σε μια μόνο τάξη –
νησίδα διαφορετικότητας σε ένα αναντίστοιχο προγραμματικό τοπίο στις 
άλλες τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου– προϊδέαζε μέχρι τις αρχές της φετινής 
σχολικής χρονιάς (2016-17) για την βαθμιαία «απόσυρσή» του∙ το ίδιο και 
η «παραμονή» του Πιλοτικού προγράμματος για το Γυμνάσιο στα μεμονω-
μένα σχολεία όπου δοκιμάστηκε. Ο «εξορθολογισμός» της σχολικής ύλης 
που ανακοινώθηκε (Σεπτέμβριος 2016) έδειξε, από την άλλη, ότι η οπτική 
του προγράμματος αυτού είναι πιθανό στο άμεσο μέλλον να αποτελέσει το 
κύριο πλαίσιο για την οργάνωση του μαθήματος της Λογοτεχνίας σε όλες 
της τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τι συνιστά τον καινοτόμο χαρακτήρα της περιόδου αυτής; Πολύ συνο-
πτικά θα μπορούσαμε να αναφερθούμε i. στην κατάργηση της ιστορικο-

5. Κάνοντας λόγο για τα τρία αυτά κείμενα, τα αντιμετωπίζουμε ως ενιαία κανονιστική δομή αν και σε 
αρκετά σημεία μιλούν για παρόμοια θέματα άλλοτε με παρεμφερείς αλλά όχι όμοιους τρόπους ή όρους, 
και άλλοτε με διαφορετικές και αποκλίνουσες προσεγγίσεις. Εξάλλου –ενδεικτικό της πολυτυπίας 
με την οποία διαμορφώνεται ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός στη χώρα μας– πέρα από τα κύρια αυτά 
κείμενα αναφοράς με τα οποία ασχοληθήκαμε, εμφανίζονται την ίδια περίοδο –και σε σχέση με αυτά– 
και μια σειρά από άλλες μεγαλύτερης ή μικρότερης έκτασης επαναδιατυπώσεις ή τροποποιήσεις σε 
διαφόρων ειδών και επιπέδων κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Οδηγίες κ.λπ.).
6. Όπως είναι γνωστό, το Πρόγραμμα αυτό, αν και παρουσιάζεται μόνο στην Α΄ Λυκείου, εντούτοις 
βασίζεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό, ο οποίος εν μέρει μόνο αποκαλύπτεται στο Πιλοτικό Πρόγραμμα 
του Γυμνασίου του 2011. Βλ. σχετικά τα συλλογικά έργα των Β. Αποστολίδου & Ε. Χοντολίδου, Ε. (επιμ.) 
(1999). Λογοτεχνία και Εκπαίδευση. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός και Β. Αποστολίδου, Β. 
Καπλάνη & Ε. Χοντολίδου (επιμ.). (2000). Διαβάζοντας Λογοτεχνία στο σχολείο…. Αθήνα: Τυπωθήτω – 
Γιώργος Δαρδανός, τα οποία αποτελούν τις «μήτρες» θεωρητικού προβληματισμού και δοκιμαστικού 
σχεδιασμού του προγράμματος από την ίδια ουσιαστικά συγγραφική ομάδα, η οποία με συνέπεια επί 
15 και πλέον χρόνια ακολούθησε ενιαίο σκεπτικό, ερευνητική οπτική και σχεδιαστική μεθοδολογία.
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κεντρικής δομής του μαθήματος και την αντικατάστασή της από μια σειρά 
από άλλες κυρίαρχες οπτικές για τη Λογοτεχνία, πιο απαιτητικές αλλά και 
πιο συμβατές προς τις σύγχρονες λογοτεχνικές θεωρίες (η Λογοτεχνία ως 
μέσο κατανόησης του κόσμου και του πολιτισμού, ως αναγνωστικό και αι-
σθητικό αγαθό, ως «τόπος» καλλιέργειας της κριτικής κατανόησης)∙ ii. στην 
οργάνωση του μαθήματος στη βάση θεματικών ενοτήτων που γίνονται αντι-
κείμενο επεξεργασίας σε εύρος σχολικού χρόνου, επιτρέποντας την εμβά-
θυνση και τη σύγκριση ως προς ποικίλους ενδο- και εξωκειμενικούς άξο-
νες∙ iii. στην παραχώρηση αυξημένου βαθμού αυτονομίας και αυτοτέλει-
ας στον εκπαιδευτικό, προκειμένου να επιλέξει και να οργανώσει σύμφω-
να με κριτήρια που αφορούν τον ίδιο και την καθεμιά τάξη χωριστά το πε-
ριεχόμενο και τη διαδικασία προσέγγισης της θεματικής ενότητας. Καθώς 
όλες αυτές οι προγραμματικές επιλογές συνοδεύονται από μεθοδολογικά 
επίκαιρες υποδείξεις (έμφαση στη μέθοδο project και τη χρήση σύγχρονων 
τεχνολογιών, υποστηρικτικό υλικό, προτεινόμενες δράσεις και δραστηριό-
τητες), μπορούμε σαφώς να μιλήσουμε για μια διαφορετική άποψη για το 
τι σημαίνει «διδάσκω Λογοτεχνία».

3. Η ΑξΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟυ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: ΑΠΟ ΤΗ 
ΝΕΟΤΕρΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΝΕΟΤΕρΙΚΟΤΗΤΑ

Η συστηματικότερη επεξεργασία των αξιακών χαρακτηριστικών των τριών φά-
σεων για τις οποίες έγινε λόγος παραπάνω, αναδεικνύει τέσσερις κύριες κατη-
γορίες ανάλυσης, οι οποίες διακρίνονται στα κύρια κανονιστικά κείμενα αναφο-
ράς: αξίες σχετικές με την ιστορικότητα και τον «χρόνο» του κειμένου, αξίες σχε-
τικές με την υποκειμενικότητα του αναγνώστη/ερμηνευτή, αξίες που αφορούν 
τη σχέση κειμένου και πολιτισμικής ταυτότητας, αξίες σχετικές με τη κατανόη-
ση και την ανοχή προς το διαφορετικό. 

Α. Αξίες σχετικές με την ιστορικότητα και τον «χρόνο» του κειμένου: Ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον έχει η διαφοροποίηση του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζεται 
το κείμενο σε σχέση με τις ιστορικές και χρονικές συνδηλώσεις του. Σταδιακά, 
καθώς προχωρούμε προς τα νεότερα ΑΠΣ, η αντίληψη για την ιστορικότητα του 
κειμένου γίνεται πιο σύνθετη και απαιτητική: το κείμενο παύει να αποτελεί τεκ-
μήριο εθνικής ιστορίας ή πειστήριο πολιτισμικής υπεροχής, και αντιμετωπίζεται 
ως αφετηρία για μια πιο διεισδυτική ματιά στον κόσμο της ιστορικής «ρευστό-
τητας» και του ερμηνευτικού «χρόνου». Έτσι, από το σημείο αφετηρίας της με-
ταπολίτευσης (η Λογοτεχνία ως εθνοκεντρική πολιτισμική αναφορά), φτάνουμε 
σε μια προσέγγιση πολύ πιο «υποψιασμένη» για τις σύγχρονες λογοτεχνικές θε-
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ωρίες και την οπτική θεωρητικών όπως ο o Iser ή ο Ingarden: η Λογοτεχνία δεν 
είναι «αψευδής μαρτυρία», αλλά αναγιγνώσκεται «εν χρόνω»∙ και ο χρόνος του 
κειμένου συναιρείται με την ιστορικότητα του αναγνώστη ώστε να παραγάγουν 
ερμηνεία. Έτσι σταδιακά οδηγούμαστε στον τονισμό αξιών όπως η σημασία του 
ιστορικού βάθους, η «αυτογνωσία» των συγχρονικών κριτηρίων ερμηνείας σε 
συσχέτιση –αλλά όχι σε εξάρτηση– προς την κειμενική χρονικότητα, καθώς και 
η ερμηνευτική πολλαπλότητα που προκύπτει από την αναγνώριση της ιστορι-
κότητας κειμένου και αναγνώστη.

Β. Αξίες σχετικές με την υποκειμενικότητα του αναγνώστη/ερμηνευτή: Το στα-
διακό άνοιγμα στην ιστορικότητα του αναγνώστη και η απαλλαγή από την ερ-
μηνευτική μονομέρεια (που παρήγαγε διαχρονικά η αναζήτηση συγχρονικών/
βιογραφικών ερμηνειών) οδηγεί όχι μόνο στην παραδοχή αλλά και στη διερεύ-
νηση των μορφών της υποκειμενικότητας του αναγνώστη ως ερμηνευτή. Έτσι, 
στα προγράμματα του 2011 κυρίως –σε μια οπτική που βρίσκεται σε ουσιαστι-
κή επικοινωνία με τις αναγνωστικές/προσληπτικές θεωρίες από τον Iser και με-
τά– το κείμενο παύει να είναι «κλειστό» και απαρτιωμένο ως δομή, η ερμηνεία 
αποκτά στοιχεία σχετικότητας (αλλά όχι σχετικισμού) και επιτρέπει την προσω-
πική κατανόηση και τις ιδιαίτερες εστιάσεις. Έτσι ενισχύονται αξιακά χαρακτη-
ριστικά όπως η αυτονομία του υποκειμένου, η κριτική κατανόηση, η διυποκει-
μενικότητα των νοημάτων, αλλά και η ενσυναισθητική μεταφορά στον αφηγη-
ματικό χώρο και χρόνο. 

Γ. Αξίες που αφορούν τη σχέση κειμένου και πολιτισμικής ταυτότητας: Η σχέ-
ση του κειμένου με τον πολιτισμικό του περίγυρο παύει να είναι στατική: Αν και 
σε καμιά από τις τρεις «εποχές» του μαθήματος το κείμενο δεν αντιμετωπίστη-
κε μόνο ως δέκτης συγχρονικών επιρροών και «παραγωγός» πολιτισμικών εξε-
λίξεων, εντούτοις αυτή η αμφίδρομη λειτουργία του παρέμενε σε πολλές περι-
πτώσεις ερμηνευτικά απόλυτη και μονοσήμαντη. Τα πιο πρόσφατα προγράμ-
ματα αλλάζουν το τοπίο ως προς το σημείο αυτό, εισάγοντας οπτικές για το κεί-
μενο και την ερμηνεία του οι οποίες αναγνωρίζουν τις πολλαπλές πολιτισμικές 
αναφορές που καθορίζουν το κείμενο, αλλά και που διαμορφώνουν τους όρους 
ανάγνωσης και ερμηνείας του. Η λογοτεχνική δημιουργία δεν «δηλώνει» σχέσεις 
και αναφορές, αλλά συνδιαμορφώνεται μαζί με την ευρύτερη πολιτισμική δημι-
ουργία, ώστε τελικά να μπορεί να θεωρηθεί «εκδοχή» της πολιτισμικής πολλα-
πλότητας. Κυρίαρχες αξίες σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να θεωρηθούν η κατα-
νόηση της προσωπικής σχέσης με το πολιτισμικό περικείμενο, η αναγνώριση δι-
αφορετικών «λόγων» για τα ίδια ζητήματα, η παραδοχή των διαφορετικών προ-
σλήψεων και η αναζήτηση σημείων μεταξύ τους σύγκλισης και αλληλοκατανό-
ησης, στη βάση της πολιτισμικής ετερότητας. 
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Δ. Αξίες σχετικές με τη κατανόηση και την ανοχή προς το διαφορετικό: Η ιδι-
αίτερη οπτική που εισάγουν τα νεότερα προγράμματα (ειδικά το «πιλοτικό» πρό-
γραμμα του Γυμνασίου) με τον θεματικό καταμερισμό της ύλης ανά τάξη, στη 
βάση διακριτών ενοτήτων με συγκεκριμένες εστιάσεις, αλλάζει την αξιακή δι-
άσταση της λογοτεχνικής διδασκαλίας. Η οπτική αυτή, καθώς συνδυάζεται με 
την αναγνώριση «ιδιαίτερων» ενδιαφερόντων καθώς και με την επισήμανση δι-
ακριτών συναφειών ανάμεσα στα κειμενικά είδη (π.χ. Λογοτεχνία και Κινηματο-
γράφος/Θέατρο/κώμικς, Λογοτεχνία και εφηβική ηλικία/άλλοι λαοί/ετερότητα) 
–και μάλιστα στο βαθμό που υπάρχει πρόνοια ώστε οι άξονες αυτοί να συσχετί-
ζονται με την κατάλληλη από πλευράς ψυχολογικής, συναισθηματικής και γνω-
στικής ετοιμότητας ηλικία των παιδιών– αναδεικνύει τη λογοτεχνική ανάγνωση 
ως πεδίο συναίρεσης μιας σειράς από ετερότητες. Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και 
αποκλίνουσες εστιάσεις ενσωματώνονται στη διδακτική διαδικασία και επιτρέ-
πουν την ανάδειξη αξιών όπως ο σεβασμός στο διαφορετικό και το αποκλίνον, 
η διαπραγμάτευση της ατομικής ταυτότητας όπως συγκροτείται μέσα από προ-
σωπικές κλίσεις και προτιμήσεις, η κριτική αποδοχή του «άλλου» μέσα από μια 
εσωτερική ματιά – και όχι μέσα από το εξωτερικό βλέμμα του καχύποπτου κριτή. 

Συνοπτικά θα μπορούσαμε να αποδώσουμε τη σταδιακή μετάβαση από τις 
αξίες του «παραδοσιακού» ΑΠΣ στα νεότερα προγράμματα και τις αξιακές συν-
δηλώσεις τους, με την επισήμανση ότι τα νέα προγράμματα μας μετάγουν από 
τον κόσμο της νεοτερικότητας (μορφωτικές και γνωστικές επιδιώξεις, εθνοκε-
ντρική οπτική, η ανάγνωση ως αρωγός της διαμόρφωσης συγκεκριμένης ταυ-
τότητας και καλλιέργειας αξιών) στον κόσμο της μετανεοτερικότητας (με τα ρευ-
στά όρια των ταυτοτήτων, τις πολυπολιτισμικές διαφορές, τις πολύπλευρες ερμη-
νευτικές προσεγγίσεις στο λογοτεχνικό κείμενο και στο «κείμενο – κόσμο») (βλ. 
και Φρυδάκη, 2009: 40-46, 229-237).

4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣυΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑξΙΑΚΩΝ 
ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣυΓΧρΟΝΟ ΠΟΛυΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Οι αξιακές επιλογές που αναδείχτηκαν στην προηγούμενη ενότητα, εκτιμούμε 
ότι επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό το παιδαγωγικό κλίμα της τάξης, αλλά και 
επιτρέπουν τον επαναπροσδιορισμό μιας σειράς από διδακτικές επιλογές. Συ-
γκεκριμένα θα μπορούσαμε να πούμε ότι: 

Α. Το μάθημα της Λογοτεχνίας αποκτά καθοριστικό ρόλο ως προς τη διαμόρ-
φωση της αυτογνωσίας και της αυτοσυνειδησίας του μαθητή. Το λογοτεχνικό κεί-
μενο δεν είναι πια «άλλο ένα γνωστικό αντικείμενο» – έστω με μεγαλύτερη αξι-
ακή φόρτιση από τα άλλα, αλλά λειτουργεί ως αφετηρία για μια σειρά από ανα-
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γκαίους αυτοπροσδιορισμούς του εαυτού σε σχέση με την κοινωνία, την ιστο-
ρία και τους ανθρώπους.

Β. Το αίτημα για δημοκρατική ενσωμάτωση όλων των πολιτών στις κοινωνι-
κές διαδικασίες, ανεξάρτητα από τα στοιχεία που τους διαφοροποιούν, υπηρε-
τείται εμφατικά από τον νέο προσανατολισμό του μαθήματος. Μέσα από τη συ-
στηματική καλλιέργεια του σεβασμού και της αλληλοκατανόησης προς τον «άλ-
λο», το μάθημα της Λογοτεχνίας ευνοεί διαδικασίες κοινωνικής ολοκλήρωσης, 
κατάργησης στερεοτύπων και προώθησης της ανεκτικότητας.

Γ. Σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει το μάθημα στη διαμόρφωση 
όρων διαλόγου και επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών εποχών και νοοτροπιών. 
Η ικανότητα κριτικής κατανόησης περιόδων και καταστάσεων στις οποίες δεν 
ζούμε, ανοίγει νέους ορίζοντες επανακατανόησης του σήμερα, όχι με όρους ανα-
γωγής, αλλά με όρους εμπλουτισμού των παραστάσεων και απεγκλωβισμού 
από το αυτονόητο.

Δ. Αντίστοιχα, προάγεται ο διάλογος ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, 
με σεβασμό, ωστόσο, στις διαφορετικές ταυτότητες και με διάθεση σύνθεσης 
παρά αφομοίωσης. Η τελευταία αυτή ιδιότητα –που αναδεικνύεται κατά κύριο 
λόγο στα προγράμματα του 2011– αναδεικνύει (σε συνδυασμό με τα προηγού-
μενα) και τον κομβικό ρόλο του μαθήματος ως γέφυρας πολιτισμών και αξιών, 
σε ένα σχολικό τοπίο που τόσο έχει ανάγκη από τέτοιες αξιακές αναφορές (πρ-
βλ. Πάνος, 2001β). 

5. ΠρΟβΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ: ΚΕρΔΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

Η αλλαγή του τοπίου στο μάθημα της Λογοτεχνίας φαίνεται να είναι πολύ σημα-
ντική, ίσως η πιο δραματική στα μεταπολιτευτικά χρόνια –και, ασφαλώς, οι συ-
νέπειες των αλλαγών στο ΑΠΣ είναι πολύ εμφανείς και σε τομείς που δεν παρου-
σιάστηκαν σε αυτήν την εργασία (εμπλουτισμός του διδακτικού υλικού, διδακτι-
κή μεθόδευση, διαδικασίες αξιολόγησης κ.λπ.– βλ. σχετικά Πάνος & Κουσκουλή, 
2016). Είναι φανερό ότι πλέον, με τα προγράμματα του 2011 κ.ε. δίνεται στο μά-
θημα της Λογοτεχνίας ισχυρό περιθώριο παρέμβασης, «σχολιασμού» και απά-
ντησης στα προβλήματα που θέτει η σύγχρονη ανθρωπογεωγραφία της τάξης. 
Παρόλ’ αυτά δεν θα πρέπει να αγνοηθούν μια σειρά από προβληματισμούς που 
γενούν οι αξιακές επιλογές που περιγράφηκαν: Είναι εύλογο κάποιες επιλογές του 
ΑΠΣ όχι μόνο να είναι αμφισβητήσιμες (Παρίσης, 2011∙ Κεχαγιόγλου, 2012), αλλά 
και να έρχονται σε σύγκρουση με τον προγενέστερο προσανατολισμό, και μά-
λιστα σε σημεία του που η εκπαιδευτική κοινότητα τα είχε με θέρμη υιοθετήσει: 

Α. Η αναμφισβήτητη διεύρυνση του ορίζοντα του μαθήματος φαίνεται να 

Δημήτρης Πάνος
Το μάθημα της Λογοτεχνίας ως γέφυρα πολιτισμών και αξιών: αναζητώντας το αξιακό …



729

έχει ως συνέπεια την απώλεια της προτεραιότητας του κριτηρίου της λογοτεχνι-
κότητας. Εγείρεται έτσι εύλογα το ερώτημα: τελικά γιατί διδασκόμαστε Λογοτε-
χνία; Τι στοιχειοθετεί την ιδιαιτερότητα του μαθήματος, αν όχι ο ιδιαίτερος γλωσ-
σικός του τρόπος; Μήπως, τελικά, αλλάζοντας τον τρόπο που βλέπουμε το μά-
θημα και τις αξίες που υπηρετεί, φτάνουμε στο να χρησιμοποιούμε τη Λογοτε-
χνία ως άλλοθι για την επιδίωξη «αλλότριων» αξιών;

Β. Τελικά είναι το κείμενο μια αυθύπαρκτη οντότητα, φορέας αξιών και άρτια 
μορφή; Ή απλώς το αντιμετωπίζουμε ως «αφορμή» για να αναδείξουμε αξίες, οι 
οποίες είναι προαποφασισμένες μέσα σε ένα συγκεκριμένο αξιακό κλίμα προτε-
ραιοτήτων, που σχετικοποιούν το κείμενο και τελικά καταργούν την «πολιτιστική 
μεταβίβαση»; Θεωρητικό ζήτημα που αφορά τη φύση του κειμένου και τις πα-
ραδοχές μας γι’ αυτό∙ αλλά και συζήτηση που προϋποτίθεται πάντοτε, πριν από 
κάθε αξιακό αναπροσανατολισμό του μαθήματος.

Γ. Ακόμη ευρύτερα: ποια αντίληψη για τη φύση της μάθησης και της γνώσης 
υπονοεί η νέα οπτική; Φέρνοντας τόσο κοντά με τη Λογοτεχνία μια σειρά από 
επιστημονικούς κλάδους (Ιστορία, Κοινωνιολογία, Γλωσσολογία, ενδεχομένως 
άλλες μορφές τέχνης κ.λπ.), μήπως ωθεί το μάθημα της Λογοτεχνίας προς την 
κατάργηση της αυτονομίας του; Μήπως αυτό δείχνουν τα «ανοίγματα» προς τις 
άλλες μορφές κειμένου (πολυτροπικότητα), όπου ο λογοτεχνικός τρόπος κατα-
λήγει να είναι «ένας ακόμη από τους πολλούς»; Ή μήπως η θεματική εστίαση δη-
λώνει τελικά τη –γνωστή από εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών– διάχυση 
των γνωστικών αντικειμένων μέσα σε ευρύτερες θεματικές συνάφειες, όπου κα-
νένα αντικείμενο δεν είναι απολύτως αυτοτελές; 

Τα ερωτήματα αυτά δεν διατυπώνονται εδώ για να αναιρέσουν όσα ιδιαίτερα 
θετικά αναγνωρίστηκαν προηγουμένως, ως ερευνητικά ευρήματα. Το νέο τοπίο 
του μαθήματος είναι προκλητικό, φαντάζει πιο γόνιμο και πιο ενδιαφέρον, εν-
θαρρύνει την πολιτισμική και κοινωνική συνειδητοποίηση, την αλληλοκατανόη-
ση και τη συναίρεση αξιών. Το ζητούμενο είναι όχι μόνο αν απαντά στις κοινωνι-
κές αναγκαιότητες, αλλά αν τελικά υπάρχουν εκείνες οι παραδοχές και οι συναι-
νέσεις που να επιτρέπουν την ουσιαστική ένταξή του στο ευρύτερο εκπαιδευ-
τικό πλαίσιο της χώρας μας. Ή αλλιώς: με ποιους μπορεί να προχωρήσει ένα τέ-
τοιο ΑΠΣ, και σε ποιους μπορεί να απευθύνεται. 
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AbstrAct

In the last two decades the anthropography of the Greek school has 
changed dramatically: it is increasingly becoming a multi-cultural school, 
not only because it gradually embraces refugees’ children, but mainly due 
to the diverse “identities” of the Greek students, distinct within the overrul-
ing Greek “Identity”. Does the subject of Literature, respond to this diversi-
ty, and in what ways? Taking into account that Literature is the means for 
the expression and aspiration of a wide range of educational values, the 
present paper examines how the Curricula of Literature in Secondary Ed-
ucation (1998-2016) attempt - through the act of reading and interpret-
ing the text - to promote values like shared understanding and tolerance. 
The study of crucial choices on the structure and the goals of the courses, 
demonstrates that the more recent versions of the curricula tend to reflect 
in a more efficient way the civic and cultural consciousness, as a vehicle of 
social and interpersonal tolerance and empathy.
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Ο «Άλλος» στην Παιδική Λογοτεχνία: 
Απόψεις παιδιών πρωτοσχολικής ηλικίας

Σταυρούλα Τσακανίκα, Αικατερίνη Μάκη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία χαρακτηρίζεται από την συνύπαρξη ατόμων 
οι οποίοι έχουν διαφορετικές δυνατότητες, απόψεις και πεποιθήσεις. Γι αυ-
τό το λόγο θεωρείται απαραίτητος ο σεβασμός της προσωπικότητας όλων 
των ανθρώπων καθώς και η ανοχή στην ποικιλομορφία και στην άρση των 
διακρίσεων. Μόνο έτσι οι άνθρωποι θα μπορούν να συμβιώνουν αρμονικά 
και ειρηνικά.

Οι κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές που συντελέστηκαν στην ευρύτερη 
περιοχή των Βαλκανίων και της ανατολικής Ευρώπης από τις αρχές τις δεκα-
ετίας του 1990 οδήγησαν ένα μεγάλο αριθμό μεταναστών από πολλές χώ-
ρες στη μέχρι πρόσφατα πληθυσμιακά ομοιογενή Ελλάδα. Στην παραπάνω 
κατάσταση, έρχεται να προστεθεί και η μεγάλη εισροή των προσφύγων από 
χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία ξενοφοβικών αντιλήψεων και τη δημιουργία στερεοτύπων, όχι 
μόνο στους ενήλικες αλλά και στα παιδιά κάθε ηλικίας.

Τα στερεότυπα είναι υπεργενικευμένες, αξιολογικές, υπερβολικές και 
οπωσδήποτε αθέμιτες σκέψεις (απόψεις) για κάποιον άλλο ως μέλος μιας 
συγκεκριμένης κατηγορίας (π.χ. δάσκαλοι, γιατροί, ασιάτες κ.λπ.). Η προκα-
τάληψη είναι η στάση απέναντι στον Άλλο, η οποία συχνά τροφοδοτείται 
από στερεοτυπική σκέψη. Ενώ το στερεότυπο είναι η απεικόνιση του Άλλου, 
με την προκατάληψη εκφράζεται η ετοιμότητα για θετική η αρνητική στά-
ση έναντι του Άλλου (Γκότοβος: 19822: 16-28). Στο επίπεδο της δράσης, εάν 
αυτή εφορμάται από τη στερεοτυπική σκέψη και τις προκαταλήψεις μας, τό-
τε μιλάμε για διάκριση. Οι διακρίσεις ενδέχεται να είναι θετικές ή αρνητικές. 
Εννοείται ότι η προσωπική, κριτική ματιά απέναντι στον διαφορετικό Άλλο 
και η γνωριμία μαζί του, με την αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται, μας επι-
τρέπει να διαμορφώσουμε πιο αξιόπιστες απόψεις σχετικά μ’ αυτόν, παρα-
κάμπτοντας έτσι μάλλον αποτελεσματικότερα τα στερεότυπα και τις προκα-
ταλήψεις. Με λίγα λόγια, η άρση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων 
εξαρτάται από την ουσιαστική γνωριμία με τον Άλλο (Νικολάου, 2005: 24).
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Yπάρχουν συχνά αντιθέσεις μεταξύ διαφόρων ομάδων, λαών κ.τλ. Οι 
προκαταλήψεις μπορούν να οδηγούν σε εχθρική συμπεριφορά της μιας 
ομάδας έναντι της άλλης (Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, βι-
βλίο μαθητή Γ΄ Γυμνασίου). Αναμφίβολα τα στερεότυπα ως προκατασκευ-
ασμένα σχήματα αντίληψης - σκέψης παρεμβαίνουν στην πραγματικότη-
τα προκαλώντας απλοποιήσεις και γενικεύσεις που τη διαστρεβλώνουν.

ΔΙΑΤυΠΩΣΗ ΤΟυ ΠρΟβΛΗΜΑΤΟΣ

Είναι γεγονός ότι στην ελληνική σχολική πραγματικότητα, οι ξένοι κατέχουν 
μια περιθωριακή θέση παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει πολλές προσπάθει-
ες τα τελευταία χρόνια για την αποδοχή του διαφορετικού και την ομαλή 
ένταξη των ξένων στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Οι αμφίσημες κατηγορί-
ες «μετανάστης», «ξένος», «αλλοδαπός», «άλλος», περικλείουν την ιδέα της 
διαφορετικής καταγωγής από την πλειονοτική ομάδα, η οποία κωδικοποι-
είται στην ιδέα της πολιτισμικής διαφοράς, που με τη σειρά της εμπεριέχει 
την ιδέα της ανισότητας (Ρήγας & Δαιμονάκου, 2004: 257-283).

Σε έρευνες που έγιναν στον ελλαδικό χώρο προκύπτει πως οι στερεο-
τυπικές απόψεις των μαθητών επηρεάζονται από μια σειρά παραγόντων 
όπως είναι η ηλικία, το φύλο, ή η διάρκεια φοίτησης στο σχολείο (Παπα-
στυλιανού-Ακαλέτσου, 1992). Όσο πιο μικρή είναι η ηλικία των μαθητών τό-
σο πιο αρνητικά είναι τα στερεότυπα που έχουν για τους αλλοδαπούς συμ-
μαθητές τους. Σημαντικό επομένως είναι οι μικροί αναγνώστες να εξοικει-
ώνονται με την ετερότητα μέσω της αναγνωστικής πράξης. Με αυτόν τον 
τρόπο όχι μόνο γίνονται δεκτικοί στο διαφορετικό, αλλά ταυτόχρονα γνω-
ρίζουν τον εαυτό τους καλύτερα.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΠΟυΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕρΕυΝΑΣ

Στις περισσότερες κοινωνιολογικές μελέτες που διεξάγονται στον ελλαδι-
κό χώρο οι συμμετέχοντες είναι κυρίως άτομα με συγκροτημένη προσωπι-
κότητα και άποψη πάνω στα θέματα που εξετάζονται. Δεν συναντάμε πολύ 
συχνά έρευνες στις οποίες να συμμετέχουν παιδιά του δημοτικού σχολεί-
ου και μάλιστα πρωτοσχολικής ηλικίας. Οι στερεότυπες αντιλήψεις των παι-
διών προσελκύουν το επιστημονικό ενδιαφέρον τόσο στο εξωτερικό όσο 
και στην Ελλάδα. Παρουσιάζεται, λοιπόν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μελετή-
σουμε τις απόψεις και τις στάσεις των μικρών μαθητών προς το διαφορετι-
κό. Πιστεύουμε πως τα αποτελέσματα της εργασίας θα μπορούσαν να έχουν 
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εποικοδομητική συμβολή στη χάραξη διαπολιτισμικής πολιτικής σε σχο-
λεία όπου φοιτούν μαθητές διαφορετικής εθνοπολιτισμικής προέλευσης.

Όπως είναι φυσικό η επιρροή του οικογενειακού περιβάλλοντος επιδρά 
καίρια στην πρώτη φυλετική συνειδητοποίηση αλλά και την πρώιμη φυλετι-
κή στάση του παιδιού. Ανάλογα με την παιδεία και την κοινωνικό-οικονομι-
κή κατάσταση των γονέων αρχίζει να συντελείται μια πρώτη προσέγγιση και 
τοποθέτηση του παιδιού απέναντι σε διάφορα κοινωνικά προβλήματα. Στο 
ενδοοικογενειακό περιβάλλον μέσα από έμμεσες διαδικασίες και ερεθίσμα-
τα όπως είναι οι συζητήσεις, οι στάσεις και οι θέσεις των γονέων σε ανάλο-
γα ζητήματα είναι δυνατό να λαμβάνει χώρα καλλιέργεια και αναπαραγωγή 
προκαταλήψεων. Επίσης τα παιδιά έχουν την τάση να μιμούνται τις στάσεις 
(και τις προκαταλήψεις) των γονέων τους έτσι όπως αυτά τις αντιλαμβάνο-
νται ή τις διαισθάνονται. Διάφορες προτροπές των γονέων για επιλογή φίλων 
ή συμπαικτών από την ίδια εθνοπολιτισμική ομάδα, υποτιμητικά ή/και εχθρι-
κά σχόλια για τις μειονότητες κ.λπ., δεν περνούν απαρατήρητα από τα παι-
διά και συμβάλλουν, αν όχι στην αναπαραγωγή της προκατάληψης, τουλά-
χιστον στη δημιουργία κατηγοριοποιήσεων. Η είσοδος του παιδιού στο σχο-
λείο σηματοδοτεί μια νέα φάση της διαδικασίας κοινωνικοποίησής του. Το 
σχολείο και γενικότερα η εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνιότυπες 
πεποιθήσεις αφού μέσα στη σχολική τάξη αμβλύνονται οι εντυπώσεις που 
δημιουργούνται από τα αρνητικά κοινωνικά στερεότυπα που υπάρχουν για 
τους μετανάστες στην εξωσχολική κοινότητα προτού εδραιωθεί απόλυτα η 
προκατάληψη. Αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την καλλιέρ-
γεια ενός ορθού και κοινωνικά αποδεκτού συστήματος αξιών, που να ανα-
γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των ανθρώπων και να αντιστέκεται στις πιέσεις 
του έξω κόσμου προς τη φυλετική προκατάληψη (Διαλεκτόπουλος, 2009: 4).

Στο πλαίσιο αυτό, η λογοτεχνία για παιδιά και νέους με διαπολιτισμικό πε-
ριεχόμενο –που αναπαριστά ρεαλιστικά τη φυλετική, πολιτισμική, κοινωνική 
προέλευση των ατόμων και των μειονοτικών ομάδων, αναδεικνύοντας τις 
ομοιότητες και τις διαφορές που χαρακτηρίζουν το ανθρώπινο γένος δίχως 
αξιολογικές κρίσεις– μπορεί και οφείλει να συνεισφέρει στην κατανόηση, το 
σεβασμό της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, την καταπολέμηση των προκα-
ταλήψεων (www.paivevo.gr).

υΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕρΕυΝΑΣ

Βασικές υποθέσεις της έρευνας είναι ότι: α) ότι οι αλλοδαποί μαθητές είναι 
απομονωμένοι από το σύνολο των υπόλοιπων μαθητών του σχολείου και 
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μάλλον ανεπιθύμητοι, τόσο στις μαθητικές παρέες όσο και στις άλλες κοι-
νωνικές δραστηριότητες, β) ότι είναι προφανής και εύλογη η επιθυμία των 
αλλοδαπών μαθητών για αναγνώριση και αποδοχή τους από τους συμμα-
θητές τους, ενώ οι ίδιοι  εμφανίζουν προς τους Έλληνες μεγαλύτερη στά-
ση αποδοχής.

ΜΕΘΟΔΟΣ - ΔΕΙΓΜΑ

Η έρευνα διεξήχθη το σχολικό έτος 2016-2017. Επιλέχθηκε το 5ο Δημοτικό 
Σχολείο Ιωαννίνων. Στην έρευνα συμμετείχε ο μαθητικός πληθυσμός της 
Α΄ τάξης και επομένως το δείγμα αποτέλεσαν οι 22 συνολικά μαθητές (12 
αγόρια και 10 κορίτσια).

Στη συνέχεια ακολούθησαν δραστηριότητες μέσα στην τάξη. Διαβά-
σαμε με τα παιδιά αρκετά παραμύθια. Μετά από κάθε ανάγνωση ακολου-
θούσε διάλογος μαζί τους σχετικά με το νόημα της ιστορίας και κατά πό-
σο ταυτίζονται με τον ήρωα ή όχι. Στο τέλος κάθε συζήτησης, ζωγράφιζαν 
τον ήρωα του παραμυθιού, όπως αυτοί τον φαντάζονταν.

Παρακάτω παραθέτουμε τα παραμύθια που αναγνώσαμε στα παιδιά:
 ➢ Έλμερ, ο παρδαλός ελέφαντας, Ντέιβιντ Μακ Κι, εικονογράφηση Ντέ-

ιβιντ Μακ Κι, Πατάκη, Αθήνα 2010. Στη συνέχεια ακολούθησε προ-
βολή του παραμυθιού.

 ➢ ΣΙ ΣΟΥ ΝΤΟ ή σ’ ένα ξεχασμένο πιάνο, Αντώνης Παπαθεοδούλου, εικο-
νογράφηση Χαρίτων Μπεκιάρης, Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας 2006.

 ➢ Ο Ακανθούλης, Βούλα Παπαγιάννη, εικονογράφηση Lise- LotteIversen, 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Διαπολι-
τισμικής Αγωγής, 2004.

 ➢ Δυο παπούτσια με καρότσι, Νίκος Ανδρικόπουλος, εικονογράφηση 
Νίκος Ανδρικόπουλος, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2007.

Πριν ξεκινήσουμε την ανάγνωση γνωρίσαμε τον/τη συγγραφέα του βι-
βλίου και τον/την εικονογράφο του. Τόσο τα κείμενα όσο και η εικονογρά-
φηση των βιβλίων παρουσίαζαν ακριβείς πληροφορίες χωρίς να αποσιω-
πούν ή να εξωραΐζουν την πραγματικότητα.

Στο τελευταίο στάδιο της έρευνας μοιράστηκε στην αίθουσα το ερωτη-
ματολόγιο σε ώρα διαλείμματος. Οι μαθητές διαβεβαιώθηκαν πως η επε-
ξεργασία θα γινόταν ανώνυμα (δεν αναφερόταν πουθενά το όνομά τους). 
Για να διευκολυνθεί  η συμπλήρωση διαβάζαμε αργά τις ερωτήσεις ώστε 
και οι μαθητές με γλωσσικές δυσκολίες να κατανοούν πλήρως το νόημά 
τους. Τέλος, κατά την ώρα της παράδοσης του ερωτηματολογίου γινόταν 
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πάλι από το δάσκαλο ένας πρόχειρος έλεγχος του τρόπου συμπλήρωσής 
του. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 11 συνολικά ερωτήσεις, όλες κλει-
στού τύπου, από τις οποίες οι πέντε πρώτες αναφέρονται σε προσωπικά 
στοιχεία των μαθητών (ανεξάρτητες μεταβλητές) και οι υπόλοιπες στοχεύ-
ουν να συλλέξουν πληροφορίες για τις αντιλήψεις των μαθητών για το δι-
αφορετικό, καθώς και για τις στάσεις και συμπεριφορές των μαθητών προς 
αλλήλους. Βασικός στόχος της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσο η 
ανάγνωση βιβλίων με διαπολιτισμικό περιεχόμενο και η συζήτηση με τα 
παιδιά επηρέασε την άποψη τους για το διαφορετικό.

ΠΑρΟυΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Όταν ο μαθητής εμφανίζεται για πρώτη φορά στο σχολείο είναι φορέας των 
αξιών και των στάσεων του οικογενειακού του, κυρίως, περιβάλλοντος, το 
οποίο δεν είναι πάντα φιλικό απέναντι στις μειονότητες. Είναι λοιπόν ανα-
μενόμενο, η πρώτη στάση του απέναντι τους να είναι αν όχι εχθρική, του-
λάχιστον αρνητική.

Σύμφωνα με τον Piaget το παιδί της προσχολικής ηλικίας διακρίνεται 
για τον εγωκεντρισμό του και την τάση του να κρίνει πρόσωπα και γεγονό-
τα στο πλαίσιο της δικής του λογικής που στηρίζεται κυρίως στην εξωτερι-
κή εμφάνιση και σε μια τάση ομοιομορφοποίησης των άλλων και υποτα-
γή τους στις δικές του φόρμες και καλούπια. Η ιδιαιτερότητα αυτή του παι-
διού της σχολικής ηλικίας το καθιστά αρνητικό στην αποδοχή της ιδιαιτε-
ρότητας του «άλλου», πολύ δε περισσότερο όταν η εικόνα και η εξωτερι-
κή του εμφάνιση δεν είναι ιδιαίτερα αρεστή και ελκυστική για το παιδί. Με 
την ένταξη όμως του παιδιού στο σχολείο η κοινωνική του πείρα διευρύ-
νεται ολοένα και περισσότερο (Μιτιλής, 1998: 241-242).

Στο πρώτο στάδιο της έρευνας συζητήσαμε με τα παιδιά, εισάγοντας σι-
γά σιγά την έννοια του διαφορετικού. Τι καταλαβαίνουν αυτά όταν αναφε-
ρόμαστε στο ξένο, στο διαφορετικό στον αλλοδαπό. Οι απόψεις τους ήταν 
πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες αλλά οι εικόνες τους αντλημένες κυρίως 
από τα παραμύθια και το ζωικό βασίλειο. Επίσης ήταν ιδιαίτερα συγκρατη-
μένοι όσον αφορά στην επιλογή τους να συναναστραφούν με παιδιά που 
ήταν διαφορετικά από τα ίδια. Κατά τον διάλογό μας τους έκανα ερωτήσεις 
που συμπεριλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο που θα ακολουθήσει στο 
τέλος της έρευνας. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι οι ερωτήσεις είχαν 
ως απάντηση την επιλογή ναι-όχι για να μπορούν να απαντηθούν εύκολα 
από τους μαθητές της πρωτοσχολικής ηλικίας που δεν έχουν κατακτήσει 
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ακόμα την αναγνωστική ικανότητα. Στην ερώτηση αν έχουν καθίσει ποτέ 
στο ίδιο θρανίο με συμμαθητή που κατάγεται από άλλη χώρα το 82% απά-
ντησε αρνητικά, ενώ το 64% απάντησε ότι στο διάλειμμα δεν παίζει με αλ-
λοδαπούς μαθητές.

Σε επόμενη ερώτηση που περιελάμβανε φωτογραφίες από παιδάκια 
από διάφορες χώρες (Αμερική, Κίνα, Ελλάδα), το 91% των παιδιών επέλε-
ξε τη φωτογραφία του παιδιού που κατάγεται από την Ελλάδα. Σε επόμενη 
ερώτηση αν θα καθόντουσαν στο ίδιο θρανίο με ένα παιδάκι που είναι σε 
αναπηρικό καροτσάκι τα παιδιά σε ποσοστό 91% απάντησαν ότι δεν θα εί-
χαν κανένα πρόβλημα. Είναι σημαντική στο σημείο αυτό η διαπίστωση ότι 
τα παιδιά στην ηλικία αυτή δεν έχουν φόβο και δισταγμό απέναντι στο δι-
αφορετικό γενικότερα, αλλά κυρίως απέναντι στους αλλοδαπούς συμμα-
θητές τους.

Στην ερώτηση αν θα καθόντουσαν στο ίδιο θρανίο με ένα παιδάκι που 
ανήκει στην φυλή των τσιγγάνων απάντησαν θετικά σε ποσοστό 75% ενώ 
αρνητικά σε ποσοστό 82% απάντησαν σε ερώτηση αν θα καλούσαν στο 
πάρτι γενεθλίων ένα παιδάκι που κατάγεται από άλλη χώρα.

64%

36%

ΠΑΙΖΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ 
ΣΤΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Γράφημα 1.

Παρακάτω παραθέτουμε τα αποτελέσματα από το ερωτηματολόγιο που 
συμπλήρωσαν τα παιδιά μετά το πέρας των δραστηριοτήτων.

Στην ερώτηση «κάθισες ποτέ στο θρανίο με συμμαθητή που κατάγεται από 
άλλη χώρα;» οι 18 από τους 22 μαθητές απάντησαν αρνητικά.

Το επόμενο ερώτημα αναφερόταν στο κατά πόσο οι μαθητές της τάξης 
στο διάλειμμα παίζουν με αλλοδαπούς συμμαθητές τους. Τα 19 από τα 22 
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παιδιά απάντησαν ότι δεν έχουν πρόβλημα να παίζουν με συμμαθητές τους 
που κατάγονται από άλλη χώρα.

Μεγάλη ήταν η αλλαγή στις απόψεις των παιδιών σε σχέση με το πρώτο 
στάδιο της έρευνας, όταν κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα από τρεις φωτο-
γραφίες παιδιών (αφρικανικής, ασιατικής, ευρωπαϊκής καταγωγής) με ποιο 
παιδάκι θα προτιμούσαν να καθίσουν στο ίδιο θρανίο. Τα 11 παιδιά από τα 
22 απάντησαν με το παιδάκι που κατάγεται από κάποια ευρωπαϊκή χώρα, 
τα 6 με το παιδάκι ασιατικής καταγωγής και 5 με το παιδάκι που κατάγεται 
από κάποια αφρικανική χώρα. Να αναφέρουμε πως όλα τα παιδιά απάντη-
σαν πως δεν έχουν πρόβλημα να καθίσουν και με τα τρία παιδιά των φω-
τογραφιών αρκεί «να μιλάνε λίγα ελληνικά να μπορούν να συνεννοούνται».

Στην ερώτηση αν θα καθόντουσαν στο ίδιο θρανίο μ ένα παιδάκι που 
βρίσκεται σε αναπηρικό καροτσάκι, οι 20 από τους 22 μαθητές απάντησαν 
θετικά. Στην επόμενη ερώτηση «Θα σε πείραζε να καθίσεις στο ίδιο θρανίο 
με ένα παιδάκι που ανήκει στην φυλή των τσιγγάνων;», τα 19 από τα 22 παι-
δάκια απάντησαν πως δεν έχουν κανένα πρόβλημα.

Μεγάλη διαφορά σχετικά με τις πρωταρχικές απόψεις των παιδιών είχε 
και η απάντηση στην ερώτηση αν θα καλούσες στο πάρτι γενεθλίων σου 
ένα παιδάκι που κατάγεται από άλλη χώρα. Τα 17 από τα 22 παιδιά απάντη-
σαν θετικά, ενώ 3 από τα 22 απάντησαν πως θα ήθελαν να το καλέσουν αλ-
λά «δε με αφήνει η μαμά μου». 

86%

14%

Θα καθόσουν στο ίδιο θρανίο με ένα παιδί 
που ανήκει στη φυλή των τσιγγάνων;

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Γράφημα 2.
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ναι
77%

όχι
9%

δε με 
αφήνει η 
μαμά μου

14%

Θα καλούσες στο πάρτι γενεθλίων σου 
ένα παιδάκι που κατάγεται από άλλη 

χώρα;

Γράφημα 3.

Ναι
91%

Όχι
9%

Θα καθόσουν στο ίδιο θρανίο με ένα 
παιδάκι που βρίσκεται σε αναπηρικό 

καροτσάκι;

Γράφημα 4.

ΠΕρΙΟρΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕρΕυΝΑΣ

Στην ερμηνεία των παραπάνω ευρημάτων οφείλουμε να λάβουμε υπόψη 
τα παρακάτω:

 ➢ Το δείγμα είναι σχετικά μικρό για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε 
γενικά και ασφαλή συμπεράσματα

 ➢ Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει συστηματική επαφή των παιδιών με την 
Παιδική Λογοτεχνία

 ➢ Δεν έχουμε άποψη για την στάση των γονέων απέναντι στο διαφορετικό
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 ➢ Οι απόψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών προς τους μειονοτικούς 
μαθητές ενδέχεται να επηρεάζεται από προκαταλήψεις και στερεότυ-
πα, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε διακρίσεις.

ΣυΜΠΕρΑΣΜΑΤΑ-ΠρΟΤΑΣΕΙΣ

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει κατά πόσο τα παιδιά της 
πρωτοσχολικής ηλικίας έχουν ξενοφοβικές ή στερεότυπες αντιλήψεις απένα-
ντι στο διαφορετικό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούμε να 
καταλήξουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις:

•	 Στην ελληνική σχολική πραγματικότητα, οι ξένοι κατέχουν μια περι-
θωριακή θέση

•	 Η ηλικία, το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων διαμορφώ-
νουν τις στερεοτυπικές αντιλήψεις των παιδιών

•	 Όσο πιο μικρή είναι η ηλικία, τόσο πιο στερεοτυπικές είναι οι αντιλή-
ψεις των παιδιών προς το διαφορετικό

•	 Η Παιδική Λογοτεχνία και η εξοικείωση μέσω αυτής με διαπολιτισμι-
κού περιεχομένου κείμενα μπορεί να συνεισφέρει στην κατανόηση, 
στο σεβασμό της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και στην καταπολέμη-
ση των προκαταλήψεων

•	 Η δημιουργία και οργάνωση Σχολικών Βιβλιοθηκών σε κάθε σχολική 
μονάδα εμπλουτισμένη με λογοτεχνικά βιβλία που απευθύνονται σε 
παιδιά ηλικίας 6 – 8 ετών κρίνεται απαραίτητη

•	 Εισαγωγή της φιλαναγνωσίας σε όλα τα τμήματα της Α΄ Δημοτικού και 
ύπαρξη σχεδίου βάσει του οποίου θα πραγματοποιείται η ανάγνωση 
των λογοτεχνικών βιβλίων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους

•	 Οργάνωση της κάθε τάξης ως αναγνωστική ομάδα (Καθορισμός συ-
γκεκριμένης ημέρας και ώρας, ανάγνωση στην τάξη, συζήτηση, επι-
πλέον δραστηριότητες)

•	 Δημιουργία ευχάριστων χώρων ανάγνωσης και ακρόασης. Χώρος ανά-
γνωσης μπορεί να είναι μια όμορφα οργανωμένη γωνιά στο πίσω μέ-
ρος της διδακτικής αίθουσας με χαλιά, μαξιλάρια, ζωγραφιές, ταμπλό 
σχετικά με τη φιλαναγνωσία κ.λπ.

•	 Στην ηλικία της Α΄ Δημοτικού τα περισσότερα παιδιά ήδη έχουν επαφή 
με το παιδικό βιβλίο από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Στόχος του 
σχολείου είναι η εισαγωγή τους στο λογοτεχνικό βιβλίο.
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AbstrAct

Undoubtedly the Greek society until recently was characterized by cultural 
homogeneity. In recent years however, the situation is constantly changing 
due to massive movements observed between European countries but 
also from third world countries to Europe, with the result that our country 
is characterized by cultural pluralism. This paper aims to examine the role of 
children’s literature in addressing xenophobic attitudes. We suggested books 
and benchmarks for Elementary First children which can be used effectively 
in the educational process in order to develop positive attitudes towards the 
“other”. Every literary book is a vehicle for social, moral and cultural values, 
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attitudes, mentalities which to some extent can influence the opinions, ideas, 
behavior of a reader. Especially at the stage of pre-school and primary school, 
where the person has not yet developed an integrated personality, literary 
reading is a potential starter means, understanding, acceptance of the Other, 
the stranger, the different. For this reason, it is important that young readers 
to become familiar with the concept of diversity through the reading act. We 
note that the Children’s Literature is able to nurture and develop the sensitive 
souls of the children, with themes from the life of refugees, migrants, Roma, in 
order to accept the racial or ethnic identity. 
Keywords: children’s literature, interculturalism
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Ζωγραφιές παιδιών μετά την ανάγνωση και την ανάλυση 
του παραμυθιού «Έλμερ, ο παρδαλός ελέφαντας» 
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Σύγχρονα πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα 
στο «Πλήθος» του Ανδρέα Φραγκιά 

και η παιδαγωγική σημασία του έργου

Αλεξία Καπραβέλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ μΕθΟΔΟΣ

Σκοπός της έρευνας που ακολουθεί είναι η εμβάθυνση στα προβλήματα 
της καταπιεστικής και εκμεταλλευτικής κοινωνίας και η παρουσίαση προ-
τεινόμενων λύσεων από την πλευρά του Ανδρέα Φραγκιά, που έχουν και 
παιδευτική αξία. Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι η ανάλυση περιε-
χομένου στο «Πλήθος» του συγγραφέα. Στο αριστουργηματικό μυθιστόρη-
μα του Ανδρέα Φραγκιά «Το Πλήθος», παρουσιάζονται σύμβολα αστάθειας, 
ρευστότητας και διάβρωσης (Καψωμένος, 1994: 59) και η ανάγκη αντίστα-
σης στην αλλοτρίωση (Κακολύρη, 2002). Πρόκειται για έναν «κόσμο ηττη-
μένο και μοιραίο», γιατί κυριεύεται από φόβο «που υποθάλπεται από την 
απανθρωποποίηση των πολιτικών και οικονομικών συστημάτων», δηλαδή 
αποτυπώνει τη σύγχρονη πραγματικότητα του πολύπλοκου χαρακτήρα των 
συμφερόντων και της εξουσίας (Ζήρας, 2002: 120-122). Οι άνθρωποι είναι 
όχι μόνο θεατές στην κοινωνία του θεάματος και της κατανάλωσης (Κακο-
λύρη, 2002) αλλά και πιόνια, κομπάρσοι, θύματα των μηχανισμών του συ-
στήματος, προσανατολισμένου στην παγκοσμιοποίηση των συμφερόντων 
και της εξουσίας για την καθυπόταξη του ανθρώπου (Χαρτουλάρη, 1995: 5). 
Ο άνθρωπος βρίσκεται «χαμένος στο λαβύρινθο της σύγχρονης επικοινω-
νίας που υποκατέστησε τη ζωή του» (Δουκίδου, 2002). Κυριαρχεί η αποδι-
άρθρωση του σύγχρονου κόσμου με τη βία, την απελπισία, τη μοναξιά, τα 
προσωπικά αδιέξοδα, τη δυστυχία από την αλλοτριωμένη ζωή στη μεγα-
λούπολη (Σταυροπούλου, 2002: 111, 113, 116), τη διαρκή αγωνία είτε για 
την επιβίωση είτε για την κοινωνικά μετρήσιμη επιτυχία (Ζήρας, 2002: 121).

«Πλήθος, σκηνοθέτης, συγγραφέας ζούνε μέσα στον ίδιο ασύντριφτο και 
απάνθρωπο κλοιό που έχει πλέξει γύρω τους ένας αόρατος και πανίσχυρος 
ιδεολογικός μηχανισμός που τους ξεπερνά και τους ελέγχει» (Καψωμένος, 
1994: 64). «Ένα καταπιεστικό σύστημα λειτουργεί απορυθμιστικά με στό-
χο να συνθλίψει και να αλλοτριώσει το σύνολο των πολιτών. Η πορεία των 
προσώπων είναι απόλυτα προκαθορισμένη από αυτό το αόρατο σύστη-
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μα διακυβέρνησης, που εξαπολύει δυνάμεις άγνωστες, σκοτεινές και φαι-
νομενικά παράλογες. Στην πραγματικότητα, το σύστημα ενεργεί με λογική 
και οργάνωση, για να επιτύχει το στόχο του: να αποδιαρθρώσει τις προσω-
πικότητες των ανθρώπων, για να κάμψει την αντίστασή τους και να επιβά-
λει έναν κοινό και ελεγχόμενο τρόπο ζωής σε όλους. Η χειραγώγηση του 
πλήθους γίνεται όχι μόνο με την επιβολή άμεσης βίας ή με την ιδεολογική 
κατήχηση αλλά με ποικίλους άλλους τρόπους. Ένας στόχος του συστήμα-
τος είναι να κατορθώσει να σβήσει τις αναμνήσεις. Ελάχιστοι θυμούνται το 
παρελθόν: έναν πόλεμο, αλλεπάλληλες δίκες και καταδικαστικές αποφά-
σεις κ.ά. Ένας άλλος στόχος είναι η αντικατάσταση της ατομικότητας από 
την ισοπεδωτική ομοιομορφία του συνόλου» (Σταυροπούλου, 2002: 112).

Φαινόμενα που συναντά ο αναγνώστης στο «Πλήθος» είναι εικόνες τη-
λεόρασης, τη μεγαλούπολη που γκρεμίζει την παράδοσή της, μένει χωρίς 
όραμα και λειτουργεί αναποτελεσματικά, την εμπορευματοποίηση ιδανι-
κών και ιδεολογιών, που μετατρέπονται σε συνθετικό όνειρο ή σε πλαστι-
κά ομοιώματα, αθέατους διοικητικούς, την εξουσία που στον μεταμοντέρ-
νο κόσμο συνεχίζει τις παλιές τακτικές της αυθαιρεσίας και της βίας. Δια-
πιστώνεται ότι «η ίδια η ζωή μεταβάλλεται σε ψέμα, σε τέχνασμα», «το πα-
ράλογο γίνεται η λογική συνέπεια ενός ψυχρού ορθολογισμού χωρίς ηθι-
κή στάση». Ο άνθρωπος αισθάνεται «πικρία για τη σκόρπια ζωή, τον συ-
στημικό εξευτελισμό και την εκμηδένιση των αξιών του ανθρωπισμού, τον 
καταποντισμό ενός πολιτισμού» «που λάτρεψε τα είδωλα». Ο λογοτέχνης 
θέτει το δίλημμα της ηττοπάθειας και του συμβιβασμού ή της αντίστασης 
(Χουρμουζιάδης, 1987).

Πλήθος είναι ο ίδιος ο λαός, ταξίδι η ίδια η ζωή, τρένο οι φόβοι, οι ενο-
χές και γενικά τα συναισθήματα, ενώ οι ιεραρχημένοι υπάλληλοι του τρέ-
νου δεν είναι παρά το σύστημα εξουσίας σχεδόν από καταβολής κόσμου, 
και όλα όσα υπόκεινται σ’ αυτό είναι τα παράλογα σήματα της τροχαίας, 
το φιλμ, τα σπασμένα αγάλματα, το τούνελ, οι στολές. Το σύστημα βγάζει 
όλους λαθραίους και ένοχους, ενώ καμία ζωή δεν είναι λαθραία και παρό-
λο που έχουν πληρώσει εισιτήριο. Το σύστημα είναι πανοπτικό, σηματοδο-
τεί, διατάσσει, απαγορεύει, δημιουργεί σενάριο και σκηνοθετεί ερήμην και 
κατά του πλήθους. Το πλήθος θα χειραφετηθεί, αν πορευθεί χωρίς σύμβο-
λα, σήματα, ενοχές. «Τα σπασμένα αγάλματα θα συγκολληθούν, το θρυμ-
ματισμένο χαμόγελο θα ξανανθίσει» (Παναγόπουλος, 1987: 53). Ο ίδιος ο 
συγγραφέας «αγωνίστηκε, αντιστάθηκε στην εκμετάλλευση και στην απα-
ξίωση του ανθρώπου» (Δουκίδου, 2002).

Αλεξία Καπραβέλου
Σύγχρονα πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα στο «Πλήθος» του Ανδρέα Φραγκιά …
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Η έρευνα έδειξε ότι το έργο του Ανδρέα Φραγκιά «Το Πλήθος» βρίθει συμ-
βολισμών, για να εκφράσει τα σημερινά προβλήματα των αστικών κοινω-
νιών αλλά και τις αντιπροτάσεις του συγγραφέα για το πέρασμα στην ιδα-
νική κοινωνία. Τα προβλήματα αυτά συνοψίζονται στην οικονομική και πο-
λιτική ιεραρχία και στις επιπτώσεις της στην κοινωνική και ατομική ζωή.

Προβλήματα των αστικών κοινωνιών

Στόχος του συστήματος είναι η κερδοσκοπία, η ιεραρχία και η γραφειοκρατία, 
που φέρνουν δουλικότητα, υποκρισία, αλληλοϋπονόμευση, καθώς και τη 
βίωση της ματαιότητας από την πλευρά των πολιτών.
Οι οργανωτές «πουλάνε εξουσία» (Φραγκιάς, 1985/1988: 299).

Ο μύθος της προσωπικής ελευθερίας. Η περιορισμένη ελευθερία «γεννά 
αναγκαστικά άλλες βαρύτερες δεσμεύσεις» (Φραγκιάς, 1985/1988: 47).

Φόβος της εξουσίας για πιθανή μαζική ανταρσία.
Επαγρύπνηση του συστήματος για την αποφυγή συγκρούσεων και την 
κοινωνική συναίνεση.
Πάταξη των εμποδίων που αντιμετωπίζει το σύστημα.
«Μου όρισαν πως θα είμαι βουβό πρόσωπο. Δεν μου επιτρέπεται να πω τίποτα» 
(Φραγκιάς, 1986: 83). «Εσύ δεν κάνεις εδώ κουμάντο; Τολμάει κανείς να σου 
μιλήσει;» (Φραγκιάς, 1986: 85).
Το σύστημα αποκοιμίζει για να μην ενημερώνεται και να μην αντιδρά το άτομο 
σ’ αυτά που συμβαίνουν γύρω του.
Οι κατεστραμμένες στολές αποκαλύπτουν άλλες στολές.

Αλεξία Καπραβέλου
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Η κοινωνία ως πεδίο συγκρούσεων και βίας.
«Το φράγμα του φόβου είναι αξεπέραστο» (Φραγκιάς, 1986: 363).
«Η διοίκηση ενδιαφέρεται να κατασκευάσει αποθήκες φόβου. [...] Επειδή φοβούνται 
οι περισσότεροι, ξεχωρίζουν όσοι δεν φοβούνται» (Φραγκιάς, 1986: 262).
Εκφοβισμός, σκληρότητα και βασανιστική βία της εξουσίας. Διώξεις, φυλακίσεις, 
δολοφονίες αντιφρονούντων.
Η βία δεν σταματά ούτε στον πόλεμο ούτε και στην ειρήνη και φέρνει την 
ανθρώπινη δειλία και απάθεια λόγω του φόβου της τιμωρίας. Σύστημα εποπτικό 
και ποινικό. Νόμιμη βία σε περιόδους κρίσης. Περιφρούρηση, αστυνομοκρατία, 
ποινικοποίηση της καθημερινής δράσης, κρατική καταστολή. «Οι εξεγέρσεις 
καταστέλλονται σχετικά εύκολα. Τα σκληρά αντίποινα είναι απαραίτητα για 
να συντρίψουν και τις μελλοντικές απόπειρες» (Φραγκιάς, 1985/1988: 331). 
Εξόντωση όσων αρνούνται την περιχαράκωση και τους κανόνες του συστήματος, 
αποκλεισμός και εξοβελισμός των μη συμμορφούμενων, απομόνωση των 
διαμαρτυρόμενων ή καθησυχασμός τους με κάποιο φιλοδώρημα. «Οι έλεγχοί σας 
δεν τελειώνουν ποτέ» (Φραγκιάς, 1986: 81). Η βία απλώς αλλάζει πρόσωπα.

Οι φορείς είναι μαγαζιά που εκμεταλλεύονται την αποκλειστικότητά τους, 
κάνουν διακρίσεις, προσβάλλουν.

Το σύστημα σέρνει τους υπηκόους στην αιχμαλωσία με το ιδεολόγημα της 
ασφάλειας και ευθύνης.
Πρωταγωνιστές και κομπάρσοι αναμένεται να ακολουθήσουν πιστά το 
σενάριο, διαφορετικά τους περιμένει αποπομπή και τιμωρία. Ευτελισμός και 
θυματοποίηση των συντελεστών της παράστασης, για να γίνουν βορά στις 
επιθυμίες των θεατών.
Αν το χαρισματικό και αξιοπρεπές άτομο τύχει αποδοχής, αφομοιώνεται ή 
εξοντώνεται.
«Η οδηγία για τον αποκλεισμό ήρθε από πάρα πολύ ψηλά» (Φραγκιάς, 1986: 291).
Αλλά και όλοι φιλοδοξούν να θέτουν όρια και απαγορεύσεις, η υπέρβαση των 
οποίων οδηγεί σε αποκλεισμό ή δίωξη ή απώλεια της ζωής.

Ηλεκτρονική καταγραφή των ανθρώπων και των προσωπικών τους δεδομένων, 
στατιστικές και μετρήσεις.
Αντικατάσταση φρουρών και φυλάκων από συστήματα τεχνολογίας και 
πληροφοριοδότες.
«Μετρούν τη συμπεριφορά σου, σε βαθμολογούν με τα αυθαίρετα μέτρα τους, 
είσαι και αρνητικό δείγμα, άτομο για επιδιόρθωση» (Φραγκιάς, 1986: 227).

Τυραννική επιβολή των νόμων, των κανόνων, της διοίκησης, των εταιρειών.
«Ο απόκοσμος κριτής που κατατάσσει…». «Κριτής δεν σημαίνει και δίκαιος» 
(Φραγκιάς, 1985/1988: 289).
Υπακοή στους νόμους, υποχρεωτική τήρηση και τυφλή εκτέλεση εντολών.
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Περιορισμός των κοινωνικών κινημάτων και της ριζοσπαστικής πολιτικής, με 
καλλιέργεια της αδιαφορίας.

Πηγή προβλημάτων το είδωλο της ιδιοκτησίας και του κέρδους. Τα συμφέροντα 
όμως συμπορεύονται με τη διοίκηση.
Κυριαρχία των συμφερόντων των εταιρειών.
Οι επιχειρήσεις έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα αξιολόγησης και 
επαναξιολόγησης των ανθρώπων, επιβραβεύσεων και μη, όπως αυτές 
καθορίζουν κάθε φορά.

Ορθολογισμός, τεχνοκρατία, λογική των υπολογισμών, αξιολογήσεις με βάση 
το χρήμα. Τα πάντα επί πληρωμή, «όλα έχουν βέβαια κάποια τιμή» (Φραγκιάς, 
1985/1988: 207).

Σχέσεις συναλλαγής σε μια κοινωνία ανισοτήτων, παράνομος πλουτισμός. 
Ακόμα και ο άνθρωπος ο ίδιος είναι εμπορεύσιμο είδος.

Εμπορευματοποίηση των αναγκών, των συναισθημάτων, του θεάματος, ακόμα 
και της διαμαρτυρίας, των αγώνων και της φυγής του ανθρώπου.

Απώλεια προσωπικών αγαθών, για να ανεφοδιαστεί η μηχανή του συστήματος.
«Έχω πληρώσει πανάκριβα το καθετί, πάντα σαν να μου κάνουν χάρη κι ακόμα 
μου λένε ότι χρωστάω» (Φραγκιάς, 1986: 160).
«Ο πορτιέρης εισπράττει και διώχνει» (Φραγκιάς, 1986: 183).

Αποτίμηση καταστάσεων με κριτήρια το κέρδος και την κοινωνική συναίνεση, 
για αποφυγή ζημιών και κοινωνικής αναστάτωσης.

Οι υπήκοοι ως πελάτες, συμποσιαστές και χειροκροτητές.

Συντριβή του ανθρώπου από τη μηχανοποίηση και εμπορευματοποίηση της 
ζωής.

Κυνήγι με κάθε τρόπο του πλούτου, του «ονείρου της μεγάλης ζωής».
Κτητικότητα, τυχοδιωκτισμός.
Κυνήγι της επιτυχίας εις βάρος των συναισθημάτων, κατάπνιξη της ευαισθησίας 
ή απατηλή ευαισθησία, ψυχρός ρεαλισμός.
Εναγώνια προσπάθεια για κοινωνική καταξίωση και κύρος, κυνήγι της δόξας, 
της προβολής και της δημοσιότητας.
Υπεκφυγές, που πηγάζουν από «έναν άμετρο εγωισμό» (Φραγκιάς, 1985/1988: 
130).
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Στόχοι προδιαγεγραμμένοι από το σύστημα, παρεμπόδιση του ατόμου να 
θέτει τους δικούς του στόχους, απόρριψη και εξοβελισμός του ατόμου που 
υπερβαίνει τα όρια, τα οποία έχει υπολογίσει και θέσει το σύστημα. Η αυτόνομη 
κίνηση του ατόμου «θεωρείται από το σύστημα λάθος ή βλάβη» (Φραγκιάς, 
1985/1988: 235).
Οι «παίκτες» γίνονται υποκείμενα αλλά και αντικείμενα στόχων. Οι στόχοι του 
συστήματος δεν οδηγούν παρά στην κατανάλωση, προπαγάνδα, αποβλάκωση 
και αποτυχία. Το υποκείμενο θέλει να δίνει την εντύπωση ότι δεν είναι αποτυχόν, 
καταφεύγοντας στην εντυπωσιακή εξωτερική εμφάνιση ή στην τεχνολογία ή 
στην αδιαφορία ή στην υποταγή ή στην αντίσταση και τιμωρία.
Καταστάσεις αφημένες στην τύχη, σκληροί αγώνες για μικρές απολαβές, στόχοι 
ανέφικτοι που απομακρύνονται από τους ουσιαστικούς στόχους στη ζωή, 
μεγάλες υποσχέσεις κερδών και επιτυχίας χωρίς αντίκρισμα, αλλεπάλληλες 
αποτυχίες, καταδίκη της αποτυχίας και αναγνώριση μόνον της επιτυχίας, 
περιθωριοποίηση του αποτυχόντα. Ανισότητα των ευκαιριών για επιτυχία, άτιμες 
στρατηγικές σαν να είναι οι άνθρωποι παιχνίδια. Αυτός που δεν επιτυγχάνει 
στόχους είναι ο χαμένος της ζωής, μόνο που το σύστημα έχει ρυθμίσει πολύ 
δύσκολες συνδεσμολογίες, για να κάνει τους «παίκτες» να αποτυγχάνουν. «Στο 
κρίσιμο σημείο έρχεται το σύστημα να σε πείσει πως έχασες. Σε υποχρεώνει 
ν’ αγοράζεις τα είδη, τις αξίες, τις ιδέες σου. Και το κυριότερο, να τηρείς τις 
απαγορεύσεις και τα σήματά του» (Φραγκιάς, 1985/1988: 248).
Ακόμα κι αν υπάρχουν κέρδη, αυτά είναι λίγα και ασήμαντα, που προξενούν 
νέα δεσμά. «Η μεγάλη επιτυχία σε παγώνει. Τα μικροπράγματα μετριούνται και 
αμείβονται» (Φραγκιάς, 1985/1988: 217). Το σύστημα παρέχει με φιλανθρωπία 
και ως κακέκτυπα όσα είναι αναφαίρετα δικαιώματα του ανθρώπου, 
υποχρεώνοντάς τον μάλιστα σε μια σχέση εξάρτησης, εξευτελισμού, 
αγοραπωλησίας.
Ακόμα και οι αλλαγές και η ποικιλομορφία είναι ρυθμισμένες από το σύστημα. 
«Και με κανόνες και χωρίς κανόνες, το σύστημά σας είναι μια ολόκληρη απάτη» 
(Φραγκιάς, 1985/1988: 230).

Τακτική της κατάτμησης, του «διαίρει και βασίλευε».
Το σύστημα διχάζει τους ανθρώπους, αναγκάζοντάς τους να αγωνίζονται για 
δικαιώματα ατομικά, τα οποία θίγουν ατομικά δικαιώματα των υπολοίπων, και 
προκαλώντας διενέξεις.
«Κάθε μέρα ένας κόσμος συμπαγής και στριμωγμένος, έτοιμος για διαφωνίες 
και έριδες» (Φραγκιάς, 1985/1988: 349).
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Προαγωγή στελεχών που υπηρετούν καλύτερα το σύστημα και θα 
επιφορτιστούν με νέα, αυξημένα καθήκοντα.
Κάποιοι «υπερασπίστηκαν την ομαλότητα που τους βόλευε και σήμερα 
είναι […] διευθυντές» και «υπερασπίζονται με πάθος» την κατάστασή τους 
(Φραγκιάς, 1985/1988: 298).
«Ναι… Έχουμε όμως κι εμείς ιεραρχία στην υπηρεσία. Ο προϊστάμενος…» 
(Φραγκιάς, 1986: 85).
Επιτροπές και μελέτες από τους ευυπόληπτους κυρίους.

Ο ρόλος του εργαζόμενου είναι να υπηρετεί «πιστός και αμίλητος» (Φραγκιάς, 
1985/1988: 240) το αφεντικό του.
Βιασύνη, ένταση, συνωστισμός για την καθημερινή βιοπάλη.
Εργασία για εξόφληση δανείων.

Διαπραγματεύσεις, παζάρια, λαδώματα, εκβιασμοί.
Παιχνίδια, κανόνες, κυκλώματα, διευθετήσεις, χωροθετήσεις, περιχαρακώσεις, 
σήματα, σύμβολα, είδωλα, ταμεία, καθρέφτες, που καθορίζουν οι κρατούντες 
για τους πολίτες.
Στο τρένο της ζωής με την απρόβλεπτη, τρελή –και μαζί προδιαγεγραμμένη 
από τους κρατούντες πορεία– όλοι οι επιβάτες είναι λαθραίοι, σύμφωνα με την 
απόφαση της υπηρεσίας.

Η ανάληψη συγκεκριμένων ρόλων είναι υποχρεωτική, αφού η άρνησή της 
τιμωρείται με στέρηση δικαιωμάτων. «Αν δεν θέλετε, θα φέρουμε από άλλες 
περιοχές κόσμο που δεν θα έχει αντίρρηση» (Φραγκιάς, 1985/1988: 379).

Τυπολατρία στους χώρους εργασίας (ωράριο, κατανομή έργων και ρόλων, 
καθήκοντα).
Καταπιεστικός, εξοντωτικός ρυθμός ζωής, σύμφωνα με τον οποίο λειτουργούν 
όλα. Σε περιόδους κρίσης το σύστημα επιβάλλει μεγαλύτερη εντατικοποίηση, 
η οποία εξοντώνει τα άτομα που εμπλέκονται στα γρανάζια του.

Ο χρόνος και οι περιορισμοί του ως εχθροί του ανθρώπου, μετατροπή του 
χρόνου σε δυνάστη.

Οργάνωση του τρόπου ζωής από τους ιθύνοντες.

Ιστορίες καθημερινών ανθρώπων με τα προβλήματα και τις μικροχαρές τους.
Πλήξη από την πεζότητα, τη μονοτονία, την καθημερινή ρουτίνα των 
υποχρεώσεων και των επαναλαμβανόμενων κινήσεων.
Φροντίδα για ταξινόμηση άχρηστων αντικειμένων.
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Η υπηρεσία εκφωνεί ψεύτικα λογύδρια προπαγάνδισης της αξίας της και 
αποδίδει τις αποτυχίες της στα ίδια τα υποκείμενά της.
Η εξουσία ενοχοποιεί και καλλιεργεί την ενοχή, για να διαποτίσει μ’ αυτήν τους 
ανθρώπους.

Σχόλια για την εξωτερική εμφάνιση κάποιων, που υποδηλώνουν κοινωνικό 
ρατσισμό.

Ανάγκη για αυτοπροστασία, σε έναν κόσμο που δεν την εξασφαλίζει παρά σε 
μικρό βαθμό και επί χρήμασι, ώστε να είναι διάτρητη.

Εκμηδένιση της ανθρώπινης υπόστασης, σαν να είναι παιχνίδι, ο άνθρωπος 
στο στόχαστρο, σημαδεμένος, δέκτης αέναης πολεμικής.
«Ο μονομάχος είναι υποχρεωμένος να σκοτώνει κάποιον άλλον σε προσωπικό 
αγώνα για να ζήσει» (Φραγκιάς, 1985/1988: 330). «Εσύ θα είσαι μονομάχος. 
Ρόλος με απαιτήσεις» (Φραγκιάς, 1985/1988: 292).

Κοινωνία της μοναξιάς, των προσταγμάτων, της εξαπάτησης.
«Ανία, μοναξιά και ασυνεννοησία, η εκμηδένιση από την τριβή ή τα χαμένα 
όνειρα» (Φραγκιάς, 1986: 331).
Απουσία ανθρωπισμού, αλληλοβοήθειας, επικοινωνίας.
Περιφρόνηση του ανθρώπινου παράγοντα, που οδηγεί σε προσωπική 
παραίτηση, σε μοναξιά, σε «υποψία για όλους και για τα πάντα» (Φραγκιάς, 
1985/1988: 255), σε ψυχολογικά αδιέξοδα.
Η ίδια η εξουσία παγιδεύει τους ανθρώπους σε αδιέξοδα.

Τραυματισμένες ανθρώπινες εικόνες και ανθρώπινες ταυτότητες με χάσματα, 
ασυνέχειες, επαναλήψεις, παραμορφώσεις, αντιστροφές.

Τα συστημικά ΜΜΕ διαστρεβλώνουν τις πληροφορίες.
Το σύστημα κόβει εισιτήρια για ανύπαρκτους προορισμούς, κατασκευάζει 
εικόνες προσωπικοτήτων ξένες προς τις πραγματικές και η κοινή γνώμη 
αποδέχεται τις πλαστές.
«Η κοροϊδία είναι εξωφρενική» (Φραγκιάς, 1986: 183).
«Όλα είναι εντύπωση, παράσταση, διασκευή» (Φραγκιάς, 1985/1988: 245). 
«Κατασκευάζουμε μόνο σκηνικά» (Φραγκιάς, 1985/1988: 273). Όμως αυτός ο 
κόσμος ως παράσταση εμπεριέχει κινδύνους.
«Τις μεταμορφώσεις και τα τεχνάσματα της εξουσίας τα μάθαν όλοι» (Φραγκιάς, 
1986: 190).

Συμβατικότητα των ανθρώπινων σχέσεων. «Μέσα σε ψεύτικα πράγματα, 
που άλλες φορές τα ξέρουμε και συχνά τα αγνοούμε, ζούμε συμβατικά και 
υποφέρουμε αληθινά» (Φραγκιάς, 1985/1988: 334).
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Δυσεύρετη η προσωπική γαλήνη.

Ανεκπλήρωτοι ή άτυχοι έρωτες. «Οι σχέσεις που χάλασαν δεν κολλάνε πια» 
(Φραγκιάς, 1985/1988: 184).

Συντριβή του ατόμου από τις ανάγκες του «κοινού καλού του κοινωνικού συνόλου», 
θυσίες για μια άπιαστη συλλογική ευημερία αλλά και συντριβή του επιμέρους 
«κοινού καλού» από τις ανάγκες ενός άλλου επιμέρους «κοινού καλού».

Αβεβαιότητα, κεκτημένα υπό κατεδάφιση από τον αστικό πολιτισμό
«Το σύστημα θέλει να μεταθέσει στο όνειρο την ελπίδα, για να την εκφυλίσει» 
(Φραγκιάς, 1985/1988: 410).

«Οι αδιάφθοροι στα μουσεία!» «Δεν υπάρχουν πια φτωχοί. Κι αν υπάρχουν, δεν 
μας ενδιαφέρουν» (Φραγκιάς, 1986: 331).
«Βρες τρόπο να ζήσεις, δώσε τις μονομαχίες σου, εξόντωσε όσους μπορέσεις, 
βγάλ’ τα πέρα» (Φραγκιάς, 1986: 358).
«Θέματα υπάρχουν πολλά: η ενοχή, ο πανικός της αποτυχίας, η γελοιότητα και 
το μάταιο κάθε προσπάθειας, ο ύμνος της ιδιοκτησίας, η απελπισία για καθετί 
καλύτερο, ένα θριαμβικό εμβατήριο για το κέρδος, η εξουσία που τσακίζει 
κόκαλα» (Φραγκιάς, 1986: 363).
Ρυπαρότητα και σήψη των αστικών αξιών, παλιών και νέων.
«Αναθυμιάσεις, σαν να προέρχονται από οξειδώσεις και σήψεις μακροχρόνιες» 
(Φραγκιάς, 1985/1988: 375).

Η πολιτεία ως ζωντανός οργανισμός που τροφοδοτείται, παράγει, αποβάλλει, 
κουράζεται και ανανεώνεται, μολύνεται.

Οικολογική ανισορροπία και περιβαλλοντικά προβλήματα που συνάδουν με 
την κοινωνική μόλυνση.

Προτάσεις για την ιδανική κοινωνία – παιδευτικές αξίες

Συνειδητοποίηση της διάβρωσης και της φθοράς του κόσμου.
Δράση για την αυτονομία και την ελευθερία και όχι από άγχος και φόβο. «Κι 
άλλοι διώκονται, αρνούνται τα σύμβολα και τα είδωλα και χαμογελάνε με τη 
μεταφυσική των σημάτων και του φόβου» (Φραγκιάς, 1985/1988: 247).

Κύκλος αντίστασης: καταπίεση – αντίσταση και εξέγερση – καταστολή – νέα 
αντίσταση και εξέγερση.
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«Αποβλακωθήκατε. Νομίζετε ότι τα χάσατε όλα. Σας έχουν πείσει ότι από 
αυτούς τους στόχους κρέμεται η ζωή σας» (Φραγκιάς, 1985/1988: 231).
Αντίσταση της ανθρώπινης υπόστασης στις προσπάθειες εκμηδένισής της, 
απόρριψη της μαζοποίησης και της μετατροπής του ανθρώπου σε ανδρείκελο, 
εγκατάλειψη της απάθειας, απομόνωσης και υπακοής.
«Γιατί δεν μιλάς, δεν βλέπεις πως σε αδικούν;» (Φραγκιάς, 1986: 83).

Απαξία των κριτών: «Να χέσω όλους αυτούς που κρίνουν όπως τους γουστάρει, 
με τις πλάτες κάποιας εξουσίας» (Φραγκιάς, 1985/1988: 289).

Κατάργηση των ποινών με τη διάλυση της εξουσίας και την εξάλειψη των 
εκφραστών της.

Υπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών.

Αποδοχή της ποικιλομορφίας των κοινωνικών υποκειμένων, της πολλαπλότητας 
ταυτοτήτων και ρόλων.

Η φιλία και ο έρωτας ως καταφύγιο.

«Τα βιογραφικά σημειώματα δεν αξίζουν. Σημασία έχει ο τελευταίος σταθμός 
που βρίσκεσαι. Καλό είναι να ξέρεις σε ποιες από τις αποτυχίες σου φταις μόνο 
εσύ και κανένας άλλος» (Φραγκιάς, 1985/1988: 222).

«Το χτες φτιάχνει το τώρα, αν η σύνθεσή του δεν είναι σωστή δεν γεννιέται το 
Αύριον» (Φραγκιάς, 1986: 359).
Ανάγκη για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης της βίας και θηριωδίας, αλλά 
και των αγώνων για ελευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη. Τιμή στους παλιούς ήρωες.

ΣυμΠΕρΑΣμΑΤΑ

Η έρευνα έδειξε ότι το δίτομο μυθιστορηματικό έργο του Ανδρέα Φραγκιά 
«Το Πλήθος» βρίθει συμβολισμών, για να εκφράσει, με ζωντάνια και παρα-
στατικότητα, τα σημερινά προβλήματα των αστικών κοινωνιών: οι εξουσι-
αστικές στρατηγικές, η κρατική καταστολή και τιμωρία, η οργάνωση της 
ζωής από τους ιθύνοντες - με το αυστηρό της πλαίσιο, με τις καταδυνα-
στεύσεις, με το δίπολο αφενός μεν της άσκησης βίας και επιβολής αφετέ-
ρου δε της υποταγής. Η κουλτούρα του θεάματος, η μαζική ενημέρωση, η 
τεχνολογία με τη μηχανοποίηση και τεχνοκρατία, αποτελούν όψεις του συ-
στήματος. Προτεραιότητα δίδεται αφενός μεν στις εξουσιαστικές σχέσεις, 
όπου δημιουργούνται σχέσεις εξάρτησης μέσα από την αφαίρεση δικαι-
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ωμάτων, αφετέρου δε στα συμφέροντα των εταιρειών, όπου ο ρόλος του 
εργαζόμενου είναι να υπηρετεί πιστά το αφεντικό του και να εντατικοποι-
είται στη βιοπάλη. 

Το κοινωνικό σύστημα είναι ιεραρχικό, εποπτικό, καταγραφικό και ποι-
νικό. Με τους προκαθορισμένους επίσημους στόχους που οδηγούν στην 
προπαγάνδα, κατανάλωση και αποβλάκωση και με τους κανόνες του, ωθεί 
στην επιδίωξη του κοινωνικού κύρους και της «μεγάλης ζωής», αλλά ταυ-
τόχρονα αξιολογεί τα πάντα με βάση κάποιο τίμημα, παρεμποδίζοντας το 
άτομο στους στόχους του και οδηγώντας το στην αποτυχία, περιθωριο-
ποιώντας τον αποτυχόντα και επιβραβεύοντας τους ακολούθους του. Πα-
ράλληλα, ασκεί βία, εξοντώνει, αιχμαλωτίζει ή αφομοιώνει τους διαφορε-
τικούς, μεταθέτει τις διενέξεις στους καταπιεσμένους, καταπνίγει την ευ-
αισθησία. Η κυριαρχία εγκαθιστά φρουρούς και φύλακες, ρυθμίζει ακόμα 
και την ποικιλομορφία και τις κοινωνικές αλλαγές, επιβάλλει εντατικοποί-
ηση σε περιόδους κρίσης, συνθλίβοντας τα άτομα. Οι θεσμοί είναι κι αυ-
τοί μαγαζιά που εκμεταλλεύονται την αποκλειστικότητά τους, κάνουν δια-
κρίσεις, προσβάλλουν. Επικρατούν η ανισότητα στις απολαβές του ανθρώ-
που, ο ρατσισμός, η διαφθορά, η συμβατικότητα, οι φόβοι και ο εγωισμός 
του ανθρώπου ως παράγοντες της κοινωνικής συναίνεσης, η πεζότητα της 
ζωής και ο ψυχρός ρεαλισμός, η εξαπάτηση, η μοναξιά, τα προσωπικά αδι-
έξοδα. Στην κοινωνία όπου οι υπήκοοι υποδύονται ρόλους, απουσιάζει η 
αλληλοβοήθεια, η επικοινωνία, η προσωπική γαλήνη. Το σύστημα έχει την 
τάση να επικαιροποιείται και να ανανεώνεται, ώστε οι υπήκοοι να αγνοούν 
τις εξελίξεις και να ακινητοποιούνται. Άλλωστε, τα υποκείμενα είναι ανα-
λώσιμα και εύκολα αντικαταστάσιμα.

Ο Φραγκιάς αποτίει σεβασμό στους ήρωες αγωνιστές της Ιστορίας και 
αναδιφεί στην ιστορική μνήμη της βίας και θηριωδίας. Πηγές κάθε κακού 
είναι η εξουσία, η ιδιοκτησία και το κέρδος. Η ανθρώπινη απελευθέρωση 
προϋποθέτει απόρριψη της γενικευμένης καχυποψίας, της θυματοποίησης 
του ανθρώπου, των καταναγκασμών, των χρονικών προθεσμιών, της μαζο-
ποίησης, των σχέσεων συναλλαγής, των αγορών και των εμπορευμάτων. 
Ο συγγραφέας παρακινεί ατομικότητες και συλλογικότητες να αψηφήσουν 
το άγχος και το φόβο, να εγκαταλείψουν την απάθεια, την απομόνωση και 
την υπακοή, να απεγκλωβιστούν από τους στόχους του συστήματος και να 
βρουν καταφύγιο στη φιλία και στον έρωτα. Πολύ δε περισσότερο, ο συγ-
γραφέας καλεί σε αντίσταση και εξέγερση, ώστε οι καταπιεσμένοι να ανα-
πτύσσουν δράση για την αυτονομία και την ελευθερία.

Αλεξία Καπραβέλου
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AbstrAct

The aim of this study is to closely examine the problems of the oppressing 
and exploiting society and to present solutions of educational value 
suggested by the author Andreas Fragias. Chosen method is the content 
analysis of his book, titled “To Plethos” (“The Crowd”). The research indicates 
that “To Plethos” is full of linguistic symbols, in order for him to express the 
problems of capitalist societies. The priority is given to authoritarian relations 
of dependence via limitation of rights and to enterprises’ interests, where 
the workers’ role is to serve their boss and to work under high pressure 
in the struggle for living. The social system is hierarchical, observing, and 
punishing. Mutual aid, communication and personal calmness are absent. 
The author respects old heroes and delves into the historical memory 
of violence and cruelty. The sources of every evil are the authority, the 
possession and the profit. Human liberation presupposes rejection of 
compulsion, of massiveness, of market, and of commodities. The author 
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induces individuals and collectives to ignore anxiety and fear, to abandon 
apathy, isolation and obedience, and he calls for resistance and revolt, so 
that the oppressed would develop action for the autonomy and freedom.
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Το παιδικό βιβλίο στην προσχολική ηλικία 
και ενδείξεις πρώιμης πολιτικής 
κοινωνικοποίησης των νηπίων

Άννα - Καλλιόπη Μαυρογιώργου

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟυ ΠρΟΒΛΗμΑΤΙΣμΟυ

Ο όρος «παιδικό βιβλίο» είναι σχετικά πρόσφατος και εμφανίζεται γύρω στα 
τέλη του 20ου αιώνα. Υπάρχει σχετική δυσκολία στη διατύπωση ενός κοινά 
αποδεκτού ορισμού, κυρίως λόγω του ότι οι έννοιες «παιδί» και «παιδική 
ηλικία» είναι ρευστές, μεταβαλλόμενες και ποικίλουν από εποχή σε εποχή 
ανάλογα με τις παιδαγωγικές θεωρίες και τάσεις, την κυρίαρχη ιδεολογία 
και γενικότερα το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο (Γεωργίου, 2010). 
Στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης υιοθετούμε την ευρύτερη  έννοια 
του όρου, όπου ως παιδικό νοείται το βιβλίο που είναι γραμμένο και σχεδι-
ασμένο για παιδιά, είτε νηπιακής, είτε παιδικής ή εφηβικής ηλικίας και δι-
αφοροποιείται από το ευρύτερο φάσμα της λογοτεχνίας με κριτήριο την 
ηλικία στην οποία απευθύνεται.

Το παιδικό βιβλίο στην προσχολική ηλικία, αν και τα νήπια δεν έχουν απο-
κτήσει την τεχνική ικανότητα της ανάγνωσης, με τη μεσολάβηση της νηπια-
γωγού, έχει εξελιχθεί σε σημαντικό μέσο παιδαγωγικής ευαισθητοποίησης, 
κοινωνικοποίησης, εξοικείωσης με το βιβλίο, ψυχαγωγίας και ανάπτυξης. 
Το ποιοτικό παιδικό βιβλίο καλλιεργεί, ανάμεσα στα άλλα, τη σκέψη και τη 
φαντασία, ικανοποιεί την περιέργεια για γνώση, «ταξιδεύει» το παιδί σε άλ-
λες εμπειρίες, καλλιεργεί το συναισθηματικό κόσμο του παιδιού, ευνοεί τη 
γλωσσική ανάπτυξη, την προφορική/γραπτή επικοινωνία, μεταδίδει/ εγχα-
ράσσει κοινωνικές και πολιτικές στάσεις, αξίες και πρότυπα συμπεριφοράς.

Η παραπάνω αναφορά στην εγχάραξη πολιτικών και κοινωνικών αξιών, 
αρχών και προτύπων συγκροτεί τον πυρήνα της διαδικασίας, που είναι γνω-
στή ως πολιτική κοινωνικοποίηση. Το σχολείο, γενικά, και το νηπιαγωγείο, 
που μας ενδιαφέρει εδώ, αποτελεί, μετά την οικογένεια, πέραν των άλλων, 
τον πρώτο σημαντικό σταθμό πολιτικής κοινωνικοποίησης.

Η πολιτική κοινωνικοποίηση είναι μία πολυσύνθετη και πολυδιάστατη 
κοινωνικο-πολιτική διαδικασία. Συνιστά μέρος της ευρύτερης διαδικασί-
ας κοινωνικοποίησης και αναφέρεται κυρίως στις κυρίαρχες στάσεις, αξί-
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ες, αντιλήψεις, αρχές, στους κανόνες πολιτικής συμπεριφοράς, στα πρότυ-
πα πολίτη και στον πολιτικό προσανατολισμό του ατόμου (Πανταζής, 1975. 
Καρακατσάνη, 2003. Μπιτσάκη & Τσαγγάρη, 2000).

Η παιδική ηλικία αποτελεί ιδιαίτερα εύπλαστη, γόνιμη, δεκτική και κα-
θοριστική περίοδο για την εγχάραξη των επιθυμητών για το εκπαιδευτικό 
σύστημα κυρίαρχων προτύπων πολιτικής συμπεριφοράς. Καθώς τα νήπια 
καλούνται σε υποχρεωτική φοίτηση στο νηπιαγωγείο, δέχονται και εκτίθε-
νται σε αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε πρώιμη πολιτική κοινω-
νικοποίηση, η οποία και συντελείται με τη συνολική οργάνωση και λειτουρ-
γία των νηπιαγωγείων, τόσο με το περιεχόμενο όσο και με τη μορφή οργά-
νωσης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Στην παρούσα μελέτη, επικεντρώνουμε την ανάλυση μας στη σχέση ανά-
μεσα στην αξιοποίηση του παιδικού βιβλίου στο νηπιαγωγείο και στη πο-
λιτική κοινωνικοποίηση των νηπίων. Πιο αναλυτικά, εστιάζοντας στο κανο-
νιστικό πλαίσιο οργάνωσης των δραστηριοτήτων ανάγνωσης παιδικών βι-
βλίων, όπως αυτό προβλέπεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πρόγραμμα Σπου-
δών και στον Οδηγό της Νηπιαγωγού, θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε 
τις κυρίαρχες αντιλήψεις, αξίες και πρότυπα πολιτικής συμπεριφοράς, που 
προβάλλονται μέσα από τις επίσημες προδιαγραφές. Βασιζόμαστε στη θε-
ωρητική παραδοχή ότι μόνο η δυνατότητα συσχέτισης του σχολείου με την 
πολιτική εξουσία μπορεί να μας δώσει ενδείξεις για τα κυρίαρχα πρότυπα 
πολιτικής συμπεριφοράς (Νούτσος, 1982).

Υιοθετούμε τη θεωρία της διευρυμένης αναπαραγωγής, που αντιμετωπί-
ζει το σχολείο ως ιδεολογικό μηχανισμό του κράτους. Στο πλαίσιο της σχε-
τικής του αυτονομίας, συμβάλλει με ειδικό τρόπο στη διευρυμένη αναπα-
ραγωγή των υφιστάμενων κοινωνικών σχέσεων (Αλτουσέρ, 1983). Παράλ-
ληλα, το σχολείο, ως ιδεολογικός μηχανισμός, προωθεί, εγχαράσσει και νο-
μιμοποιεί στους μαθητές/τριες κυρίαρχες πολιτικές νόρμες, κανόνες, αξί-
ες και πρότυπα πολίτη, που συμβάλλουν στην παγίωση των υφιστάμενων 
κοινωνικών σχέσεων εξουσίας, στοιχείο που συγκροτεί  την  πολιτική λει-
τουργία του σχολείου (Μαυρογιώργου, 2006).

Αμέσως παρακάτω ακολουθεί μία σύντομη ιστορική αναδρομή στο παι-
δικό πολιτικό βιβλίο στην Ελλάδα, παραθέτοντας ενδεικτικά ορισμένα δη-
μοφιλή παιδικά βιβλία, που έχουν, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αξιοποι-
ηθεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σε αυτή την περίπτωση, θα αναφερ-
θούμε σε ενδείξεις περιεχομένου πολιτικής κοινωνικοποίησης, που συμπλη-
ρώνεται με τη μορφή οργάνωσης των δραστηριοτήτων ανάγνωσης («πρα-
κτική ιδεολογία»).  
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Έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι υπάρχει «πολιτικοποιημένο βιβλίο» με την 
έννοια ότι είναι «…το βιβλίο που, πέρα από την αισθητική απόλαυση, θα βο-
ηθήσει το παιδί ν’ αρχίσει να κατανοεί το ρόλο του ως πολίτη, να κατανοεί την 
έννοια της ελευθερίας, της ειρήνης και της δικαιοσύνης…» (Πέτροβιτς, 2012). 
Βρίσκουμε τη διάκριση σε «πολιτικοποιημένο» και «μη πολιτικοποιημένο 
βιβλίο» είναι προβληματική. Δεν υπάρχει παιδικό ή άλλο βιβλίο που να εί-
ναι πολιτικά και ιδεολογικά ουδέτερο. Κάθε βιβλίο, άλλοτε ρητά κι άλλοτε 
υπαινικτικά αναφέρεται σε πρότυπα, αξίες, αντιλήψεις, πρακτικές «καλού» 
παιδιού, μαθητή, πολίτη. Υπάρχουν παιδικά βιβλία με εμφανή την εγγρα-
φή συνειδητών επιλογών για προώθηση συγκεκριμένων πολιτικών και ιδε-
ολογικών αξιών, όπως π.χ. την ειρήνη, την αλληλεγγύη, την κοινωνική δι-
καιοσύνη, κ.ά., σε συγκεκριμένη, κάθε φορά, πολιτικοκοινωνική  και ιστο-
ρική συγκυρία. Όπως χαρακτηριστικά έχει υποστηριχθεί «Η αλήθεια είναι 
πως κάθε λογοτεχνικό κείμενο είναι ΚΑΙ πολιτικό, με την έννοια ότι δίνει μια θέ-
ση, μια άποψη για τα κοινά» (Δελώνης, 1986: 50).

Επομένως, η επιλογή, χρήση και η ανάγνωση παιδικών βιβλίων στα νή-
πια δεν είναι πολιτικά και ιδεολογικά ουδέτερη. Το ερώτημα δεν είναι εάν 
θα οργανώσουμε δραστηριότητες με επίκεντρο ένα πολιτικό παιδικό βι-
βλίο στα νήπια, αλλά ποιες πολιτικές και ιδεολογικές αξίες, αρχές και πρό-
τυπα πολίτη, προβάλλει το παιδικό βιβλίο, που επιλέγουμε. Είναι ιδιαίτερα 
ουσιαστικό και βασικό τα παιδιά, ήδη από την προσχολική ηλικία, να εξοι-
κειώνονται και να ενημερώνονται, στο βαθμό που μπορούν, για τα ευρύ-
τερα κοινωνικά/ πολιτικά ζητήματα και προβλήματα, για τους κοινωνικούς 
και πολιτικούς θεσμούς, για το πολίτευμα, τους νόμους, τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις. Ειδικά σε εποχές όπως η σημερινή, όπου η μεταναστευτι-
κή κρίση, η ανθρωπιστική κρίση, η κρίση χρέους και λιτότητας μαστίζουν 
τη χώρα μας, το παιδικό βιβλίο  προσφέρεται για πρώιμη πολιτική και ιδε-
ολογική ευαισθητοποίηση, μια και, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, τα νή-
πια έρχονται στο νηπιαγωγείο χρεωμένα και θα είναι για πολλά χρόνια στην 
ενεργό ζωή τους, χωρίς να ερωτηθούν ούτε να το γνωρίζουν.

Το παιδικό βιβλίο που προβλήθηκε ως πολιτικό εμφανίζεται και κυριαρ-
χεί μετά τη Μεταπολίτευση (1974). Αντλεί τα θέματά του είτε από ιστορικά 
γεγονότα,  όπως οι δύο δικτατορίες, η διπλή κατοχή, η αντίσταση και ο εμ-
φύλιος πόλεμος, είτε από κοινωνικά ζητήματα, όπως η εκμετάλλευση του 
λαού από τους ηγέτες ή τους εργοδότες του, το δικαίωμα στην εκπαίδευση/ 
στην ελευθερία, η ισότητα των δύο φύλων κ.λπ.  (Αναγνωστόπουλος, 1999).
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Ως πρώτο πολιτικό παιδικό βιβλίο αναφέρεται το «Παραμύθι χωρίς όνο-
μα» της Π. Δέλτα, το οποίο και δημοσιεύτηκε γύρω στο 1910. Τα ιστορικά 
δεδομένα της εποχής με ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικοπολιτικές συνθή-
κες μεταφέρονται σε φανταστικό χωροχρόνο για τη συγκάλυψη της κριτι-
κής που ασκείται στον τότε βασιλιά Γεώργιο Α΄ (Πέτροβιτς, 2012). Σημαντι-
κό σταθμό στην ιστορία του πολιτικού παιδικού βιβλίου στην Ελλάδα απο-
τελεί το έργο του σοσιαλιστή συγγραφέα Π. Πικρού («Ο πιτσιρίκος και η πα-
ρέα του», «Από τον κόσμο που φεύγει στον κόσμο που έρχεται» κ.α.), που 
δημοσιεύεται την περίοδο του Μεσοπολέμου με στόχο την ευαισθητοποί-
ηση των παιδιών για την κοινωνική ανισότητα (Δελώνης, 1986).

Στη δεύτερη μεταπολεμική γενιά συγγραφέων αξιόλογη είναι στο χώ-
ρο του πολιτικού παιδικού βιβλίου η παρουσία της Άλκης Ζέη με τα έργα 
της «Το καπλάνι της βιτρίνας», «Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου», «Ο θεί-
ος Πλάτων» και της Ζωρζ Σαρή με τα έργα «Όταν ο ήλιος», «Κόκκινη κλω-
στή δεμένη», «Τα γενέθλια», «Οι νικητές», «Τα χέγια» (Δελώνης, 1986).

Τα βιβλία που αναφέρθηκαν ενδεικτικά παραπάνω είναι κυρίως μυθιστο-
ρήματα. Δε θεωρούνται κατάλληλα για παιδιά προσχολικής ηλικίας κυρί-
ως λόγω της έκτασης και της πλοκής τους. Παρότι υιοθετούμε την άποψη  
ότι δεν υπάρχει παιδικό βιβλίο που να είναι πολιτικά και ιδεολογικά ουδέ-
τερο, παρακάτω θα αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένα βιβλία, που στη σχε-
τική βιβλιογραφία χαρακτηρίζονται ως «πολιτικοποιημένα» βιβλία για παι-
διά προσχολικής ηλικίας, επειδή ρητά κάνουν λόγο για τον τρόπο άσκησης 
εξουσίας, τη σχέση ηγετών/ λαού κ.λπ., με πρωταγωνιστές κυρίως είτε μι-
κρά παιδιά, είτε ζώα:

•	 «Ο Ίμπερ ο Γίγαντας», της Μ. Παπανδρέου. Αναφέρεται στην εκμε-
τάλλευση των κατοίκων μιας αγροτικής περιοχής από τον Ίμπερ τον 
γίγαντα και στην προσπάθειά τους να τον εξολοθρεύσουν. 

•	 «Ο Φωκίων ήταν ελάφι», του Μ. Κοντολέων. Ο Φωκίων, το ελάφι, 
ζει σε μία χώρα που υποφέρει από τη βία των αρχόντων της, επα-
ναστατεί και αναγκάζεται να ξενιτευτεί, γνωρίζοντας άλλους λαούς 
και άλλες ιδέες. 

•	 «Κάποτε στην ποντικούπολη», του Μ. Κοντολέων. Στο εργοστάσιο 
τυριών κάποια ποντίκια γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης και 
αποφασίζουν να κάνουν απεργία για να υπερασπιστούν τα δικαι-
ώματά τους.

•	 «Εγώ είμαι η αρχηγός», της Ρ. Ρώσση-Ζαΐρη. Η κουνελίτσα στο νη-
πιαγωγείο των ζώων θέλει να είναι πάντα η αρχηγός και τα υπόλοι-
πα ζώα αντιδρούν σε αυτή τη «δικτατορική» στάση και αρνούνται 
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να παίξουν μαζί της.
•	 «Η Σοφή Ελιά», της Ε. Καμαριανού-Γιαλλούση. Οι καρποί είναι δυ-

σαρεστημένοι, γιατί η κολοκύθα-αρχηγός, τους αναγκάζει να δου-
λεύουν σκληρά, οπότε ξεσηκώνονται και ακολουθούν το σχέδιο της 
σοφής ελιάς.

•	 «Η Κυρά –Δημοκρατία», της Κ. Αρμενιάκου. Η Ρία-Δικτατορία ζηλεύ-
ει και αντιμάχεται την Κυρά - Δημοκρατία, η οποία μετά από πολ-
λές δοκιμασίες επαναφέρεται με το σύνθημα «Όλοι μαζί μπορού-
με καλύτερα».

•	 «Στο δάσος», της Σ. Ζαραμπούκα. Η κουκουβάγια λόγω της ανα-
γνωρισμένης αξίας ως σοφής αναγορεύεται με εκλογές σε αρχη-
γό του δάσους. 

Μετά τη σύντομη ιστορική αναδρομή και την αναφορά στο εμφανές πο-
λιτικό περιεχόμενο ενδεικτικών πολιτικών παιδικών βιβλίων, στη συνέχεια, 
θα εστιάσουμε αρχικά στην ανάδειξη των πτυχών πολιτικής κοινωνικοποίη-
σης που εμπεριέχονται στην ίδια την κοινωνικοπολιτική πρακτική της ανά-
γνωσης και, ακολούθως στις συγκεκριμένες μορφές οργάνωσης των σχε-
τικών δραστηριοτήτων, καθώς αυτές εγγράφουν αντίστοιχες αρχές, ιδέες, 
αντιλήψεις και πρακτικές με πολιτικό περιεχόμενο. Ένα ενδιαφέρον ερευ-
νητικό ερώτημα είναι: «Ποιο είναι το περιεχόμενο που ανακλάται και απο-
τυπώνεται στις προδιαγραφές οργάνωσης και διευθέτησης των δραστηρι-
οτήτων ανάγνωσης στο νηπιαγωγείο, σε σχέση με τη διαδικασία πολιτικής 
κοινωνικοποίησης των νηπίων;»

Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠρΑΚΤΙΚΗ

Το παιδικό βιβλίο λειτουργεί στο σχολείο και ιδιαίτερα στο νηπιαγωγείο ως ερ-
γαλείο πολιτικής κοινωνικοποίησης με δύο τουλάχιστον τρόπους: ως πολιτικό 
περιεχόμενο και ως κοινωνικοπολιτική πρακτική / διαδικασία με το συναφές 
πρόγραμμα δραστηριοτήτων ανάγνωσης, που προβλέπεται.

Στο πλαίσιο της προσχολικής εκπαίδευσης οι ευκαιρίες για να συμμετέχει 
το παιδί σε δραστηριότητες που συνδέονται με τον εγγραμματισμό είναι πολ-
λές. Ο αναδυόμενος εγγραμματισμός στο νηπιαγωγείο εκδηλώνεται μέσα σε 
ένα πλαίσιο πραγματικών βιωματικών καταστάσεων και λειτουργικών εμπειρι-
ών εγγραμματισμού, όπου το παιδί μαθαίνει τις λειτουργίες του έντυπου κειμέ-
νου και τις πραγματικές ανάγκες τις οποίες εξυπηρετεί (Τάφα, 2011). Μία από 
τις δραστηριότητες εγγραμματισμού είναι και η ανάγνωση βιβλίων από τη 
νηπιαγωγό, που  είναι και  το ιδιαίτερο αντικείμενο της παρούσας εισήγησης.
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Η ανάγνωση είναι μια παραδοσιακή κοινωνικοπολιτική πρακτική, που 
συνδέεται με συγκεκριμένη πρακτική ιδεολογία και «τάξη της ανάγνωσης». 
Όπως υποστηρίζεται, «Οι μέθοδοι με τις οποίες μαθαίνουμε να διαβάζου-
με όχι μόνο αντικατοπτρίζουν τις συμβάσεις της συγκεκριμένης κοινωνίας 
μας όσον αφορά τη μόρφωση-τη διοχέτευση πληροφοριών, τις ιεραρχίες 
γνώσης και ισχύος, αλλά συγχρόνως καθορίζουν και περιορίζουν τους τρό-
πους με τους οποίους κάνουμε χρήση της ικανότητάς μας να διαβάζουμε» 
(Manguel, 1997: 119). Πολλές από τις καθιερωμένες πρακτικές  ανάγνωσης 
εμπεριέχονται στο ίδιο το γραπτό κείμενο. Ο Steiner (2008: 13-14) είναι σα-
φής και κατηγορηματικός ως προς αυτό: «Στο γραπτό κείμενο… ενυπάρ-
χει μέγα μερίδιο κύρους… Ο γραπτός λόγος υπόκειται σε κανόνες… Είναι 
συντεταγμένος. “Συντάσσω” σημαίνει τακτοποιώ, δηλαδή προεξοφλώ και 
περιορίζω  έναν τομέα συμπεριφοράς… Οι πράξεις που ανασύρονται από 
τον γραπτό λόγο… αναφέρονται σε σχέσεις εξουσίας». Όπως είναι προφα-
νές, όλα αυτά δεν απορρέουν από το περιεχόμενο των βιβλίων, αλλά από 
τα δομικά στοιχεία του γραπτού λόγου. Να το πούμε, αλλιώς, ο γραπτός 
λόγος είναι ένας κώδικας «πειθαρχίας και τάξης». Το κείμενο αιχμαλωτί-
ζει την προσοχή και τις αισθήσεις. Στην περίπτωση που έχουμε να κάνου-
με με αναλφάβητους μπορούμε να μιλάμε για έναν ιδιότυπο δεσποτισμό, 
που ασκείται από την πλευρά αυτών που είναι σε θέση να διαβάζουν πά-
νω στους αναλφάβητους.

Στην ιστορία της ανάγνωσης έχει καταγραφεί αυτό που θα μπορούσαμε 
να θεωρήσουμε «παραδοσιακή μέθοδο ανάγνωσης»: «Το καθεστώς της κυ-
ρίαρχης ανάγνωσης υπαγόρευσε και στον σύγχρονο πολιτισμό ορισμένους 
κανόνες για τους τρόπους υλοποίησης του εγχειρήματος  και τις αντίστοι-
χες συμπεριφορές των αναγνωστών. Οι κανόνες αυτοί προέρχονται άμε-
σα από τις διδακτικές πρακτικές της σύγχρονης παιδαγωγικής, που βρή-
καν εφαρμογή στο αστικό σχολείο του 19ου- 20ού αιώνα. Σύμφωνα με αυ-
τούς τους κανόνες, πρέπει κανείς να διαβάζει σε ίσια στάση, με τους αγκώ-
νες να ακουμπούν στο τραπέζι, το βιβλίο μπροστά του και ούτω καθεξής. 
Πρέπει κανείς να διαβάζει με τη μέγιστη προσοχή, χωρίς να κάνει την πα-
ραμικρή κίνηση ή θόρυβο, χωρίς να ενοχλεί τους άλλους ή να καταλαμβά-
νει πολύ χώρο. Πρέπει κανείς να διαβάζει  με τρόπο τακτικό, παρακολου-
θώντας το κείμενο στα τμήματα του, ξεφυλλίζοντας το βιβλίο με φροντί-
δα, χωρίς να το διπλώνει, να το τσαλακώνει, να το κακομεταχειρίζεται ή να 
το καταστρέφει» (Petrucci, 2006: 429). Η ανάγνωση, δηλαδή, είναι μια πο-
λύ σοβαρή και αξιόλογη δραστηριότητα, που απαιτεί κόπο, συγκέντρω-
ση, προσοχή, επιμέλεια, έγνοια, σεβασμό, σύμφωνα με αυστηρούς κανό-
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νες συμπεριφοράς. Όλα τα παραπάνω δεν αναφέρονται, βέβαια, στο νηπι-
αγωγείο. Ωστόσο, προϊδεάζουν και προεγγράφουν στα νήπια κανόνες και 
κυρίαρχες πρακτικές που θα υιοθετήσει μετά το νηπιαγωγείο.

Για να επιστρέψουμε στην παιδαγωγική συνάντηση, κατά την ανάγνωση 
βιβλίων η νηπιαγωγός καλείται να δείχνει τον τίτλο, το συγγραφέα, το εξώ-
φυλλο και να διαβάζει την ιστορία δείχνοντας στα παιδιά με το δάχτυλο τις 
σειρές που διαβάζει από αριστερά προς τα δεξιά, ώστε να εξοικειωθούν και 
να «υιοθετούν βασικές συμβάσεις ανάγνωσης του αλφαβητικού συστήμα-
τος γραφής» (ΥΠΕΠΘ, & Π.Ι., 2002: 11) Η εξοικείωση γίνεται με έναν φυσικό 
και αβίαστο τρόπο και χωρίς να διδάσκονται αυτές οι έννοιες συστηματι-
κά. Τα παιδιά παρατηρούν κάθε φορά τη νηπιαγωγό να διαβάζει τις διάφο-
ρες ιστορίες με παρόμοιο τρόπο και κάπως έτσι αντιλαμβάνονται τις βασι-
κές συμβάσεις ανάγνωσης. Παράλληλα, σε μία δραστηριότητα ανάγνωσης 
μιας ιστορίας («από κοινού ανάγνωσης»), η διαλογική ανάγνωση μπορεί να 
συμβάλλει στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, στην ανάπτυξη της δημιουρ-
γικότητας και της φαντασίας και στην κατανόηση λόγου μέσα από κατάλ-
ληλα διατυπωμένες ερωτήσεις προς τα παιδιά. Όλες αυτές οι «διδακτικές» 
δραστηριότητες, πέρα από την καθαρά τεχνική πλευρά, εμπεριέχουν και 
αρχές που συνδέονται με την πρώιμη εξοικείωση των νηπίων με την «αρε-
τή» της φιλαναγνωσίας.

Πολύ ενωρίς στη ζωή των νηπίων, η ανάγνωση προβάλλεται ως καθή-
κον. Όπως υποστηρίζεται, «Το διάβασμα αυτό καθεαυτό-το διάβασμα ως 
συνήθεια… συναγωνίζεται ήδη φτασμένες αρετές όπως η αποταμίευση, η 
εγκράτεια, το πρωινό ξύπνημα και η τακτική άσκηση. Υπάρχει ωστόσο κάτι 
το παράξενα επιθετικό στην αρετή του αναγνώστη από αίσθηση καθήκο-
ντος. Από όσους μένουν προσκολλημένοι στα ταπεινά μονοπάτια των κα-
νόνων ο άνθρωπος αυτός χαίρει μεγάλης εκτίμησης, γιατί ακολουθεί μια 
επιταγή τελειότητας. “Μακάρι να διάβαζα κι εγώ όσο εσείς” δηλώνει ο αδα-
ής αρχάριος σ αυτόν τον ειδήμονα του περιττού και ο αναγνώστης, συνη-
θισμένος στο άρωμα της άκριτης επευφημίας, φυσικό είναι να βλέπει την 
ασχολία του σαν ένα αξιοσημείωτο πνευματικό επίτευγμα» (Wharton, 2013: 
7-8). Η ανάγνωση, δηλαδή, από το νηπιαγωγείο, κιόλας, προβάλλεται ως 
«κανόνας», «αρετή» και μέρος του καθήκοντός του να «αγαπάει κανείς το 
διάβασμα». Αποκτάει τα χαρακτηριστικά  «ηθικής υποχρέωσης» που  στα-
θερά συνδέεται με την εκφορά δημόσιας άποψης για το περιεχόμενό της. 
Σε νήπια-αναλφάβητους η δεξιότητα της ανάγνωσης είναι σε εκκρεμότη-
τα και δεν εξαιρείται από τον κανόνα ότι «όλα τα χαρίσματα χρειάζεται να 
καλλιεργούνται με εξάσκηση και πειθαρχία» (Wharton, 2013: 11-12).
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Γενικώς, στην κυρίαρχη αστική ιδεολογία η ανάγνωση νοείται συνειδη-
τά ως μέσο κοινωνικοποίησης και ελέγχου, καθώς αυτή συστηματικά πε-
ριοριζόταν σε ένα αναγνωρισμένο και μάλλον κοινό «κανόνα» συγγραφέ-
ων και βιβλίων που με το χρόνο συγκροτούσε το κύρος και την εγκυρότη-
τα της παράδοσης. Όπως χαρακτηριστικά έχει υποστηριχθεί «πριν από την 
εμφάνιση της τηλεόρασης, η ανάγνωση ήταν το καταλληλότερο μέσο για 
τη διάδοση αξιών και ιδεολογιών, και μάλιστα το ευκολότερο ρυθμιζόμε-
νο από τη στιγμή που επιτυγχανόταν ο έλεγχος της παραγωγής και, κυρίως, 
των διαδικασιών διάδοσης και διατήρησης  των κειμένων» (Petrucci, 2006: 
415). Ο έλεγχος της ανάγνωσης είναι άμεσος και απλός με τη συγκρότηση 
του λεγόμενου «κανόνα» που δεν είναι άλλο παρά ένας «κατάλογος» τίτ-
λων βιβλίων και συγγραφέων που προβάλλονται ως «γνώμονας» και «πρό-
τυπο» των κυρίαρχων ιδεολογικών και πολιτιστικών αξιών.

Στο σχολείο, από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο, «το διάβασμα, 
σπανίως, διδάσκεται ως απόλαυση, με την οποιαδήποτε βαθύτερη έννοια 
της αισθητικής της απόλαυσης», σύμφωνα με τον Bloom (Bloom, 2004: 51). 
Είναι αυτό που τον κάνει να ισχυριστεί ότι «ηθική της ανάγνωσης δεν υπάρ-
χει», γι αυτό απαιτείται «αναθεώρηση της ανάγνωσης» προς απελευθερω-
τικές και δημιουργικές χρήσεις.

Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει ότι το σχολείο, το βιβλίο, οι δραστη-
ριότητες και πρακτικές ανάγνωσης συμβάλλουν στην αναπαραγωγή κυρί-
αρχων προτύπων, κανόνων και πρακτικών που σε συνδυασμό συνδέονται 
με διαδικασίες πολιτικής κοινωνικοποίησης των νηπίων και των μαθητών, 
με αναφορά σε κυρίαρχα πρότυπα πολίτη. Στην ιστορία της εκπαίδευσης, 
ωστόσο, έχουν καταγραφεί και προγράμματα απελευθερωτικής αφύπνισης 
μέσα από το γραμματισμό. Είναι πολύ γνωστή η παιδαγωγική  του Π. Φρέι-
ρε, σύμφωνα με τον οποίο, η ανάγνωση και η γραφή είναι πολιτικές πράξεις 
και όχι απλή «αποκωδικοποίηση των τυπωμένων συμβόλων μιας σελίδας». 
Ο Π Φρέιρε (1976) εμπνεύστηκε και ανέπτυξε το αφυπνιστικό και απελευ-
θερωτικό πρόγραμμα ενός πολιτικού εναλφαβητισμού ενηλίκων. Οι αρχές 
του προγράμματος αυτού είναι ότι ο γραμματισμός: 1) αποτελεί πράξη κα-
τάκτησης της γνώσης, 2) οι μαθητές είναι ενεργοί στη μάθηση της ανάγνω-
σης και της γραφής, 3) στηρίζεται στο «θεματικό σύμπαν των μαθητών», 4) 
αξιοποιεί το διάλογο, 5) εστιάζει στην παραγωγή λόγου εκ μέρους των μα-
θητών και 6) ασκεί συνδυασμένη ομιλία προφορικού λόγου, ανάγνωσης 
και γραφής (Γρόλλιος, κ.α. 2002: xxxvi).

Βέβαια, εκτός από το πρόγραμμα αφύπνισης Φρέιρε, είχαμε και άλλες 
πρωτοβουλίες για την αμφισβήτηση του συμμορφωτικού «κανόνα ανά-

Άννα - Καλλιόπη μαυρογιώργου
Το παιδικό βιβλίο στην προσχολική ηλικία και ενδείξεις πρώιμης πολιτικής …



768

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Λογοτεχνία και Παιδεία

γνωσης», όπως π.χ. του Πανεπιστημίου του Stanford (ΗΠΑ). Ήταν μία κίνη-
ση εναντίον του «κανόνα των υποχρεωτικών αναγνώσεων» που εξελίχθη-
κε σε μια «αταξία της ανάγνωσης» ή «αναρχία της ανάγνωσης»: «Διαβάζω 
ό τι και όπως μου αρέσει». Έχουμε σαφείς ενδείξεις υποχώρησης του «κα-
θεστώτος της ανάγνωσης» που το ενσαρκώνουν στις πρακτικές τους αυ-
τοί που αναφέρονται ως «αναρχικοί αναγνώστες». Όπως υποστηρίζεται «Η 
ανάγνωση είναι μια αναρχική πράξη ενάντια στον αυταρχισμό της παράδο-
σης» κι αυτό «συνεπάγεται μια τελείως ελεύθερη και ιδιαίτερη για τον κα-
θένα στάση του σώματος: μπορεί να διαβάζει κανείς ξαπλωμένος στο πά-
τωμα, ακουμπισμένος στον τοίχο, καθισμένος κάτω απ το θρανίο μελέτης, 
με τα πόδια πάνω στο τραπέζι… Οι νεαροί αναγνώστες αρνούνται τα κα-
νονικά έπιπλα ανάγνωσης… Το βιβλίο φέρει έντονα τα ίχνη των ανθρώπι-
νων χεριών, τσαλακώνεται, διπλώνεται, κακοποιείται… κι αυτό χαρακτηρί-
ζει όχι τόσο μια αναγνωστική και παιδευτική σχέση όσο μια σχέση κατανα-
λωτική» (Petrucci, 2006: 430-431).

Έχοντας ολοκληρώσει, κατά κάποιον τρόπο, τη σχετική προβληματι-
κή που αναπτύσσεται στις σχετικές αναζητήσεις, αναφορικά με την κοι-
νωνικοπολιτική πρακτική της ανάγνωσης αυτής καθαυτής και της συμβο-
λής της στην πολιτική κοινωνικοποίηση των αναγνωστών-μαθητών/ νηπί-
ων, θα ολοκληρώσουμε την ανάλυσή μας με την παρουσίαση των δικών 
μας ευρημάτων αναφορικά με την πολιτική κοινωνικοποίηση των νηπίων, 
όπως αυτή εγγράφεται και προβλέπεται στο κανονιστικό πλαίσιο οργάνω-
σης των δραστηριοτήτων ανάγνωσης για νήπια-αναλφάβητους, με τη με-
σολάβηση ενήλικων εγγράμματων νηπιαγωγών. 

ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟρΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔρΑΣΤΗρΙΟΤΗΤΩΝ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ

Η ανάγνωση βιβλίων από τη νηπιαγωγό είναι μία δραστηριότητα που αρέ-
σει πολύ στα παιδιά. Η ανάγνωση ενός παιδικού βιβλίου από τη νηπιαγωγό 
είναι μια μορφή μεσολάβησης ανάμεσα στο συγγραφέα του βιβλίου, που εί-
ναι απών και άγνωστος, και στα νήπια που δεν κατέχουν, ακόμα, τη μαγευ-
τική, γοητευτική και άγνωστη τεχνική της ανάγνωσης. Από αυτή την άπο-
ψη, η ανάγνωση βιβλίων, περισσότερο από την προβολή βίντεο ή εικόνων, 
ενισχύει την εξάρτηση των νηπίων από την αναγνώστρια νηπιαγωγό. Θα 
λέγαμε ότι η νηπιαγωγός επιλέγει και τα βιβλία, αλλά επιλέγει και τα ερω-
τήματα που θα κάνει στον «κύκλο». Κι αυτό δημιουργεί και εγγράφει ισχυ-
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ρές και φανερές ασύμμετρες σχέσεις εξουσίας/υπακοής νηπιαγωγού-νηπί-
ων. Δηλαδή, η ίδια η μορφή της μεσολαβημένης ανάγνωσης-διαλόγου με 
το βιβλίο που δε μπορούν να διαβάσουν τα νήπια είναι δομικά εξουσιαστι-
κή στην υφή της και αυτό προσδίδει πρόσθετο πολιτικό περιεχόμενο στο 
όποιο πολιτικό περιεχόμενο του βιβλίου που είναι αντικείμενο ανάγνωσης.

Οι δραστηριότητες, που συνήθως συνοδεύουν την ανάγνωση παιδικών 
βιβλίων, είναι η συζήτηση, η εικαστική απεικόνιση «αγαπημένων» σκηνών, 
η δραματοποίηση της ιστορίας και των ηρώων/προσώπων, παιχνίδια με 
κάρτες για τη διαδοχική σειρά της ιστορίας. Στην παρούσα εισήγηση, πέ-
ρα από την καθαυτό δραστηριότητα της ανάγνωσης, θα εστιάσουμε και θα 
επικεντρωθούμε μόνο στη δραστηριότητα της συζήτησης.

Σύμφωνα με τις επίσημες προδιαγραφές, η ανάγνωση βιβλίων προβλέ-
πεται να γίνεται κατά κανόνα στον κύκλο, μεγαλόφωνα, «παρουσία όλων παι-
διών της τάξης» (ΥΠΕΠΘ & Π.Ι., 2006: 120). Οι πρακτικές μεγαλόφωνης ανά-
γνωσης παιδικών βιβλίων από τη νηπιαγωγό σε νήπια που οργανώνονται 
σε σχήμα κύκλου έχουν τις απαρχές της στην αρχαιότητα. Ήταν η πιο δια-
δεδομένη πρακτική ανάγνωσης σε όλη την αρχαιότητα, μέχρι και τον 17ο 
αιώνα. Κι αυτό είχε δυο λειτουργίες: αφ’ ενός την διευκόλυνση της συνάντη-
σης των κειμένων με αναλφάβητους ακροατές, αφ’ ετέρου την οργάνωση 
μορφών κοινωνικής  συνάντησης των ίδιων των ακροατών (Svenbro, 2006).

Τα νήπια, αν και συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 
έχουν ως σκοπό την εξοικείωσή τους με δεξιότητες ανάγνωσης, δεν είναι 
σε θέση να διαβάζουν παιδικά βιβλία. Είναι, όμως, σε θέση να σχηματίζουν 
με την ταξιθέτησή τους στο χώρο, σε σχήμα κύκλου, να συγκροτούν ένα 
«κύκλο αναλφάβητων και αδαών νηπίων». Ο κόσμος των παιδικών βιβλίων 
συναντιέται με τον κόσμο των αναλφάβητων νηπίων με τη μεσολάβηση της 
νηπιαγωγού. Πρόκειται για μια κατ’ ανάγκη φωνητική/ προφορική ανάγνω-
ση που στερεί από τα νήπια την άμεση προσωπική εσωτερική και μυστι-
κή/μοναχική συνάντηση που, κατά τεκμήριο έχει ένας «εγγράμματος ανα-
γνώστης» με το κείμενο. Έχουμε, ήδη, μπροστά μας έναν εμφανή διαχωρι-
σμό της εγγράμματου νηπιαγωγού από τα αναλφάβητα νήπια, σε μια μικρή 
«αναγνωστική κοινότητα». Βέβαια, για ορισμένους, «Η πρακτική της μεγα-
λόφωνης ανάγνωσης», ανακαλείται στη μνήμη των ενηλίκων «ως εμπειρία 
ταπείνωσης και αποτυχίας στα πρώτα σχολικά χρόνια» (Baynham, 2000: 25).

Ο κύκλος, ως πρακτική χωροθέτησης των υποκειμένων στο χώρο, δεν 
είναι τυχαία. Συγκροτεί αυτός καθαυτός μηχανισμό πειθαρχίας και αντα-
νακλά/ εκφράζει ιεραρχικές σχέσεις εξουσίας. Η νηπιαγωγός, διαβάζοντας 
το βιβλίο απέναντι από τα νήπια στο κέντρο του κύκλου μπορεί, ανά πά-
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σα στιγμή με ένα μόνο βλέμμα, χωρίς την παραμικρή κίνηση, να βλέπει, να 
παρακολουθεί, να επιτηρεί τα νήπια, να εντοπίζει τυχόν απειθαρχίες  και να 
επιβάλλει την τάξη. Τα ίδια τα νήπια γνωρίζουν ότι στο χώρο του κύκλου εί-
ναι μονίμως ορατά, κάτι το οποίο ευνοεί τις προϋποθέσεις για τη συμμόρ-
φωσή και την υπακοή τους στις όποιες επιταγές και κανόνες. Όπως χαρα-
κτηριστικά αναφέρει ο Φουκώ «Το άτομο που καθυποβάλλεται σε ένα πε-
δίο ορατότητας και που το ξέρει επωμίζεται το ίδιο τους καταναγκασμούς 
της εξουσίας, τους προσαρμόζει αυθόρμητα στον εαυτό του, δέχεται μέσα 
του τη σχέση εξουσίας όπου παίζει ταυτόχρονα και τους δυο ρόλους, γίνε-
ται η βάση της ίδιας του της καθυπόταξης» (Φουκώ, 1979: 268).

Σε συνδυασμό με τον κύκλο, η διαδικασία και η πρακτική της ανάγνω-
σης βιβλίων προβλέπεται να γίνεται μέσα από έναν καταιγισμό ερωτήσεων. 
Πιο αναλυτικά, η νηπιαγωγός καλείται, ενώ διαβάζει την ιστορία, να σταμα-
τάει και να διατυπώνει ποικίλες ερωτήσεις όσον αφορά στο χαρακτήρα των 
ηρώων, την εξέλιξη της ιστορίας κλπ. Αυτή η πρακτική των ερωτήσεων δι-
καιολογείται και νομιμοποιείται στον επίσημο κανονιστικό λόγο με όρους 
που έχουν να κάνουν με την ενεργό συμμετοχή των νηπίων, η οποία και 
αποτελεί βασικό στόχο και παιδαγωγική αρχή του ΔΕΠΠΣ.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη αυτή πρακτική δεν συνιστά αποκλειστικά και 
μόνο επιλογή με παιδαγωγικό περιεχόμενο. Οι ερωτήσεις, που καλείται η 
νηπιαγωγός να διατυπώνει απευθύνονται κατά κανόνα στο σύνολο των νη-
πίων και όχι σε κάθε νήπιο ατομικά. Η συλλογική αυτή μορφή των ερωτήσε-
ων συγκροτεί παράλληλα και μηχανισμό πειθαρχίας, ελέγχου και επιβολής 
της «τάξης», καθώς προϋποθέτει την προσοχή, την ετοιμότητα, την παρακο-
λούθηση όλων των νηπίων την ίδια χρονική στιγμή (Μαυρογιώργου,  2006).

Προβλέπεται, ωστόσο, και μία διαφορετική μορφή οργάνωσης των δρα-
στηριοτήτων ανάγνωσης. Συγκεκριμένα, προτείνεται η νηπιαγωγός να ολο-
κληρώνει πρώτα την ανάγνωση και στη συνέχεια, με κατάλληλες ερωτή-
σεις, να προκαλεί τα νήπια να σχολιάσουν την ιστορία «προκειμένου να δι-
απιστώσει σε ποιο βαθμό έχουν αναπτύξει την ικανότητα να ανακαλούν στη 
μνήμη τους το περιεχόμενο της ιστορίας» (ΥΠΕΠΘ & Π.Ι., 2006: 120).

Η συζήτηση, που συνοδεύει την ανάγνωση, ως διαδικασία και ως πρα-
κτική, ουσιαστικά αποκτά τα χαρακτηριστικά της εξέτασης-αξιολόγησης. 
Τα νήπια μέσα από τον καταιγισμό των ερωτήσεων καλούνται να «λογοδο-
τήσουν» και να «πιστοποιήσουν» το βαθμό κατανόησής της ιστορίας και 
το βαθμό κατάκτησης της γνώσης τους. Η εξέταση, ως κανονιστική διαδι-
κασία, σύμφωνα με το Φουκώ συγκρίνει, ελέγχει, ταξινομεί, εξαναγκάζει σε 
συμμόρφωση, επιτρέπει τον εντοπισμό των αποκλίσεων και των παρεκτρο-
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πών. Λειτουργεί ως διαδικασία εκγύμνασης, αλλά και επανόρθωσης, που 
συμβάλλει και ευνοεί την πειθάρχηση και την κανονικοποίηση των υποκει-
μένων/νηπίων (Φουκώ, 1979).

Σε συνδυασμό με την αξιολογική της διάσταση, η συζήτηση διέπεται 
από ένα σύνολο κανόνων, όρων και περιορισμών, που διευθετούν το πό-
τε παίρνει κάποιο νήπιο το λόγο, πότε σωπαίνει, για ποιο θέμα μιλάει και 
με ποιο τρόπο. Αναλυτικότερα, τα νήπια καλούνται να «περιμένουν τη σει-
ρά τους για να μιλήσουν» (ΥΠΕΠΘ & Π.Ι., 2002:18),  να «παίρνουν το λόγο εκ 
περιτροπής… Μαθαίνουν να ακούν τους συνομιλητές τους, χωρίς να τους δια-
κόπτουν, και να μιλούν την κατάλληλη στιγμή, αφού λάβουν υπόψη τους τι έχει 
προηγηθεί» (ΥΠΕΠΘ & Π.Ι., 2002: 10).

Συμπερασματικά, με όσα μέχρι εδώ έχουμε σκιαγραφήσει, μπορούμε 
εύλογα να υποστηρίξουμε ότι, σύμφωνα με τις επίσημες προδιαγραφές, η 
μορφή οργάνωσης των δραστηριοτήτων ανάγνωσης φαίνεται ότι επιχειρεί 
μια αντιφατική λειτουργία: τη συμβίωση της φαντασίας, του ταξιδιού στο 
χωροχρόνο, της συναισθηματικής φυγής με την πειθαρχία, τη συμμόρφω-
ση, την υπακοή στις σχέσεις ιεραρχίας/ εξουσίας. Οι συμμορφωτικές αυ-
τές «αρετές» είναι απαραίτητες σε μία ταξική κοινωνία με άνιση κατανομή 
πλούτου, προνομίων και εξουσίας, αντανακλούν/ συνδέονται με το ευρύ-
τερο δομικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουρ-
γεί ο εκπαιδευτικός θεσμός και στο σύνολό τους συμβάλλουν στην αναπα-
ραγωγή των υφιστάμενων σχέσεων κυριαρχίας/ υποταγής.

Η δραστηριότητα της ανάγνωσης βιβλίων από τη νηπιαγωγό, όπως αυτή 
προβλέπεται στα επίσημα κείμενα, ευνοεί, ανάμεσα στα άλλα, τις προϋποθέ-
σεις για την επίτευξη δύο τουλάχιστον σκοπών : την επιδίωξη της ποιότητας 
(νήπια με βασικές δεξιότητες προανάγνωσης και εμπλουτισμένο λόγο) και την 
επιδίωξη της πολιτικής («υπάκουα» και «καλά» νήπια)  (Μαυρογιώργος, 1993).

Βασικό χαρακτηριστικό της ιδιότητας του «καλού» πολίτη είναι η υπα-
κοή στους νόμους και στην εξουσία. Σε αυτή τη διαδικασία τα νήπια εκτί-
θεται από ενωρίς. Η υπακοή του νηπίου δεν μπορεί να βασίζεται και να εξα-
σφαλίζεται αποκλειστικά με την άσκηση βίας και την απειλή κυρώσεων. Το 
σύγχρονο κράτος θα πρέπει να εξασφαλίζει εκείνες τις προϋποθέσεις, ώστε 
η υπακοή και η πειθάρχηση να φαίνεται στη συνείδηση του πολίτη θεμιτή 
και αναγκαία. Ο ρόλος του σχολείου στο σημείο αυτό είναι καθοριστικός.

Το νηπιαγωγείο είναι ο χώρος, όπου για πρώτη φορά τα νήπια είναι υπο-
χρεωμένα να βρίσκονται καθημερινά συγκεντρωμένα στον ίδιο (περιορι-
σμένο) χώρο, με τα ίδια πρόσωπα, για ένα καθορισμένο (από άλλους) σύ-
νολο ωρών, να τηρούν συγκεκριμένο πρόγραμμα προσέλευσης/ αποχώρη-
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σης/ διαλείμματος, να συμμετέχουν σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δρα-
στηριότητες και να εντάσσονται σε συγκεκριμένες ομάδες ομηλίκων. Το κα-
νονιστικό αυτό πλαίσιο, η δυνατότητα εφαρμογής του και η υπακοή/συμ-
μόρφωση των νηπίων θεμελιώνεται πρωτίστως στην ίδια την κρατική εξου-
σία και στην ειδική μορφή με την οποία υλοποιείται στο νηπιαγωγείο με 
τη  μεσολάβηση τη νηπιαγωγό (Νούτσος, 1982). Το κανονιστικό αυτό πλαί-
σιο προβάλλεται με αυτόνομη-παιδαγωγική μορφή και ενσαρκώνεται στο 
πρόσωπο της ίδια της νηπιαγωγού, που εξασκεί, ανάμεσα στα άλλα, τα νή-
πια γενικότερα στην πειθαρχία και ειδικότερα στην υπακοή στην εξουσία.

Με την υποχρεωτικότητα της φοίτησης που έχει καθιερωθεί τα τελευ-
ταία χρόνια στο νηπιαγωγείο η κρατική εξουσία εξασκεί όλο και νωρίτερα  
τα νήπια στην πειθαρχία και την υπακοή.  Στο σημείο αυτό όμως εντοπίζε-
ται μία ιδιαιτερότητα. Ο πολίτης έχει υποχρέωση να υπακούει στο νόμο  και 
να πειθαρχεί στην εξουσία, γιατί είναι σε θέση να κρίνει, να στοχάζεται, να 
αποφασίζει και στη συνέχεια να συμμετέχει στην επιλογή της όποιας κρα-
τικής εξουσίας μέσω της εκλογικής διαδικασίας και στη λήψη των όποιων 
αποφάσεων άμεσα ή δια αντιπροσώπευσης. Το νηπιαγωγείο, όμως, απευ-
θύνεται σε μικρά παιδιά, ηλικίας μόλις 4-6 ετών, που η ικανότητα κριτικής 
σκέψης και στοχασμού μόλις καλλιεργείται. Που σημαίνει, με άλλα λόγια, ότι 
«η συνήθεια της υπακοής αναγκαστικά προηγείται της ικανότητας και της 
έφεσης για αναστοχασμό. Αντί για προτεραιότητα, υπάρχει μάλλον αντα-
γωνισμός ανάμεσα στα δύο στοιχεία, γιατί η συνήθεια της υπακοής διαρ-
κεί περισσότερο, όταν είναι μηχανική και αυτόματη»  (Canivez, 1995: 37).

Η πολιτική και η παιδική ηλικία είναι πιο κοντά από κάθε άλλη φορά και 
εποχή. Το ερώτημα που τίθεται για όλους εμάς που είμαστε σε καθημερινή 
επαφή και «τριβή» με τα νήπια είναι πως θα διαμορφώσουμε πολίτες,  χει-
ραφετημένους, αυτόνομους, με κριτική κοινωνική συνείδηση, με διάθεση 
κριτικής και στοχαστικής υπακοής, χωρίς να προκαλέσουμε συνήθεια άκρι-
της, τυφλής υπακοής και υποταγής;
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Στη δύσκολη εποχή που διανύουμε, τόσο σε πολιτικοοικονομικό, κοινωνι-
κό αλλά και σε πνευματικό επίπεδο, αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο η 
λογοτεχνία ως ένα καταφύγιο, που δύναται να δώσει λύσεις στα προβλή-
ματα των ατόμων, αν όχι άμεσες τότε να επικουρήσει στο να επαναπροσδι-
ορίσουν το αξιακό τους σύστημα, μιας και οι χαλεποί καιροί που βιώνουμε 
είναι απότοκο κυρίως, της πνευματικής αποτελμάτωσης. Μέσα από λογο-
τεχνικά κείμενα τα άτομα μπορούν να βρουν μια διέξοδο στα προβλήματα 
τους και μια εσωτερική πνευματική γαλήνη κατανοώντας τις ρίζες των προ-
βλημάτων τους, μέσα από τον κόσμο που δημιουργούν οι συγγραφείς σε 
αυτό το «σοβαρό παιχνίδι της γραφής» (Γκίβαλου, 2010: 21). Μιας και κάθε 
εκπαιδευτικό σύστημα είναι η εποχή του, και αποτελεί τον δείκτη των εκά-
στοτε κοινωνικοοικονομικών, πολιτικών και πνευματικών δρωμένων, δεν 
πρέπει να μένει αμέτοχο των εξελίξεων, αλλά να συμβαδίζει με τα εκάστο-
τε δεδομένα (Πέτρου, 2004: 5). Αυτό επιτυγχάνεται ιδίως μέσα από τη λο-
γοτεχνία που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γλώσσα και την κοινωνία 
(Γκίβαλου, 2010: 20). Μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα δηλαδή, μπορεί να 
κατανοήσει κανείς τις κοινωνικές, ιστορικές και πνευματικές συνθήκες μιας 
εποχής ή περιόδου που εκφράζονται και αποτυπώνονται σε όλες τις εκφάν-
σεις της ανθρώπινης ζωής. Άλλωστε σύμφωνα με τον Ελύτη, που αναφέρε-
ται συγκεκριμένα στην ποίηση αυτή, «συγκεφαλαιοί την πολιτείαν, αντανα-
κλά το φως πάσης ιστορικής εποχής» (Κοντάκος, 2003: 178).

Το σχολείο καλείται ακριβώς σε μια τέτοια δύσκολη εποχή, να «παίξει» 
έναν καθοριστικό ρόλο, που όμως έχει την ηθική ευθύνη να αναλάβει. Εκτός 
από τον εξανθρωπισμό των μαθητών θα πρέπει να τους εμφυσήσει το δη-
μοκρατικό όραμα και ιδεώδες, που μόνο μέσα από την πνευματική ανά-
πτυξη μπορεί να επιτευχθεί, με την έννοια πως απαιτούνται κριτικά σκε-
πτόμενες προσωπικότητες, καθώς και κοινωνικά αλλά και πνευματικά αν-
θεκτικές. Οι στόχοι αυτοί ικανοποιούνται με την επαφή των μαθητών με τη 
λογοτεχνία, ως μια υψηλή πνευματική έκφραση που σκοπό έχει να τέρψει, 
πλάθοντας παράλληλα υγιείς προσωπικότητες. Όπως άλλωστε υποστήρι-
ζε και ο Ξενόπουλος, σκοπός της λογοτεχνίας είναι το «τέρπειν άμα και δι-
δάσκειν» (Πολατίδου, 2004: 10). Μέσα από τις θεωρίες της Κριτικής Παι-
δαγωγικής, όσον αφορά την σημαντική επίδραση της εκπαιδευτικής πολι-
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τικής στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, όχι μόνο σαν γνω-
στική δεξιότητα αλλά σαν κριτική πολιτική σκέψη, αποτυπώνονται τα κοινά 
της σημεία με τη λογοτεχνία και τους σκοπούς της, αναδεικνύοντας τη ση-
μαντική της αξία.

Η Κριτική Παιδαγωγική, ως μια σχολή παιδαγωγικής σκέψης, αναπτύχθη-
κε στο β’ μισό του 20 αιώνα με βασικό σκοπό τη χειραφέτηση του ενεργού 
κριτικού πολίτη. Κύριοι εκφραστές της στον Ελλαδικό χώρο ήταν ο τιμώμε-
νος Θεόφραστος Γέρου, ο οποίος με αφετηρία τις θεωρίες της Κριτικής Παι-
δαγωγικής ανέλυσε την εκπαιδευτική κατάσταση στην Ελλάδα και διαμόρ-
φωσε νέες προτάσεις εκπαιδευτικής πολιτικής. Επίσης εκφραστές της ήταν 
ο Αλέξανδρος Δελμούζος και ο Δημήτριος Γληνός. Ενώ κάποιοι ξένοι εκφρα-
στές της με πρωτοπόρο τον Paulo Freire, ήταν ο Apple, McLaren, Giroux (Μα-
τσαγγούρας, 2009: 259-260). 

Σύμφωνα με την Κριτική Παιδαγωγική, το σχολείο αποτελεί έναν εν δυνά-
μει μοχλό κοινωνικής ανασυγκρότησης, που αποτελεί μέρος της ευρύτερης 
κοινωνίας και δεν είναι αποκομμένο από αυτήν, αλλά συμβάλλει καθοριστι-
κά στην αναμόρφωσή της (Πέτρου, 2013: 176). Γι’ αυτό και πιστεύει ακράδα-
ντα στο σύνθημα «Αλλάξτε το σχολείο για να αλλάξει η κοινωνία». Αφού το 
σχολείο ως κοινωνική ομάδα, πλάθει και αναπτύσσει συνειδήσεις, θα πρέπει 
να διαμορφώνει άτομα κοινωνικά και πολιτικά ενήμερα και ενεργά που θα 
αντιτάσσονται απέναντι στις κοινωνικές αδικίες (Ματσαγγούρας, 2009: 263).

Ο Giroux διατείνεται πως σκοπός της Κριτικής Παιδαγωγικής είναι να δι-
δάξει στους μαθητές πως να σκέφτονται κριτικά, ώστε να φτάσουν σε αυτό 
που ο Freire αποκαλεί κριτική συνειδητοποίηση. Μέσα από αυτήν είναι δυ-
νατό να κατανοήσουν εκπαιδευτικοί και μαθητές τον κοινωνικό στόχο που 
έχει η Κριτική Παιδαγωγική, που είναι να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας νέ-
ας βάσης, πάνω στην οποία θα αναπτυχθεί μια νέα κοινωνική τάξη που με 
τη σειρά της θα συντελέσει σε μια πραγματικά ανθρώπινη εκπαίδευση (Πέ-
τρου, 2004: 15). Όπως τονίζεται στην Αγωγή του Καταπιεζόμενου του Pau-
lo Freire, στο κοινοτικό πλαίσιο ο δάσκαλος διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο, 
ιδίως στους διαλόγους του με τους μαθητές κατά τη συζήτηση κοινωνικών 
προβληματικών καταστάσεων και φαινομένων αλλοτρίωσης. Έτσι η Κριτική 
Παιδαγωγική, ως «Επαναστατική Παιδαγωγική» όπως την ορίζει και ο McLar-
en στο άρθρο του για την ανασυγκρότηση της Κριτικής Παιδαγωγικής, στη-
ρίζεται στην εποικοδομητική άποψη για τη μάθηση και την κοινωνική ανά-
πτυξη των παιδιών, αφού η διδασκαλία που προτείνει έχει ως βασικό χαρα-
κτηριστικό τον διάλογο και την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών με βάση 
τις εμπειρίες τους (McLaren, 2006: 76-77).
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Η θεωρία αυτή, συνάδει με τους σκοπούς της λογοτεχνίας, αφού «μέσα 
από τη μυθοπλασία, αυτή αποτυπώνει και σχολιάζει τα κοινωνικοπολιτικά 
και πολιτισμικά φαινόμενα κάθε εποχής». Μέσα σε ένα δημιουργικό πλαί-
σιο μάθησης, οι ιστορίες που πραγματεύεται ένα λογοτεχνικό κείμενο, μπο-
ρούν και καθίστανται έναυσμα για μια δημιουργική συζήτηση μεταξύ μαθη-
τών και των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς (Γκίβαλου, 2010: 214). Καθώς 
η ανάγνωση ορίζεται από τρεις παραμέτρους, το συγγραφέα, το κείμενο και 
τον αναγνώστη, υπάρχει μια διαλεκτική σχέση μεταξύ τους, την οποία ο εκ-
παιδευτικός λαμβάνοντας υπόψη, βοηθά τους μαθητές στην προσέγγιση 
λογοτεχνικών κειμένων χωρίς αυθαιρεσία και γνωρίζοντας τις σχετικές λο-
γοτεχνικές θεωρίες κάθε παραμέτρου, προσπαθεί να τους εξοικειώσει με 
αυτές, ώστε να γίνουν κριτικοί αναγνώστες (Γκίβαλου, 2010: 23-24). Η δια-
λεκτική σχέση των παραμέτρων, αλλά και των μαθητών και εκπαιδευτικών, 
που αναπτύσσεται είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που συνδέει τη λογοτε-
χνία με την κριτική παιδαγωγική.

Μέσα από το διάλογο που αναπτύσσεται στην τάξη, ύστερα από την ανά-
γνωση ενός λογοτεχνικού κειμένου, και ανάλογα με το θέμα που πραγματεύ-
εται το κείμενο, έρχονται στην επιφάνεια προβληματισμοί, απορίες για με-
γάλα ερωτήματα της ζωής, για τις κοινωνικές αδικίες, τα κοινωνικοπολιτικά 
και πολιτισμικά πλαίσια κάθε εποχής σε σύγκριση με το παρόν των μαθητών. 
Ειδικά αυτός ο διάλογος παρελθόντος-παρόντος και η σύγκρισή τους, βοη-
θά τους μαθητές να ασκήσουν κριτική σε διάφορα κοινωνικοπολιτικά ζητή-
ματα, κατανοώντας τις σχέσεις μεταξύ τους (Μαλαφάντης, 2011: 179-180).

Ο Freire δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον διάλογο, διότι μέσα από αυτόν οι 
μαθητές αναπτύσσουν τις γνωστικές τους ικανότητες και καθίστανται κρι-
τικοί στοχαστές, τον χαρακτηρίζει μάλιστα και ως «υπαρξιακή αναγκαιό-
τητα» (Freire, 1977: 133). Διατείνεται ακόμη πως μπορεί κανείς να μάθει τη 
δημοκρατία, όταν ασκεί τη δημοκρατία. Στα λογοτεχνικά κείμενα, οι ήρω-
ες δεν είναι αμέτοχοι των κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων, αλλά φαίνε-
ται να ζουν σε κάποια ιστορικοκοινωνικοπολιτικά πλαίσια, τα οποία φανε-
ρώνονται μέσα από την καθημερινή τους ζωή. Η λογοτεχνία αποτελεί έτσι, 
ένα πρόσφορο πεδίο διερώτησης, αντίστασης και προώθησης της αλλα-
γής (Πέτρου, 2004: 13-15). Η συζήτηση που αναπτύσσεται κάθε φορά ύστε-
ρα από την ανάγνωση ενός λογοτεχνικού κειμένου, με την υποβολή ανοι-
χτών ερωτήσεων, βοηθά τους μαθητές στο σχολιασμό του κειμένου, των 
πράξεων των ηρώων και μπορεί να καταστεί ένα σπουδαίο μέσο, χάρη στο 
οποίο προβάλλονται προσωπικές βιωματικές εμπειρίες των μαθητών (Κα-
λογήρου, 2009: 35-37).
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Η Κριτική Παιδαγωγική μέσα από την κατάλληλη αγωγή έχει στόχο την 
ωρίμανση και την ενεργό δράση του μαθητή. Έτσι και στη λογοτεχνία ο 
αναγνώστης-μαθητής δεν αποτελεί έναν παθητικό δέκτη, αλλά ένα ενεργό 
υποκείμενο που μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα έρχεται σε επαφή με τα 
εσωτερικά προβλήματα της ανθρώπινης ύπαρξης και προσπαθεί να δώσει 
τις σωστές λύσεις (Μαλαφάντης, 2011: 238). Επιπλέον μέσα από την πλοκή 
μιας ιστορίας ο μαθητής εμπλέκεται σε μια ενεργητική διαδικασία σκέψης, 
αφού προσπαθεί να σκεφτεί τις σκέψεις κάποιου άλλου και να βιώσει μια 
άλλη πραγματικότητα (Γκίβαλου, 2010: 214). Μέσα από την ταύτιση του με 
τους ήρωες, έρχεται αντιμέτωπος με τους προσωπικούς του φόβους, βιώ-
νει συναισθήματα πρωτόγνωρα συμπάσχοντας με τον ήρωα με αποτέλε-
σμα να αναπτύσσεται έτσι η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη (Μαλαφάντης, 
2011: 240). Καλλιεργείται ταυτόχρονα λοιπόν και η σκέψη και αλλά και το 
συναίσθημα, οξύνεται η αντίληψη του μαθητή και αποκτά νέες εμπειρίες.

Ο διάλογος που τόσο υπερασπίζεται η Κριτική Παιδαγωγική, αναπτύσ-
σει όλες τις δεξιότητες της κριτικής σκέψης ως γνωστική δεξιότητα. Αρχι-
κά, η ερμηνευτική δεξιότητα, δηλαδή η ικανότητα να κατανοούν οι μαθη-
τές ένα κείμενο και να εκφράζουν το νόημα του ή τη σημασία κάθε κατά-
στασης συγκεκριμένων γεγονότων, δεδομένων, κανόνων ή κρίσεων (Πέ-
τρου, 2013: 17). Καθώς ο μαθητής συναρπάζεται από ένα λογοτεχνικό βι-
βλίο, μπορεί ύστερα να το διηγηθεί σε κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο, 
θέτοντας έτσι σε λειτουργία το νου του και τις δεξιότητες της μνήμης της 
αντίληψης και της γλωσσικής έκφρασης (Μαλαφάντης, 2011: 246). Επίσης 
μέσα από τον διάλογο που αναπτύσσεται μετά την ανάγνωση του βιβλίου, 
μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, αυτοί προσπαθούν να εκφράσουν τις 
απόψεις τους σχετικά με τα θέματα που θίγει το λογοτέχνημα και να επιχει-
ρηματολογήσουν για τις απόψεις τους σχετικά με τους προβληματισμούς 
που τους εκθέτει ο εκπαιδευτικός. 

Αναπτύσσεται με αυτόν τον τρόπο και η αναλυτική δεξιότητα, αφού οι 
μαθητές προσπαθώντας να εκφέρουν τη γνώμη τους για τα ερωτήματα που 
θέτει ο εκπαιδευτικός, προσπαθούν να κατανοήσουν τις επαγωγικές σχέσεις 
μέσα στις ερωτήσεις, τις έννοιες, τις περιγραφές που στοχεύουν στο να εκ-
φράσουν κρίσεις και εμπειρίες (Πέτρου, 2013: 17). Επιπλέον, μέσα από τη λο-
γοτεχνία, οι μαθητές δύνανται να ασκήσουν και να αναπτύξουν την αξιολο-
γητική τους ικανότητα, δηλαδή την ικανότητα να αξιολογούν την αξιοπιστία 
των προτάσεων που εκφράζουν απολογισμό ή εμπειρίες ή καταστάσεις, αξι-
ολογούν τις πράξεις των ηρώων, τις σκέψεις τους, τις πεποιθήσεις τους (Πέ-
τρου, 2013: 18). Συνάμα επικουρεί στην εξέλιξη της συμπερασματικής ικανό-
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τητας, της ικανότητας δηλαδή να αναγνωρίσουν και εξασφαλίσουν όλα εκεί-
να τα στοιχεία που απαιτούνται για να καταλήξουν σε λογικά συμπεράσμα-
τα. Οι μαθητές, δηλαδή, μέσα από ένα λογοτέχνημα και με βάση τα δεδομέ-
να του, ιστορικά, κοινωνικοπολιτικά, ασκούνται στην εξαγωγή συμπερασμά-
των για την κατάληξη των ηρώων (Ματσαγγούρας, 2007: 550).

Επιπρόσθετα, συμβάλλει στην ανάπτυξη της αιτιολογικής δεξιότητας, της 
υπεράσπισης δηλαδή με αδιάσειστο τρόπο των αιτιακών και εννοιολογικών 
εξηγήσεων κάποιων γεγονότων ή απόψεων (Πέτρου, 2013). Οι μαθητές κα-
θώς ταυτίζονται με τους ήρωες είναι διατεθειμένοι να τους υπερασπιστούν 
για τα πάθη, τα λάθη, τις αδυναμίες τους, τις πράξεις τους, τις πεποιθήσεις 
τους και προσπαθούν να επιχειρηματολογήσουν για την καλύτερη κατανό-
ηση της θέσης τους από τους άλλους (Κοντάκος, 2003: 214-215).

Τέλος, πολύ σημαντική είναι και η μεταγνωστική ικανότητα, όπου η κρι-
τική σκέψη κρίνει τον εαυτό της, γίνεται δηλαδή, ένας ενσυνείδητος έλεγχος 
όλων των δεξιοτήτων της κριτικής σκέψης. Οι μαθητές προσπαθούν να σκε-
φτούν την ίδια τους τη σκέψη, γιατί δηλαδή σκέφτηκαν με έναν συγκεκριμένο 
τρόπο και τι τους οδήγησε στο να σκεφτούν με αυτόν (Γκίβαλου, 2010: 214). 
Ακόμη, η επίλυση προβλημάτων, η οποία απαιτεί τον συνδυασμό γνώσεων 
και δεξιοτήτων, προωθεί την επινοητικότητα των μαθητών (Τριλιανός, 2008: 
181). Παράλληλα, οξύνεται η μνήμη και η προσοχή του μαθητή, αναπτύσσε-
ται η φαντασία του και η δημιουργική του σκέψη (Μαλαφάντης, 2011: 241).

Ο Freire πιστεύει, πως για να επιτευχθεί ασφαλώς ένας εποικοδομητικός δι-
άλογος, είναι απαραίτητο μέσα στην τάξη να υπάρχει ένα παιδαγωγικό κλίμα, 
στο οποίο ο καθένας αναγνωρίζει και ασκεί την ελευθερία του (Freire, 2009: 
150-151). Το γεγονός αυτό συνάδει άμεσα με τους σκοπούς της λογοτεχνίας 
που είναι καταρχήν μια απελευθερωτική πράξη, αφού το νόημα της ιστορίας 
ή του θέματος που πραγματεύεται ολοκληρώνεται με το νόημα που του δί-
νει ο κάθε αναγνώστης ελεύθερα. Αυτή η ελευθερία του αναγνώστη-μαθητή 
έγκειται ακόμη στο γεγονός πως ο κάθε μαθητής μπορεί να προσεγγίσει το 
κείμενο κάθε φορά διαφορετικά, ανάλογα με τις δικές του προσλαμβάνου-
σες, τη συναισθηματική του κατάσταση και τις γνώσεις που ήδη κατέχει (Γκί-
βαλου, 2010: 224-225). Επιπλέον, επειδή ακριβώς η λογοτεχνική δημιουργία 
αποτελεί πράξη απόλυτα ελεύθερη για τον δημιουργό της, αυτός είναι και ο 
λόγος που βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση με τα εξελικτικά κοινωνικά, πολι-
τικά και πνευματικά γεγονότα κάθε εποχής, αντικατοπτρίζοντας το κοινωνι-
κό γίγνεσθαι, διότι την επηρεάζει (Τσάκωνας, 1992: 115).

Ο Freire σωστά υποστήριξε, πως αυτό που πρώτα χρειάζεται να αλλάξει 
στην εκπαίδευση, είναι η λαθεμένη αντίληψη περί του ρόλου που διαδρα-
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ματίζει ο δάσκαλος στο σχολείο. Αυτό που παρατηρείται σήμερα είναι ότι 
υπάρχουν ακόμη σχέσεις εξουσίας και υπακοής μεταξύ διδάσκοντα και δι-
δασκομένου, αντίστοιχα. Στον αντίποδα αυτού αναδεικνύεται η θεωρία του 
Freire για τη διχοτόμηση μεταξύ διδασκαλίας και μάθησης. Ο δάσκαλος θα 
πρέπει να είναι ταυτόχρονα μαθητής και αντίστροφα (Freire, 2008: 145-46). 
Η παιδεία, αποτελώντας μια άσκηση ελευθερίας, δίνει την δυνατότητα στον 
παιδαγωγό-μαθητή και μαθητή-παιδαγωγό, να αποτελέσουν υποκείμενα 
γνώσης μπροστά στα προς γνώση αντικείμενα και μέσα από τη διαλεκτική 
σχέση μεταξύ τους να οικοδομούν παράλληλα τη γνώση (Freire, 1977: 20).

Έτσι, φαίνεται πως για αυτόν η παιδεία αποτελεί πράξη απελευθέρω-
σης από τους προκαθορισμένους ρόλους τόσο του μαθητή, όσο και του 
δασκάλου. Ο δάσκαλος, σε μια ιδανική εκπαίδευση, που την ονομάζει προ-
βληματίζουσα, δεν παίζει το ρόλο του επιθεωρητή απέναντι στους μαθη-
τές και του αξιολογητή τους, αλλά συμμετέχει μαζί με τους μαθητές στη 
διαδικασία της μάθησης (Freire, 1977: 88). Κατά την αφήγηση μιας ιστορί-
ας, όλοι, εκπαιδευτικοί και μαθητές, έχουν την ίδια θέση, οι ρόλοι τους κα-
ταρρίπτονται και γίνονται κοινωνοί μιας άλλης πραγματικότητας (Γκίβα-
λου, 2010: 216-217). Ειδικά, όταν ένας εκπαιδευτικός γνωρίζει πως πρέπει 
να προσεγγίζει ένα κείμενο, με τις κατάλληλες αφηγηματικές τεχνικές, δί-
νει την ευκαιρία στους μαθητές να τους οδηγήσουν αυτοί στην δική τους 
αλήθεια και στην προσέγγιση του κειμένου μέσα από την δική τους οπτι-
κή (Μαλαφάντης, 2001: 245).

 Μιας και οι μαθητές μπαίνουν στην διαδικασία να προβληματιστούν 
και να ασκήσουν κριτική για τις πράξεις των ηρώων, ασκούν την ελευθε-
ρία της σκέψης τους, με το δάσκαλο όχι να τους υπαγορεύει πως πρέπει 
να σκεφτούν αλλά συνεπίκουρο της προσπάθειας τους, αφού μέσα από 
τις απόψεις των μαθητών είναι δυνατό και αυτοί να αντιληφθούν μια άλ-
λη προσέγγιση και οπτική, που μπορεί να μην είχαν σκεφτεί (Ματσαγγού-
ρας, 2007: 552). Η προσέγγιση, ακόμη, διάφορων θεμάτων μέσα από αφη-
γηματικές ιστορίες και παραμύθια αποτελεί τη βάση μιας προβληματίζου-
σας διδασκαλίας, εξαιτίας της τάσης της να γεννά ερωτήματα και να φέρ-
νει στην επιφάνεια διαφορετικές οπτικές κάθε ζητήματος που οι μαθητές 
προσπαθούν να ανακαλύψουν (Κοντάκος, 2003: 80). Έτσι δίνεται η ευκαιρία 
στους μαθητές να ενεργούν αυτοί σαν δάσκαλοι ή σαν μικροί επιστήμονες, 
που προσπαθούν να ανακαλύψουν τις διάφορες πτυχές ενός ζητήματος, ή 
να εφεύρουν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ήρωές τους.

Η Κριτική Παιδαγωγική, ακόμη, στηρίζεται στην εποικοδομητική άποψη 
για τη μάθηση και την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών (McLaren, 2006: 
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76-77). Σύμφωνα με τον Νόαμ Τσόμσκι «σκοπός της εκπαίδευσης είναι να βο-
ηθά τους ανθρώπους να προσδιορίσουν πώς να μαθαίνουν μόνοι τους». Την 
ίδια άποψη αποτυπώνει και ο Freire, υποστηρίζοντας πως η παιδεία είναι 
άσκηση ελευθερίας και όχι μεταβίβαση της γνώσης και του πολιτισμού. Αυ-
τό σημαίνει πως για την Κριτική Παιδαγωγική στόχος είναι οι μαθητές να 
μάθουν πως να μαθαίνουν και να οδηγούνται στη γνώση μέσα από μια δι-
αλεκτική διαδικασία την οποία ονομάζουν διδασκαλία (Freire, 1977: 23). Η 
μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιείται είναι αυτή του κοινωνικού κον-
στρουκτιβισμού παράλληλα με τη μάθηση μέσω μικρών ερευνών, με στό-
χο την αναδόμηση των βασικών εναλλακτικών ιδεών των μαθητών και την 
οικοδόμηση της επιστημονικής γνώσης. Και εδώ ως εναλλακτικές ιδέες θε-
ωρούνται οι γνωσιακές κατασκευές, που οικοδομούν μόνοι τους οι μαθη-
τές, προκειμένου να ερμηνεύσουν τα φυσικά φαινόμενα και το κοινωνικό 
τους περιβάλλον (Χαλκιά, 2013: 120). 

Οι συναισθηματικοί στόχοι για την Κριτική Παιδαγωγική συνδέονται άρ-
ρηκτα με την συναισθηματική νοημοσύνη, δηλαδή οι μαθητές να μπορούν 
να έρθουν στη θέση του άλλου, γιατί μόνον έτσι θα αναπτύξουν και το συ-
ναίσθημα της αλληλεγγύης, ενώ οι ψυχοκινητικοί στόχοι έγκεινται στο πως 
οι μαθητές θα μάθουν να χειρίζονται τα πράγματα γύρω τους, όχι μηχανικά, 
αλλά αντιλαμβανόμενοι αυτό που εκτελούν (Freire, 1977: 78-79). Η λογοτε-
χνία συμβάλλει με έναν μοναδικό τρόπο στην διεύρυνση και οικοδόμηση της 
γνώσης, με έναν τρόπο που καθιστά τη μάθηση ευχάριστη και δημιουργική. 

Σκοπός της είναι να τέρψει μέσα από αισθητικά δικαιωμένα λογοτεχνικά 
κείμενα, όμως, ταυτόχρονα, διοχετεύει και μεταλαμπαδεύει γνώσεις στους 
μαθητές με έναν αβίαστο τρόπο (Γιάκος, 1989: 151). Τους διευρύνει τους 
πνευματικούς ορίζοντες και τη σκέψη τους, διδάσκοντάς τους χωρίς εμφα-
νή διδακτισμό, και αυτό ακριβώς είναι το χαρακτηριστικό που την καθιστά 
ένα σημαντικό μέσο κοινωνικής αγωγής (Μαλαφάντης, 2011: 254). Σύμφω-
να με τον Bruner, η προσπάθεια του εκπαιδευτικού στηρίζεται στο να βοη-
θήσει τους μαθητές πως να μαθαίνουν μόνοι τους, κάτι το οποίο συντελεί-
ται μέσα από ένα λογοτεχνικό κείμενο, αφού οικοδομούν και συνθέτουν 
νοήματα γύρω από τα θέματα που πραγματεύεται ένα λογοτεχνικό κείμε-
νο, εκθέτουν τους προβληματισμούς και επιχειρηματολογούν ασκώντας 
έτσι την κρίση τους (Κανατσούλη, 2001: 14-15).

Καθώς μια ιστορία μπορεί να ασχολείται με ένα συγκεκριμένο κοινωνι-
κό ζήτημα, οι μαθητές ανάλογα με τα βιώματά τους, τις εμπειρίες, τις πε-
ποιθήσεις τους και το γνωστικό τους οπλοστάσιο, φανερώνουν μέσα από 
τη συζήτηση μεταξύ τους τις απόψεις τους και μέσα από μια συνθετική δι-
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αδικασία αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής νοημάτων μπορούν να οικοδο-
μήσουν συνεργατικά τη γνώση για κάποιο θέμα. Η μάθηση, όντας μια κοι-
νωνική δραστηριότητα, απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να προσφέρουν 
την κατάλληλη αρωγή στους μαθητές, ώστε να θέτουν στόχους και για να 
μπορούν να κατανοήσουν νέες γνώσεις, ενώ από τους μαθητές απαιτείται η 
συμμετοχή τους, ώστε να υπάρχει μια αμφίδρομη επαφή μεταξύ των εμπλε-
κομένων (Μαυρογόνατος & Μπαϊρακτάρη, 2014). Μέσα από την ανάγνω-
ση λογοτεχνικών κειμένων φανερώνονται οι προϋπάρχουσες γνώσεις, ελ-
λιπείς ή εσφαλμένες ιδέες και καίριες παρανοήσεις των μαθητών, ώστε μέ-
σα από μια διαλεκτική διαδικασία αυτές να αναδομηθούν, να επανεξετα-
στούν, να επιβεβαιωθούν ή να καταρριφθούν, διότι οι νέες γνώσεις δομού-
νται πάνω στη βάση των όσων ήδη καταλαβαίνουμε και πιστεύουμε (Μαυ-
ρογόνατος & Μπαϊρακτάρη, 2014).

Για παράδειγμα, για να θίξει ένας εκπαιδευτικός το φαινόμενο του ρατσι-
σμού, εξηγώντας στους μαθητές τι είναι, γιατί υπάρχει και πως αντιμετωπί-
ζεται, το ιδανικό είναι να το κατανοήσουν οι μαθητές μέσα από ένα λογο-
τεχνικό κείμενο και, ύστερα, μέσα από τη συζήτηση, να αναδυθούν οι διά-
φορες πτυχές του ζητήματος. Αυτός είναι ένας τρόπος που οι μαθητές κα-
τανοούν καλύτερα, μέσα από παραδείγματα απτά που αναφέρονται στην 
κοινωνική ζωή, μέσα από δραστηριότητες και κοινωνική συνεργασία, είναι 
δυνατό εκτός από το να διδαχθούν, να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους και 
να αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα.

Ακόμη, σύμφωνα με τον Giroux, η εκπαίδευση αναπαράγει την εκάστο-
τε ιδεολογία της κοινωνίας και έχει κάποτε υπάρξει αλλοτριωτική και κατα-
πιεστική. Ωστόσο, επισήμανε πως τα σχολεία είναι ικανά, ως δημοκρατικοί 
δημόσιοι τόποι δράσης και διαλόγου, να παίξουν σπουδαίο, διαφορετικό, 
κριτικό ακόμα και επαναστατικό ρόλο που θα συμβάλλει στην κοινωνική 
ευημερία. Η προσπάθεια της Κριτικής Παιδαγωγικής, όπως επισημαίνουν 
και οι ανασυγκροτιστές αυτής, Aronovitz, Apple, Mclaren, Freire, έγκειται 
στο να αναπτύξουν οι μαθητές-πολίτες ένα συγκροτημένο όραμα για δη-
μοκρατία, μιας και αντιλαμβάνονται το σχολείο ως χώρο κοινωνικής ανα-
παραγωγής και εν δυνάμει κοινωνικής και πολιτικής αλλαγής.

Προτείνει, δηλαδή, στην εκπαιδευτική πολιτική να αναλάβει ενεργό δρά-
ση και να εντάξει το σχολείο στην ευρύτερη κοινωνία, να μην είναι αποκομ-
μένο από τα κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά δρώμενα, αλλά οι μαθητές 
να έρχονται άμεσα σε επαφή με αυτά, ώστε να προβληματίζονται, να προ-
τείνουν λύσεις και να παίρνουν θέση, αντιλαμβανόμενοι τα γεγονότα αυ-
τά μέσα από την δική τους οπτική και εμπειρία και να αποκτήσουν μια ορ-
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θή κοσμοαντίληψη. Έτσι και η λογοτεχνία ως ένα κοινωνικό προϊόν είναι 
δυνατόν ως διδακτικό αντικείμενο να φέρει σε επαφή τους μαθητές με τον 
έξω κόσμο και με ιστορικά, πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα, κάνοντας τους 
κοινωνούς άλλων εποχών, μέσα από τους ήρωες που πλάθει.

Οι ήρωες αυτοί, αναδεικνύονται για τα υψηλά τους ιδανικά που τα υπε-
ρασπίζονται, έχουν το αίσθημα της δικαιοσύνης και της ίσης αντιμετώπι-
σης όλων, της υπεράσπισης των κοινωνικά ασθενέστερων, της αγάπης για 
τη φύση, την καλοσύνη, την αλήθεια και τον κόσμο που τους περιβάλλει. 
Συμμετέχουν ενεργά με τον τρόπο τους, μέσα από τον μικρόκοσμό τους στα 
κοινωνικοπολιτικά ζητήματα και προκειμένου να υπερασπιστούν τα ιδανι-
κά τους και τις ηθικές τους αξίες εκτίθενται ακόμη και σε κινδύνους. Πολ-
λές φορές, αν και μικροί και ανυπεράσπιστοι, τα βάζουν με «θηρία», χάρη 
στη ψυχική τους δύναμη και την ισχυρή τους θέληση (Μαλαφάντης, 2011: 
186). Αμφισβητούν τις παραδεδεγμένες αλήθειες και προσπαθούν να χτί-
σουν έναν «νέο» κόσμο εξευγενισμένο.

Οι μαθητές, καθώς ταυτίζονται και συνδιαλέγονται μαζί τους, θωρακίζο-
νται πνευματικά και κοινωνικά, βρίσκουν τη δύναμη μέσα από τους ήρωες 
τους να αντιμετωπίσουν τις δικές τους παρόμοιες ίσως καταστάσεις και δι-
δάσκονται αβίαστα σημαντικές ηθικές αξίες (Μαλαφάντης, 2011: 185). Έχο-
ντας ως πρότυπα αυτούς τους ήρωες, που είναι ενεργοί απέναντι στο κοι-
νωνικό-πολιτικό γίγνεσθαι, αποκτούν τις βάσεις και τα εφόδια εκείνα που 
τους καθιστούν ενεργούς πολίτες αρχικά στο κοινωνικό σύστημα του σχο-
λείου και έπειτα της κοινωνίας τους. Με τον τρόπο αυτό διδάσκονται πιο εύ-
κολα οι μαθητές, μέσα από παραδείγματα και παραλληλισμούς, μέσα από 
ιστορίες που συμμετέχουν και οι ίδιοι διανοητικά.

Κύριος σκοπός του σχολείου, για τον Ξενόπουλο, δεν ήταν τα γράμμα-
τα, η γυμνή σοφία, ή η ξερή πολυμάθεια, αλλά το ήθος, ο χαρακτήρας και 
η ψυχή, γι’ αυτό και μέσα από τα έργα του έδειχνε στους μαθητές πως δεν 
αξίζει τίποτα περισσότερο στη ζωή από την καλοσύνη, γι’ αυτό ακριβώς 
πίστευε πως οι καλοί άνθρωποι είναι πολύ πιο σπάνιοι από τους σοφούς 
(Μπίρης, 1972: 14-15). Μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα οι μαθητές διδά-
σκονται στο σωστό, το δίκαιο, το έντιμο χωρίς πίεση και εξαναγκασμό, αλ-
λά ελεύθερα. Και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που καθιστά 
την λογοτεχνία ένα αναπόσπαστο κομμάτι της δημιουργικής και ανθρώπι-
νης εκπαίδευσης, καθώς μιλά στην ψυχή και την τρέφει.

Για να προκληθεί όμως το ενδιαφέρον των μαθητών, για την ανάγνω-
ση λογοτεχνικών βιβλίων, ιδίως στην εποχή της εικόνας που ζούμε, χρει-
άζεται ο δάσκαλος να δημιουργεί κίνητρα στους μαθητές, για να κατανο-
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ήσουν πως τα θέματα που πραγματεύεται ένα λογοτεχνικό κείμενο έχουν 
άμεση σύνδεση με την ίδια την κοινωνική ζωή και τους αφορούν (Γκίβα-
λου, 2010: 215). Γι’ αυτό, θα πρέπει να επιλέγονται τα κατάλληλα λογοτε-
χνικά βιβλία, ανάλογα με την ηλικία των μαθητών, τα ενδιαφέροντά τους, 
λογοτεχνικά κείμενα που θα τους εμπνέουν αισιοδοξία καθώς και διάθεση 
για αγώνα, δημιουργία στη ζωή, κείμενα που αποτυπώνουν αναλλοίωτες 
αξίες όπως αυτές της αλληλεγγύης, της συνεργατικότητας, της αγάπης και 
της δικαιοσύνης. Ασφαλώς όμως σημαντικό ρόλο παίζει και η αφήγηση, η 
οποία πρέπει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών, ενώ ο αφη-
γητής είναι απαραίτητο να συμμετέχει και ο ίδιος συναισθηματικά σε αυ-
τήν (Μαλαφάντης, 2011: 244-245).

Ακόμη, ως διαμεσολαβητής και συναναγνώστης, χρειάζεται να προετοι-
μάζει τους μαθητές σε όλα τα επίπεδα αισθητικά, πολιτισμικά, κοινωνικά, 
πριν από την ανάγνωση, ώστε να είναι ικανοί να συνδιαλλαχθούν με κείμε-
να που δεν εμπίπτουν μόνο στα δικά τους ενδιαφέροντα, αλλά και με κεί-
μενα αισθητικών ρευμάτων που τους είναι άγνωστα (Γκίβαλου, 2010: 218). 
Κατά κύριο λόγο όμως, μόνο εάν ο εκπαιδευτικός ή ο γονέας αγαπά το βι-
βλίο, μπορεί να εμφυσήσει την αγάπη αυτή στα παιδιά, καθώς η συνήθεια 
να διαβάζουμε αναπτύσσεται στα πρώτα χρόνια της ζωής μας (Καλλέρ-
γης, 1995: 135).

Εν κατακλείδι, μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, αποτυπώνε-
ται η σύνδεση των σκοπών της Κριτικής Παιδαγωγικής και της λογοτεχνί-
ας, που έχουν ως κοινό σημείο αφετηρίας την προώθηση της αλλαγής, τη 
μετάδοση ηθικών αξιών προς όφελος του κοινού καλού, την χειραφέτηση 
των μαθητών ως μελλοντικών πολιτών, που θα είναι ενεργοί και θα αντι-
τάσσονται απέναντι στις κοινωνικές αδικίες. Στη λογοτεχνία, που αποτελεί 
μια κοινωνική δραστηριότητα καθώς αναφέρεται σε κοινωνικά, πολιτικά, 
πολιτιστικά και πολιτικά θέματα, αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη δράση 
των ηρώων που αποτελούν πρότυπα πράξεων και συνειδήσεων για τους 
μαθητές, ενώ στην Κριτική Παιδαγωγική, μέσα από την ένταξη των θεωρι-
ών της στα αναλυτικά προγράμματα, ως κατευθυντήριες γραμμές για τη δι-
δασκαλία κάθε διδακτικού αντικειμένου. 
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Η Ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων στο Γενικό 

ή Επαγγελματικό Λύκειο

Διονυσία Mαργαρίτη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με το Πρόγραμμα Σπουδών (ΦΕΚ 1562/Τ.Β΄/27-6-2011) του «Νέου Σχολεί-
ου» επαναπροσδιορίζεται η σκοποθεσία του μαθήματος της Λογοτεχνίας 
και τίθεται ως βασικός σκοπός της διδασκαλίας της η «κριτική αγωγή στο 
σύγχρονο πολιτισμό». Με την κατάλληλα σχεδιασμένη διδακτική παρέμβα-
ση ο εκπαιδευτικός μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία κριτικών αναγνω-
στών, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα για ουσιαστική αλληλεπίδραση με 
το βιβλίο (Πάτσιου & Καλογήρου, 2013: 10). Στους επιμέρους στόχους του 
Προγράμματος αναφέρεται χαρακτηριστικά ως σκοπός η «δημιουργία ενός 
έθνους αναγνωστών» και η εξοικείωση των μαθητών με τη μελέτη ολόκλη-
ρων βιβλίων. Στα πλαίσια αυτά προτείνεται η ανάγνωση ολόκληρων λογο-
τεχνικών έργων, «ενταγμένων στις προτεινόμενες διδακτικές ενότητες».

Με την εισαγωγή ολόκληρων λογοτεχνικών έργων δίνεται στο μαθη-
τή η δυνατότητα να αγγίξει, να φυλλομετρήσει τις σελίδες των βιβλίων και 
να συναντήσει τα βιβλία που θα του επιτρέψουν να «εμπλακεί» στην ανα-
γνωστική διαδικασία (Poslaniek, 1991: 18). Η γνωριμία με λογοτεχνικά βι-
βλία γραμμένα ειδικά για εφήβους, μπορεί να προσελκύσει τους μαθητές 
στην ανάγνωση και να επιτρέψει στην πλειοψηφία των μαθητών να ανακα-
λύψουν ένα ανάγνωσμα το οποίο θα απολαύσουν και στο οποίο θα εμπλα-
κούν, πράγμα αναγκαίο για να περάσουν στη φάση της ανάγνωσης πιο απαι-
τητικών έργων (Poslaniek, 1991: 19).

Η εφηβική λογοτεχνία με την ποικιλία των θεμάτων και των αφηγημα-
τικών τεχνικών της μπορεί να γίνει ένας «σημαντικός δίαυλος γνώσης και 
επικοινωνίας» με τον κόσμο (Πάτσιου & Καλογήρου, 2013: 10), αλλά και να 
παρουσιάσει στους νέους έναν ανεξάντλητο χώρο για την ανάπτυξη της 
μυθοποιητικής ή φαντασιακής σχέσης τους με την καθημερινότητα (Γαρα-
ντούδης, 2005: 21).
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Το γεγονός ότι η εφηβική λογοτεχνία περιλαμβάνει συντομότερα και 
απλούστερα έργα δε σημαίνει, ωστόσο ότι δε μπορεί να διδαχθεί αποτε-
λεσματικά στην τάξη, εμπλουτίζοντας τη διδασκαλία αλλά και συμβάλλο-
ντας στην πολύπλευρη καλλιέργεια των νεαρών ατόμων και στη διαμόρ-
φωση «αναγνωστών δια βίου», οι οποίοι θα αισθάνονται την ανάγνωση 
ως ανάγκη τους και θα είναι ικανοί να επιλέγουν και να αξιοποιούν τα ανα-
γνώσματά τους.

Η επιλογή των κατάλληλων βιβλίων για εφήβους σε συνδυασμό με ένα 
καθοδηγητικό φύλλο εργασίας με σαφείς αναγνωστικές οδηγίες και ερω-
τήματα, προσφέρει όχι μόνο την απόλαυση της ανάγνωσης, αλλά και τα κί-
νητρα για την ενεργοποίηση των μαθητών στην αναγνωστική-ερμηνευτι-
κή προσέγγιση. Οι δημιουργικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
κατανόηση του κειμένου, με τους χαρακτήρες και τις αφηγηματικές του τε-
χνικές, μπορούν να γίνουν τα ελκτικά σημεία που θα τους προσελκύσουν 
στον κόσμο του βιβλίου. Με τρόπο ευχάριστο και δημιουργικό, ξεφεύγο-
ντας από τα στενά όρια και την τυπολογία της διδασκαλίας, οι μαθητές θα 
κατανοήσουν και θα οικειοποιηθούν τις ιδιαιτερότητες του λογοτεχνικού 
λόγου, τη μαγεία της μυθοπλασίας, θα ταυτιστούν, αλλά και θα κρίνουν τους 
χαρακτήρες και τις πράξεις τους (Κατσίκη-Γκίβαλου, 2008: 30-32). Επιπρό-
σθετα, θα προχωρήσουν σε προσωπικές, σταδιακά πιο αυτόνομες διαδρο-
μές ανάγνωσης και πρόσληψης των λογοτεχνικών έργων, χωρίς τα κενά και 
τις παρανοήσεις που μπορεί να προκαλεί η αποσπασματικότητα των κει-
μένων (Πάνος, 2003: 48-50).

Θεματικές ενότητες με εφηβικά θέματα, όπως η φιλία και ο έρωτας, συμ-
βάλλουν στη διαμόρφωση της συνείδησης και της ευαισθησίας των νέων 
(Φρυδάκη, 2003: 280-283). Μάλιστα το θέμα του έρωτα, ένα θέμα που έχει 
τροφοδοτήσει και εξακολουθεί να τροφοδοτεί τη λογοτεχνία, προσελκύει 
το ενδιαφέρον των νέων. Μαζί, όμως με τα «βέλη του έρωτα», όπως ανα-
φέρει ήδη από το 16ο αιώνα ο ιατρός Girolamo Fracastoro (1478-1553) στο 
ποίημα Syphilis sive Morbus Gallicus, «ο όφις τσιμπάει» (Καραμάνου, 2012: 
59), υπονοώντας το λοιμώδες νόσημα, τη σύφιλη (Treponema pallidum, 
ωχρά σπειροχαίτη), που σχετίζεται με τη σεξουαλική επαφή. Η θλίψη και η 
αγωνία του ιατρού-ποιητή διατυπώνεται και στους εξής στίχους: «Πες μας, 
Θεά, σε ποια αιτία τελικά/ να αποδώσουμε αυτή τη μάστιγα την άγνωστη στο 
παρελθόν;» (Καραμάνου, 2012: 58).

Η νέα μάστιγα στη σύγχρονη εποχή που σχετίζεται με τον έρωτα, και ει-
δικότερα με τα ζωτικά υγρά του σώματος, το αίμα και το σπέρμα, μετατρέ-
ποντάς τα από πηγές ζωής σε όργανα θανάτου, ονομάζεται AIDS (Acquired 
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ImmunoDeficiency Syndrome - Aids)/HIV (Human Immunodeficiency Virus 
Infection), σύνδρομο της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας. Το 1981 αναγνωρί-
σθηκε για πρώτη φορά ως ιδιαίτερο κλινικό σύνδρομο κατά το οποίο άτομα, 
προηγουμένως υγιή, παρουσίαζαν σοβαρές λοιμώξεις από ασυνήθιστους 
ευκαιριακούς παθογόνους μικροοργανισμούς. Κατά τη διάρκεια της δεκα-
ετίας του 1980 η επιδημία εξαπλώθηκε και αναδείχτηκε σε παγκόσμια παν-
δημία. Μέχρι το 1993 σε ολόκληρο τον κόσμο είχαν μολυνθεί περισσότερα 
από 12 εκατομμύρια άνθρωποι (Andreoli, 1996: 1127-8).

Το θέμα του AIDS βρίσκει θέση στην ελληνική λογοτεχνία για παιδιά και 
νέους ήδη στην αρχή της δεκαετίας του 1990 στο μυθιστόρημα της Λίτσας 
Ψαραύτη Το αυγό της έχιδνας (1990), ενώ στη λογοτεχνία για ενήλικες το 
1993 με το διήγημα του Περικλή Σφυρίδη «Το μυστικό» (Σφυρίδης, 1992). 
Στο χώρο της παιδικής/νεανικής λογοτεχνίας εκδίδονται την ίδια δεκαετία 
άλλα δυο έργα με θέμα το AIDS, το Γεύση Πικραμύγδαλου του Μάνου Κο-
ντολέων (1995) και το Πράσινες και μπλε τιράντες της Μαριάννας Σπανάκη 
(2000), αποδεικνύοντας την ευαισθητοποίηση και τόλμη της σύγχρονης ελ-
ληνικής λογοτεχνίας για παιδιά και νέους να αντιμετωπίζει καυτά προβλή-
ματα της εποχής μας.

ΠΑρΟυΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠρΟΤΑΣΗΣ (ΠρΟΤΕΙΝΟμΕΝΗ 
ΔΙΑρΚΕΙΑ: 8-10 ΩρΕΣ)

Στόχοι- Μέθοδος

Η ανάγνωση και η προσέγγιση τριών εφηβικών μυθιστορημάτων τα οποία 
εκδόθηκαν κατά τη δεκαετία 1990- 2000 με κύριο θέμα την ασθένεια του 
AIDS μπορεί να ενταχθεί ως διδακτική υποενότητα στη θεματική ενότητα 
«Τα Φύλα στη λογοτεχνία» στην Α΄ Λυκείου ή στην ενότητα «Ανησυχίες των 
νέων» στη Β΄ Λυκείου του Επαγγελματικού Λυκείου στο μάθημα Νέα Ελ-
ληνικά (Iνστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος», 
2016: 46-72).

Το νεανικό μυθιστόρημα Το αυγό της έχιδνας (1990) της Λίτσας Ψαραύτη 
το οποίο έλαβε τον Έπαινο της Ακαδημίας Αθηνών εστιάζεται στην περιπέ-
τεια του Στέφανου, ενός δεκαοκτάχρονου νέου, που τυχαία, ύστερα από μία 
αιμοδοσία πληροφορείται πως είναι φορέας του AIDS. Στο έργο παρουσιά-
ζονται τα πρώτα σεξουαλικά σκιρτήματα του κύριου χαρακτήρα, του Στέ-
φανου, στον οποίο εστιάζει ο ετεροδιηγητικός αφηγητής, η εσωτερική του 
αγωνία για την ασθένειά του και η σχέση του με την Όλγα.
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Το Γεύση Πικραμύγδαλου (1995) του Μάνου Κοντολέων έχει ως κύριο θέ-
μα τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα σε δυο νέους φοιτητές, τη Φαί-
δρα και τον Οδυσσέα, υποψήφια τραγικά θύματα της ασθένειας του AIDS. 
Οι προσδοκίες και τα όνειρα τους ανατρέπονται όταν ο Οδυσσέας μαθαί-
νει πως είναι φορέας του θανατηφόρου ιού. Στο βιβλίο αυτό η τριτοπρό-
σωπη αφήγηση συμπλέκεται συνεχώς με τη δευτεροπρόσωπη, ενώ εντο-
πίζεται και πρωτοπρόσωπη αφήγηση και αφορά το μεγαλύτερο τμήμα της 
αφήγησης της Ελένης, της μητέρας της Φαίδρας.

Στο Πράσινες και μπλε τιράντες της Μαριάννας Σπανάκη (2000) κύριο θέ-
μα είναι η ασθένεια του AIDS και ο θάνατος του πατέρα του κύριου χαρα-
κτήρα του έργου, του νεαρού Μάκη, στον οποίο εστιάζει ο ετεροδιηγητι-
κός αφηγητής.

Γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι η σκιαγράφηση των χαρακτήρων 
των έργων αλλά και των αφηγηματικών τεχνικών που συνδέονται με την 
παρουσίαση των χαρακτήρων. Μέσα από μία ποικιλία δραστηριοτήτων οι 
μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους χαρακτήρες των κειμέ-
νων, να εστιάσουν στους φορείς του ιού και να νιώσουν συμπάθεια για αυ-
τούς (Gross, 1998), αλλά και να αμφισβητήσουν τις λανθασμένες τους αντι-
λήψεις για την ασθένεια (Blumenreich & Siegel, 2006: 82). Αναζητώντας και 
ερμηνεύοντας στοιχεία των χαρακτήρων, οι μαθητές θα προσπαθήσουν, όχι 
απλώς να διεκπεραιώσουν ορισμένες εργασίες, αλλά να επικοινωνήσουν 
πληρέστερα με τα κείμενα.

Στα λογοτεχνικά έργα οι χαρακτήρες, αν και σχετίζονται με την πραγ-
ματικότητα και με τις καθημερινές εμπειρίες του αναγνώστη, ωστόσο απο-
τελούν λεκτικές κατασκευές που δομούνται από τον αναγνώστη σύμφω-
να με τις ενδείξεις του κειμένου (Rimmon-Kenan, 1983: 33-38). Ο αναγνώ-
στης κατασκευάζει την εικόνα των λογοτεχνικών χαρακτήρων μέσα από τις 
πράξεις και τα λόγια τους, μέσα από τις περιγραφές και τα σχόλια του αφη-
γητή, αλλά και μέσα από τις σκέψεις και τα σχόλια των άλλων. Ανεξάρτητα 
από τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται, οι χαρακτήρες μπο-
ρούν να διακριθούν σε επίπεδους και σφαιρικούς, σε δυναμικούς και στα-
τικούς (Καρπόζηλου, 1994: 189-190).

Για την εξέταση και παρουσίαση των λογοτεχνικών χαρακτήρων χρησι-
μοποιούνται στοιχεία από την αφηγηματική θεωρία, κυρίως της αφηγημα-
τολογίας του G. Genette, όπως ο αφηγητής και ο χρόνος της αφήγησης με 
τις αναδρομές και τις προαγγελίες. Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τις 
θεωρίες της ανταπόκρισης, παρέχουν κριτήρια και επιλογές για ασφαλέστε-
ρες αποδόσεις των νοημάτων, εμποδίζοντας τις αυθαίρετες υποκειμενικές 
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παρεμβάσεις (Φρυδάκη, 2003: 200). Ανιχνεύοντας τις αφηγηματικές τεχνι-
κές, οι μαθητές αντιλαμβάνονται πως ο συγγραφέας είναι ένα πραγματικό 
πρόσωπο με αληθινή ζωή και υπάρχει έξω από το κείμενο ενώ ο αφηγη-
τής, όπως και οι χαρακτήρες, είναι κατασκευάσματα από λέξεις, δημιουρ-
γήματα του συγγραφέα. Συγχρόνως, κατανοούν πως «η λογοτεχνία δεν εί-
ναι μόνο το τι λέει ούτε το πώς το λέει το κείμενο, αλλά και το πώς τα λέ-
ει με τον αναγνώστη» (Φρυδάκη, 1999: 170), μαθαίνοντας έτσι να συνομι-
λούν «με τους τρόπους, τα τεχνάσματα» ενός λογοτεχνικού κειμένου (Φρυ-
δάκη, 2003: 248) και να θεμελιώνουν αξιολογήσεις (Φρυδάκη, 2003: 70).

Με την υλοποίηση της διδακτικής πρότασης σε μορφή ανοικτού σε-
ναρίου, που ακολουθεί παρακάτω, επιδιώκεται ακόμη η συνεργασία και η 
επικοινωνία των μαθητών με τη δημιουργία ομάδων και στις τρεις φάσεις 
του σεναρίου.

ΠΕρΙΓρΑφΗ ΤΩΝ φΑΣΕΩΝ υΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Φάση 1η: Πριν από την ανάγνωση (2-3 ώρες περίπου)

Οι προ-αναγνωστικές δραστηριότητες αποκτούν ξεχωριστή βαρύτητα για 
την ενίσχυση της βιβλιοφιλίας, εφόσον αυτές θα πυροδοτήσουν την περι-
έργεια των μαθητών, απαραίτητο στοιχείο για την αβίαστη και ελεύθερη 
συμμετοχή τους σε όσα προγραμματίζουμε (Τσιλιμένη, 2013: 27). Η ενερ-
γοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών ξεκινά με την αναζήτηση καλ-
λιτεχνικών έργων από τους μαθητές, ανά ομάδες (3-4 μέλη) στην ιστοσε-
λίδα της Εθνικής Πινακοθήκης με θέμα τον έρωτα. Οι μαθητές εντοπίζουν 
πίνακες, όπως για παράδειγμα «To Φίλημα» του Νικηφόρου Λύτρα (πριν 
από το 1878) (http://www.nationalgallery.gr/site /content.php?sel=247& 
artwork_id= 60624) ή τον πίνακα «Γυμνά ειδύλλια που φιλιούνται» (1924) 
του Γ. Γουναρόπουλου (1890-1977) (http://www.nationalgallery.gr/site/
content.php?sel=247&artwork_id= 62004) και περιγράφουν τα πρόσωπα 
που απεικονίζονται (ηλικία, εξωτερικά χαρακτηριστικά, πιθανά συναισθή-
ματα που τα διακατέχουν και ο τρόπος που αυτά αποδίδονται από τον καλ-
λιτέχνη). Στη συνέχεια, ορμώμενοι από το χαρακτικό του Γκόγια Φρανθίσκο 
«Έρωτας και θάνατος» (1803) (http://www.nationalgallery.gr/site/content.
php?sel=606&artwork_id= 68182), το οποίο αν δεν έχει ήδη παρουσια-
στεί από τους μαθητές, προβάλλεται από τον διδάσκοντα, ξεκινά συζήτη-
ση για τον έρωτα και το θάνατο. Γίνεται αναφορά στο θέμα των σεξουαλι-
κών μεταδιδόμενων ασθενειών και του AIDS και ξεκινά μία συζήτηση-διε-
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ρεύνηση σχετικά με τις γνώσεις τους για την ασθένεια και τον τρόπο που ο 
καθένας αντιλαμβάνεται τους κινδύνους. Στη συνέχεια οι μαθητές αναζη-
τούν στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα σε μηχανές αναζήτησης των εφημε-
ρίδων, όπως Η Καθημερινή και Το Βήμα, πρόσφατα σχετικά άρθρα. Παρου-
σιάζουν το κείμενο που τους προσήλκυσε, σχολιάζοντας λέξεις και φράσεις 
που στοχεύουν στη διέγερση του ορίζοντα των προσδοκιών του αναγνώ-
στη, αλλά και τα σημεία στα οποία υπάρχει πληροφορία, πειθώ, αφήγηση 
ή περιγραφή (Κακαβούλια, 2003: 191). Εναλλακτικά, ο διδάσκων μπορεί να 
παρουσιάσει τίτλους εφημερίδων με θέμα το AIDS (όπως «Τσάρλι Σιν: Η ζωή 
με τον ΗΙV σε ριάλιτι», Το Βήμα, 28/07/2016, «UNICEF: Τριπλασιάστηκαν οι 
θάνατοι εφήβων από AIDS», Το Βήμα, 27/11/2015, «Το 17ο Πανελλήνιο Συ-
νέδριο AIDS τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας», Η Κα-
θημερινή, 23.11.2005) τους οποίους σχολιάζουν οι μαθητές ενώ στη συνέ-
χεια δίδονται ολόκληρα τα κείμενα προκειμένου να συνεχιστεί η συζήτηση.

Β΄ φάση: Ανάγνωση (περίπου 8 ώρες)

Στο στάδιο αυτό δίνονται οι τίτλοι των έργων αλλά και τα ίδια τα έργα τα 
οποία μπορούν οι μαθητές να ξεφυλλίσουν ή να διαβάσουν τα οπισθό-
φυλλά τους. Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν ένα από τα προτεινόμε-
να μυθιστορήματα και αφού διαβάσουν στο σπίτι τους τα έργα, εργάζο-
νται ανά ομάδες στην τάξη για την παρουσίαση του βιβλίου.

Οι κοινές δραστηριότητες σχετίζονται με την παρουσίαση των κύρι-
ων χαρακτήρων σε εννοιολογικούς πίνακες, το ρόλο του αφηγητή και της 
στάσης του απέναντι στους χαρακτήρες.

Με τη χρήση ενός εννοιολογικού χάρτη που θέτει στο κέντρο το όνο-
μα του κεντρικού χαρακτήρα, μπορούν να καταγράψουν έννοιες και πρό-
σωπα που συνδέονται με αυτόν, προκειμένου να τον σκιαγραφήσουν ολό-
πλευρα, αλλά και τις αφηγηματικές δηλώσεις που σχολιάζουν χαρακτη-
ριστικά του ως προς την εξωτερική εμφάνιση, ως προς την κοινωνική θέ-
ση ή την επαγγελματική ιδιότητα, ως προς το ήθος και ως προς την ψυ-
χολογική κατάστασή του.

Προσδιορίζεται σύμφωνα με στοιχεία του κειμένου η ταυτότητά του 
φορέα της ασθένειας, η ηλικία του, ο ρόλος του στο κείμενο, η στάση του 
στην αντιμετώπιση της ασθένειάς του, η σχέση του με τους υπόλοιπους χα-
ρακτήρες και πώς οι σχέσεις αυτές επηρεάζουν την εξέλιξη της αφήγησης.

Ζητείται από τους μαθητές να σκιαγραφήσουν τις εικόνες των φύλων, 
την επαγγελματική απασχόληση της γυναίκας και την ανάθεση των οικι-
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ακών εργασιών, τον ενδοοικογενειακό και μητρικό ρόλο του γυναικείου 
φύλου, το πρόσωπο του συναισθηματικού αγοριού, των ευαίσθητων-ευά-
λωτων εφήβων και τη δημιουργία της ταυτότητάς τους. Άλλωστε, σε εφη-
βικά κείμενα συχνά προβάλλονται «αμφίσημες ανδρικές και αγορίστικες 
ταυτότητες», που αναζητούν την ταυτότητά τους και αρσενικοί ήρωες 
που τολμούν να ενστερνιστούν ένα διπλό γονεϊκό ρόλο, πατρικό και μη-
τρικό, ή ανήσυχοι έφηβοι παρασυρμένοι από τη μοιραία γυναίκα, όπως ο 
Οδυσσέας στο Γεύση πικραμύγδαλου του Μάνου Κοντολέων στις σσ. 250-
252 (Κανατσούλη, 2008: 266).

Οι μαθητές εξετάζουν αν το υποκείμενο της αφήγησης και το υποκεί-
μενο της δράσης ταυτίζονται, αλλά και τον αποδέκτη της αφήγησης που 
συνδέεται με το επικοινωνιακό πλαίσιο του κειμένου, την αισθητή ή μη 
παρουσία του αφηγητή μέσα από σχόλια του, τη θέση που παίρνει για όσα 
βλέπει, τη σχέση του με την ιστορία που αφηγείται. Σύμφωνα με τη θεω-
ρία της αφήγησης, η φωνή του αφηγητή επηρεάζει με διαφορετικό τρό-
πο και σε διαφορετικό βαθμό την αντικειμενικότητα και το συναισθημα-
τικό φορτίο του εκφερόμενου λογοτεχνικού λόγου. Έτσι, οι μαθητές κα-
λούνται να κατανοήσουν πως ένας λόγος πρωτοπρόσωπος είναι περισσό-
τερο συναισθηματικά φορτισμένος από τον τριτοπρόσωπο, ενώ η ταύτι-
ση ή αποστασιοποίηση του αφηγητή (εσωτερική και εξωτερική εστίαση) 
από τα πλασματικά πρόσωπα του λογοτεχνικού έργου προσφέρει ποικι-
λίες αντικειμενικότητας και εμπεριέχει ιδεολογικές προθέσεις φανερές ή 
μη (Κανατσούλη, 1999: 158).

Εξετάζουν επίσης αν ο αφηγητής μεταδίδει τα λόγια των χαρακτήρων 
ο ίδιος με πλάγιο ύφος ή δίνει το λόγο στα πρόσωπα, «πριμοδοτώντας τον 
διάλογο όπως στο θέατρο, «δείχνοντας» τα γεγονότα αντί να τα αφηγεί-
ται ο ίδιος» (Μουλάς, 1992: 135).

Οι μαθητές παρατηρούν ακόμη αν ο μύθος εξελίσσεται ευθύγραμμα 
ή, εάν παράλληλα, αναπτύσσονται αναδρομές στο παρελθόν ή προβολές 
στο μέλλον, εάν υπάρχουν σημεία που ο χρόνος της αφήγησης συστέλλε-
ται ή διαστέλλεται (επιβράδυνση ή επιτάχυνση) και εντοπίζουν τα σημεία 
που προκαλούν αφηγηματική χαλάρωση και λειτουργούν ως αφηγηματι-
κές ανάπαυλες. Επιπλέον, εξετάζουν το ρόλο των ονείρων, τα οποία λει-
τουργούν συνήθως ως προσημάνσεις, σε σχέση με μελλοντικά συμβάντα 
που αφορούν στους χαρακτήρες. Σημειώνονται τα σημεία όπου εντοπίζο-
νται τα όνειρα και ζητείται από τους μαθητές να γράψουν και οι ίδιοι ένα 
σχετικό φανταστικό όνειρο ενός χαρακτήρα του έργου και να αναφέρουν 
το σημείο της αφήγησης στο οποίο θα το τοποθετούσαν.
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Σημειώνουν τις αποφθεγματικές φράσεις και δηλώνουν από ποιον εκ-
φέρονται και πώς συνδέονται με την ωριμότητα του προσώπου που τις εκ-
φέρει.

Αναλύουν τον τίτλο του έργου και σχολιάζουν την ευρηματικότητά του 
ή τη μεταφορική διάσταση που μπορεί να κρύβει. Ο τίτλος αποτελεί ανα-
πόσπαστο και ουσιαστικό μέρος της λογοτεχνικής ιστορίας, ανήκει συγ-
χρόνως στο εξωκειμενικό και στο ενδοκειμενικό σύμπαν. Είναι σημαντι-
κό να κατανοήσουν οι μαθητές πως υπηρετεί δυο διαφορετικές σκοπιμό-
τητες: «δηλώνει βασικό στοιχείο ή χαρακτηριστικό της ιστορίας, αλλά και 
είναι υπαινικτικός και αινιγματικός προκειμένου να δελεάσει τον αναγνώ-
στη» (Πασχαλίδης, 1996: 80-83).

Μελετούν παράλληλα χωρία, έτσι ώστε οι μαθητές να παρακολουθή-
σουν τη φωνή άλλων δημιουργών για μία μεταδοτική σεξουαλική ασθέ-
νεια και το διάλογο του κάθε κειμένου με το δικό του κοινωνικό περίγυ-
ρο. Διακρίνουν το διάλογο δυο διαφορετικών ιστορικών πλαισίων πίσω 
από τα κείμενα, έτσι ώστε να αναγνωρίζουν ολόκληρο το πλέγμα των σχέ-
σεων ανάμεσα στα κείμενα (Φρυδάκη, 2003: 226), το διαφορετικό κοινω-
νικοπολιτισμικό πλαίσιο και ότι κάθε λογοτεχνικό έργο εκφράζει την επο-
χή από την οποία αναδύεται το ίδιο (Κατσίκη-Γκίβαλου, 2010: 215). Ως πα-
ράλληλα χωρία, μπορούν να λειτουργήσουν και διαφορετικά κειμενικά εί-
δη, αν παρέχουν στοιχεία για να φωτιστεί καλύτερα το κείμενο που μελε-
τάται (Φρυδάκη, 2003: 227). 

Ενδεικτικές δραστηριότητες ανά κείμενο

1η Ομάδα: Το αυγό της έχιδνας
1. Σε λογοτεχνικά έργα για παιδιά και νέους χρησιμοποιείται συχνά η επι-

στολή ως επικοινωνιακό μέσο, καθώς και ως αφηγηματικός τρόπος και τέχνα-
σμα. Α) Στο συγκεκριμένο βιβλίο που διαβάσατε, πώς χρησιμοποιείται και για 
ποιους λόγους πιστεύετε ότι επιλέχτηκε από τη συγγραφέα; Β) Ποια λεκτικά 
στοιχεία της επιστολής αποκαλύπτουν την ψυχική κατάσταση του Στέφανου; 

2. Μετά το ατύχημα του Αλέκου και την αιμοδοσία του Στέφανου, ο για-
τρός Αναγνώστου και ο Στέφανος διαλέγονται στο ιατρικό γραφείο (σσ. 17-
20). Διαβάστε το διάλογο ανάμεσα στον διευθυντή του κέντρου αιμοδοσί-
ας και το Μάριο στο διήγημα «Το μυστικό» του Περικλή Σφυρίδη (σσ. 9-11) 
από τη συλλογή διηγημάτων Χαράμι. Στη συνέχεια παρακολουθήστε τα απο-
σπάσματα από την ταινία Η άλλη όψη σε σκηνοθεσία του Τάσσου Ψαρά και 
σενάριο του Περικλή Σφυρίδη. Καταγράψτε τα λόγια και τις αντιδράσεις των 
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χαρακτήρων (στο διήγημα και στην ταινία) όταν ο γιατρός τους ανακοινώνει 
πως είναι φορείς του ιού.

3. Η αποκάλυψη του εσωτερικού κόσμου συμβάλλει στη σφαιρική παρου-
σίαση των χαρακτήρων. Ο Στέφανος Παπαδάκης φτάνοντας στο σπίτι του 
μετά τη συνάντηση με τον γιατρό Αναγνώστου εκφράζει τα συναισθήματά 
του και τις σκέψεις του στο απόσπασμα «Έφτασα… “έχω AIDS’’» (σσ. 20-22). 
Σημειώστε τα ρήματα ή τις φράσεις που δηλώνουν σκέψη και τα ερωτήμα-
τα που ο Στέφανος θέτει στον εαυτό του.

Στο ίδιο απόσπασμα βασικός χρόνος του λόγου είναι ο ενεστώτας, αν και 
σε ορισμένα σημεία μεταλλάσσεται σε παρελθοντικό και μελλοντικό χρό-
νο. Κάποια μέλη της ομάδας ξαναγράψτε το απόσπασμα στο ίδιο πρόσωπο 
χρησιμοποιώντας κυρίως ενεστώτα («συγχρονισμός της λεκτικής έκφρασης 
με τη δράση ή την εμπειρία», βλ. Cohn, 2001: 251), συνεχίζοντας τις σκέψεις 
του Στέφανου, όπως στο παρακάτω παράδειγμα: «Φτάνω στο σπίτι αποκα-
μωμένος. Εννιά η ώρα και κανένας δεν έχει γυρίσει..».

Ένα μέλος της ομάδας ας χρησιμοποιήσει ενεστώτα και ας μετατρέψει 
σε τρίτο πρόσωπο το απόσπασμα, συνεχίζοντας όπως στο παρακάτω παρά-
δειγμα: «Φτάνει στο σπίτι αποκαμωμένος. Εννιά η ώρα και κανένας δεν είχε 
γυρίσει…».

Ποιο αισθητικό αποτέλεσμα έχει στον αναγνώστη αυτή η αναπαράστα-
ση; Σε ποιο από τα τρία κείμενα είναι πιο έντονη «η καταγραφή του νου που 
αγωνιά» (Cohn, 2001: 275) και πιο αποκαλυπτική η κατάσταση την οποία βι-
ώνει ο Στέφανος;

4. Η εξομολόγηση του Στέφανου στο γιατρό στη σελ. 53 («Εκεί ο κόμπος λύ-
θηκε… θάνατο») δίνεται μέσα από τον λόγο του αφηγητή. Υποθέστε ότι ακού-
τε το λόγο του Στέφανου τη στιγμή που εκφέρεται, γράψτε το μονόλογό του.

5. Ο Στέφανος εύχεται να ζούσε ο παππούς του για να του εκμυστηρευ-
τεί τα συναισθήματα του. Υποθέστε ότι ο παππούς ζει και συναντά τον εγ-
γονό του, τι θα του έλεγε ο Στέφανος; Διαβάστε το απόσπασμα «Αν ζούσες 
εσύ παππού..» (σ. 64).

6. Μετά το θάνατο του παππού του ο Στέφανος διακατέχεται από μετα-
φυσικά ερωτήματα («Σύρθηκα… Τότε;- σκέψη», σ. 67). Παρατηρήστε το από-
σπασμα στο βιβλίο ΚΝΛ, τεύχος Β΄, της Β΄ Λυκείου από το έργο Βίος και πολι-
τεία του Αλέξη Ζορμπά (1946) με τίτλο «Αλέξης Ζορμπάς» (ΟΕΔΒ, 2005: 158-
161), στο οποίο παρουσιάζεται η συζήτηση του αφηγητή και του Ζορμπά 
όταν επιστρέφουν από την κηδεία της μαντάμ Ορτάνς. Αν παίρνατε κι εσείς 
μέρος σε μία παρόμοια συζήτηση τι θα λέγατε;
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2η Ομάδα: Γεύση πικραμύγδαλου
1. Η Φαίδρα εξηγεί στο Νικόλα την αγάπη της για το θέατρο στη σελ. 

22, (απόσπασμα «και τότε η Φαίδρα μπόρεσε να του ανοίξει την καρδιά 
της… ψυχών...»). Ο αφηγητής μεταφέρει τα λόγια της σε πλάγιο ύφος, χω-
ρίς να αναφέρει κατά λέξη τα λόγια που εκφωνήθηκαν. Ποιες φράσεις κά-
νουν έντονα αισθητή την παρουσία του αφηγητή; Υποθέστε ότι είστε εσείς 
ο συγγραφέας του έργου και ότι στο συγκεκριμένο σημείο παραχωρείτε το 
λόγο στη Φαίδρα, πώς θα γράφατε το απόσπασμα;

Ζητήστε σε ένα από τα μέλη της Α΄ Ομάδας να σας μιλήσει για το ρό-
λο του θεάτρου στη ζωή του Στέφανου και της Όλγας στο μυθιστόρημα Το 
αυγό της έχιδνας.

2. Συχνά στο βιβλίο συναντάται δευτεροπρόσωπη αφήγηση. Σημειώστε 
τις σελίδες με αυτό το είδος αφήγησης και προσπαθήστε να μετατρέψετε 
ένα απόσπασμα σε πρωτοπρόσωπη και τριτοπρόσωπη αφήγηση αντίστοι-
χα. Τι παρατηρείτε; Διαβάστε ένα παρόμοιο απόσπασμα, με εναλλαγή τρι-
τοπρόσωπης και δευτεροπρόσωπης αφήγησης, από το Οι δυο τους κι άλλοι 
δυο, του Μάνου Κοντολέων, στις σσ. 45-46.

3. Όταν ο Οδυσσέας πληροφορείται από το Γιάννη πως η Μαλβίνα εί-
ναι φορέας του ιού αποφασίζει να τη συναντήσει. Στις σελίδες 167-170 ο 
αφηγητής παρουσιάζει τη συνάντηση τους. Με ποιες φράσεις αποκαλύπτει 
την ψυχική κατάσταση του Οδυσσέα; Στο διήγημα του Ζαχαρία Παπαντω-
νίου «Η αδερφή του νυμφίου» (1976: 128-130) στο απόσπασμα «Και, παίρ-
νοντας τη Μαριγούλα, …χαρούμενος» ο αφηγητής παρουσιάζει τη συνά-
ντηση του Γιώργου- ενός Αθηναίου δικηγόρου- με τη Μαριγούλα, αφού ο 
Γιώργος έχει μάθει πως έχει κολλήσει σύφιλη- μια μεταδοτική σεξουαλική 
ασθένεια αντίστοιχη με το AIDS. Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές πα-
ρατηρείτε στα δυο αποσπάσματα; Για να κατανοήσετε τη σκληρή εκμετάλ-
λευση των περιθωριακών γυναικών και τη βάρβαρη εκδίκηση του ανδρο-
κράτη αστού στο διήγημα του Ζ. Παπαντωνίου, να λάβετε υπόψη σας το 
ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο. Διαβάστε ακόμη το ποίημα του Κ. Καρυωτάκη 
«Ωχρά σπειροχαίτη» στην ιστοσελίδα του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνι-
σμού (http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=418&author_id=17).

4. Ο Οδυσσέας μουρμουρίζει «..λόγιαα!» (σ. 201). Σε κοινωνιολογική με-
λέτη συναντάτε το ακόλουθο απόσπασμα: «Οι κοινωνικοί ψυχολόγοι όμως, 
από το φαινόμενο της κοινωνικής επιρροής, γνωρίζουν ότι οι άνθρωποι 
επηρεάζονται ορισμένες φορές τη στιγμή που δέχονται κάποιο μήνυμα το 
οποίο έχει σκοπό να τους επηρεάσει. Αρκεί όμως να περάσει λίγη ώρα για 
να ξαναγυρίσουν στις παλιές τους απόψεις» (Ιωαννίδη-Καπόλου, 1999: 211).
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Επίσης σε ιατρικό άρθρο διαβάζετε:
«Το AIDS πρόσβαλλε ένα περιθωριοποιημένο σύνολο ανθρώπων των 

οποίων η συμπεριφορά θεωρήθηκε αποκλίνουσα, ομοφυλόφιλους και χρή-
στες ναρκωτικών, έτσι η ασθένεια συνδέθηκε με ένα ηθικό πλαίσιο. Ορισμέ-
νοι μάλιστα είδαν την ασθένεια ως τιμωρία για αποκλίνουσες συμπεριφο-
ρές» (Kazanjian, 2014: 353).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, συζητήστε για τις αντιλήψεις των 
κύριων χαρακτήρων του έργου σας σχετικά με το AIDS. Ρωτήστε και τα μέ-
λη των άλλων ομάδων να παρουσιάσουν τις αντίστοιχες απόψεις των χα-
ρακτήρων των βιβλίων τους.

5. Εντοπίστε τα σημεία όπου ο συγγραφέας εισβάλλει στο έργο με το δι-
κό του πρόσωπο αυτό του συγγραφέα και κάνει αισθητή την κυριαρχία του 
πάνω στα πλασματικά πρόσωπα, προτρέποντας τους αναγνώστες να κα-
τανοήσουν πως η λογοτεχνία είναι μια κατασκευή που δεν αποτελεί άμε-
ση αντανάκλαση της πραγματικότητας, αλλά καλλιτεχνική τροποποίησή 
της (μετα-μυθοπλασία) (Κανατσούλη, 1999: 162). Παρατηρήστε το παιχνίδι 
της μετα-μυθοπλασίας σε ένα ακόμη μυθιστόρημα του συγγραφέα με τίτ-
λο Το 33 στις σελίδες 11-14. Αφού διαβάσετε και τις σελίδες 56-7 («Αυτό… 
Θυμάμαι…») στο ίδιο έργο, γράψτε ένα δικό σας φανταστικό κείμενο στο 
οποίο ένας από τους χαρακτήρες του έργου Γεύση πικραμύγδαλου θα συ-
νομιλεί με το συγγραφέα. 

3η Ομάδα: Πράσινες και μπλε τιράντες
1. Ο Μάκης αργεί να πληροφορηθεί το όνομα της ασθένειας του πατέ-

ρα του. Εντοπίστε τα σημεία και τις φράσεις που φανερώνουν ότι ο νεαρός 
αισθάνεται την κρισιμότητα της κατάστασης του πατέρα του. 

2. «Μπαμπάκα μου, περαστικά, ευχήθηκε ο Μάκης κι ακούμπησε το ακου-
στικό στη συσκευή» (σ. 30). Τι φαντάζεστε πως έγραψε ο Μάκης στο ημερο-
λόγιό του μετά την τηλεφωνική συνομιλία του με τον πατέρα του που βρί-
σκεται στο Λονδίνο για ιατρικές εξετάσεις;

3. Πώς παρουσιάζεται η αντίδραση του Μάκη (σσ. 46-48) όταν πληρο-
φορείται από τον ξάδερφό του πως ο πατέρας του είναι φορέας του AIDS; 
Σημειώστε τις αντιδράσεις του. Στο εφηβικό μυθιστόρημα της Πόλα Φοξ, 
Ο χάρτινος αετός, σσ. 19-28, στο κεφάλαιο «Μυστικά» ένα αγόρι παρόμοιας 
ηλικίας πληροφορείται την ασθένεια του πατέρα του. Ποιο κοινό πρόβλημα 
ενώνει τα δυο παιδιά; Ποιο από τα δυο παιδιά συμπαθήσατε περισσότερο;

4. «Αν συμβεί κάτι στον πατέρα μου, θα μείνω μόνος μου στον κόσμο. 
Η κυρία Τοβίλ τον κοίταξε γλυκά στα μάτια.- Παιδί μου, είπε, ξέρεις πόσοι 
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άνθρωποι δεν έχουν κανέναν να τους φροντίσει; Εσύ έχεις δικούς σου αν-
θρώπους» (σ. 141). Στο διήγημα Το άλογο του Ζαχαρία Παπαντωνίου ο πα-
τέρας είναι ηλικιωμένος και άρρωστος και το παιδί πρόκειται να αναλάβει 
την εργασία του. Υποθέστε πως το παιδί, μετά την απώλεια του αλόγου, συ-
ζητά με το Μάκη, τι θα έλεγαν για τα προβλήματα που τους βασανίζουν;

Γ΄ Φάση: Μετά την ανάγνωση (2-3 ώρες περίπου)

Στη φάση αυτή οι µαθητές παράγουν το δικό τους προσωπικό λόγο γύρω 
από το θέµα της διδακτικής ενότητας µε την οποία ασχολήθηκαν.

Οι μαθητές καλούνται να γράψουν τη δική τους κριτική για την ιστοσε-
λίδα του σχολείου προκειμένου να ενθαρρύνουν τους φίλους τους στην 
ανάγνωση του βιβλίου που μελέτησαν, αφού διαβάσουν την κριτική στην 
ιστοσελίδα της Λ. Ψαραύτη (http://www.psarafti.gr/gr/fi3.html). Μπορούν 
να γράψουν ακόμη το δικό τους κείμενο για το οπισθόφυλλο του βιβλίου.

Οι μαθητές γράφουν το δικό τους μήνυμα κατά του AIDS, αφού διαβά-
σουν το παρακάτω μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: «Μη-
δενίζουμε τις νέες μολύνσεις από τον HIV, μηδενίζουμε τις διακρίσεις, μη-
δενίζουμε τους θανάτους από AIDS» (Η Καθημερινή, «Το μήνυμα κατά του 
AIDS ταξιδεύει στον κόσμο», 1.12.2014).

Οι μαθητές δραματοποιούν τμήματα του βιβλίου και τα παρουσιάζουν 
στο σχολείο την 1η Δεκεμβρίου ή σε άλλη σχολική εκδήλωση. Η δραματο-
ποίηση παρέχει την ευκαιρία στους μαθητές να επιστρέψουν πολλές φο-
ρές στο κείμενο και να αναβιώσουν την ιστορία (Τσούτσουβα, 2016: 372).

ΑξΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η αξιολόγηση των μαθητών σχετίζεται με τους σκοπούς μας. Αξιολογείται 
η ικανότητα των μαθητών να διακρίνουν τους χαρακτήρες, τον αφηγητή 
και το συγγραφέα, τις αφηγηματικές τεχνικές με τις οποίες κατασκευάζο-
νται οι χαρακτήρες και να συσχετίζουν κριτικά στοιχεία της αφήγησης που 
συμβάλλουν στην πληρέστερη σκιαγράφηση των χαρακτήρων. Ελέγχεται 
αν κατά την παρουσίαση βιβλίου η κάθε ομάδα καταφέρνει να δώσει στους 
ακροατές όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τους χαρακτήρες και την αφήγη-
ση του βιβλίου με σαφήνεια, έτσι ώστε οι υπόλοιποι μαθητές να κατανοή-
σουν βασικά σημεία του βιβλίου και να θέσουν ερωτήματα προς συζήτη-
ση στην οποία θα εμπλακεί όλη η τάξη. Ακόμη λαμβάνεται υπόψη εάν και 
κατά πόσον οι μαθητές ανέπτυξαν συνεργασία και εργάστηκαν υπεύθυνα. 
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ΣυμΠΕρΑΣμΑΤΑ 

Η μυθιστορηματική ανάγνωση αναδεικνύεται σε μέγα διανοητικό ωφέ-
λημα, επειδή εκτός από τη μετάδοση αισθητικής συγκίνησης με τη χρήση 
της ποιητικής γλώσσας, συμβάλλει στην επαφή των αναγνωστών με τον 
κόσμο και την κοινωνική πραγματικότητα και καλλιεργεί την ενσυναίσθη-
ση και την κριτική σκέψη.

Στην παρούσα εργασία επιχειρήσαμε να παρουσιάσουμε με συντομία 
τη διδακτική αξιοποίηση τριών εφηβικών μυθιστορημάτων. Με την εισα-
γωγή εφηβικών μυθιστορημάτων στο μάθημα της λογοτεχνίας οι μαθητές 
έχουν τη δυνατότητα για ένα σύντομο χρονικό διάστημα να μελετήσουν 
και να παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους ένα βιβλίο γραμμένο ειδικά 
για εφήβους με κύριο θέμα μία σύγχρονη ασθένεια που σχετίζεται με τον 
έρωτα. Μελετώντας τους χαρακτήρες και τις αφηγηματικές τεχνικές του βι-
βλίου που οι ίδιοι επέλεξαν να διαβάσουν, μαθαίνουν να αποκρυπτογρα-
φούν τους μυστικούς κώδικες των λογοτεχνικών έργων και μέσα σε συν-
θήκες ολοένα και αυξανόμενης αναγνωστικής αυτονομίας δομούν χρήσι-
μες αναγνωστικές στάσεις.

Η εισαγωγή εφηβικών βιβλίων με καθοδηγητικά ερωτήματα και ποικι-
λία δραστηριοτήτων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ανάγνωση προ-
σφέρει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα για ανανέωση του μαθήματος της 
λογοτεχνίας και ενεργοποίηση των μαθητών του. Ο ρόλος του εκπαιδευτι-
κού είναι ιδιαίτερα σημαντικός αφού επιφορτίζεται να εργαστεί για τη δια-
μόρφωση συνειδητοποιημένων αναγνωστών, αναγνωστών που διαβάζουν 
επειδή το επιθυμούν και επειδή γνωρίζουν πως η ενασχόληση με τη λογο-
τεχνία δεν έχει ως κύριο αποτέλεσμα την απόκτηση επαγγελματικών εφο-
δίων, «αλλά την πρόσκτηση μορφωτικών αγαθών μέσω της διερεύνησης 
και χειραφέτησης της σκέψης, της ουσιαστικής αυτογνωσίας και ανθρωπο-
γνωσίας» (Πάτσιου & Καλογήρου, 2013: 10).

ΒΙΒΛΙΟΓρΑφΙΑ 

Πρωτογενείς Αναφορές

Κοντολέων, Μ. (1989). Το 33. Αθήνα: Πατάκης.
Κοντολέων, Μ. (1995). Γεύση πικραμύγδαλου. Αθήνα: Πατάκης.
Κοντολέων, Μ. (1996). Οι δυο τους κι άλλοι δυο. Αθήνα: Πατάκης.
Παπαντωνίου, Ζ. (1976). Διηγήματα. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας.

Διονυσία Mαργαρίτη
«Λογοτεχνικοί χαρακτήρες και αφηγηματικές τεχνικές σε τρία νεανικά μυθιστορήματα …



802

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Λογοτεχνία και Παιδεία

Σπανάκη, Μ. (2000). Πράσινες και μπλε τιράντες. Αθήνα: Κέδρος.
Σφυρίδης, Π. (1992). Χαράμι. Αθήνα: Καστανιώτης.
Φοξ, Π. (1997). Ο χάρτινος αετός (μτφρ. Μ. Κονδάκη). Αθήνα: Πατάκης.
Ψαραύτη, Λ. (1990). Το αυγό της έχιδνας. Αθήνα: Πατάκης.

Δευτερογενείς Αναφορές

Andreoli, T. E. (1996). Cecil: Παθολογία (μτφρ.-επιμ. Μ. Χαράλαμπος - Χ. Μ. 
Μουτσόπουλος). Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας.

Blumenreich, M. & Siegel, M. (2006). Innocent Victims, fighter cells and white 
Uncles: A Discourse Analysis of Children’s Books about Aids. Children’s 
Literature in Education, 37(1), 81-110.

Γαραντούδης, Ε. (2005). Η διδασκαλία της λογοτεχνίας στη Δευτεροβά-
θµια. Στο Κ. Μπαλάσκας και Κ. Αγγελάκος (επιµ.), Γλώσσα και λογοτε-
χνία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (σσ. 21-33). Αθή-
να: Μεταίχμιο.

Cohn, D. (2001). Διαφανή πρόσωπα, αφηγηματικοί τρόποι για την παρουσία-
ση της συνείδησης στη μυθοπλασία (μτφρ.-επιμ. Δ. Γ. Μπεχλικούδη). Αθή-
να: Παπαζήσης.

Gennette, G. (2007). Σχήματα ΙΙΙ. Αθήνα: Πατάκης.
Gross, M. (1998). What do young adult novels say about HIV/AIDS? The 

Library Quartely, 68(1), 1-32.
Ιωαννίδη-Καπόλου, Ε. (1999). Η εφαρμογή πειραματικών μεθόδων. Επιθε-

ώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 100, 195-213.
Kazanjian, P. (2014). The Aids Pandemic in Historic Perspective. Journal of 

the History of Medicine and Allied Sciences, 69(3), 351-382.
Κακαβούλια, Μ. (2003). Μελέτες για τον αφηγηματικό λόγο. Αθήνα: Ψυχογιός.
Κανατσούλη, Μ. (1999). Mάνος Κοντολέων, ένας πειραματιστής των αφη-

γηματικών λόγων στη λογοτεχνία. Ελί-τροχος, 18, 158 -164.
Κανατσούλη, Μ. (2008). Ο ήρωας και η ηρωίδα με τα χίλια πρόσωπα: Νέες 

απόψεις για το φύλο στην παιδική λογοτεχνία. Αθήνα: Gutenberg - Γιώρ-
γος & Κώστας Δαρδανός.

Καραμάνου, Μ. (2012). Πέντε αιώνες θεραπευτικού αγώνα κατά της σύφιλης 
(διδακτορική διατριβή). Αθήνα: ΕΚΠΑ, Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμή-
μα Ιατρικής. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας.

Καρπόζηλου, Μ. (1994). Το παιδί στην χώρα των βιβλίων. Συμβολή στην μελέ-
τη των παιδικών αναγνωσμάτων. Αθήνα: Καστανιώτης.

Κατσίκη-Γκίβαλου, Ά. (2008). Λογοτεχνία και εκπαίδευση. Στο Ά. Κατσίκη-Γκί-

Διονυσία Mαργαρίτη
«Λογοτεχνικοί χαρακτήρες και αφηγηματικές τεχνικές σε τρία νεανικά μυθιστορήματα …



803

βαλου, Τ. Καλογήρου & Ά. Χαλκιαδάκη (επιμ.), Φιλαναγνωσία και σχολείο 
(σσ. 21-33). Αθήνα: Πατάκης.

Κατσίκη-Γκίβαλου, Ά. (2010). Τα εξουσιαστικά πρότυπα και η ανατροπή τους 
σε σύγχρονα λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά. Στο Γ. Παπαντωνάκης & Δ. 
Αναγνωστοπούλου (επιμ.), Εξουσία και δύναμη στην παιδική και νεανική 
λογοτεχνία (σσ. 215-223). Αθήνα: Πατάκης.

Μουλάς, Π. (1992). Παλίμψηστα και μη. Αθήνα: Στιγμή.
Πάνος, Δ. Σ. (2003). Η διδασκαλία ολόκληρου λογοτεχνικού κειμένου στο 

Λύκειο σήμερα: όρια και δυνατότητες. Στο Γ. Σπανός & Ε. Φρυδάκη (επιμ.), 
Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση (σσ. 39-65). Αθήνα: Ίδρυμα Γου-
λανδρή-Χορν.

Πασχαλίδης, Γ. (1996). Περί τίτλων. Λόγου χάριν, Καλοκαίρι, 73- 91.
Πάτσιου, Β. & Καλογήρου, Τ. (2013). Εισαγωγή. Στο Β. Πάτσιου & Τ. Καλο-

γήρου (επιμ.), Η Δύναμη της λογοτεχνίας: Διδακτικές προσεγγίσεις - αξι-
οποίηση διδακτικού υλικού. Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο (σσ. 9-19 ). Αθή-
να: Gutenberg.

Poslaniek, C. (1991). Να δώσουμε στα παιδιά την όρεξη για διάβασμα (μτφρ. 
Α. Στέση). Αθήνα: Καστανιώτη.

Rimmon-Kenan, S. (1983). Narrative fiction: Contemporary Poetics. London, 
New York: Routledge. 

Τσιλιμένη, Τ. (2013). Αφήγηση και φιλαναγνωσία στην εκπαίδευση. Στο Αφή-
γηση και φιλαναγνωσία στην εκπαίδευση (σσ. 17-35). Βόλος: Εργαστήριο 
Λόγου και Πολιτισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Τσούτσουβα, Μ. (2016). Θεωρητικές και διδακτικές προσεγγίσεις των λογο-
τεχνικών χαρακτήρων. Οι χαρακτήρες στα μυθιστορήματα του Μάνου Κο-
ντολέων για παιδιά και εφήβους. Αθήνα: Αιώρα.

Φρυδάκη, Ε. (2003). Η θεωρία της λογοτεχνίας στην πράξη της διδασκαλίας. 
Αθήνα: Κριτική.

Αbstract

Fiction about contemporary topics, such as love and AIDS, offers teenagers 
the incentive to be engaged in the reading process. By reading interesting 
novels, students become familiar with modern topics and enhance their 
critical thinking. This paper presents activities and guiding questions 
used in teaching three whole novels about AIDS before, during and after 
the reading. A whole novel approach gives students the opportunity to 
understand a literary work in its entirety. Books are not parceled out in 
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Η συμβολή της δραματουργίας στην καλλιέργεια 
του κριτικού στοχασμού και στην εν δυνάμει 

ενίσχυση εσωτερικών μετασχηματιστικών 
διεργασιών. Ένα παράδειγμα από το έργο 

του Παύλου μάτεσι

Μαίρη Μαργαρώνη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία1 επικεντρώνεται στο δραματουργικό έργο του Παύ-
λου Μάτεσι Προς Ελευσίνα (1995). Χρησιμοποιεί την ερευνητική μέθοδο 
της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου, προκειμένου να διερευνήσει εάν 
και με ποιους τρόπους το συγκεκριμένο λογοτεχνικό-θεατρικό έργο μπο-
ρεί να ενισχύσει τον κριτικό στοχασμό του (αναγνώστη-) θεατή και να οδη-
γήσει ενδεχομένως στην επίτευξη ενός εσωτερικού του μετασχηματισμού, 
μιας μετασχηματίζουσας μάθησης, δεδομένης της αισθητικής και καλλιτε-
χνικής αγωγής, της διανοητικής ωρίμανσης και της συνειδησιακής ανάπτυ-
ξης που προσφέρει εν γένει η δραματουργία.

Για την εν λόγω διερεύνηση, χρησιμοποιούνται δύο βασικές αναλυτι-
κές κατηγορίες: α. αρχετυπικοί ρόλοι και αρχετυπικές σχέσεις και β. όρια.

Η εργασία χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη παρουσιάζεται 
συνοπτικά το θεωρητικό υπόβαθρο που αφορά τον κριτικό στοχασμό και 
τη μετασχηματίζουσα μάθηση. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει κάποιες 
βασικές πληροφορίες για το έργο και τη σχέση του με το αρχαιοελληνικό 
μυθολογικό υπόβαθρο, στο οποίο παραπέμπει. Ητρίτη ενότητα προσεγγί-
ζει επιγραμματικά και προτείνει ερμηνείες σημαντικών πτυχών της δραμα-
τουργικής βιογραφίας των αρχετυπικών ρόλων και των αρχετυπικών σχέ-
σεων των πρωταγωνιστών του έργου. Η τέταρτη ενότητα συζητά το θέμα 
των ορίων, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων ρευστότητας και μεθορια-
κότητας. Η εργασία ολοκληρώνεται με έναν συνοπτικό επίλογο που περι-
λαμβάνει κάποια πρώτα συμπεράσματα για το πώς οι επιμέρους θεματικές 

1. Το παρόν κείμενο αποτελεί ευρέως επεξεργασμένη και διευρυμένη μορφή μιας σεμιναριακής 
εργασίας, που υποβλήθηκε στο μάθημα «Θεωρία Θεάτρου» με διδάσκοντα τον Γ. Πεφάνη, στο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα θεατρικών σπουδών του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου, κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.
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του εν λόγω δραματουργικού έργου μπορούν να συμβάλουν στον κριτικό 
στοχασμό του (αναγνώστη-) θεατή και να ενισχύσει εσωτερικές μετασχη-
ματιστικές του διεργασίες.

1. ΚρΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣμΟΣ ΚΑΙ μΕΤΑΣΧΗμΑΤΙζΟυΣΑ μΑθΗΣΗ

Η θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης πρωτοδιατυπώθηκε το 1978 
από τον J. Mezirow και ανέδειξε τη σημασία της οποιασδήποτε εμπειρίας 
που μπορεί να αποτελέσει αφόρμηση για τη διεργασία μετασχηματισμού 
προβληματικών πλαισίων αναφοράς, πεποιθήσεων και προσδοκιών ενός 
υποκειμένου, έτσι ώστε αυτά να γίνουν περισσότερο ανοικτά, στοχαστικά 
και συναισθηματικά έτοιμα για αλλαγή, κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου της 
εγκυρότητάς τους και αναδιαμόρφωσης των νοηματικών δομών (Mezirow, 
2003: 58-63· Mezirow, 2009: 126-146). Με άλλα λόγια, η συλλογιστική του 
Mezirow ξεκινά από το αξίωμα ότι ο τρόπος ερμηνείας της πραγματικότη-
τας καθορίζεται από το σύστημα αντιλήψεων που ο καθένας διαθέτει, έχο-
ντάς τες ασυνείδητα εσωτερικεύσει μέσω της διεργασίας της κοινωνικο-
ποίησης. Συχνά αυτό το σύστημα αντιλήψεων περιέχει λανθασμένες αξί-
ες και πεποιθήσεις, έτσι ώστε η ένταξη του ατόμου στην πραγματικότητα 
να παρουσιάζει δυσλειτουργίες, για την παράκαμψη των οποίων απαιτεί-
ται η ανάπτυξη της ικανότητας για κριτική επανεξέταση των πεποιθήσεών 
του για τον εαυτό του, τους ρόλους που έχει αναλάβει και τις σχέσεις του 
με τους άλλους (Κόκκος, 2005· Brunner, 2009: 214-228).

Μέσα σε αυτήν τη διαδικασία κατανόησης νοημάτων, απαιτείται –πέ-
ραν του στοχασμού, που από μόνος του δεν επαρκεί για να γίνει κριτικός 
(Brookfield, 2007: 157-179)– η κριτική του κάθε ισχυρισμού, αλλά και των 
κοινωνικών κανόνων και των πολιτισμικών κωδίκων που καθορίζουν την 
επιρροή των ερμηνειών. Το εκάστοτε υποκείμενο, μέσα από την εμπειρία 
εκείνη (στην προκειμένη περίπτωση δραματουργική), που μπορεί να ανα-
δειχθεί σε ιδιάζον συγκινησιακό φορτίο και σε συναισθηματική διαταραχή 
μείζονος σημασίας, δύναται να επαναπροσανατολιστεί τα μέγιστα ως προς 
τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Το γεγονός αυτό οδηγεί 
εν δυνάμει στην ωρίμανσή του, η οποία ως διαδικασία μετασχηματισμού 
αποτελεί σαφώς ένα διά βίου φαινόμενο (Kegan, 2009).

Σύμφωνα με τον Mezirow (2003: 61), ακρογωνιαίος λίθος για τη Μετα-
σχηματίζουσα Μάθηση θεωρείται ο στοχαστικός διάλογος, ο οποίος συμ-
βάλλει στον (κριτικό) στοχασμό και στην άντληση νοήματος (Reflection and 
Μaking Meaning), με στόχο την ερμηνεία του «άλλου», του «καινούριου» 
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και «ανοίκειου» (του «άγνωστου» εαυτού συμπεριλαμβανομένου). Με τον 
τρόπο αυτό, καλλιεργείται η διαλεκτική και στοχαστική/κριτική σκέψη, που 
οδηγεί δυνητικά σε μια πιο ουσιώδη κρίση.

Βέβαια, όπως έχει επισημανθεί, κάθε αλλαγή δεν είναι πάντα μετασχη-
ματιστική, καθώς η έννοια του μετασχηματισμού συνδέεται με την αλλαγή 
όχι μόνο στην επιφάνεια των πραγμάτων αλλά με τη βαθιά αλλαγή (deep 
change), δηλαδή με την αλλαγή σε ολόκληρο τον συστημικό τρόπο σκέψης 
του ατόμου. Πρόκειται για μία αυτόβουλη εσωτερική αλλαγή, την οποία το 
υποκείμενο επιλέγει για τον εαυτό του, έχοντας επίγνωση ότι δεν είναι τμη-
ματική ή αποσπασματική αλλά αγκαλιάζει όλες τις νοητικές, συναισθημα-
τικές, πνευματικές, κοινωνικο-πολιτισμικές πτυχές της ζωής του και προϋ-
ποθέτει αλλά και συνεπάγεται διεύρυνση της κοσμοθεωρίας του. Από τη 
στιγμή, μάλιστα, που η μετασχηματιστική αλλαγή σημαίνει –τουλάχιστον 
εν μέρει– την αναδιαμόρφωση της προσωπικής κοσμοθεωρίας (πεποιθή-
σεων, απόψεων, ή νοητικών σχημάτων), συνεπάγεται εξ ορισμού απώλεια. 
Συγκεκριμένα, συνεπάγεται τον θάνατο της παλιάς κοσμοθεωρίας μέσα 
από την (ανα) γέννηση της καινούριας και την επέκταση της συνείδησης 
(expansion of consciousness) (Poutiatine, 2009: 189-208).

2. ΤΟ υΠΟ ΣυζΗΤΗΣΗ ΕρΓΟ

Το δραματουργικό έργο του Π. Μάτεσι Προς Ελευσίνα επηρεάστηκε φανε-
ρά από το μυθιστόρημα του William Faulkner, As I Lay Dying (1930), που στα 
ελληνικά μεταφράστηκε ως Καθώς ψυχορραγώ (Χρηστίδης, 1995· Βαρβέ-
ρης, 2003: 238). Στη συνέχεια, αυτονομήθηκε πλήρως από το πρωτότυπό 
του (Aνδριανού, 1997: 172). Η ιστορία ανεβάσματος του συγκεκριμένου έρ-
γου στην Ελλάδα υπήρξε ταραχώδης. Αρχικά, είχε ενταχθεί στο ρεπερτό-
ριο του Εθνικού Θεάτρου τη θεατρική περίοδο 1993-1994, για να αποσυρ-
θεί, ωστόσο, από τον ίδιο τον συγγραφέα που διαφώνησε με την έναρξη 
των παραστάσεων, λίγο πριν από το τέλος της περιόδου (Απρίλιος 1994). 
Το Εθνικό Θέατρο το επανένταξε στο πρόγραμμά του την επόμενη καλλιτε-
χνική περίοδο (1994-1995). Η πρεμιέρα του έργου δόθηκε στις 10 Φεβρου-
αρίου 1995 στη Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Ωστόσο, 10 μέρες 
αργότερα, ο Μάτεσις αποκήρυξε την παράσταση, γιατί θεώρησε ότι αυτή 
παραποιούσε παντελώς το έργο του (Γεωργακοπούλου, 1995).

Το Προς Ελευσίνα έχει χαρακτηριστεί –μεταξύ άλλων– ως η πρώτη ση-
μαντική νεοελληνική τραγωδία (Γεωργοσόπουλος, 1995: 16), ως «άχρονη 
τραγωδία» (Βαρβέρης, 1995), ως τολμηρό έργο που κατεβαίνει βαθιά στα 
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άδυτα της ανθρώπινης ψυχής (Γεωργοσόπουλος, 1996) και ανυψώνεται στη 
σφαίρα της οντολογικής θεώρησης του ανθρώπου (Παγκουρέλης, 1995), 
και ως σκηνικό ποίημα πάνω στον τελικό «θρίαμβο της θνητής ζωής επί του 
αναθανάτου θανάτου» (Πολενάκης, 1995).

Η υπόθεση του έργου αφορά τη μεταφορά του νεκρού σώματος μιας γυ-
ναίκας από τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη της βιολογικής της οικογένειας (σύ-
ζυγος και τρία της παιδιά) προς τον τόπο ταφής της, τις δυσκολίες που συ-
ναντούν κατά τη διάρκεια της νεκρικής πομπής και τον τρόπο υπέρβασης 
ή μη των δυσκολιών αυτών. Μέσα από το νεκρικό αυτό ταξίδι φωτίζονται οι 
δυσλειτουργικές ενδοοικογενειακές σχέσεις πριν τον θάνατο της γυναίκας.

Ήδη ο τίτλος του έργου, με την αναφορά του στην Ελευσίνα, παραπέ-
μπει στο πλούσιο αρχαιοελληνικό μυθολογικό υπόστρωμα της μητέρας 
Δήμητρας, της θεάς της βλάστησης, της καρποφορίας της Γης και κυρίως 
του σιταριού (Grimal, 1991: 88), της κόρης της, Περσεφόνης (Sourvinou-
Inwood, 2003: 25-49), της αρπαγής της από τον θείο της και κατόπιν σύζυγό 
της Άδη ή Αιδωέα, που προσωποποιούσε τον Κάτω Κόσμο (Nilsson, 1955: 
452-456), και προέβη σε αιμομεικτική ένωση με την κόρη της αδελφής του 
(Nilsson, 1955: 476). Το συγκεκριμένο μυθολογικό υπόβαθρο αποτελεί τον 
καμβά για έναν από τους πολλούς μύθους της αρχαιοελληνικής κοινωνίας, 
που συνέβαλλαν, όπως, άλλωστε, συμβάλλουν όλοι οι μύθοι, στη δημουρ-
γία μιας συνεκτικής συλλογικότητας (Bremmer, 1990: 1-10), με σημαντικές 
παραλληλίες και με μύθους άλλων ανατολικών λαών, οι οποίοι μύθοι σχε-
τίζονταν με την αναπαραγωγή της φύσης και –κατ’ επέκταση– με την ανα-
ζωογόνηση της ίδιας της ζωής (Burkert, 1993: 338-340).

Σύμφωνα, λοιπόν, με την αρχαιοελληνική μυθολογία, στην Ελευσίνα τε-
λούνταν τα Ελευσίνια Μυστήρια, όπου οι πιστοί μυούνταν τελετουργικά 
στον εορτασμό της επιτυχούς ανεύρεσης της Κόρης από τη Δήμητρα, γεγο-
νός που συνεπαγόταν την επιστροφή της χλωρίδας στη γη (Burkert, 1993: 
580-589· Nilsson, 1955: 469-477). Επρόκειτο για μια μυητική πράξη ατομι-
κής επιλογής, όπου όλοι γίνονταν δεκτοί, των γυναικών, των σκλάβων και 
των ξένων συμπεριλαμβανομένων. Περιλάμβανε –μεταξύ άλλων– μια τε-
λετή καθαρμού, ενώ χαρακτηριστική ήταν η πομπή των συμμετεχόντων, 
που ξεκινούσε από την Αθήνα και είχε ως προορισμό την Ελευσίνα. Η πο-
μπή των πιστών συνόδευε τα «ιερά», που μετέφεραν ιέρειες σε κλειστές κί-
στες, κινούμενες με χορευτικές, σχεδόν εκστατικές κινήσεις. Στα σύνορα 
μεταξύ των περιοχών των Αθηνών και της Ελευσίνας υπήρχαν μικρά ποτά-
μια, τα οποία οι πιστοί καλούνταν τελετουργικά να μεταβούν. Εκεί διαδρα-
ματίζονταν αστείες σκηνές γνωστές ως «γεφυρισμοί», όπου μεταμφιεσμέ-
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νοι κορόιδευαν τους μύστες με αστεία και άσεμνες χειρονομίες (Burkert, 
1993: 581-582· Foucart, 1992: 302-308· Sourvinou-Inwood, 2003: 38). Αρκε-
τά από τα στοιχεία αυτά μπορούν να συσχετισθούν υποτυπωδώς με αντί-
στοιχα στοιχεία του ματεσικού έργου.

Οι μυθολογικές αντιστοιχίες αναφορικά με τα πρόσωπα του λογοτεχνι-
κού έργου είναι ευκρινείς κυρίως (αλλά όχι μόνο) στις γυναίκες (Δήμητρα 
– Μητέρα και Περσεφόνη – Kόρη), αλλά και σε άλλα πρόσωπα του έργου. 
Λ.χ. οαιμομείκτης Πατέρας αντιστοιχεί –έως έναν βαθμό– στον αιμομείκτη 
Άδη, ενώ η παραφροσύνη του Mεγάλου Γιου παραπέμπει στα πέραν της 
λογικής χαρακτηριστικά του Διόνυσου (Πούχνερ, 2003β: 91). Ωστόσο, εί-
ναι σαφές ότι δεν υπάρχει μία-προς-μία μυθολογική αντιστοιχία, ειδικά σε 
συγγραφείςτου ύψους του Μάτεσι. Αν και η αυτονομία του εκάστοτε λογο-
τεχνικού έργου επηρεάζεται από το μυθικό υπόστρωμα στο οποίο στηρί-
ζεται, καθώς κάθε έργο παρεκκλίνει σε σχέση με τον αρχικό μύθο, ο λογο-
τεχνικός μύθος, κάθε φορά που αναπαράγεται σε ένα λογοτεχνικό έργο, 
γνωρίζει μια νέα ζωή, αναζωογονείται κυριολεκτικά, αφού ο βασικός όρος 
της ύπαρξής του είναι ακριβώς αυτή η ανοιχτότητα (Πεφάνης, 2005α: 64-
65). Με τον τρόπο αυτό, η εκάστοτε μυθολογική θεματική μετατρέπεται σε 
ά-χρονη και υπό συνεχή διαμόρφωση.

Εξετάζοντας, λοιπόν, αυτόν τον εκ νέου διαμορφωμένο από τον Μάτεσι 
ελευσηνιακό μύθο, ας σταθούμε αρχικά σε βασικές πτυχές των αρχετυπι-
κών σχέσεων που χαρακτηρίζουν τους πρωταγωνιστές του έργου, και στη 
συνέχεια στη ρευστότητα των ορίων που χαρακτηρίζουν διάφορες κατα-
στάσεις, ιδέες ή συναισθήματα που αυτοί βιώνουν.

3. ΑρΧΕΤυΠΙΚΟΙ ρΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑρΧΕΤυΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Στο Προς Ελευσίνα, τα κύρια πρόσωπα συνιστούν την αρχετυπική οικογέ-
νεια. Αυτό δηλώνεται και με την απουσία συγκεκριμένων ονομάτων: Mη-
τέρα, Πατέρας, Kόρη, Mεγάλος Γιος, Mικρός Γιος (Aνδριανού, 1997: 172). H 
σειρά με την οποία παρουσιάζονται, έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς προη-
γούνται οι γυναίκες, στις οποίες, άλλωστε, όπως αναλύεται παρακάτω, έχει 
ανατεθεί η συνέχεια της ζωής (Πούχνερ, 2003β: 90).

3.1 Μητέρα-Πατέρας ή Γυναίκα-Άντρας

Μια πρώτη αρχετυπική σχέση είναι η σχέση Μητέρα-Πατέρας ή –αποδε-
σμεύοντας τα υποκείμενα από τον γονεϊκό τους ρόλο– η σχέση Γυναίκα-Ά-

μαίρη μαργαρώνη
Η συμβολή της δραματουργίας στην καλλιέργεια του κριτικού στοχασμού και στην εν …



810

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Λογοτεχνία και Παιδεία

ντρας. Πρόκειται για τη σημαντικότερη αρχετυπική σχέση, αφού σε αυτή 
εναπόκειται η διαιώνιση της ζωής. Στο υπό εξέταση έργο, η σχέση αυτή όχι 
μόνο δε φαίνεται ιδιαίτερα ευτυχής, αλλά παρουσιάζεται ως καρικατούρα 
μιας –πάντα αφαιρετικά κατασκευασμένης– ιδεατής ανδρόγυνης σχέσης.

Η Μητέρα (Γυναίκα), αμέσως μετά τον θάνατό της, διατρέχοντας την πα-
ρελθούσα ζωή της και μεταθέτοντας τον εαυτό της από το παρόν στο πα-
ρελθόν (Sokolowski, 2003: 69), αποφασίζει πλέον να αρθρώσει λόγο ανα-
φορικά με τον τρόπο πρόσληψης της προηγούμενης ζωής της, την οποία 
θεωρεί ως έναν τυχαίο και άχαρο ρόλο, που άλλοι επέλεξαν για αυτήν, χω-
ρίς αυτήν (Πεφάνης, 2005β: 144· Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου, 2000: 138· 
Πούχνερ, 2003β: 101). Έτσι, η Μητέρα νιώθει ξένη με τον ρόλο που της εί-
χαν αναθέσει στον οικογενειακό θίασο που συμμετείχε (Πούχνερ, 2003β: 
7), ακροβατώντας μεταξύ ετερότητας του εαυτού και ταυτότητας που άλ-
λοι είχαν κατασκευάσει για αυτή, χωρίς ποτένα την έχει κατανοήσει (Πε-
φάνης, 2001β: 243). Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, επιθυμεί να επιστρέψουν 
τουλάχιστον το νεκρό σώμα της στους «δικούς» της, που στην περίπτωσή 
της, δεν είναι η οικογένειά της, πόσο μάλλον ο άντρας της, αλλά οι πεθα-
μένοι (Πούχνερ, 2003β: 93): «Eδώ, έκαμα ό,τι ώφειλα να κάμω, τώρα που τε-
λείωσα τη θητεία μου θα με ξαναπάτε σπίτι μου» (σ. 20).

Ο Πατέρας (Άντρας), μια «πραγματικά ελεεινή καρικατούρα ενός μικρό-
ψυχου και σιχαμερού φουκαρά» (Πούχνερ, 2003β: 100), δεν μπορεί να στα-
θεί στο ύψος των περιστάσεων, που απαιτεί η ιδεατή εκπλήρωση του συ-
ντροφικού-συζυγικού του ρόλου. Δεν τα κατάφερε κατά τη διάρκεια της –
έξωθεν επιβεβλημένης– κοινής πορείας με τη Μητέρα στο παρελθόν, δεν 
τα καταφέρνει ούτε τώρα, μετά τον θάνατό της, στο παρόν. Για τον λόγο 
αυτό, άλλωστε, συμμετέχει στο νεκρικό ταξίδι υπό την υποκριτική προβο-
λή της επιθυμίας της πεθαμένης γυναίκας του. Ο στόχος του, όμως, είναι 
η εκπλήρωση των προσωπικών του επιδιώξεων, η απεμπόληση όλων των 
προσωπικών του ευθυνών και η προσωπική «ανανέωση». Με τις πράξεις 
και τη στάση του δεν αρνήθηκε μόνο πολλάκις τη Μητέρα. Εκτός από τον 
ρόλο του αιμομείκτη πατέρα στη σχέση του με την Κόρη του, διαδραμάτι-
σε και τους ρόλους του προδότη-Ιούδα και του αρνητή-Πέτρου στη σχέση 
του με τους γιους του. Η ποταπότητα και η ελεεινότητα του προσώπου του, 
τον εμπόδισαν στην ανάπτυξη μιας ειλικρινούς σχέσης με τη Μητέρα αλλά 
και στην ουσιαστική του συμμετοχή στην εγκαθίδρυση του (νέου) οίκου. 
Ωστόσο, πέρα από τις επίκτητες αρνητικές αυτές ποιότητες του χαρακτή-
ρα του, είναι και η εγγενής ποιότητα του αρσενικού, που δεν του επέτρεψε 
να καταξιωθεί ποτέ το μυστήριο της ζωής, αφού, όπως όλα τα αρσενικά δε 
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συμμετέχουν στον κύκλο της γέννησης παρά μόνο σε μια τυχαία στιγμή. Η 
ίδια η ζωή εναπόκειται στα χέρια των θηλυκών (Πούχνερ, 2003β: 104). Αυ-
τές οι ποιότητες, επίκτητης και εγγενούς φύσης, προσέδωσαν στον Πατέ-
ρα αντι-τραγικότητα και του στέρησαν τελικά την προσδοκία και την αξίω-
ση της Ανάστασης (Aνδριανού, 1997: 174· Πούχνερ, 2003β: 91· Βαρβέρης, 
1995· Βαρβέρης, 2003: 238).

3.2 Μητέρα-Κόρη

Ειδοποιό χαρακτηριστικό της αρχετυπικής σχέσης Μητέρας-Κόρης είναι 
αυτό της εγγύησης για τη συνέχεια στον οίκο, για τη βιολογική αλυσίδα 
της ανθρώπινης ζωής. Η Κόρη στο τέλος του έργου μεταβάλλεται σε νέα 
Μητέρα, η οποία αναδεικνύεται σε αυτάρκη οντότητα, που όχι μόνο για 
την επιβίωσή της αλλά και για τη διαιώνιση της ζωής–σε συμβολικό αλ-
λά και σε πραγματικό επίπεδο– δε χρειάζεται κανέναν. Αυτοαρραβωνιάζε-
ται, έτσι, με τη βέρα της Mητέρας. Είναι η Κόρη που, στο τέλος του έργου, 
κουβαλά τον οίκο ως ομοίωμα, καθώς «το σπίτι χρειάζεται μια Μητέρα» (σ. 
110). Στο σημείο αυτό, ο Μάτεσις χρησιμοποιεί την τεχνική της οπτικοποί-
ησης της υπόθεσης στο «θέατρο των αντικειμένων» (Πούχνερ, 2003β: 105), 
σύμφωνα με την οποία τεχνική, αφενός απομυθοποιούνται συναισθηματι-
κά και ιδεολογικά φορτισμένες έννοιες, όπως στην προκειμένη περίπτωση 
το «πατρικό» σπίτι, που γίνεται απλώς ένα μικρό φορητό ξύλινο ομοίωμα. 
Αφετέρου τα αντικείμενα φαίνεται να λειτουργούν σα μαγικά, χωρίς, ωστό-
σο, να εισάγουν τον (αναγνώστη-) θεατή σε έναν κόσμο που προσποιείται 
την πραγματικότητα, παρά μόνο παραπέμπει στη δική του υλική οντότη-
τα (Πούχνερ, 2003β: 89). Το κουβάλημα του νέου οίκου από την Κόρη συ-
μπίπτει με την τελετουργία της επιστροφής, κατά την οποία η Κόρη, ανα-
βαπτισμένη και αναστημένη, θα ξεκινήσει για τον νέο της οίκο, για τη δική 
της πατρίδα (Πούχνερ, 2003β: 117).

Η άρρηκτη σχέση και συνέχεια, όμως, Μητέρας-Κόρης αποτυπώνεται 
και στο σημείο του έργου με την «ομοιοπαθητική» μαγεία (Πούχνερ, 2003β: 
110). Όταν ο Πατέρας καρφώνει μια πρόκα στο φέρετρο της Μητέρας, η 
Kόρη πονά σα να έχει δεχτεί πληγή στο σώμα της. Επίσης, το κεφάλι του 
Mικρού Γιου ματώνει (σσ. 66-67), ανασύροντας, τοιουτοτρόπως, στο προ-
σκήνιο τις αρχετυπικές δυνάμεις και σχέσεις μεταξύ των προσώπων, και κα-
ταδεικνύοντας ότι η μετάδοση του βιολογικού πόνου και η ροή του αίμα-
τος δεν αναιρεί μόνο τον φαινομενικό θάνατο, αλλά αντίθετα τον φέρνει 
πιο κοντά στο κατώφλι της ζωής (Πεφάνης, 2005β: 145-146). Για αυτές τις 
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«οριοειδείς φάσεις» (Πούχνερ, 2003α: 157), όπως λ.χ. ζωή-θάνατος, γίνεται 
διεξοδικώτερα λόγος στη συνέχεια.

3.3 Μητέρα-Γιος

H αρχετυπική σχέση Μητέρα-Γιος αποτυπώνεται με διπλή υφή στο έργο. 
Απαντούμε αφενός τη σχέση Μητέρας-Μεγάλου Γιου και αφετέρου τη σχέ-
ση Μητέρας-Μικρού Γιου. Οι δύο σχέσεις, παρόλο που συγκλίνουν στο ότι 
έχουν κεντηθεί από τον Μάτεσι πάνω στο κοινό υφάδι μιας μητριαρχικής 
και –ακόμη ευρύτερα– μιας γυναικείας ηγεμονίας, παρουσιάζουν και σημα-
ντικές αποκλίσεις, οι οποίες συνοψίζονται στα εξής ιδιαίτερα σημεία, που 
αφορούν τη σχέση Μητέρας-Μεγάλου Γιου.

Καταρχάς, η σχέση Μητέρα-Μεγάλος Γιος παρουσιάζει στοιχεία αιμο-
μειξίας, τουλάχιστον σε ονειρικό-φαντασιακό επίπεδο (Πούχνερ, 2003β: 
91, 97-98). Απογυμνωμένοι και οι δύο τους από τον γονεϊκό-παιδικό ρόλο, 
που, όπως προαναφέρθηκε, δεν είναι προϊόν προσωπικής επιλογής, ξεδι-
πλώνεται –σε μινιμαλιστικό επίπεδο– το πρωταρχικό τους χαρακτηριστικό: 
η αρσενικότητα και η θηλυκότητα της ύπαρξής τους, στοιχεία που προϋ-
πάρχουν, τόσο ποιοτικά όσο και χρονικά, όλων των υπολοίπων.

Επίσης, στη σχέση Μητέρα-Μεγάλος Γιος διαπιστώνεται η πλήρης εξάρ-
τηση του Γιου από τη Μητέρα, ο οποίος παραφρονεί εντελώς με τον θάνα-
τό της. Έτσι, ο –ασύλληπτος για μας– φόνος του αλόγου στο τέλος του έρ-
γου, με το οποίο (άλογο) φαίνεται να ταυτίζεται ο Μεγάλος Γιος, ισοδυνα-
μεί με αυτοκτονία. Ενδεχομένως, στο σημείο αυτό να υπάρχει ένα λογοπαί-
γνιο του Μάτεσι, καθώς το όνομα του ζώου παραπέμπει συνειρμικά στην 
έλλειψη λογικής (ά-λογο) του Μεγάλου Γιου, που συνειδησιακά ταυτίζεται 
με το ζώο (Πούχνερ, 2003β: 84). Στο τέλος του έργου, ο Μεγάλος Γιος λαμ-
βάνει τη θέση του τετράποδου, βγάζοντας από το σακούλι που κουβαλά 
το μαστίγιο. Το δίνει στην Κόρη, τη νέα Μητέρα, για να τον εξουσιάζει, κα-
βαλικεύοντάς τον. Όντως, το μαστίγιο παραπέμπει στο καμουτσίκι, εργα-
λείο απαραίτητο για τη χειραγώγηση του αλόγου, αλλά και εργαλείο απα-
ραίτητο σε αυτοτιμωρητικές ή σαδομαζοχικές σεξουαλικές πρακτικές (Πού-
χνερ, 2003β: 108). Το εξουσιαστικό στοιχείο στη σχέση Μητέρας-Μεγάλου 
Γιου, με τη Μητέρα στον ρόλο του εξουσιαστή και τον Μεγάλο Γιο στον ρό-
λο του εξουσιαζομένου/ υποχειρίου είναι οφθαλμοφανές.

Ας σταθούμε λίγο περισσότερο στην αρρώστεια του Μεγάλου Γιου, την 
παραφροσύνη, η οποία προανακοινώνεται ήδη με τις δύο τεράστιες φτε-
ρούγες που τον αγκαλιάζουν φευγαλέα (σ. 74). Πρόκειται για μια νοητική 
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ασθένεια, που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους συγγραφείς του μετα-
πολεμικού θεάτρου (Πεφάνης, 2005γ: 117), και που ειδικά για τον Μάτεσι 
αποτελεί ένα υπερβατικό ορόσημο. Στον ματεσικό κόσμο, η «τρέλα» οδη-
γεί τον άνθρωπο πέρα από τα όρια της κοινότυπης, καθημερινής εμπειρί-
ας, αποκαλύπτοντάς του βιώματα που δεν υπάρχουν στον χώρο της λογι-
κής συνείδησης και επεκτείνοντας τον εαυτό προς κάτι που τον υπερβαί-
νει (Πεφάνης, 2005γ: 126).

3.4 Πατέρας-Κόρη

Η αρχετυπική σχέση Πατέρας-Κόρη, στο παρόν έργο διαφοροποιείται της 
συνήθους γονεϊκής σχέσης, και, όπως προαναφέρθηκε, είναι αιμομεικτική. 
Χωρίς το σθένος αποδοχής των διαστραμμένων (ή τουλάχιστον των κοινω-
νικά καθιερωμένων ως ταμπού) σεξουαλικών του επιθυμιών και πρακτικών, 
ο αιμομείκτης Πατέρας τις προσλαμβάνει ως μαρτύρια επιβεβλημένα από 
τον Θεό, προκειμένου να δοκιμαστεί ως άλλος Ιώβ (Πούχνερ, 2003β: 104). 
Κατασκευάζοντας την αυτοεικόνα του ευσεβούς paterfamilias (Πούχνερ, 
2003β: 109), ενδύεται το πανωφόρι της θεϊκής δοκιμασίας για να καλύψει 
τα άπλυτα της ανθρώπινης λαγνείας του. Μην αναγνωρίζοντας τις κολάσι-
μες πράξεις του, δεν καταφέρνει ποτέ να γίνει κοινωνός της λύτρωσής του 
από αυτές, μένει προ των πυλών των Ελευσίνιων μυστηρίων, χωρίς την επι-
θανάτεια κάθαρση που αυτά προσφέρουν (Βαρβέρης, 2003: 238). Ο ρόλος 
του εξαντλείται σε αυτόν του απλού επιβήτορα και τυχαίου γονιμοποιητή 
του θηλυκού, που ενσαρκώνεται πρώτα στο πρόσωπο της Μητέρας και με-
τά της Κόρης. Στη συνέχεια, ο Πατέρας εξαφανίζεται, καθώς η ύπαρξή του 
δεν τυγχάνει πλέον δικαιολογίας.

3.5 Πατέρας-Γιος

Η αρχετυπική σχέση Πατέρα-Γιου επίσης αποτυπώνεται διπλά στο υπό εξέ-
ταση έργο, και συγκεκριμένα τόσο στη σχέση Πατέρα-Μεγάλου Γιου, όσο 
και στη σχέση Πατέρα-ΜικρούΓιου. Και στις δύο περιπτώσεις, πρόκειται για 
βαθύτατα δυσλειτουργικές σχέσεις. Η ποταπότητα του Πατέρα, η παρα-
φροσύνη του Μεγάλου Γιου και η συναισθηματική δυσλειτουργία του Μι-
κρού Γιου δεν αφήνουν περιθώρια για αλώβητες από εντάσεις και αντιπα-
λότητες σχέσεις. Ο Πατέρας, βαθύτατα δυσλειτουργικός σε πολλαπλά επί-
πεδα, είναι ικανός να δημιουργήσει μόνο δυσλειτουργικές σχέσεις με όλα 
τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του.
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4. ΟρΙΑ – ρΕυΣΤΟΤΗΤΑ ΟρΙΩΝ – μΕθΟρΙΑΚΟΤΗΤΑ

Από τα παραπάνω προκύπτει η κυρίαρχη θέση της έννοιας της ρευστότη-
τας των ορίων και της μεθ-οριακότητας σε διάφορα επίπεδα στο υπό συζήτη-
ση ματεσικό έργο, όπως λ.χ. η ακροβασία μεταξύ ξενότητας με τον εαυτό και 
ταυτότητας, που άλλοι του προσέδωσαν ή η κατάργηση ορίων ανάμεσα στο 
λογικό, το προ-λογικό και το άλογο. Επιπλέον, στο παρόν έργο αίρονται τα όρια 
ανάμεσα στην ζωή και τον θάνατο· καταδεικνύεται η συμβολή της οδύνης στον 
–υπό συνθήκη– μετασχηματισμό των ατόμων σε «εγκόσμιους αγίους» και σε 
αυτάρκεις αναγεννημένες οντότητες, χαρακτηριστική περίπτωση υπέρβασης 
ορίων· παράλληλα, αναδεικνύεται το ταξίδι ως διαβατήρια τελετουργία, που 
κατεξοχήν δηλώνει μετάβαση και εν δυνάμει υπέρβαση ορίων τόσο ως προς 
εξωτερικές γεωγραφικές όσο και ως προς εσωτερικές συναισθηματικές-νοη-
τικές διαδρομές.

4.1 Ζωή και θάνατος

Ενώ, ειδικά στον δυτικό τρόπο σκέψης, η ζωή και ο θάνατος προσλαμβάνονται 
και κατασκευάζονται κοινωνικά ως δυϊστικό και αντιθετικό δίπολο, στο (παρόν) 
ματεσικό έργο προσεγγίζονται ως ολότητα και αδιαίρετη ενότητα.

Η αμηχανία του (αναγνώστη-) θεατή να προσλάβει τη Μητέρα ως απου-
σία ή ως παρουσία στο έργο, είναι ένδειξη αυτής της ρευστότητας των ορίων 
δύο καταστάσεων/ βιωμάτων, που η παραδοσιακή λογική εμμένει να εντάσ-
σει στον παραδειγματικό και όχι τον συνταγματικό άξονα. Σύμφωνα, λοιπόν, 
με την παραδοσιακή λογική, υποστηρίζεται ότι η ζωή και ο θάνατος είναι δύο 
καταστάσεις που δεν μπορούν να συμβαίνουν ταυτόχρονα, ούτε δύναται το 
ένα να εισέλθει αρμονικά στο άλλο και να επιτυγχάνεται η αλληλοεπικάλυψη. 
Θεωρείται ότι η παρουσία του ενός σηματοδοτεί defacto την απουσία του άλ-
λου. Η στιγμή με την ενεργή παρουσία της νεκρής Μητέρας, κάτι σα μια φαντα-
σματική μορφή, στη σκηνή, και μάλιστα σε μια δεύτερη υπερυψωμένη σκηνή, 
που ως προς τη λειτουργία της θυμίζει το αρχαίο θεολογείο (Μπακονικόλα-Γε-
ωργοπούλου, 2000: 137), παραπέμπει, ωστόσο, σε υπαρκτές ενδιάμεσες ζώ-
νες ανάμεσα στα εννοιολογικά σχήματα, όπου οι αντιθέσεις κάμπτονται και τα 
αντιθετικά δίπολα αίρονται (Πεφάνης, 2013: 111).

Ο σχεδόν τελετουργικός θάνατος της Μητέρας στην αρχή του έργου, με απα-
νωτούς συμβολισμούς, όπως τις φτερούγες που εμφανίζονται στο προσκέφα-
λο της ετοιμοθάνατης (Aνδριανού, 1997: 172), το φεγγάρι στον ρόλο του ψυχο-
πομπού Eρμή και του Xάρου (Πούχνερ, 2003β: 96) και τελικά την όλη υπερρεα-
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λιστική-μαγική ατμόσφαιρα κατά την ανάληψη της Μητέρας (Πεφάνης, 2005β: 
146), αντιμετωπίζεται από τον Μάτεσι ως μια νέα αφετηρία της σκηνικής της ζω-
ής. Τίθεται –με άλλα λόγια– τέλος σε μια οριοθετημένη φάση της μυθοπλαστι-
κής της ζωής και διανοίγεται μια νέα προοπτική (Πεφάνης, 2005β: 143-144). Ο 
θάνατος, έχοντας ήδη μετατραπεί σε εφαλτήριο ελευθερίας (Βαρβέρης, 2003: 
238), φαίνεται να είναι μέσα στη ζωή, όπως, άλλωστε, και η ίδια ζωή φαίνεται 
να εμπερικλείεται στον θάνατο (Πούχνερ, 2003β: 7). Δεν υπάρχουν η ζωή και 
ο θάνατος ως ξεχωριστές ποιότητες ή χρονικές βαθμίδες με στεγανά όρια: το 
παρελθόν δε βρίσκεται πίσω αλλά μέσα στο παρόν (Πεφάνης, 2005β: 142-143) 
και, σύμφωνα με τον Lyotard (1985: 42), αναδεικνύεται σε «ζωντανό παρόν».

4.2 Εγκόσμια αγιότητα

Ένα άλλο βασικό θέμα που προκύπτει, σχετικά με τη ρευστότητα των ορί-
ων, είναι η εγκόσμια αγιότητα κάποιων πρωταγωνιστών του έργου, που ανα-
δεικνύεται και διατρέχει όλη την αφηγηματική πλοκή του έργου. Ο κόσμος 
του Μάτεσι δεν υπόκειται σε αυθαίρετους καρτεσιανούς διαχωρισμούς. Έτσι, 
δεν αντιδιαστέλλεται ο τάχα αμαρτωλός επίγειος κόσμος στον ηθικά ασπίλω-
το υπέργειο κόσμο, ούτε αντιπαραβάλλεται το κοσμικό «εδώ» στο ουτοπικό 
άγιο «επέκεινα». Ο Μάτεσις σκιαγραφεί έναν κόσμο, στον οποίοη εκπλήρωση 
των βασικών βιοτικών/ βιολογικών αναγκών δεν αφήνουν περιθώρια για συ-
νειδησιακούς δισταγμούς και συναισθηματικές παλινδρομήσεις (Μπακονικό-
λα-Γεωργοπούλου, 2000: 136). Ο κόσμος αυτός παραμένει χωρίς θείο επιστέ-
γασμα, έχει ως μοναδικό κομβικό σημείο αναφοράς τους ανθρώπους (Πεφά-
νης, 2001β: 243). Το Προς Ελευσίνα συνιστά μια επαλήθευση της άρνησης του 
θεού αλλά και της κατάφασης του θεϊκού στοιχείου των ανθρώπων (Βαρβέρης, 
2003: 238), οι απανωτές οδύνες των οποίων συνθέτουν τα συναξάρια τους, με-
τατρέποντάς τους σε εγκόσμιους αγίους, τουλάχιστον κάποιους από αυτούς, 
αφού η τιμή αυτή δεν επιφυλάσσεται για όλους.

4.3 Το ταξίδι: μετακίνηση, μετάβαση και εν δυνάμει μετασχηματισμός

Η θεματική του ταξιδιού, και συγκεκριμένα του νεκρικού ταξιδιού (του ταξι-
διού του θανάτου) διατρέχει όλο το υπό συζήτηση δραματουργικό έργο. Η 
νεκρική πομπή στην οποία συμμετέχουν τα πρόσωπα του έργου, αναδεικνύ-
εται σε διαβατήρια τελετουργία (rite de passage), όπου το υποκείμενο βρίσκε-
ται στο μεταίχμιο, μεταξύ του «εδώ» και του «εκεί» (Van Gennep, 1960). Η Ελευ-
σίνα, ιερός αρχαιοελληνικός προσκυνηματικός τόπος, επανακτά και πάλι στο 
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λογοτεχνικό έργο του Μάτεσι τις ποιότητες του ιερού και του προσκυνηματι-
κού, που χαρίζει σε όσους καταφέρουν να μυηθούν, τον εσωτερικό μετασχη-
ματισμό και την αναβάπτιση.

Στο νεκρικό αυτό ταξίδι, ο θάνατος (σε συγχρωτισμό, ωστόσο, με την ζωή, 
όπως προαναφέρθηκε), κυριαρχεί. Με τη σειρά του, βέβαια, ο ίδιος ο θάνατος 
εκφράζεται στο συνειδησιακό συλλογικό φαντασιακό ως ταξίδι, κατά το οποίο 
αρχίζει πλέον να υφίσταται, σύμφωνα με τον Rappaport (1999: 232), «ο χρόνος 
έξω από τον χρόνο», δηλαδή η αιωνιότητα.

Η παράδοση για τις νεκρικές τελετουργίες στην Ελλάδα (και όχι μόνο) είναι 
ιδιαίτερα πλούσια (Danforth, 1982). Ο ίδιος ο θάνατος αποτελεί μια μορφή τε-
λετουργίας. Σύμφωνα με την Ψυχογιού (2003: 367), η τελετουργική αυτή δια-
δικασία του θανάτου στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, συγκροτείται και επι-
τελείται αδιαίρετα και ενιαία για την επιθανάτια και τη μεταθανάτια περίοδο σε 
φάσεις: προαγγελτικοί οιωνοί, πλύσιμο και το ντύσιμο (στόλισμα) του νεκρού 
ως προετοιμασία για την ευπρεπή ένταξή του στον άλλο κόσμο, ξενύχτισμα, 
κουβάλημα και «διάβασμα» στην εκκλησία, τοποθέτησή του σε ήδη ανοιγμένο 
τάφο. Έχει επίσης επισημανθεί ο έμφυλος (γυναικείος) χαρακτήρας των τελε-
τουργιών του θανάτου (Alexiou, 2002: 103), καθώς οι γυναίκες, όντας επιφορ-
τισμένες βιολογικά με τη δημιουργία της ζωής και κοινωνικά αρμόδιες –ως μη-
τέρες και τροφοί– για τη φροντίδα της, αποκτούν πλήρη αρμοδιότητα και για 
τον θάνατο, τον οποίον χειρίζονται τελετουργικά για λογαριασμό των ζώντων, 
διαμεσολαβώντας στο μεταφυσικό (Ψυχογιού, 2003: 364-365).

Η υπό εξέταση νεκρική τελετουργία, ως λογοτεχνική κατασκευή, σαφώς δεν 
τηρεί πιστά τις παραδοσιακά προβλεπόμενες και προαναφερθείσες επιθανά-
τιες και μεταθανάτιες τελετουργικές φάσεις. Καταρχάς, στην παρούσα νεκρική 
τελετουργία συμμετέχει ελάχιστος αριθμός ατόμων: μόνο τα άτομα του στε-
νού οικογενειακού περιβάλλοντος της Μητέρας. Παρατηρείται, επίσης, αφε-
νός η απουσία ιδιαίτερων συναισθηματικών, λεκτικών και μη λεκτικών εξάρ-
σεων, και αφετέρου η πρωτοκαθεδρία λαϊκών εκδοχών της θρησκευτικής πί-
στης (λ.χ. η ανάγκη «ανάπαυσης» του νεκρού στον επιθυμητό τόπο) και πρα-
κτικών της μη επίσημα θεσμοθετημένης πίστης (λ.χ. μεταφορά του νεκρού σε 
αυτοσχέδιο κάρο), σημεία που αντιβαίνουν στην ιστορική εκλογίκευση του θα-
νάτου (Σερεμετάκη, 1992: 201-212).

Στην τελετουργική πομπή χρησιμοποιούνται ελάχιστα υλικά αντικείμενα 
(λ.χ. το χειροποίητο ξύλινο φέρετρο), η λιτότητα και το εύθραυστο του οποί-
ου παραπέμπουν σε συσχετισμούς με τις έννοιες του φθαρτού και εφήμερου 
(Αντζουλάτου-Ρετσίλα, 2004: 38-42). Οι φιγούρες που συμμετέχουν, ευβρισκό-
μενες στο μεταίχμιο του τραγικού και του κωμικού, παραπέμπουν συνειρμικά 
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στη διπλή ποιότητα του κλαυσίγελου, δηλαδή, του ταυτόχρονου κλάματος και 
γέλιου, που χαρακτηρίζει τις νεκρικές τελετουργίες (Panourgia, 1995: 120). Σε 
αντίθεση με τον σκοπό των επίσημων χριστιανικών τελετουργιών του θανά-
του, που συμβολίζουν τη χαρά που υπόσχεται η ανάσταση του νεκρού (Metcalf-
Huntington, 1999: 63), η ματεσική νεκρική τελετουργία υπόσχεται την ανάστα-
ση των ζώντων εκείνων, που θα την αναζητήσουν αλλά και θα κοπιάσουν να 
την αποκτήσουν. Σύμφωνα με τον Γεωργοσόπουλο (1995: 17), «η πορεία των 
προσώπων του Μάτεσι είναι η ιστορία του σιταριού της Δήμητρας: ό,τι κυοφο-
ρείται στο σκότος της φύτρας είναι υπόσχεση ανθοφορίας στον αέρα της ελευ-
θερίας». Τα πάθη του σπόρου είναι η εγγύηση της γονιμότητας των καρπών.

Πράγματι, οι απαιτούμενοι κόποι των συμμετεχόντων στην πομπή, συνά-
δουν με τις δυσκολίες που απαντώνται στο ταξίδι, όπως λ.χ. με το πετροβό-
λημα που δέχονται οι ταξιδιώτες, ή με τα κοράκια που πλησιάζουν απειλητι-
κά τη νεκρώσιμη ακολουθία, παραπέποντας στην επιβεβαίωση για την πρό-
σληψη των νεκρών σωμάτων ως «ακάθαρτων αντικειμένων» (Bocock, 1974: 
138-143) και ως –εν δυνάμει– μολυσματικών για τους ζωντανούς (Ψυχογιού, 
2003: 367·Αντζουλάτου-Ρετσίλα, 2004: 59). Ως το πιο δύσκολο, ωστόσο, εμπό-
διο στη νεκρική πομπή αναδεικνύεται η διάβασητου ποταμού (σσ. 75-79), δη-
λαδή το πραγματικό και συμβολικό πέρασμα στην απέναντι όχθη. Πρόκειται 
για έναν απαραίτητο σταθμό για την τελευταία συνάντηση με τη μοίρα (Πε-
φάνης, 2001α: 223), πριν την άφιξη στην πλατιά θάλασσα, που αποτελεί το κα-
ταληκτικό σημείο της καθόδου. Το σύμβολο του νερού δημιουργεί την αίσθη-
ση της επιστροφής στην αρχέγονη πηγή (Πεφάνης, 2001α: 221), στην προκο-
σμική κατάσταση των πραγμάτων, όταν ο πολιτισμός δεν είχε ακόμη επιβάλ-
λει την τάξη στο χάος (Πεφάνης, 2005β: 147).

Ο τόπος που κατευθύνεται η νεκρική πομπή και οι συμμετέχοντες σε αυτήν 
είναι ιερός. Στην ιερότητα του τοπίου παραπέμπει η ονομασία του και το μυ-
θολογικό υπόστρωμα, για το οποίο έγινε ήδη λόγος. Προς τον τόπο αυτό λάμ-
βανε χώρα στην αρχαιότητα, όπως προαναφέρθηκε, ένα είδος προσκυνημα-
τικής αποδημίας (ή ιεραποδημίας), μιας sacra peregrinatio (Stoddard, 1997: 45). 
Σε αντίθεση, όμως, με το «προσκυνηματικό» ταξίδι στην Ελευσίνα της αρχαιό-
τητας, όπου δεν απαιτούνταν η καταβολή ιδιαίτερα δύσκολων δοκιμασιών, το 
«προσκυνηματικό» ταξίδι του Μάτεσι απαιτεί μεγάλη σωματική προσπάθεια, 
αυξάνοντας τις δυσκολίες προσβασιμότητας του ιερού τόπου. Αυτό το γεγονός 
συμβάλλει –μεταξύ άλλων– στην αύξηση του βαθμού αγιότητας και του πνευ-
ματικού μαγνητισμού της (νέας) Ελευσίνας (Stoddard, 1997: 55).

Εκκινώντας από το μοντέλο των τριών σταδίων της τελετουργικής διάβα-
σης του Van Gennep (1960) (αποχωρισμός, οριακότητα, αφομοίωση), ο Turner 

μαίρη μαργαρώνη
Η συμβολή της δραματουργίας στην καλλιέργεια του κριτικού στοχασμού και στην εν …



818

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Λογοτεχνία και Παιδεία

(1973: 213-221) προσέγγισε παρόμοια τη χρονική δομή της προσκυνηματικής 
διαδικασίας. Στην πρώτη φάση ο προσκυνητής αποσύρεται από ένα σταθερό 
σύνολο κοινωνικών σχέσεων. Ακολουθεί μια περίοδος οριακότητας (liminality) 
μεταξύ δύο επιπέδων, όταν ο ταξιδιώτης βρίσκεται σε μια διφορούμενη κατά-
σταση, ούτε εδώ ούτε εκεί –between and betwixt–, παραπαίοντας, χωρίς να έχει 
εισέλθει σε μια άλλη κατάσταση ύπαρξης. Το στάδιο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα 
κρίσιμο για τη διαδικασία της προσωπικής αλλαγής, καθώς αναθεωρούνται οι 
καθημερινές αξίες που μοιράζονται σε μια κοινωνία τα άτομα και οι συλλογικό-
τητες. Στο τέλος του ταξιδιού ο προσκυνητής –έχοντας ολοκληρώσει το πέρα-
σμα– επιστρέφει σε μια νέα κατάσταση, υπό διαφορετικές συνθήκες. Το προ-
σκυνηματικό ταξίδι αντιπροσωπεύει την οριακότητα στον τόπο και τον χρό-
νο. Ο προσκυνητής, στο μεταίχμιο εντός και εκτός χρόνου, βιώνει το ιερό μέ-
σω θαυματουργικής θεραπείας ή μεταλλαγής. Όπως προαναφέρθηκε, η Κό-
ρη είναι η μοναδική που μετασχηματίζεται και μετουσιώνεται σε πραγματική 
προσκυνήτρια. Οι υπόλοιποι, με κορύφωμα τον Πατέρα, παραμένουν απλώς 
περιπατητές, που τελικά χάνονται στα δαιδαλώδη μονοπάτια της ύπαρξης.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στο υπό συζήτηση ματεσικό έργο, διαπιστώνεται ότι στους ανδρικούς αρχετυπι-
κούς ρόλους κυριαρχεί η ποταπότητα του Πατέρα, η παραφροσύνη του Μεγά-
λου Γιου και η συναισθηματική δυσλειτουργία του Μικρού Γιου, ποιότητες που 
δεν εγγυώνται την αποτελεσματική συμμετοχή τους στις διεργασίες μιας ριζι-
κής εσωτερικής τους αναβάπτισης. Στον γυναικείο αρχετυπικό ρόλο της Μητέ-
ρας, καταδεικνύεται όλος ο προβληματισμός περί ταυτότητας – ξενότητας με 
τον ίδιο τον εαυτό, ενώ στον αρχετυπικό ρόλο της Κόρης αναδεικνύεται η συμ-
βολή του προσωπικού αγώνα για το πέρασμα από τη μεθοριακότητα στον τε-
λικό εσωτερικό μετασχηματισμό και την προσωπική αναβάπτιση του ατόμου.

Εν ολίγοις, το παρόν έργο του Μάτεσι αποτελεί μία κατεξοχήν αφόρμηση 
για αρχικό κριτικό στοχασμό και εν δυνάμει εσωτερικό μετασχηματισμό των 
ίδιων των (αναγνωστών-) θεατών, όσον αφορά την ακύρωση αντιθετικών δι-
πόλων και τη ρευστότητα και πολλαπλή διάσταση στην ερμηνεία των διαφο-
ρετικών πραγματικοτήτων· ζητήματα ξενότητας ως προς την έξωθεν επιβε-
βλημένη ταυτότητα· την απεμπόληση προσωπικών ευθυνών, την υποκρισία 
και την ποταπότητα ως τροχοπέδη στην εσωτερική αναβάπτιση έκαστου υπο-
κειμένου·την ανάδυση του θεϊκού στοιχείου στην ανθρώπινη ύπαρξη, χωρίς 
την ανάγκη ατέρμονων αναζητήσεων ενός εξωτερικού θεϊκού επιστεγάσμα-
τος· τη συμβολή της οδύνης στη διαδικασία του εσωτερικού ταξιδιού και γενι-
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κά την τεράστια σημασία του προσωπικού μόχθου και αγώνα στην τελικώς με-
τουσιωμένη ύπαρξη. Μέσα από τον κριτικό στοχασμό των θεμάτων αυτών, οι 
(αναγνώστες-) θεατές δύνανται να εντοπίσουν δικά τους προβληματικά πλαί-
σια αναφοράς και πεποιθήσεων και να επιδιώξουν να επανατοποθετηθούν 
απέναντί τους με μεγαλύτερη ευκαμψία πνεύματος, ανοιχτότητα και ευεληξία.
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this work can enhance the reader-spectator’s critical reflection and thus 
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Ο στοχασμός για την αλήθεια 
και τη μεταφυσική στον Καζαντζάκη

Σταμάτης Πορτελάνος

Η μελέτη του έργου του Καζαντζάκη μπορεί να είναι πολυσχιδής και πολυπρι-
σματική αφού ο ίδιος αξιοποιεί την πατριδογνωσία, ιστορίες θρησκευτικές, 
πρόσωπα και φιλοσοφικές ιδέες, αγιογραφικά χωρία, καταστάσεις και γεγο-
νότα από ταξίδια και περιηγήσεις, διαβάσματα και προσωπικές εμπειρίες για 
να αποτελέσει σημαντικό κεφάλαιο και πρεσβευτή της παγκόσμιας λογοτε-
χνίας. Έτσι διαμορφώνει το δικό του λογοτεχνικό και μυθιστορηματικό, φιλο-
σοφικό και γλωσσοπλαστικό μοναδικό ύφος για να απαντήσει σε υπαρξιακά 
και μεταφυσικά ερωτήματα που είναι πάντοτε επίκαιρα. Στο έργο του Καζα-
ντζάκη αποτυπώνεται το βάθος της ανθρώπινης φύσης, ο υπαρξιακός λόγος 
που γεννάται σε κάθε άνθρωπο, αφού ο ίδιος εκπροσωπεί ένα αιώνιο έφηβο 
που αναζητά και πασχίζει, βασανίζεται για να βρει την αλήθεια. Είναι όμως 
απαραίτητο να εκτεθεί η φιλοσοφία της λογοτεχνίας του την οποία υιοθετεί.

Ο μοντερνισμός και μεταμοντερνισμός θέτουν ερωτήματα για τον κόσμο 
και διατυπώνουν μια συνολική άποψη για την πραγματικότητα. Ο Μεταμο-
ντερνισμός στην τέχνη εντάσσεται στην πολιτισμική διαδικασία η οποία στις 
αρχές του εικοστού αιώνα αμφισβήτησε τις παραδοχές του ρεαλισμού (Κα-
λογήρου, 1999: 180-181). Σαν αντίδραση στην αναπαράσταση της πραγματι-
κότητας στην τέχνη πρότεινε το ριζοσπαστικό μετασχηματισμό της αισθητι-
κής. Στο μοντερνισμό η εστία της καλλιτεχνίας είναι ο ίδιος ο καλλιτέχνης και 
η υποκειμενική σύλληψη της πραγματικότητας. Στο μοντερνισμό το ενδια-
φέρον μετατίθεται στα ίδια τα κείμενα, τα οποία αποκτούν σημασία κυρίως 
μέσα από τις διακειμενικές τους σχέσεις με άλλα έργα (Silverman, 1990: 1-5).

Ο μοντερνισμός εκφράζει την αίσθηση της περίπλοκης και ανεξιχνίαστης 
πραγματικότητας, την οποία και προσπαθεί να ερμηνεύσει. Ο μεταμοντερνι-
σμός αναφέρεται σε μεταγνωστικά ή οντολογικά ερωτήματα, που αφορούν 
τα όρια της πραγματικότητας ή το κατά πόσον αυτή είναι συμβατική και εφή-
μερη. Στο μοντερνισμό επιχειρείται η ατέρμονη εφαρμογή κλασικών θεμά-
των και μύθων και επιδιώκεται η ανατροπή μορφών.

Σύμφωνα με τον Μπήτον, ο Καζαντζάκης συμμετέχει στον προβληματι-
σμό του μοντερνισμού γύρω από την έννοια και τη σημασία του μύθου. Ο 
Καζαντζάκης συμβαδίζει με άλλους μοντερνιστές στην Ελλάδα της στάθμης 
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του Σεφέρη, του Ελύτη και του Ρίτσου. Ο Ζορμπάς τόσο ως ήρωας μυθιστο-
ρήματος όσο και ως λογοτεχνικό κείμενο, αντιπροσωπεύει ταυτόχρονα κάτι 
από τον αρχαίο, το μεσαιωνικό και το νεότερο ελληνισμό.

Η κατασκευή της ελληνικότητας του Ζορμπά γίνεται μέσα από μια διαχρο-
νία διακειμενικών αναφορών, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται η Πο-
λιτεία του Πλάτωνα και το βυζαντινό και μεταβυζαντινό λαϊκό ανάγνωσμα, 
το συναξάρι. Ο Ζορμπάς, με την περιπετειώδη ζωή του γίνεται το αντίστοι-
χο του αγίου της θρησκείας. Κατά τον Μπήτον «ο Βίος και η πολιτεία του Αλέ-
ξη Ζορμπά διεκδικεί κάτι από τον παιδευτικό ρόλο της αγιογραφίας, ενώ ταυτό-
χρονα η προβολή του γερο-γλετζέ Ζορμπά ως αντικειμένου αγιογραφικής αφή-
γησης ανατρέπει την καθιερωμένη αντίληψη της αγιοσύνης, όπως την αντιλαμ-
βάνεται η θρησκεία». Ωστόσο ο διάλογος μεταξύ Ζορμπά και «Αφεντικού», 
στα πλαίσια των διακειμενικών αναφορών σύμφωνα με το πλατωνικό υπό-
δειγμα, εκθέτει μερικές απόψεις ηθικού και θρησκευτικού χαρακτήρα, αλλά 
αποφεύγει να καταλήξει σε συγκεκριμένο δίδαγμα (Μπήτον, 2009: 41-43). Ο 
Καζαντζάκης σ’ αυτό το διάλογο αναπαριστά την Σωκρατική αντίληψη για 
την ενσωμάτωση της γνώσης μέσα στην άγνοια.

Ο Καζαντζάκης συμμετέχει στον προβληματισμό του μοντερνισμού μέ-
σα από το μυθιστόρημα αντλώντας από τη νιτσεϊκή αντίληψη της «αιώνιας 
επανάληψης του ίδιου». Όπως επισημαίνει ο Μπήτον «οι καζαντζακικοί ήρωες 
απογυμνώνονται από τις ιδιαιτερότητες της καθημερινής ζωής μέσα στη γραμ-
μική εξέλιξη της ιστορίας, ώστε να ταυτιστούν με τα αρχέτυπα ενός άχρονου 
και διαρκώς επαναλαμβανόμενου μύθου». Ο Χριστός ξανασταυρώνεται ανή-
κει περισσότερο στο γενικότερο κλίμα του μοντερνισμού. Αυτό σημαίνει ότι 
το μυθιστόρημα παύει να λειτουργεί αποκλειστικά ως «κλασικό ρεαλιστικό» 
κείμενο. Για παράδειγμα: ο Μανολιός που αποφασίζει να πεθάνει προς χά-
ριν των συγχωριανών του λέει: «Γιαννακό, ό,τι κάνω κι ό,τι πω τώρα κατεβαίνο-
ντας στο χωριό, να μη φέρεις αντίσταση. Να ξέρεις, δεν είμαι εγώ που μιλώ, είναι 
ο Χριστός που με πρόσταξε . Εγώ εχτελώ διαταγές, τίποτα άλλο». Δηλαδή αφή-
νει την παλιά καθημερινή ιδιότητά του, ώστε να πλησιάσει το αρχέτυπο για 
το οποίο έχει οριστεί και να αφομοιωθεί (Μπήτον, 2009: 55).

Η μεταφυσική με τα αρχέτυπα συνιστά ένα υπαρξιακό στάδιο, αλλά ο μο-
ντερνισμός σταματά εκεί, εφόσον αποστασιοποιείται από τον ρεαλισμό και 
την υποκειμενοποίηση της αλήθειας στην καθημερινότητα. Δηλαδή ο Μα-
νολιός αφομοιώνεται από τον «τύπο» του Χριστού, χωρίς να μεταμορφώνει 
τη ζωή του. Είναι ο αφελής νεαρός βοσκός που λανθάνει η υπόσταση του 
ίδιου του Χριστού. «Ο Καζαντζάκης σαν να υπαινίσσεται ότι οι άνθρωποι μόνο 
σαν ψευδαίσθηση ζουν και λειτουργούν ως αυτόνομα υποκείμενα. Στην πραγ-

Σταμάτης Πορτελάνος
Ο στοχασμός για την αλήθεια και τη μεταφυσική στον Καζαντζάκη
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ματικότητα, ενσαρκώνουν πανάρχαια αρχέτυπα και η ζωή τους μοιραία αποτε-
λεί την παραλλαγή, μόνο, πάνω στην αέναη επαναλαμβανόμενη δράση του μύ-
θου» (Μπήτον, 2009: 56).

Ο Καζαντζάκης δανείζεται τη μορφή του πλατωνικού διαλόγου ανάμεσα 
στο Ζορμπά και το «Αφεντικό» του ώστε να εκθέσει μερικές απόψεις ηθικού 
και θρησκευτικού χαρακτήρα. Ωστόσο, αποφεύγει το διδακτισμό. Το λογο-
τεχνικό έργο του Καζαντζάκη είναι αντίθετο του «αισθητισμού». Ο «αισθητι-
σμός» εξαίρει την αυτάρκεια και την αυτονομία της τέχνης και διακηρύσσει 
τον απόλυτο διαχωρισμό της από ηθικά και κοινωνικά προβλήματα ή διδα-
κτικές σκοπιμότητες (Καλογήρου, 1999: 127).

ΚΑζΑΝΤζΑΚΗΣ Ο ΝΕΟΣ ΟΔυΣΣΕΑΣ

Ο Νίκος Καζαντζάκης από μικρός βιώνει τον κατατρεγμό και την εξαθλίωση 
από ξένο δυνάστη. Γεννιέται στο Ηράκλειο της Κρήτης (1833), όταν η Κρήτη 
βρίσκεται υπό Οθωμανικό ζυγό. Έτσι, σαν παιδί γνωρίζει την επανάσταση, 
τη σφαγή, την προσφυγιά. Αυτές οι εμπειρίες αποτυπώνονται στο απαρά-
μιλλο έργο του και δημιουργούν στη σκέψη και στη ζωή του προβληματι-
σμούς ανάμεσα στο μηδενισμό και τον υπαρξισμό, ανάμεσα στην οντολο-
γία και τη δεοντολογία, ανάμεσα στην παράδοση και την ανανέωση, ανά-
μεσα στον πραγματισμό και τη μεταφυσική, το λογικό και το παράλογο.

Ο Peter Bien ερευνητής θεωρεί ότι ο Οδυσσέας, όπως και ο Ζορμπάς 
του Καζαντζάκη, είναι «οι αιώνιοι έφηβοι που γκρεμίζουν το κάθε τι συνηθι-
σμένο… έχοντας το κουράγιο να ακολουθήσουν το παράλογο». Και τους συν-
δέει με τις φοιτητικές εξεγέρσεις στο Παρίσι, στο Berkeley, στη Νέα Υόρκη 
και αλλού (Bien, 1989: 14-15). Ο Bien, σε αντίθεση με εκείνους που υποστή-
ριξαν την Οδύσσεια του Καζαντζάκη σαν μηδενιστικό αφήγημα, δηλώνει 
ότι το καζαντζακικό έπος δεν είναι ούτε μηδενιστικό, ούτε βουδιστικό, αλ-
λά μπερξονικό (Μπην, 2007: 35). Θεωρήθηκε ότι τα έργα του Καζαντζάκη 
εκτός από τη γραμματολογική αναγνωρισιμότητά τους αναδεικνύουν ένα 
μπερξονικό βιταλισμό έως ένα ιδιότυπο μυστικισμό και ενίοτε μηδενισμό 
του συγγραφέα (Καλογήρου, 2008: 70). Ο Καζαντζάκης εκφράζει μέσα από 
την «Οδύσσεια» τη μεταφυσική αγωνία που κινείται μεταξύ του «τίποτα» 
και της ανάβασης, του ανήφορου για το «Ένα». Ο Καζαντζάκης στο γράμμα 
του στις 23 Οκτωβρίου 1943 προς τον Αιμίλιο Χορμούζιο εκφράζεται διττά 
για μηδενιστική «κραυγή» του Οδυσσέα. Από τη μια εμμένει σ’ αυτή και από 
την άλλη την υπερβαίνει χαρακτηρίζοντάς την μόνο «μια στιγμή» στον ανη-
φορικό του δρόμο (Τζερμιάς, 2010: 391-392). Σύμφωνα με τον Μπέρξον η 
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αποκάλυψη της αλήθειας είναι έργο της μεταφυσικής φιλοσοφίας που εί-
ναι γι’ αυτόν συνειδητή στα δεδομένα της διαίσθησης.

Στα έργα του Καζαντζάκη αναγνωρίζεται η ζωοποιός προνοιακή δύνα-
μη και πανταχού παρουσία του Θεού, αρκεί ο άνθρωπος να έχει ασκημέ-
νες τις αισθήσεις για να την διακρίνει: «Ξέρω πως είσαι παντού, Του φώνα-
ζε (του Θεού). Όποια πέτρα και αν σηκώσω, θα σε βρω, σε όποιο πηγάδι κι αν 
σκύψω, θα δω το πρόσωπό Σου, όποιο σκουλήκι και αν κοιτάξω στη ράχη του, 
που συντάζεται να πετάξει, φτερούγες θα βρω γραμμένο το όνομά Σου» (Κα-
ζαντζάκης, 2008: 69). Στο κάθε μόριο της φύσης, σε κάθε σπόρο, στο κά-
θε πράγμα φανερώνεται το μεγαλείο του Θεού. «Είπα στην μυγδαλιά: Αδερ-
φή, μίλησέ μου για το Θεό, Κι η μυγδαλιά άνθισε» (Καζαντζάκης, 2014: 233). 
Ο Καζαντζάκης μελετητής της κλασικής μεταφυσικής και της χριστιανικής 
θεολογίας αξιοποιεί στα έργα του τη «φυσική θεωρία» για την παιδεία στην 
παιδική ηλικία. «Όταν κοιτάς το φεγγάρι και τα άστρα, πως θες να μην πάει ο 
νους σου στο Θεό… Ποιος τα ‘καμε όλα ετούτα, συλλογιζόμουν και γιατί, και 
κατά που να βρίσκεται ο Θεός, να πάω να ‘τονε βρω, να τον ρωτήσω» (Καζα-
ντζάκης, 2008: 31).

Ο Καζαντζάκης από παιδί ήταν ένας αναζητητής της αλήθειας, ένας νέος 
Οδυσσέας. Κάθε ταξίδι του ήταν ένα μέσο για να κορεστεί η μεγάλη δίψα 
του για γνώση ενός νέου πολιτισμού, να προβληματιστεί, να προσπαθήσει 
να λύσει ενδόμυχα και προαιώνια ερωτήματα, είτε ως δημοσιογράφος, εί-
τε ως ποιητής, είτε ως φιλόσοφος, είτε ως λογοτέχνης. Η λογοτεχνική του 
γραφίδα για τα ταξίδια εκφράζει το πάθος του για την ελευθερία, το πάθος 
του για τον άνθρωπο, την ετερότητα, τον πολιτισμό. Μετουσιώνει όσα βλέ-
πει και αισθάνεται σε στοχασμό και σε τέχνη αφηγηματική όπου συμμετέ-
χει ως δρων και πάσχον άτομο μαζί με τους ήρωες του λογοτεχνικού κό-
σμου. Έτσι τα έργα του για τα ταξίδια του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 
στην Ισπανία, Αγγλία, Ιαπωνία, Κίνα, Ρωσία, Ιερουσαλήμ κ.ά. συνιστούν δι-
αθεματική, διεπιστημονική, διαπολιτισμική και διακουλτουραλιστική διά-
σταση, που μπορεί να αξιοποιηθεί παιδαγωγικά και διδακτικά.

Η ματιά του Καζαντζάκη στους πολιτισμούς επιβάλλει στον αναγνώ-
στη ως προαπαιτούμενα ανοιχτότητα, κριτικό πνεύμα και διάκριση μεταξύ 
πνεύματος και ύλης. Στο έργο του «Ταξιδεύοντας Ρουσσία» γράφει: «Το σι-
τάρι που θρέφει το κορμί, και το άλλο σιτάρι που θρέφει την ψυχή: Ο Πούσκιν, 
ο Γκόγκολ, ο Τολστόι, ο Δοστογιέφσκι, οι μεγάλοι άρτοι» (Καζαντζάκης, 2000: 
247). Ασκεί κριτική στον Ευρωπαίο και το Ρώσο και θεωρεί πως υπάρχει 
άβυσσος μεταξύ σλάβικης και φράγκικης ψυχής. Ο Ευρωπαίος θέτει υπε-
ράνω τη λογική ενώ ο Ρώσος την ψυχή. Εκείνο με το οποίο κρίνει και τους 
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δύο είναι η ύλη. Για το Ρώσο μιλάει αντιφατικά εφόσον «βρίσκεται πολύ σφι-
χτά κολλημένος στη γης, γεμάτος χώμα και κοσμογονικό σκοτάδι». Ο Καζα-
ντζάκης πνεύμα και ύλη ονομάζει προαιώνιους «οχτρούς» και «συνεργά-
τες» (Καζαντζάκης, 2014: 390). Ο Καζαντζάκης υπήρξε επικριτής του οικο-
νομικού ντετερμνισμού του μαρξισμού. Σε γράμμα στον Παντελή Πρεβε-
λάκη από το Gottesgab, (15-3-1930), γράφει: «Ο κομμουνισμός χωρίς άλλο 
δε βρήκε να κυριέψει την ουσία του ανθρώπου – που χωρίς άλλο δε βρίσκεται 
στην κοιλιά – και γι’ αυτό καμιά ως τώρα conversion, ριζική αλλαγή δεν έκανε 
στους πιστούς του» (Καζαντζάκης, 2007: 116).

Ο Καζαντζάκης μας μαθαίνει από τα ταξίδια μέσα από την παράθεση 
ηρώων, στοχασμού και συναισθήματος την καθολική υπόσταση της παι-
δείας. Δηλαδή αγκαλιάζει τον άνθρωπο ως όλον, ως πνεύμα και ύλη και 
στις ταξιδιωτικές του αφηγήσεις τονίζει ως αρετή τη βιωματικότητά τους. 
Δε λησμονεί το καταγωγικό αρχείο του πολιτισμού που γεννήθηκε. Στην 
αφήγησή του για το Μοριά μεταφέρει τα λόγια του Ίωνα Δραγούμη: «Μου 
αρέσει να νιώθω κι εγώ καμιά φορά πως είμαι ένας από τους πολλούς και πε-
ραστικούς άρχοντες του Ελληνισμού και πρέπει να περάσει κι από μένα ο Ελ-
ληνισμός για να προχωρήσει» (Ιωάννου, 1993: 112). Ο Καζαντζάκης με τα 
έργα του αποτελεί καταθέτη στην Τράπεζα του ελληνικού πολιτισμού, τον 
οποίο ταξίδεψε και ταξιδεύει ακόμη, παγκοσμίως, με τα μεταφρασμένα έρ-
γα του σε 51 γλώσσες.

Χαρακτηρίστηκε ως «κυνηγός» επειδή προσομοιάζει στις θέσεις του 
Πλάτωνα για την ιδιότητα του φιλοσόφου ως θηρευτή του ουσιώδους, σε 
αναφορά με το όντως ον. Ο Πλάτων αναφέρει ότι η ψυχή του φιλοσόφου 
επιδίδεται «εις θήραν του όντος» (Φαίδων 6οc) ή ότι συνιστά ένα «έμμισθο 
θηρευτή» (Σοφιστής 23id). Σύμφωνα με τους παραπάνω συλλογισμούς 
φαίνεται ότι επηρεάστηκε ο Παντελής Πρεβελάκης για να χαρακτηρίσει 
τον Καζαντζάκη ως «θηρευτή Θεού» στην αναζητήσή του για έναν οποιο-
δήποτε θεό που θα μπορούσε να δώσει «στήριγμα στην απιστία του» (Μα-
κράκης, 2009: 33).

Είναι σημαντικό ότι γι’ αυτή την υπαρξιακή αναζήτηση του Καζαντζάκη 
αφετηρία και εστία εκκίνησης ήταν ο γηγενής και οικείος πολιτισμός, η πα-
τρίδα όπου γεννήθηκε. Ήταν τολμηρός γλωσσοπλάστης, υμνητής της δύ-
ναμης της ελληνικής γλώσσας. Δεινός αφηγητής που με μοναδικό τρόπο 
περιγράφει τόπους, χαρακτήρες, δίνοντας την ανθρώπινη περιπέτεια στην 
ατομική – ιστορικοκοινωνική ή μεταφυσική διάσταση (Καψωμένος, 1998: 
23) που η ασίγαστη αναζήτησή του έχει σχέση με το λαϊκό πολιτισμό (Δου-
λαβέρας, 1998: 71-78). Προσφέρονται τα έργα του Καζαντζάκη για μελέ-
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τη και αξιοποίηση της γλώσσας του, της λογοτεχνικότητάς του και για την 
ευαίσθητη εφηβική ηλικία, η οποία είναι απόλυτα συμβατή με το ανικανο-
ποίητο του ελευθέρου πνεύματος, τους προβληματισμούς, αλλά και τη φα-
ντασία και το όνειρό του. Ο Καζαντζάκης διάβαζε βίους αγίους, αλλά και 
αργότερα εντρύφησε στη θρησκεία, όταν περιοδεύοντας με τον Σικελιανό 
την Ελλάδα κατά το 1914-1917, πήγαν στο Άγιο Όρος, και συλλογίζονταν 
να ιδρύσουν μια δική τους θρησκεία. 

Μετά την επίσκεψη στο Άγιο Όρος γράφει στο βιβλίο του Αναφορά στο 
Γκρέκο το «καταστάλαγμα» της σκέψης και των συναισθημάτων του. Δη-
λαδή, ότι του ξεσκεπάστηκαν «παλιές πληγές της εφηβικής του ηλικίας», 
οι δύο μεταφυσικές αγωνίες της ζωής και του θανάτου. Ωστόσο, παρά το 
«μπάλσαμο» και τη γοητεία που του ασκεί το Άγιο Όρος με τη λατρευτική 
και μυστική ζωή του, συμπεραίνει ότι ο Χριστός είναι υπόθεση της καρδιάς 
(Καζαντζάκης, 2014: 234-235) και όχι ενός τόπου, όπως και η ορθόδοξη θε-
ολογία διδάσκει.

Με το αντίστοιχο ενδιαφέρον επισκέφθηκε με το Σικελιανό τα Ιεροσό-
λυμα και το Σινά. Ολόκληρη η ζωή του είναι μια διαρκής πορεία για να φθά-
σει στο απόλυτο, το Θεό. Όπως είναι «ατέλεστος», άπειρος ο Θεός, έτσι και 
η πορεία του Καζαντζάκη είναι μια διαρκής πορεία, μια «οδύσσεια». Στο 
βιβλίο του Οδύσσεια, που αυτοβιογραφείται δεν υπάρχει σελίδα στις 898 
αυτού του έργου, που να μην υπάρχει η λέξη Θεός. Όπως ομολογεί για την 
αναζήτηση του Θεού: «Περπατάς σε όλη σου τη ζωή, περπατάς σε όλο σου 
το θάνατο, να τον φτάσεις μα δεν έχει ο βλογημένος τελειωμό». Στο σημείο 
αυτό κάνει μια παρομοίωση για να φανεί το ανεξιχνίαστο του Θεού: «Θεός 
θα πει να κυνηγάς θεό στον αδειανόν αγέρα!» (Ραψ. Σ΄, στχ. 1017). Και στη 
συνέχεια θα γράψει: «Όρτσα, παιδιά, κι αγέρας ο Θεός και γυρισμό δεν έχει!» 
(Ραψ. Ξ΄, στχ. 1154).

Ο Καζαντζάκης όταν κουράζεται ψυχικά, βρίσκει ανάπαυση και παρη-
γοριά στην πατρίδα του, στις ρίζες της παιδείας του. Ομολογεί ότι «είναι βα-
ριά η αχορταγιά της νιότης, δεν καταδέχεται να παραδεχτεί τα σύνορα του αν-
θρώπου, πολλά ζητάει, λίγα μπορεί, πάλεψα να τα φτάσω μα κουράστηκα να 
παλεύω». Σ’ αυτό το αδιέξοδο της αναζήτησης που καταγράφει στην «Ανα-
φορά στο Γκρέκο», παίρνει την απόφαση της επιστροφής στην Κρήτη με-
τά την επίσκεψη στην Ιερουσαλήμ και το Σινά. Γράφει: «γύρισα στην πατρι-
κή γης ν’ αντικρίσω τα βουνά μας, να δω τους γέρους πολεμάρχους» (Καζα-
ντζάκης, 2014:301).

Εμπνέεται η γραφίδα του Καζαντζάκη από το γηγενή και οικείο πολιτι-
σμό, το γενέθλιο λίκνο του πολιτισμού και δημιουργεί αναφορές συγκριτι-
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κής ηθικής και οντολογίας. Επανειλημμένα αναφέρεται σε κατηγορίες δε-
οντολογίας και καθηκοντολογίας του ανθρώπου, πανανθρώπινης εμβέλει-
ας. Αναφερόμενος στην αυτογνωσία, την ευθύνη, την ελευθερία, την επί-
γνωση μιας ανώτερης δύναμης στον εαυτό του προβάλλει επαγωγικά τους 
προγόνους που διαγενεαλογικά είναι η εσωτερική φωνή που διαιωνίζεται 
στους επιγόνους. «Η κραυγή δεν είναι δική σου. Δε μιλάς εσύ, μιλούν αρίφνη-
τοι πρόγονοι με το στόμα σου. Δεν πεθυμάς εσύ. πεθυμούν αρίφνητες γενεές 
απόγονοι με την καρδιά σου» (Καζαντζάκης, 1969: 33).

Ομιλεί για το χρέος των επιγόνων ενός πολιτισμού και τη συνέχειά του. 
Σέβεται τη διαγενεαλογική πολιτισμική συνείδηση και τα μνημονικά ιδεώ-
δη του που διαιωνίζονται από γενιά σε γενιά. «Το πρώτο χρέος, εκτελώντας 
τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους προγόνους. Το 
δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου 
χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει» (Καζαντζά-
κης, 1969: 38).Παρακάτω θα αναφερθεί το χρέος του ανθρώπου σε σχέση 
με την οντολογία και τη διερεύνηση της ουσίας της ύπαρξης.

Με το λογοτεχνικό του ύφος ανασκευάζει τη φαντασιακή απεικόνιση 
του παραδείσου της παιδικής ηλικίας. Η παιδεία σύμφωνα με τη συγγρα-
φή του Καζαντζάκη ενσωματώνει και αξιοποιεί το μαγικό χωρόχρονο του 
παιδιού με τις εκστατικές αποκαλύψεις: «Τι θάματα, αλήθεια, είναι το μάτι, το 
αυτί, το μυαλό του παιδιού, πώς ρουφούν αχόρταγα τον κόσμο τούτο και γεμί-
ζουν!... Ο κόσμος του παιδιού δεν είναι καμωμένος από λάσπη ν’ αντέχει, είναι 
από σύννεφο, δροσερό αγεράκι…» (Καζαντζάκης, 2014: 46).

μΕΣΣΙΑΝΙΣμΟΣ, μΕΤΑξυ υΛΙΣμΟυ-ΙΔΕΑΛΙΣμΟυ 
ΚΑΙ ΕΝΑΝθρΩΠΙΣΗΣ θΕΟυ

Ο Καζαντζάκης εξομολογείται τις υπαρξιακές του ανησυχίες από παιδί. Γρά-
φει ότι «Τούτα τα δύο, η γέννα και ο θάνατος, στάθηκαν τα πρώτα πρώτα μυ-
στήρια που αναστάτωσαν την παιδική μου ψυχή» (Καζαντζάκης, 2014: 112). 
Όμως καθώς συμπιέζεται ανάμεσα στον υλισμό και τον ιδεαλισμό νιώθει να 
πνίγεται και αναζητά με αγωνία τη χρυσή τομή. Με την Ασκητική απαρνεί-
ται τον ιδεαλισμό στην πλατύτερή του έννοια, χρησιμοποιώντας και ανθρω-
πομορφικές εκφράσεις περί Θεού. Θέλει τον Θεό να μάχεται, ν’ αγωνιά… 
Τη λύτρωσή του να ζητά δια μέσου όλων των πλασμάτων… Στην εφημερί-
δα Νέα Εστία της 1ης Νοεμβρίου 1927 η Ασκητική κρίνεται ως βιβλίο αντι-
ματεριαλιστικό. Πρόκειται για την καταγραφή σ’ αυτό ενός αγώνα για την 
απελευθέρωση του Θεού μέσα από την ύλη στην οποία κρύβεται, για την 

Σταμάτης Πορτελάνος
Ο στοχασμός για την αλήθεια και τη μεταφυσική στον Καζαντζάκη



830

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Λογοτεχνία και Παιδεία

επικράτηση δηλαδή του πνεύματος επί της ύλης. Αυτός φαίνεται, σύμφωνα 
με τον Καζαντζάκη, να είναι ο μόνος δρόμος για τη «σωτηρία του Θεού», ως 
αποκάλυψη, αλλά και της κοινωνίας. Επίσης, στην Ασκητική του εμφαίνεται 
ένας άλλος μηδενισμός, ως άρνηση μιας πραγματικότητας, η οποία διέπε-
ται από απανθρωπία, βιαιότητα και άδικους κανόνες. Ο Καζαντζάκης ομι-
λεί για Χριστό πεινασμένο, κουρελή, καταδιωγμένο εξαιτίας της θλιβερής 
πραγματικότητας και της κοινωνικής αδικίας. Ο Καζαντζάκης προβληματί-
ζεται υπαρξιακά-θεολογικά- για την αμφίδρομη κίνηση Θεού και ανθρώπου.

Ο Καζαντζάκης βλέπει την εικόνα του Θεού σε κάθε άνθρωπο, δηλώνει ότι 
τον «αγαπά από μικρό παιδί», ότι έψαξε παντού στο Άγιο Όρος, τον βλέπει κά-
που, αλλά γίνεται άφαντος (Καζαντζάκης, 2014: 235). Στο γράψιμό του ενίοτε 
υιοθετεί την καταφατική και αποφατική θεολογία. Όμως, εκφράζει την άρνη-
ση του ανθρώπου να κατανοήσει την αλήθεια για τον τρόπο παρουσίας του 
Θεού στον κόσμο. Ανασύρει στη μνήμη του τη φράση του Χριστού στο Ευαγ-
γέλιο: «Οι αλεπούδες έχουν πού να κοιμηθούν, κι εγώ δεν έχω πού να γείρω το κε-
φάλι!». Εδώ ο Καζαντζάκης σημειώνει την άγνοια του ανθρώπου, ώστε να συλ-
λάβει το νόημα της ενανθρώπισης του Θεού και να υποδεχθεί στον εαυτό του 
το Χριστό, ως κατατρεγμένο και ενδεή.

Μελέτη περίπτωσης αποτελούν οι φράσεις: «… η σειρά του ανθρώπου να 
τον σώσει (τον Θεό)» και «… εγώ (ο Χριστός) δεν έχω που να γείρω το κεφάλι». 
Ο Καζαντζάκης για να ερμηνεύσει την προνοιακή επέμβαση του Θεού στον άν-
θρωπο, που είναι «αφιλόξενος», επικαλείται το μεγάλο σχολαστικό της αρχαιό-
τητας Πρόκλο. Στα χρόνια του οι άνθρωποι έπαψαν να πιστεύουν κι έδιωχναν 
τους θεούς τους. Και ενώ ο Πρόκλος κοιμόταν σ’ ένα χαμόσπιτο στους πρόπο-
δες της Ακρόπολης βλέπει πάνοπλη την Αθηνά να στέκεται στο κατώφλι και 
να του χτυπά την πόρτα και να του λέει: «Πρόκλε, με διώχνουν από παντού κι ήρ-
θα να καταφύγω στο μέτωπό σου!..». Ο Καζαντζάκης ερμηνεύει το Χριστό που 
εισβάλει στο χρόνο και τον κόσμο, καταργώντας την καθεστηκυία τάξη. Ανα-
τρέπει το θρησκειοποιημένο φαρισαϊσμό και καθωσπρεπισμό του περιούσι-
ου λαού του και αρνείται την τυπολατρική εκπροσώπησή του.

Ο Καζαντζάκης συνδέει την αρχαιοελληνική με τη χριστιανική υπερβατικό-
τητα αξιοποιώντας παράλληλα χωρία και εικόνες. Έχει διαβάσει στην Καινή Δι-
αθήκη την προτροπή του Χριστού: «κρούετε και ανοιγήσεται υμίν» (Λουκ. 11, 
9). Όμως, ομολογεί ο ίδιος ο Καζαντζάκης τον προσωπικό υπαρξιακό του πό-
θο για τη σχέση του με το θείο: «Να ‘ταν όμοια να κατέφευγε κι ο Χριστός στην 
καρδιά μου!» (Καζαντζάκης, 2014: 235).

Στις περιπλανήσεις του για να συναντήσει το Θεό ενεργοποιώντας το 
πλατωνικό τριμερές της ψυχής βούληση, λογικό, συναίσθημα θα νιώσει 
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απογοήτευση. Είναι αποκαλυπτική γι’ αυτό η γραφή του σ’ ένα από τα τε-
λευταία του έργα, στην Αναφορά στον Γκρέκο, όπου καταγράφει τα βιώ-
ματά του από την επίσκεψη στο Άγιο Όρος: «Και αυτόν τον Κάποιον δεν τον 
βρήκα στο Άγιο Όρος… Πρώτη φορά, επιστρέφοντας από το Άγιο Όρος, ένιω-
σα πώς ο Χριστός γυρίζει πεινασμένος και άστεγος και κινδυνεύει, κι ήρθε η 
σειρά του ανθρώπου να τον σώσει». Κατά μια ερμηνεία και, σύμφωνα με τον 
ακαδημαϊκό Παύλο Τζερμιά, εδώ προβάλλεται ένας μεσσιανισμός του κομ-
μουνισμού, ένα αθεϊστικό πολιτικό κίνημα με την προσπάθεια «σωτηρίας 
του Θεού», αφού ο Θεός δεν λυτρώνει τον κόσμο από την αδικία (Τζερμιάς, 
2010: 294). Η φράση αυτή μπορεί να ερμηνευθεί ότι δηλώνει ως πρωταίτιο 
της φανέρωσης του Θεού την ταπείνωση, αλλά και τις άλλες αρετές, που 
είναι ορατά χαρακτηριστικά της συνέργειας Θεού και ανθρώπου. Με την 
αντίληψη του Καζαντζάκη ότι ο Θεός δεν μπορεί να σωθεί, αν ο άνθρωπος 
με τον αγώνα του δεν το «σώσει» και αντίστοιχα, ούτε ο άνθρωπος μπορεί 
να σωθεί, αν ο Θεός «δεν σωθεί» δημιουργείται μια ενιαία αλληλεξάρτηση 
που προβάλλεται με την ένωση ανθρώπου-Θεού, αναδεικνύοντας την ανα-
γκαιότητα της ενανθρώπησης του Θεού και της θέωσης του ανθρώπου. Η 
προέλευση παρόμοιων απόψεων ανάγεται στον μυστικισμό του Bohme και 
στον αντικειμενικό ιδεαλισμό του Shelling, ενώ ταυτίζεται απόλυτα με τη 
«ζωική ορμή» του Bergson.

Σ’ αυτή την περίπτωση μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη θεολογική ερ-
μηνεία δύο μεγάλων Ρώσων θεολόγων. Ο π. Στανιλοάε αναλύει την αντίλη-
ψη των δύο Ρώσων θεολόγων του Σέργιου Μπουλγκάκωφ και του Νικολά-
ου Μπερντιάγεφ, σχολιάζοντας τον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Σύμφωνα 
με την αντίληψη αυτή «ο Θεός είναι το πρότυπο, σύμφωνα με το οποίο ο άν-
θρωπος γίνεται άγιος. Και ο άνθρωπος που έγινε άγιος είναι το πρότυπο, σύμ-
φωνα με το οποίο ο Θεός έγινε άνθρωπος… Η ενανθρώπιση του Θεού κρύβει 
το μυστήριο της θέωσης του ανθρώπου. Ο Θεός δέχεται να προσλάβει, να κά-
νει δικό του, με την ενσάρκωση, το “κατ’ εικόνα” του άνθρωπο που δημιούρ-
γησε για να το σώσει» (Στανιλοάε, 1978: 254-255).

Η έκφραση ότι ο Θεός είναι το αρχέτυπο, το πρότυπο, το παράδειγμα 
του ανθρώπου είναι συνηθισμένη. Όμως, η έκφραση ότι και ο άνθρωπος 
είναι παράδειγμα-πρότυπο- για το Θεό έχει μιαν απήχηση και συνιστά ιδέα 
τολμηρή. «Ο Θεός γίνεται όμοιος με τον άνθρωπο, γίνεται άνθρωπος, με τη μί-
μηση του ανθρώπου μέσα στην ταπείνωσή του, παίρνοντας τον άνθρωπο σαν 
πρότυπο. Η ενσάρκωση του Λόγου δίνει το πλήρες νόημα στην έκφραση του 
αγίου Μαξίμου: “Λένε πώς ο Θεός και ο άνθρωπος είναι απεικονίσεις ο ένας του 
άλλου”» (Αγίου Μαξίμου, 12978: 255).
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Με τις αρετές διαφυλάσσεται/φανερώνεται το γεγονός της ενανθρώ-
πισης του Θεού και η εικόνα Του, ο άνθρωπος. Μέσα από τις αρετές συ-
ναντιούνται Θεός και άνθρωπος και φανερώνονται οι ενέργειες του Θεού.

θρΗΣΚΕυΤΙΚΟΣ - μΕΤΑφυΣΙΚΟΣ μΕΤΕΩρΙΣμΟΣ

Ο Νικηφόρος Βρεττάκος διαβάζοντας το έργο του Καζαντζάκη εντοπίζει ην με-
ταφυσική οδύσσεια και περιπλάνηση γράφει: «Η Οδύσσεια είναι φανερό πώς εκ-
φράζει όλες τις εσωτερικές του τρικυμίες, όλες τις περιπλανήσεις του μυαλού του, 
όλη την έπαρση που καλλιέργησε μέσα του η πρόωρη μεγάλη ιδέα για τον εαυ-
τό του –όχι το συγγραφέα, αλλά τον πολιτικό, τον πολιτιστικό και τον θρησκευτικό 
ίσως αρχηγό. Από την άποψη αυτή, χαρακτηριστικές είναι οι συναντήσεις του Κα-
ζαντζάκιου Οδυσσέα με τον Λένιν (Νείλο) στις φυλακές της Αιγύπτου, με το Βούδα 
(Μαναγή), με το Χριστό (μαύρο ψαρά). Κανένας δεν μπόρεσε να τον κρατήσει κο-
ντά του» (Τζερμιάς, 2010: 375). Ο Καζαντζάκης στις περιπλανήσεις του και τις 
απογοητεύσεις του εκφράζει ένα μεταφυσικό μετεωρισμό. Βρίσκεται μεταξύ 
ουρανού και γης, μεταξύ διαπάλης με το Θεό και καταλλαγής όταν λέει: «Μήτε 
τον άνομο κατάλυσα Θεό, μήτε και πάλε μαζί του φίλιωσα» (Ραψ. Ξ΄, στχ. 569-572). 
Ενώ στους Αδερφοφάδες όπου συμφιλιώνεται με το Θεό νιώθει ξελαφρωμέ-
νος: «Φιλιώσαμε, δόξα σοι ο Θεός, φιλιώσαμε πάλι. Νιώθω πάλι το Θεό σα γείτονα, 
σα φίλο, σα δανειστή που μου χάρισε το χρέος. Αλάφρωσα!».

Η πραγματικότητα τον οδηγεί σε αντιφάσεις υπαρξιακές. Μετεωρίζεται 
όταν θέλει το Θεό παντοδύναμο, ωστόσο δεν μπορεί να δεχθεί ότι υπάρχει η 
αδικία, τα αθεράπευτα ανθρώπινα πάθη που γεννούν συγκρούσεις και απελ-
πισία. Γράφει στο «Φτωχούλη του Θεού», στα λόγια του αγίου Φραγκίσκου της 
Ασίζης: «το λαμπρότερο πρόσωπο της Ελπίδας είναι ο Θεός. Το λαμπρότερο πρό-
σωπο της Απελπισιάς είναι ο Θεός. Ανάμεσα σε δυο γκρεμούς πετάει και σκουντου-
φλάει η ψυχή μας» (Καζαντζάκης, 2008: 146).

Η καταγραφή των εντυπώσεων από τα ταξίδια του, αυτή την Οδύσσεια, 
που συνιστά το νέο λογοτεχνικό έπος, διαλανθάνει ένας διάχυτος μεταφυσι-
κός σολιψισμός που έχει σχέση με την απελπισία και το μηδέν. Ο μεταφυσικός 
μετεωρισμός και η απελπισία του Καζαντζάκη προέρχεται είτε από το μοναχι-
κό αγώνα του ανθρώπου για να φωτιστεί, είτε από την απιστία των ίδιων των 
χριστιανών, εξαιτίας της διχαστικής ζωής τους από τη διάσταση θεωρίας και 
πράξης. Αυτό συνάγεται και από την εμπειρία που βίωσε στη σπαρασσόμενη 
από τον εμφύλιο Ισπανία.

Ο Καζαντζάκης μεταφέρει τα λόγια του συνομιλητή του Ουναμούνο, βά-
σκου φιλοσόφου, ο οποίος εκφράζει τη βαθειά θεολογική αντίληψη ότι υπάρ-
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χει απιστία ή ημιπιστία στο χριστιανισμό, όπως και οι νηπτικοί Πατέρες σημει-
ώνουν, όταν οι χριστιανοί εμμένουν στη λατρεία των συμβόλων του και στην 
εξωτερική ευσέβεια: «Είμαι απελπισμένος!... Ό,τι γίνεται εδώ, που πολεμούν, σκο-
τώνονται, καιν τις εκκλησίες, κάνουν λιτανείες σηκώνουν κόκκινες σημαίες και λά-
βαρα του Χριστού, νομίζετε πως γίνεται επειδή οι Ισπανοί πιστεύουν; Οι μισοί στη 
θρησκεία του Χριστού κι οι άλλοι μισοί στη θρησκεία του Λένιν; Όχι! Όχι! Ακούστε, 
προσέξτε καλά αυτό που θα σας πω: Όλα αυτά γίνουνται γιατί οι Ισπανοί δεν πιστεύ-
ουν σε τίποτα! Τίποτα! Τίποτα! Είναι ντεσπεράδος» (Καζαντζάκης, 1962: 146). Ντε-
σπεράδος για τον Καζαντζάκη σημαίνει εκείνον που δεν έχει να πιαστεί από τί-
ποτα, που τίποτα δεν πιστεύει, και μη πιστεύοντας κυριεύεται από λύσσα (Τζερ-
μιάς, 2010: 380). Ο μαθητής του Καζαντζάκη Παντελής Πρεβελάκης διαπιστώ-
νει ότι «Ο νέος Οδυσσέας είναι πρώτα απ’ όλα, ένας αντάρτης, ένας υπεράνθρω-
πος, κατά το νιτσεϊκό νόημα. Και συνάμα ένας αντάρτης ξεριζωμένος, και μάλιστα 
ένας desperado» (Τζερμιάς, 2010: 393).

μΕΤΑφυΣΙΚΗ ΗθΙΚΗ-ΑΛΗθΕΙΑ

Ο Καζαντζάκης μπορεί να θεωρηθεί ως μεταφυσικός της διαπολιτισμικό-
τητας και του διακουλτουραλισμού. Επικαλείται πρόσωπα από διαφορετι-
κούς πολιτισμούς που διακρίθηκαν για το μεταφυσικό στοχασμό τους, το 
μυστικισμό ως προσέγγιση της αλήθειας και την αρετή τους. Ο Καζαντζά-
κης ανακαλύπτει την ηθική και την αλήθεια συνδέοντάς την με τα πρόσω-
πα του Αλβέρτου Σβάιτσερ και του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης. Και οι 
δύο κατέχουν τον ακρογωνιαίο φιλοσοφικό λίθο που εδράζεται στην καρ-
διά και μετουσιώνει τη θλιβερή πραγματικότητα της αρρώστιας, της ασχή-
μιας και της αδικίας σε μια «πιο πραγματική πραγματικότητα». Δεν πρόκει-
ται για μονομερές έργο και μέθοδο της λογικής, αλλά για τα δύο παραπά-
νω παραδείγματα -πρότυπα- που αποτέλεσαν, όπως ομολογεί ο Καζαντζά-
κης, τους παρηγορητές στο νεανικό του αγώνα. Ήταν οι αθλητές και ενσαρ-
κωτές των μεταμορφωτικών-πνευματικών- στοιχείων της αγάπης, της επι-
μονής, της υπομονής και της ελπίδας που μετουσιώνουν «τα πιο πρόστυ-
χα μέταλλα σε χρυσάφι, και το χρυσάφι σε πνεύμα» (Καζαντζάκης, 2014: 380-
381). Άνθρωπος και Θεός ενώνονται στην αρετή. Στην Ασκητική του, αυ-
τός που αγωνίζεται, ο «πολεμιστής» είναι ο άρτιος, ο ενάρετος και ακολου-
θεί το πρόσταγμα του Θεού (Καζαντζάκης, 1969: 79).

Η κίνηση προς το Θεό, από τη φυσική στη μεταφυσική συντελείται με 
διάφορους τρόπους όπως, από μια φιλοσοφική σκέψη, έναν ιδεαλισμό, 
ένα στοχασμό ή προβληματισμό. Όλα αυτά συμπυκνώνονται στους συλ-
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λογισμούς του Καζαντζάκη γύρω από τα προβλήματα της Μεταφυσικής της 
Οντολογίας και της Ηθικής. Αναπτύσσονται σε δύο ζεύγη αντιθέτων εννοιών, 
γνώρισμα της αντιφατικής σκέψης του. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι 
έννοιες: ελευθερία, Θεός, Είναι, καλό, ζωή. Ενώ τη δεύτερη αποτελούν οι έν-
νοιες: Μηδέν, κακό, θάνατος (Γραμματάς, 1983: 121, 134). Αξίζει να σημειω-
θεί ότι ο Καζαντζάκης οικοδομεί τη μεταφυσική φιλοσοφική σκέψη του επη-
ρεασμένος από την μπερξονική αντιλογοκρατία, όπου οι έννοιες του Θεού 
και της ελευθερίας βρίσκονται στο επίκεντρο.

Αποκαλεί «θεϊκιά παραφροσύνη» και «απόλυτη ταυτότητα» την αγάπη 
στον πάσχοντα. Α) Επικαλείται τον μουσουλμάνο μυστικό του 9ου αιώνα, Σα-
ρίαλ-Σακαδί που διατυπώνει έναν ορισμό της αγάπης: «Τότε μονάχα δυο αγα-
πιούνται τέλεια, όταν ο ένας φωνάζει τον άλλο: ω εγώ μου!». Μέσα στα πλαίσια 
του «συμπάσχειν», της καλοσύνης και της ευσπλαχνίας παραθέτει την ινδιά-
νικη λέξη «Μέτα». Πρόκειται για τη λέξη-πρόθεση που εκφράζει πιστά το αί-
σθημα που γεννάει ο ανθρώπινος πόνος και πάνω σ’ αυτόν αδελφώνονται 
αυτός που υποφέρει με αυτόν που τον σπλαχνίζεται (Καζαντζάκης, 2014: 378-
379). Β) Αξιοποιώντας την αγιογραφική παραβολή του Μαργαριταριού θε-
ωρεί ως «θεϊκιά παραφροσύνη» τη θυσία για κατάκτηση της αλήθειας που 
συνδέεται με τον «ανηφορικό δρόμο» και το «αδύνατο», το «ανέλπιδο». «Να 
παρατήσεις το στρωτό δρόμο που οδηγάει στην εύκολη ευτυχία και να πάρεις 
τον άγριο ανηφορικό δρόμο, που ανάμεσα σε δυο γκρεμούς, ανεβαίνει στη θεϊ-
κά παραφροσύνη. Να διαλέξεις, με τη θέλησή σου, το αδύνατο» (Καζαντζάκης, 
2014: 380). Με τον ασκητικό αυτό τρόπο ταυτίζει την αλήθεια με το Θεό.. «Ο 
ανήφορος… έχει μιάν κορφή, το Θεό. ο κατήφορος ένα βυθό, την Κόλαση» (Κα-
ζαντζάκης, 2008: 130).

Ο Καζαντζάκης στην Αναφορά του μιλάει για τα πρόσωπα και τα γεγονό-
τα που επηρέασαν περισσότερο τις ιδέες, την πορεία και τη συγγραφή του. 
«Τέσσερα στάθηκαν τ’ αποφασιστικά σκαλοπάτια στο ανηφόρισμά μου, και το 
καθένα φέρνει ένα ιερό όνομα: Χριστός, Βούδας, Λένιν, Οδυσσέας» (Καζαντζά-
κης, 2014: 16). Ο συγγραφέας φαίνεται εμπειρικά να βιώνει το ανηφορικό 
δρόμο για την αλήθεια που ταυτίζεται με την Ανάσταση. Συμβουλεύει τους 
αναγνώστες του  και ορειβάτες προς την κορυφή του Γολγοθά ότι: «η σταύ-
ρωση είναι ο δρόμος της ανάστασης, άλλον δεν έχει» (Καζαντζάκης, 2014: 15). 

Ο υλισμός και ο ατομισμός είναι εμπόδιο για τον Καζαντζάκη για οποια-
δήποτε προσέγγιση της αλήθειας και της μεταφυσικής. Κάνοντας αυτοκριτι-
κή ο ίδιος αναρωτιέται: «στον καιρό του Μαμμωνά και του Μολώχ που ζούμε, 
πώς είναι μπορετό να ξαναπροβάλει στη γης ένας Φτωχούλης του Θεού; Μια τό-
ση αφέλεια, μια τόση αγνότητα;» (Καζαντζάκης, 2014: 378).
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Με τον Καζαντζάκη διαφοροποιείται ο εθισμός της παροντικότητας και 
ο φυσιοκρατικός ρεαλισμός από το πραγματικό και αυθεντικό. Ο Καζαντζά-
κης αναλύει τη μεταφυσική με άξονα την οντολογία κατηγοριοποιώντας 
την σε τρία χρέη που πρέπει να εκπληρώσει ο άνθρωπος:

Α) Συνδέει το πρώτο χρέος του ανθρώπου με την οντολογία και την 
υπαρξιακή αγωνία, αναγνωρίζοντας τα όρια του νου. Δέχεται ότι ο άνθρω-
πος δεν μπορεί να «συλλάβει ποτέ την  ουσία» των πραγμάτων και τον συμ-
βουλεύει, ως προς αυτό, να αποφεύγει τις «μάταιες ανταρσίες».

Β) Το δεύτερο χρέος είναι η ακόρεστη ελευθερία του ανθρώπου να συλ-
λάβει τι κρύβεται πίσω από τα φαινόμενα. Προσεγγίζει τον ορισμό της ελευ-
θερίας με τον ανορθολογισμό και τη θυσία ως πνευματική διαδικασία και 
άσκηση. Τον πνίγουν τα σύνορα, τα όρια της σκέψης με βάση τα φαινόμε-
να. Ως λύση και δεύτερο χρέος προτείνει: «την αγωνία τούτη βαθιά, αιματε-
ρά να τη ζήσεις» (Καζαντζάκης, 1969: 13). Βλέπουμε τον Καζαντζάκη να με-
ταθέτει την εστία της μεταφυσικής στην καρδιά του ανθρώπου. Όπως ση-
μειώνει στην Ασκητική του, η γνώση της ουσίας δεν είναι καρπός της αισθη-
σιοκρατικής αντίληψης, ούτε ορθολογικής ερμηνείας, αλλά υπόθεση της 
καρδιάς. «Ο νους βολεύεται, έχει υπομονή, του αρέσει να παίζει. Μα η καρδιά 
αγριεύει, δεν καταδέχεται αυτή να παίξει, πλαντάει και χιμάει να ξεσκίσει το δί-
χτυ της ανάγκης» (Καζαντζάκης, 1969: 15).

Γ) Το τρίτο χρέος αναφέρεται στην ελευθερία. Ούτε ο νους που ελπίζει 
να υποτάξει τα φαινόμενα, αλλ’ ούτε και η καρδιά που ζητά και ελπίζει να 
βρεί την ουσία υπάρχει αποτέλεσμα. Έτσι θεωρεί την ελπίδα «τον πιο με-
γάλο πειρασμό». Αυτό το τρίτο χρέος είναι συνδεδεμένο με την πολυερμη-
νευμένη φράση: «δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβούμαι τίποτα…, είμαι λεύτερος» 
(Καζαντζάκης, 1961: 21-25). Αυτή η ελευθερία κατά τον Παύλο Τζερμιά δεν 
έχει σχέση με την έννοια της πολιτικής και ατομικής ελευθερίας, αλλά για 
μια στιγμιαία ελευθερία. Σ’ αυτή τη φράση αναπτύχθηκε ο πολυσυζητημέ-
νος μηδενισμός του Καζαντζάκη που ενέχει τη νιτσεϊκή καταγωγή (Τζερ-
μιάς, 2010: 374-375).

Στην έννοια του «χρέους» που συχνά παραθέτει προστίθεται και ένα άλ-
λο χρέος, ο «ανήλεος νόμος» της κυριαρχίας, «ο οποίος στην αρχή μας φαί-
νεται άδικος…, χάρη στο νόμο αυτό η βάρβαρη δύναμη χάνει την παντοδυ-
ναμία της» (Καζαντζάκης, 2014: 416). Έχει δεχθεί επιρροές από τη νιτσεϊκή 
βούληση της επικράτησης, σαν μια ακαταμάχητη εσωτερική τάση, ή από 
τον κοινωνικό δαρβινσιμό (Τζερμιάς, 2010: 297-301).

Ο ανήσυχος καλλιτέχνης δεν συμβιβάζεται με την αλήθεια για τη ζωή 
και το θάνατο που προκύπτει από τις πέντε αισθήσεις του κορμιού. Λα-
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χτάρα του δεν είναι μόνο να συλλάβει τι κρύβεται πίσω από τα φαινόμε-
να, αλλά και ποιες δυνάμεις κρύβουν το μυστήριο του θανάτου και της ζω-
ής. Θεωρεί τη σάρκα και το νου (αισθησιοκρατία, ορθολογισμός) τα εμπό-
δια που στερούν την ένωση της καρδιάς του ανθρώπου με το Θεό (Καζα-
ντζάκης, 1969: 16-19).

Η απόδοση της έννοιας «Μέγας Εκστατικός» στο Θεό δηλώνει ότι ο Κα-
ζαντζάκης είναι μελετητής των πατέρων της Εκκλησίας, των νηπτικών και 
της μυστικής θεολογίας. Γράφει σ’ έναν διάλογο στο έργο του ο «Φτωχού-
λης του Θεού»: «Μη ζητάς το Θεό, αν θες να Τον βρεις.κλείσε τα μάτια σου, αν 
θες να Τον δεις.φράξε τ’ αυτιά σου, να Τον ακούσεις» (Καζαντζάκης, 2008: 32). 
Ο μυστικισμός εστιάζει το κέντρο της λύτρωσης του ανθρώπου στην καρ-
διά, που λυτρώνεται από τα πάθη για να ενωθεί με το Θεό.

Ο Καζαντζάκης γνωρίζοντας τον ανατολικό μυστικισμό επαναλαμβάνει 
τα λόγια του Χριστού και τα προεκτείνει: «μέσα μας είναι η βασιλεία των ου-
ρανών. Δεν υπάρχει πείνα, δίψα, συμφορά. Υπάρχει μονάχα η καρδιά του αν-
θρώπου. αυτή στροβιλίζει το τίποτα και το κάνει ψωμί, νερό κι ευτυχία» (Καζα-
ντζάκης, 2008: 179). Χρησιμοποιεί το μυστικιστικό όρο «έκσταση» για να 
δηλώσει την «αβάσταχτη μακαριότητα», σαν αγγελική μελωδία, που αισθά-
νεται η ψυχή με την αγάπη, ώστε να «ξεκολλάει» από το σώμα (Καζαντζά-
κης, 2014: 380). Η έκσταση ερμηνεύεται ως καρπός της άσκησης εναντίον 
της εμμένειας του ανθρώπου στον κόσμο των παθών. Ταυτίζει την ελευθε-
ρία από τα πάθη με την έκσταση και την αποκάλυψη του Θεού στον έσω άν-
θρωπο (Καζαντζάκης, 1969: 79). Γι’ αυτό η έκσταση δεν μπορεί να κλειστεί 
και να αποτυπωθεί με λόγο. Ψηλαφίζεται, «στερεώνεται» με μύθους, αλλη-
γορίες, παρομοιώσεις, σπάνιες λέξεις, με κραυγές κ.ά. (Καζαντζάκης, 1969: 
59). Στην Ασκητική προβάλλεται η μεταφυσική λογοτεχνία του Καζαντζά-
κη, που ποιητικά μορφοποιεί την εικόνα του Θεού και τον αποκαλεί «Αόρα-
το». Συνιστά μια ασυνειδητοποιημένη δύναμη, «αόρατη ασάλευτη παρου-
σία», «μαχόμενη ουσία», με την οποία έχει χρέος ο άνθρωπος να δώσει νό-
ημα στον υπεράνθρωπο αγώνα! (Καζαντζάκης, 1969: 15, 20).

Ο Καζαντζάκης καταργεί κάθε εγχείρημα ετεροχρονισμού της σχέσης 
του ανθρώπου με το Θεό ή κάθε μορφή τυπολατρίας που εξορίζει το Θεό 
από την πανταχού και διαχρονική παρουσία του στον κόσμο. Τον «Μέγα 
Εκστατικό» δεν τον ψηλαφούμε μόνο στα μεγάλα γεγονότα της ζωής, αλ-
λά και στα απλά και καθημερινά, «σε κάθε στιγμή που περνάει», όπως ο 
παπα-Φώτης του μυθιστορήματος «ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Με τον 
Καζαντζάκη ο ρεαλισμός ως «φυσική» αισθησιογενής πραγματικότητα και 
απόκριση στην αναγκαιότητα μετουσιώνεται με τη μεταφυσική σε αυθεντι-
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κή υπαρξιακή κατάσταση και δίνει άλλη ερμηνεία και προσέγγιση της αλή-
θειας. Γράφει: «Εγώ ζητώ το Θεό στις μεγάλες φοβερές στιγμές. Εσύ μου τον 
δείχνεις σε κάθε στιγμή που περνάει. Εγώ τον ζητώ στον απότομο θάνατο, εσύ 
μου τον φέρνεις στον καθημερινό ταπεινό αγώνα» (Καζαντζάκης, 1974: 379).

Ο Καζαντζάκης μεταφέρεται από το μεταφυσικό ιδεαλισμό στον εσχατο-
λογικό ρεαλισμό αξιοποιώντας ως παραδείγματα τους «φτωχούληδες του 
Θεού», τους «Δον Κιχώτες τ’ ουρανού», όπως κατονομάζει τον Σβάϊτσερ και 
τον Άγιο Φραγκίσκο. «(Οι φτωχούληδες του Θεού) μου έδειξαν πως ο άνθρω-
πος μπορεί και χρέος έχει να φτάσει ως την άκρα του δρόμου που διάλεξε. Ποιος 
ξέρει, μπορεί στην άκρα του δρόμου να συναντηθούν όλοι οι αγωνιστές... Ας εί-
ναι βλογημένοι οι δύο αθλητές (Φραγκίσκος και Σβάϊτσερ), αυτοί μου έμαθαν 
πως μονάχα με την ελπίδα φτάνουμε το ανέλπιδο» (Καζαντζάκης, 2014: 381).

Ο Καζαντζάκης στην αναζήτησή του για την Αλήθεια ελκύεται από το 
πρόσωπο του Βούδα. Στην Αναφορά θυμάται: «χτύπησε στην καρδιά μου 
η ντροπή, ύστερα η συμπόνοια, κι ύστερα ήρθε η αγανάχτηση. Κι απάνω απ’ 
όλα, η ευθύνη», αδελφή του χρέους και έννοια βασική στο σύνολο του έρ-
γου του. Θέλγητρο του συγγραφέα είναι η υπέρβαση του πόνου, της επι-
θυμίας, του φόβου και της ελπίδας, όπως διδάσκει ο βουδισμός. Ωστόσο, 
η βουδική απραξία στάθηκε ανέφικτο να ικανοποιήσει τον ανήσυχο συγ-
γραφέα καθολικά και οριστικά. Τελικά, συμπεραίνεται από το έργο του ότι 
ανάμεσα στο κίτρινο ράσο του Βούδα και στο πρόσωπο του Χριστού, ανά-
μεσα στο βουδισμό που στηρίζεται στη λήθη και διαλαμβάνει τη μεταφυ-
σική σκέψη και στον χριστιανισμό που βασίζεται στη μνήμη διαλαλώντας 
το ευαγγελικό μήνυμα, «ο συγγραφέας τείνει σε μια προσωπική σύλληψη του 
θείου που θεμελιώνεται στο διάλογο του ανθρώπου με το Θεό και πραγματώ-
νεται σε μια δυνάμει θεογονία θεανθρωπικών διαστάσεων» (Γρηγοροπού-
λου, 2014: XXIV).

Σύμφωνα με ερμηνεία των έργων του Καζαντζάκη η μεταφυσική του 
εστιάζεται μεταξύ της υπαρξιακής αγωνίας του να βρει την αλήθεια, το Θεό, 
και της απελπισίας, του τίποτα. Ωστόσο, η ζωή του Καζαντζάκη που εκτυ-
λίσσεται μέσα από αντικατοπτρισμούς θρησκείας και πολιτικής από αμφι-
σβητήσεις που προέρχονται από το ασυνείδητο και τη διαμορφούμενη συ-
νείδηση, από την αναζήτηση ουσίας και οράματος, από την εκκοσμίκευση 
της θρησκείας, από τη διάρρηξη της ενότητας ιδεολογίας και πράξης ή της 
κυριαρχίας του υλοκεντρισμού, τού δημιουργούν έναν μεταφυσικό μετεω-
ρισμό ακοίμητο μέχρι το τέλος του.

Διαμορφώνει συνείδηση από το διαγενεαλογικό δένδρο των προγόνων, 
ακολουθώντας τη μέθοδό τους. Αυτό θεωρεί ως χρέος του ανθρώπου: να 
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φιλιώσει μέσα του τους προγόνους, ν’ ανέβει από το σκοτάδι στο φως, να 
βρει διέξοδο στη μεταφυσική αγωνία και την ενόρμηση του θανάτου. Ο 
Καζαντζάκης στον επίλογο του έργου του «Αναφορά στον Γκρέκο» γράφει 
ένα γράμμα στον πρόγονό του Ελ Γκρέκο με τον οποίο συνομιλεί σε ένα 
όνειρο. Ο Καζαντζάκης τον ρωτάει αν μπορεί να γλυκάνει λίγο το χρέος του 
ανθρώπου απέναντι στο Θεό και την αλήθεια. Τότε ο πρόγονός του ζητά-
ει να διαλέξει ανάμεσα σε τρεις προσευχές που είναι αντίστοιχες σε τριών 
λογιών ψυχές: α) Δοξάρι είμαι στα χέρια σου, Κύριε. Τέντωσέ με να μη σα-
πίσω, β) Μη με παρατεντώσεις, Κύριε, θα σπάσω, γ) Παρατέντωσέ με, Κύ-
ριε, κι ας σπάσω! Ο Καζαντζάκης όπως αποδεικνύεται από τη ζωή και το 
έργο του διάλεξε την τρίτη προσευχή και επέλεξε ν’ αγωνιστεί κι ας έτριζε 
το δοξάρι στα χέρια μιας μεγάλης και αγνής δύναμης. Τελειώνει τον επίλο-
γό του αναρωτώμενος: «Νίκησα; Νικήθηκα; Τούτο μονάχα ξέρω: είμαι γεμά-
τος πληγές και στέκουμαι όρθιος» και προς τον πρόγονό του λέει: «τέλεψε η 
μάχη να ξαπλώσω δίπλα σου, να γίνω χώμα δίπλα σου, να περιμένουμε μαζί κι 
οι δυο τη Δευτέρα Παρουσία» (Καζαντζάκης, 2014: 505-506).

Έτσι, δίνει αποκαλυπτικό και προγονικό νόημα στην ελευθερία: ο άνθρω-
πος που αξιώθηκε να «μπει στο εργαστήρι του Θεού», τον κόσμο, «όσο πιο 
πολλή σάρκα μετουσιώνει σε αγάπη, σε παλικαριά κι ελευτερία, τόσο περισσό-
τερο, γίνεται Γιος του Θεού» (Καζαντζάκης, 2014: 25). 

Ωστόσο, ο Καζαντζάκης, εκφράζοντας την ανθρωπινότητά του και το 
ατιθάσευτο πνεύμα του προσπαθεί να βρει την αλήθεια μεταξύ ορθολογι-
σμού και ανορθολογισμού, πίστης και υπαρξιακής αγωνίας, θρησκείας, με-
ταφυσικής και αποκάλυψης. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί λογοτέχνης, 
ποιητής, οντολόγος, μεταφυσικός φιλόσοφος και θρησκειολόγος, ανατρε-
πτικός του κάθε κακού κατεστημένου. Αναρωτιέται προς το τέλος του βί-
ου του τι είναι Θεός: είναι χίμαιρα ή ελπίδα, βεβαιότητα ή αβεβαιότητα; 
Για το τραγικό αυτό ερώτημα εξομολογείται ότι στο μακρόχρονο αγώνα 
του εναλλασσόταν η απάντηση εξαιτίας των πνευματικών του διακυμάν-
σεων: δηλαδή, «της παλληκαριάς, της εμπιστοσύνης ή της αποκαρδίωσης 
που ένιωθε στοχαζόμενη το Θεό, η ψυχή του». Όμως, για ένα ήταν βέβαιος, 
όπως ομολογεί: «Πως ένας δρόμος, ένας μονάχα, οδηγάει στο Θεό, ο ανήφο-
ρος. Ποτέ ο κατήφορος, ποτέ ο δρόμος ο στρωτός. ο ανήφορος μονάχα» (Κα-
ζαντζάκης, 2014: 477).
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abstract

La recherché a l’ oevre de Kazantzakis répondre aux questions sur 
l’universalité de l’existence humaine. Kazantzakis avec la complexité et 
l’incohérence de son pense est un chasseur infatigable de la vérité de son 
enfance à la maturité tardive. Contribue à la réflexion pédagogique en 
cherchant à mettre les valeurs de la vie et la formation de la personnalité. 
Kazantzakis avec sa pensée révèle la lute humaine pour la conscience de soi 
et de l’angoisse existentielle. L’auteur leader relie uniquement la physique 
avec la métaphysique. Ceci est le processus de découverte de la substance d’ 
«être» et la nature de la réalité. Une partie importante dans la vie et dans la 
réflexion de Kazantzakis occupe sa quête de la vérité complète et absolue. 
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Η ποίηση ως βασική πηγή ηθικής ανάπτυξης: 
Διδασκαλία και σύγχρονο σχολείο

Χριστίνα Κουτούβελα, Γιώργος Κουτούβελας

ΕΙΣΑΓωΓΗ 

Είναι γεγονός πως η ποίηση καλύπτει εύρος θεματικών, τέτοιο που να απο-
τολμά κανείς να μιλά για μια καθολικότητα της ποίησης ως τέχνης, η οποία 
απελευθερώνει, λυτρώνει, ασκεί κριτικά και αποκαθιστά.

Υπό μια τέτοια συλλογιστική κρίνεται αναγκαία η προσέγγιση της ποίη-
σης στο σχολείο, ειδικά, όταν, στη σύγχρονη εποχή της κρίσης, παρατηρεί-
ται εκφυλισμός των ηθικών αξιών και μετατόπιση των ανθρωπιστικών πυ-
λώνων της εκπαίδευσης.    

Εντός ενός τέτοιου θεωρητικού πλαισίου, κρίνεται τόσο αναγκαίος όσο 
και επίκαιρος ο ανοιχτός διάλογος πάνω στον ρόλο της ποίησης ως θεματο-
φύλακα μιας «ηθικής του ανθρωπισμού», και, συνακόλουθα, στη θέση της ως 
διδακτικού αντικειμένου στο σχολείο, καθώς ένας τέτοιος διάλογος δύναται 
να υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό ενδεχόμενες βελτιωτικές αλλαγές στον εκ-
παιδευτικό χώρο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία εγείρονται ζητή-
ματα ποιότητας στην εκπαίδευση.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόσφατη έκθεσή της «Διασφαλί-
ζοντας την Ποιότητα στην Εκπαίδευση» (“Assuring Quality in Education”) δείχνει 
να ταυτίζει την έννοια της «ποιότητας στην εκπαίδευση» και της διασφάλισής 
της με τις πολιτικές και τις προσεγγίσεις που αφορούν την αξιολόγηση πρα-
κτικών και διαδικασιών (European Comission, 2015), παραμερίζοντας εκδο-
χές της «ποιότητας στην εκπαίδευση» που ταυτίζονται με την προαγωγή συ-
γκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών, όπως είναι η διδασκαλία της ποίησης.  

Μέσα από την παρούσα μελέτη αναδεικνύεται η ποίηση ως καίριο διδα-
κτικό αντικείμενο, ενώ συγχρόνως προτείνονται ποιήματα και ποιητές, ως εν-
δεικτικά παραδείγματα προς μία κατεύθυνση, όπου η τέχνη δεν μιμείται τη 
ζωή, αλλά τη διαμορφώνει, συναισθηματικά και λογικά.

Βασικό περιορισμό μας στο πλαίσιο αυτό αποτελεί πως οι θέσεις τις οποί-
ες θα εκθέσουμε στο παρόν κείμενο αφορούν στην αντίληψη που θέλει την 
εκπαίδευση και τη λογοτεχνία να έχoυν ως επίκεντρό τους τον άνθρωπο τό-
σο ως κοινωνικό όσο και ως πολιτικό ον. 
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Η πΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΗθΙΚΗ: ΑπΟ ΤΟΝ 20Ο ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙωΝΑ

Θα ξεκινήσουμε με μία αναφορά στη μεταπολεμική ποίηση. Εμβληματικοί εκ-
πρόσωποι της αντιστασιακής-κοινωνικής ποίησης αυτής της γενιάς, μεταξύ 
άλλων, υπήρξαν και οι: Αναγνωστάκης, Λειβαδίτης, Κατσαρός, Αλεξάνδρου.     

Η μεταπολεμική ποίηση αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί μέχρι σήμε-
ρα, σημείο αναφοράς τόσο στα εκπαιδευτικά όσο και στα πολιτιστικά δρώ-
μενα. Βασική αιτία για αυτό κρίνεται η ιστορική και η κοινωνική συνείδηση 
των παραπάνω ποιητών και ο τρόπος με τον οποίο μετουσίωσαν τα ορά-
ματα, τις προσδοκίες και τις εμπειρίες τους σε ποίηση. Ως γνωστόν, οι μετα-
πολεμικοί ποιητές έζησαν και έδρασαν πλαισιωμένοι από τις πλέον «τρικυ-
μιώδεις» συγκυρίες της σύγχρονης ιστορίας μας. Προσδοκία τους δεν ήταν 
άλλη από τον οραματισμό ενός διαφορετικού κόσμου, πιο δίκαιου, πιο ηθι-
κού, που να απαντά στις εσωτερικές και εξωτερικές ανάγκες και ανησυχί-
ες όλων των ανθρώπων. Χαρακτηριστικοί είναι οι στίχοι του Τάσου Λειβα-
δίτη από το ποίημα «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος»: 

«Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος δεν θα πάψεις ούτε στιγμή ν’ αγω-
νίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκιο… αν θέλεις να λέγεσαι άνθρω-
πος μπορεί να χρειαστεί να αφήσεις τη μάνα σου… μπορεί να χρεια-
στεί να σε κλείσουν φυλακή…». (Λειβαδίτης, 1978: 121)

Λαμβάνοντας υπόψιν τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις της περιόδου 
1952-1990 (περίοδος στην οποία δραστηριοποιήθηκε λογοτεχνικά ο Λειβα-
δίτης) παραμένει αξιοθαύμαστο το γεγονός της επιμονής του ποιητή πάνω 
στο αξιακό του πλαίσιο και της «υπακοής» στις επιταγές της συνείδησής του. 
Όπως άλλωστε επισημαίνει ο Νούτσος, σημειώνοντας για τον τελευταίο τό-
μο της ποίησης του Λειβαδίτη: «…δεν εμφανίζεται κάποια νέα περίοδος της 
ποιητικής δημιουργίας του Λειβαδίτη, εφόσον… διαγράφεται ευκρινώς η πολι-
τική με επίκεντρο την ανθρωπολογία και την υπέρβαση». (Νούτσος, 2008: 81)     

Στις λογοτεχνικές γενιές που ακολούθησαν παρατηρήθηκε και επιση-
μαίνεται η απόκλιση από το αξιακό πλαίσιο της πρώτης μεταπολεμικής γε-
νιάς, γεγονός το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο τόσο με τις πολιτικές 
εξελίξεις όσο και με τις ευρύτερες κοινωνικές διεργασίες. 

Ξεκινώντας από τους ποιητές της β’ μεταπολεμικής γενιάς εντοπίζεται η 
κλίση προς μια πιο εσωστρεφή γραφή, η οποία εκδηλώνεται στα έργα των 
ποιητών αυτής της γενιάς μέσω των εκπεφρασμένων ιδιαίτερων ερεθισμά-
των και προσωπικών βιωμάτων τα οποία δύνανται να αποκτήσουν, συγκυ-
ριακά, κάποιο κοινωνικό ή πολιτικό πρόσημο. Οι στίχοι της Δημουλά από 
τη συλλογή «Επί τα ίχνη», αποτελούν ένδειξη των παραπάνω: 
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«…και λέω τώρα θα μεθύσει αυτός ο νόμος και θα γίνει στίχος, τώ-
ρα θα επέλθει το πρόσωπό σου – «κατά τα κεκανονισμένα» πάντο-
τε». (Δημουλά, 1998: 106)

Εκπρόσωποι αυτής της γενιάς, μεταξύ άλλων, είναι και οι: Πρόδρομος 
Μάρκογλου, Μάρκος Μέσκος, Τάσος Δενέγρης, Λουκάς Κούσουλας, Κική 
Δημουλά, Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ. 

Στις γενιές που ακολούθησαν συνεχίζεται αυτή η απόκλιση με χαρακτη-
ριστικότερη τη γενιά του ’70. Η γενιά αυτή, αποκαλούμενη ενίοτε, τρίτη με-
ταπολεμική γενιά και «γενιά της αμφισβήτησης» στάθηκε με κριτική διάθε-
ση απέναντι στις προηγούμενες γενιές και κυρίως στην πρώτη μεταπολε-
μική γενιά, αμφισβήτησε τις αντιλήψεις των οποίων ήταν φορείς οι εκπρό-
σωποί τους. Αμφισβητήθηκαν οι σαφείς ιδεολογικοί προσανατολισμοί και 
η «κατεστημένη» ηθική αντίληψη. Τους ποιητές της γενιάς του ’70 διακα-
τέχει ο υπαινικτικός και ο ειρωνικός λόγος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι 
στίχοι του ποιητή Γιάννη Κοντού από την ποιητική συλλογή «Φωτοτυπίες»: 

«Μα τι να σου κάνω εγώ και το τσιγάρο μου – με το ζόρι έμαθε να 
συλλαβίζει τη σιωπή σ’ αυτή την κάθετη οργάνωση. Με τις φωνές 
δεν γίνεται τίποτα· μόνο ξυπνάς τους χαφιέδες» (Κοντός, 2013: 102).

Ο Βασίλης Στεριάδης αναφερόμενος στην ποίηση του Κοντού αναφέ-
ρει μεταξύ άλλων: «Από τα «Απρόοπτα» (1975) ... ο κοινωνικός χώρος περισ-
σότερο υποδηλώνεται παρά αναφέρεται, όλο λιγοστεύουν οι σαφείς αναγωγές 
στις κοινωνικές και πολιτικές δομές, η υποβολή τους γίνεται με λίγες αιχμές....» 
(Στεριάδης, 2004: 145).

Η προσωπική συνείδηση των ποιητών του ’70, η οποία άφησε το στίγμα 
της μέσω αυτο-αναφορικών εκφραστικών μέσων έρχεται να καλύψει, κα-
τά κάποιον τρόπο, το κενό το οποίο επεβλήθη από την «ήττα» των κοινω-
νικών αγώνων όπως αυτοί αναδείχθηκαν και μέσα από τα έργα των μετα-
πολεμικών ποιητών. Βέβαια, η απογοήτευση για αυτή την ήττα εντοπίζεται 
συχνά, και ενίοτε παρουσιάζεται έκδηλη στην ποίηση της γενιάς του ’70. Ο 
Λευτέρης Πούλιος στην ποιητική συλλογή «Ο γυμνός ομιλητής» σημειώνει: 

«Στέλνω ένα καρτ ποστάλ στο μέλλον γραμμένο με αίμα, από τρε-
μάμενο χέρι, με γραμματόσημο την πανάρχαια αυτή εποχή» (Πού-
λιος, 1977: 63).

Η συλλογική συνείδηση, έννοια-κλειδί για τους ποιητές της πρώτης με-
ταπολεμικής γενιάς, «αντικαταστάθηκε» στις μεταγενέστερες γενιές με μία 
πιο «ιδιωτική» αντίληψη του κόσμου. Κυριαρχούν οι ιδιαίτερες απόψεις και 
τα προσωπικά οράματα, τα οποία αποκλίνουν, μεν, αξιακά από εκείνα των 
μεταπολεμικών ποιητών χωρίς όμως να ζημιώνεται το επίπεδο της ηθικής 



846

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Λογοτεχνία και Παιδεία

τους υπόστασης, καθώς το αυτο-αναφορικό στοιχείο αποτέλεσε εργαλείο 
τόσο για την κατανόηση και αποπεράτωση των προσωπικών βιωμάτων όσο 
και του κοινωνικού γίγνεσθαι. Όπως αναφέρει η Έλενα Χουζούρη: «οι ποι-
ητές της γενιάς αυτής… πέρασαν την εφηβική τους ηλικία σε εποχές βαθύτα-
των ρωγμών σε ιδεολογικά πρότυπα και σύμβολα παραδεδεγμένα και αναμφι-
σβήτητα… βεβαίως δεν ήταν μετέωροι… γιατί τα παραδοσιακά οράματα ζω-
ής, όπως και η καθημερινή βίωσή τους, έστω και διαψευσμένη, λειτουργούσε 
εν δυνάμει γύρω τους». (Χουζούρη, 2004: 182)

Ενδεικτικά αναφέρονται ως εκπρόσωποι των ποιητών της γενιάς του ’70 
οι: Κοντός, Στεριάδης, Χατζιδάκι, Βέης, Σιώτης, Χιόνης, Βαγενάς, Πούλιος, 
Βαρβέρης, Μαστοράκη. 

Στους ποιητές που ακολούθησαν, χρονολογικά, εκείνους της γενιάς του 
’70, έχουν δοθεί οι ονομασίες: γενιά του ’80 και γενιά του «ιδιωτικού ορά-
ματος». Ενδεικτικά αναφέρονται οι: Γκιμοσούλης, Λάγιος, Μπλάνας, Κοσμό-
πουλος, Σερέφας, Καναβούρης, Καψάλης. Οι ποιητές αυτοί «βυθίστηκαν» 
ακόμη περισσότερο στην εσωστρέφεια που διακατείχε τη β’ μεταπολεμική 
γενιά και εν συνεχεία τη γενιά του ’70. Όμως οι προσπάθειες οι οποίες απο-
σκοπούσαν στο να δομηθεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εκ του οποίου θα 
τεκμηριωνόταν το σύνολο αυτών των ποιητών ως «γενιά», με συγκεκριμέ-
να δομικά χαρακτηριστικά, φαίνεται, μέχρι σήμερα, πως δεν είναι επιτυχής. 
Δομική αδυναμία την οποία επισημαίνει ο Βούλγαρης μιλώντας για: «αδυ-
ναμία δομική, διαρκής και γενικευμένη, κοινών εκφραστικών τρόπων, πεδίων 
επικοινωνίας, συνάψεων σταθερών και πρωτότυπων, εν τέλει κοινού πολιτισμι-
κού ορίζοντα και “παραδείγματος” ποιητικού, δεν είναι, έστω σε τελευταία ανά-
λυση, συνθήκη αναγνωριστική, ίσως και προσδιοριστική» (Βούλγαρης, 2000).

Πλέον υποστηρίζεται και διατυπώνεται η άποψη ολοένα και περισσότε-
ρο, πως, αν κοιτάξουμε την λογοτεχνία με πιο ευρεία «ματιά», δηλαδή πέρα 
από τα στεγανά μιας θεωρητικής κατασκευής η οποία βασίζεται κατά κύ-
ριο λόγο σε χρονολογικά κριτήρια, θα μπορούσε να συγκαταλεχθεί: η λε-
γόμενη ως γενιά του ’80 και οι υπόλοιπες ποιητικές ομάδες που παρουσι-
άστηκαν στα γράμματα έως το έτος 1999 μαζί με τη γενιά του ’70. Αυτή η 
αντίληψη δημιουργεί, αν μη τι άλλο, μια πιο καθαρή - πιο εναρμονισμένη 
εικόνα τόσο για την ποίηση αυτής της περιόδου όσο και για τις επικρατού-
σες αντιλήψεις περί ηθικής και άλλων ιδιαίτερων γνωρισμάτων όπως αυτά 
εκφράστηκαν και αποτυπώθηκαν στα έργα των προαναφερθέντων ποιη-
τών. Ο Ζήρας διαπιστώνει για τους ποιητές του ’70 πως: α) «χωρίς να έχουμε 
κορυφαίες περιπτώσεις, έχουμε πολλούς καλούς ποιητές» (Χουζούρη, 2004: 
182). Διαπίστωση η οποία ανταποκρίνεται και στους ποιητές του ’80, β) «η 
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ύπαρξη κοινών παρανομαστών δεν νομιμοποιούν τον όρο “γενιά της αμφι-
σβήτησης”» (Χουζούρη, 2004: 184). Αντιστοίχως, το ίδιο συμπεραίνεται για 
τους ποιητές του ’80 και τον όρο “γενιά του ιδιωτικού οράματος”. Οι επιση-
μάνσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη δυναμική αν ληφθούν υπόψιν οι ομοιό-
τητες που αφορούν στο ευρύτερο αξιακό πλαίσιο μέσω του οποίου προσ-
διορίστηκε το «πνεύμα» των έργων των παραπάνω ποιητών.    

Αν και κρίνεται πως είναι πολύ νωρίς ακόμη για να υπάρξουν απόλυτα 
έγκυρες αναφορές για τους ποιητές οι οποίοι παρουσιάστηκαν στα γράμ-
ματα από το έτος 2000 και μετά, πάραυτα, αξίζει να σημειωθεί πως έχει ήδη 
παρατηρηθεί στο υποκείμενο ένα σημαντικό έλλειμμα αναφορών στις προ-
ηγούμενες λογοτεχνικές γενεές. Όπως σημειώνει ο Μπλάνας στην εισαγω-
γή της ανθολογίας «30 έως 30, ένα τοπίο της νέας ποίησης»: «Οι περισσότε-
ροι ή όλοι, στα περισσότερα κείμενά τους, δεν αναφέρονται σε τίποτα προη-
γούμενο, δεν χρησιμοποιούν τίποτα με αναγνωρίσιμο τρόπο... θεωρώ προφα-
νές το γεγονός πως οι ποιητές μας προτίθενται να παραμείνουν πάση θυσία οι 
εαυτοί τους…» (Μπλάνας, 2010: 12).

Οι διεργασίες που πραγματοποιούνται στο παρόν δημιουργούν, αν όχι 
κάτι παραπάνω, την αίσθηση μιας καινούργιας αρχής∙ γεγονός το οποίο σε 
συσχετισμό με τη χρονολογική συγκυρία μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσου-
με, τουλάχιστον για ευκολία, τον όρο: «γενιά του μηδενός» όταν αναφερόμα-
στε στους ποιητές που παρουσιάστηκαν από το έτος 2000 έως και το 2010.  

Αν αυτή η αρχή δύναται να θέσει τα θεμέλια για τον επαναπροσδιορι-
σμό των ηθικών αξιών και τη συνεπή εκπροσώπησή τους από τους νέους 
ποιητές, τόσο μέσα από τα έργα τους όσο και με την γενικότερη στάση τους 
απέναντι στις υπάρχουσες προκλήσεις, απομένει να το δούμε.    

Μέσω αυτής της ταχείας ανασκόπησης του «ορίζοντα» της ελληνικής 
ποίησης από τα μέσα του 20ου μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα συμπεραίνε-
ται πως το λογοτεχνικό φαινόμενο κινείται σε παράλληλη πορεία με τους 
πολιτικούς μετασχηματισμούς και τις διακυμάνσεις που συν-διαμορφώ-
νουν και αναδιαμορφώνουν τις ηθικές αξίες ενός κοινωνικού συνόλου. Αυ-
τό ως γεγονός αποτελεί σοβαρή ένδειξη, αν μη τι άλλο, του αλληλένδετου 
χαρακτήρα της κοινωνικής πραγματικότητας με την αντίστοιχη, χρονολο-
γικά, λογοτεχνική παραγωγή.    

Ο Μαρωνίτης σημειώνει για το ζήτημα της ηθικής της ποίησης της 1ης 
μεταπολεμικής γενιάς πως αποτέλεσε: «μια νέα ποιητική ηθική, που προκύ-
πτει από τη συμπλοκή ποιητικής πράξης και πολιτικής δράσης» (Παπαγεωρ-
γίου, 1989: 48). Ο Παπαγεωργίου σημειώνει αντίστοιχα για τους ποιητές 
του ’70 πως: «είναι, τουλάχιστον στην πλειονότητά τους, άστεγοι ιδεολογικά, 
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με συνέπεια ορισμένα από τα κυρίαρχα γνωρισματικά στοιχεία της μεταπολε-
μικής ποίησης, χωρίς να αγνοούνται, συνειδητά να παραμερίζονται ή να αντι-
καθίστανται» (Παπαγεωργίου, 1989: 73).

Αυτή η απόκλιση, έστω και συνειδητή, από το αξιακό πλαίσιο της 1ης με-
ταπολεμικής γενιάς, μπορεί να γίνει αντιληπτή, είτε, ως μία διαδικασία ηθι-
κής παρακμής και πνευματικής κατάρρευσης, είτε ως μία διαδικασία μετά-
βασης από μία «αποτυχημένη» κατάσταση σε κάποια άλλη, διαφορετική 
μεν, αλλά αντίστοιχα αξιόλογη ως προς τις ηθικές της προεκτάσεις. Μέχρι 
σήμερα δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία από τις δύο υποθέσεις αν και φαίνεται 
πως στο έμμεσο, έστω, μέλλον, αυτό, θα πραγματοποιηθεί.

Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ωΣ πΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤωΝ ΣΧΟΛΕΙωΝ: ΛΟΓΟΣ 
ΚΑΙ ΑξΙΑΚΗ ΑΝΑπΤΥξΗ  

Όπως γίνεται φανερό από όσα προηγήθηκαν και ανεξάρτητα από τη θέση 
που παίρνει κανείς απέναντι στις τοποθετήσεις περί «πνευματικής κατάρ-
ρευσης» ή περί «μετάβασης από μία κατάσταση σε μια άλλη αντίστοιχα αξι-
όλογη ως προς τις ηθικές της προεκτάσεις» η ηθική και αξιακή προσπέλα-
ση της πνευματικής δημιουργίας, όπως και αν ορίζεται ανά γενιά, υφίστα-
ται και αποτελεί προϋπόθεση της ποιητικής δημιουργίας όπως αυτή εμφα-
νίζεται από τα μέσα του 20ου αιώνα.

Υπό την παραδοχή πως στους καιρούς μας η έννοια της αξίας, πόσο μάλ-
λον της ηθικής, αποτελεί έννοια που έχει δεχτεί κακοποίηση (Μααλούφ, 
2016: 67) και, συγχρόνως, υπό τη θεώρηση των Επιστημών της Αγωγής ως 
αρωγών στη διαμόρφωση ήθους και σμίλευση αξιών, το δεύτερο ερώτημα 
που τίθεται είναι το εάν υπάρχει «χώρος» στην εκπαίδευση για την ηθική 
θεώρηση της ποίησης ως διδακτικού αντικειμένου στο σύγχρονο σχολείο.

Είναι γεγονός πως η λογοτεχνία ως διδακτικό αντικείμενο προσελκύει 
τους μαθητές συνιστώντας μια ευχάριστη μαθησιακή εμπειρία. Τα παραμύ-
θια, για παράδειγμα, διανοίγοντας έναν κόσμο πέρα από ό, τι η πραγματι-
κότητα προϋποθέτει, διεγείρουν τη φαντασία, συγκρούονται με το αληθι-
νό, δέχονται το αδύνατο ως δυνατό και κυρίως εμφανίζουν αφηγηματικά 
κενά τα οποία καλούνται να καλύψουν με τρόπο προσωπικό οι αναγνώστες 
(Μαλαφάντης, 2011: 183). Πολλές, έτσι, αφηγήσεις στο πλαίσιο του παρα-
μυθιού ή του μύθου νοηματοδοτούνται μέσα από την εκάστοτε αναγνω-
στική πρόσληψη από την οποία εξαρτάται και η στάση του παιδιού απένα-
ντι στην ιστορία. Ειδικά σε εποχές, όπως η δική μας, κατά τις οποίες υπάρχει 
η τάση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδιά, να συμπεριφερόμαστε σαν να 
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μην υφίσταται η σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου, τέτοιες αφηγήσεις, που 
αποκαλύπτουν τον αναπόφευκτο αγώνα ενάντια στις κακουχίες της ζωής 
ως συστατικό στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης, κρίνονται υψηλής εκπαι-
δευτικής σημασίας (Κοντάκος, 2011: 189).

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με την ανάγνωση ποίησης. Ωστόσο, η διαφο-
ρά έγκειται στο ότι στην περίπτωση του παραμυθιού το παιδί συγκινείται 
όχι από τις ηθικές αιχμές νοούμενες ως περιεχόμενα αλλά από τους ίδιους 
τους πρωταγωνιστές (Κοντάκος, 2011: 189), ενώ στην περίπτωση της ποί-
ησης αυτό που μπορεί να την κάνει ελκυστική και να κινητοποιήσει νου και 
συναίσθημα είναι η ίδια, κατά κύριο λόγο, η αξιακή αιχμή, νοούμενη δηλα-
δή ως περιεχόμενο.

Και ενώ οι φανταστικές αφηγήσεις, σε όποια μορφή και αν εκδηλώνο-
νται, παρουσιάζουν μια πολύ σημαντική κοινωνικο-ποιητική και ηθικο-ποι-
ητική δύναμη, διαδραματίζουν τελικά δευτερεύοντα ρόλο στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία, καθώς συχνά θεωρείται πως καθυστερούν την ανάπτυξη 
των ορθολογικών και γνωστικών διαδικασιών (Κοντάκος, 2011: 318), δια-
δικασιών που τίθενται σε προτεραιότητα στο όνομα της αποτελεσματικό-
τητας και της ποιότητας των εκπαιδευτικών πρακτικών λόγω του μετρήσι-
μου και χρηστικού χαρακτήρα τους.

Σε μια τέτοια σύλληψη της πραγματικότητας υπάρχουν, ωστόσο, πολ-
λοί κίνδυνοι, τόσο πραγματικοί όσο και δυνητικοί. Οι υπέρμαχοι μιας τέ-
τοιας πολιτικού περιεχομένου σύλληψης πιστεύουν πως η πραγματικότη-
τα δύναται να προσεγγιστεί μόνο μέσα από λογικά, συστηματικά και χρη-
στικά βήματα, απομακρυσμένα από την κίνηση του συναισθήματος, ενώ 
συγχρόνως υπογραμμίζουν πως ερωτήματα που αφορούν το καλό ή το κα-
κό είναι μη συσχετιζόμενα με επιστημονικές περιοχές, όπως τα μαθηματι-
κά και η λογική (Blake, 1992: 16). Ο Blake (1992: 16) εύστοχα επισημαίνει: 
«Μπορεί ακόμα να πιστεύουν πως αφού η θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου 
συνιστά το αποδεκτό παράδειγμα για την ανθρώπινη ύπαρξη, η σύλληψή του 
περί επιβίωσης του ισχυρότερου πρέπει επίσης να ισχύει και για την κοινωνία».

Στην ποίηση είναι γεγονός ότι η προαγωγή του λόγου και των γνωστι-
κών διαδικασιών συνυπάρχει με την κοινωνικο-ποιητική και ηθικο-ποιητι-
κή δύναμή της. Άλλωστε η ποίηση δεν αποτελεί ένα προϊόν απλώς έμπνευ-
σης αλλά απαιτεί σκληρή δουλειά εκ μέρους του δημιουργού, κάτι το οποίο 
συνεπάγεται ανάλογες προσπάθειες από την πλευρά του αναγνώστη (Κα-
πλάνη, 2006: 365). Η ποίηση καλλιεργώντας την έννοια της δυνατότητας 
κινητοποιεί τον αναγνώστη τόσο ως συγκινησιακό υποκείμενο όσο και ως 
υποκείμενο γνώσης ωθώντας σε μια προσωπική σύνθεση ανακατασκευής 
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και συγκρότησης (Καλογήρου & Λαλαγιάννη, 2005: 47). Σύμφωνα με τον 
Blake (1992: 18) «η ποίηση συνιστά καθολικό τρόπο γνώσης: κάθε κουλτούρα 
έχει έναν κώδικα δράσεων, οδηγιών συμπεριφοράς, κριτηρίων περί καλού και 
κακού. Μέσα από την ποίηση οι άνθρωποι μαθαίνουν τους οδηγούς που περι-
γράφουν την προσωπική και συλλογική συμπεριφορά».

Υπό την παραπάνω συλλογιστική αίρονται οι σχετικές ή απόλυτες αμφι-
βολίες που συχνά διατυπώνουν ορισμένοι παιδαγωγοί αναφερόμενοι στην 
παιδαγωγική αξία της και στην προτεραιότητά της ως διδακτικού αντικει-
μένου στα σχολεία.

Η διδασκαλία και η προσέγγιση της ποίησης εντός της σχολικής τάξης 
αποτελεί τελικά μια πολυπρισματική κατάσταση η οποία προωθεί τόσο με-
τρήσιμα όσο και μη μετρήσιμα αποτελέσματα, σε κάθε περίπτωση ωστό-
σο, χρηστικά και πολύτιμα.

Στο πλαίσιο της θεωρητικής αυτής μελέτης επεξεργαζόμαστε μέρος 
εκείνων των μη μετρήσιμων στοιχείων τα οποία υφίστανται και χρειάζο-
νται ανάπτυξη: των ηθικών αξιών.

ΗθΙΚΗ ΑΝΑπΤΥξΗ ΜΕΣΑ ΑπΟ ΤΗΝ πΟΙΗΣΗ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Μέσα από μια σύντομη ανάπτυξη της αξιακής και ηθικής προσπέλασης 
της ποιητικής δημιουργίας και της διερεύνησης του υφιστάμενου «χώρου» 
εντός του σύγχρονου σχολείου για την προσέγγιση της ποίησης ως διδακτι-
κού αντικειμένου υπό το πρίσμα της αξιακής θεώρησής της, το τρίτο μέρος 
της παρούσας μελέτης αφορά τη διδασκαλία της ποίησης ως ηθικο-ποιη-
τικής δύναμης εντός της σχολικής τάξης μέσα από τη διέγερση συναισθη-
μάτων και την κινητοποίηση της λογικής.

Εξαιτίας, ωστόσο, του ότι οι αξίες συνιστούν από τη μια αυθύπαρκτες 
ουσίες, που όμως δεν φέρουν χαρακτήρα νόμων και εντολών, και από την 
άλλη δεν μένουν αναλλοίωτες, αφού η ομαδική ηθική συνείδηση μεταλλάσ-
σεται λαμβάνοντας νέα περιεχόμενα (Παπανούτσος, 1995: 384), στο πλαί-
σιο της μελέτης αυτής επικεντρωνόμαστε στον ρόλο της ποίησης ως θεμα-
τοφύλακα μιας «ηθικής του ανθρωπισμού» που, ιδιαίτερα στις μέρες μας, 
είναι επίκαιρη και αναγκαία τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Συχνά, η ποίηση διδάσκεται περισσότερο ως ένα σώμα αποδεκτών κει-
μένων το νόημα των οποίων θα αποκαλύψει ο εκπαιδευτικός στους μαθη-
τές. Ακόμα και στην περίπτωση που επιτρέπεται στους μαθητές να ερμη-
νεύσουν το κείμενο, αναμένεται από εκείνους να «βρουν» το κρυμμένο μή-
νυμα εντός του ποιήματος μέσα από λογική και συστηματική ανάλυση. Η 
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ποίηση, όμως, είναι κάτι παραπάνω από τεχνική κατασκευή (Blake, 1992: 
17) και επομένως είναι κάτι παραπάνω από μηνύματα που περιμένουν την 
αποκωδικοποίησή τους από τον αναγνώστη. Στην ποίηση, όπως είδαμε, 
συναντώνται αξίες ηθικές οι οποίες, στον βαθμό που επιθυμεί κανείς να τις 
επεξεργαστεί κριτικά, διανοίγουν δρόμους ανάπτυξης μιας ανθρωπιστικής 
ηθικής στα νεαρά άτομα, μιας ηθικής με πολιτικό και κοινωνικό αντίκτυπο 
κινητοποιώντας και διεγείροντας τόσο τη λογική όσο και τα συναισθήματα.

Η επιλογή των κειμένων αποτελεί βασική παράμετρο στην κατεύθυνση 
αυτή. Στο πλαίσιο αυτό και αποσκοπώντας στο να καταστήσουμε σαφή τα 
λεγόμενά μας παραθέτουμε αμέσως παρακάτω ένα διδακτικό παράδειγμα, 
το οποίο στηρίζεται στο έργο «Μετανάστες» του Μπρεχτ.

Για τον όρο «Μετανάστες» (απόσπασμα) 
Λαθεμένο μού φαινόταν πάντα τ’ όνομα που μας δίναν:
«Μετανάστες».
Θα πει, κείνοι που αφήσαν την πατρίδα τους. Εμείς, ωστόσο,
δε φύγαμε γιατί το θέλαμε,
λεύτερα να διαλέξουμε μιαν άλλη γη. Ούτε
και σε μιαν άλλη χώρα μπήκαμε
να μείνουμε για πάντα εκεί, αν γινόταν.
Εμείς φύγαμε στα κρυφά. Μας κυνηγήσαν, μας προγράψανε.
Κι η χώρα που μας δέχτηκε, σπίτι δε θα ‘ναι, μα εξορία.
Έτσι, απομένουμε δω πέρα, ασύχαστοι, όσο μπορούμε πιο κοντά
στα σύνορα,
προσμένοντας του γυρισμού τη μέρα, καραδοκώντας το παραμικρό
σημάδι αλλαγής στην άλλην όχθη, πνίγοντας μ’ ερωτήσεις
κάθε νεοφερμένο, χωρίς τίποτα να ξεχνάμε, τίποτα
ν’ απαρνιόμαστε,
χωρίς να συχωράμε τίποτ’ απ’ όσα έγιναν, τίποτα δε συχωράμε.
[…]

Σύντομη περιγραφή 
Το παρόν διδακτικό σενάριο ασχολείται με την αναγνώριση βασικών συ-
ναισθημάτων, την αναπαράστασή τους και την καλλιέργεια της ενσυναί-
σθησης ως ικανότητες με κοινωνικές, πολιτικές και ηθικές προεκτάσεις. 
Συνεργαζόμενοι και χωρισμένοι σε ομάδες οι μαθητές, στο τέλος, θα πα-
ράγουν με αφετηρία το ποίημα, δικά τους κείμενα στα οποία καλούνται να 
αποδώσουν είτε με περιγραφή είτε με αφήγηση συνθήκες ή καταστάσεις 
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που να μην προκαλούν κανένα συναίσθημα στον αναγνώστη, εγχείρημα, 
ασφαλώς, ακατόρθωτο. Θα διαπιστώσουν, έτσι, πως τα συναισθήματα πη-
γάζουν από καθετί, μάς συνοδεύουν διαρκώς κινώντας τη λογική μας και 
τελικά μάς εξελίσσουν σε ηθικά σκεπτόμενα άτομα που αναγνωρίζουν την 
ατομική τους ευθύνη απέναντι στην κοινωνία.

Συλλογιστική 
Ο Goba (1967: 278) σημειώνει την προσωπική εμπειρία του: «Βρισκόμουν 
ανάμεσα στους μαθητές μου και μόλις τούς είχα διαβάσει όλο ενθουσιασμό 
λίγους στίχους από τα αγαπημένα μου ποιήματα. Όταν τελείωσα την ανάγνω-
ση ρώτησα με φυσικότητα πώς τους φάνηκε. Η τάξη έδειξε την περίπου απο-
στροφή της. Θύμωσα, τότε, και ήθελα να εκσφενδονίσω το βιβλίο πάνω από 
τα άδεια κεφάλια τους. Πώς μπορείτε να είστε τόσο ανόητοι, είπα σιωπηλά [...] 
Τώρα, καθώς γράφω αυτές τις λέξεις βλέπω πόσο ανόητος ήμουν εγώ [...] λό-
γω της ανικανότητάς μου να διδάξω τα μόνα στοιχεία από την ποίηση που μπο-
ρούν να διδαχθούν». 

Ο Proust (1988 όπ. αναφ. στο Αναγνωστοπούλου, 2005: 47) εύστοχα πα-
ρατηρεί: «Στην πραγματικότητα, κάθε αναγνώστης όταν διαβάζει είναι ο ανα-
γνώστης του εαυτού του». Αυτή την ανάγνωση είναι που δύναται να καλλι-
εργήσει στον μέγιστο βαθμό η ποίηση ως η κατεξοχήν τέχνη του λόγου, με 
τα «μόνα στοιχεία» στα οποία αναφέρεται παραπάνω ο Goba να ταυτίζο-
νται στη μελέτη μας με την ανάγνωση του εαυτού και μέσω αυτής και της 
ανάγνωσης των άλλων και, επομένως, της ηθικής, ανθρωπιστικής καλλιέρ-
γειας του ατόμου. Στο πλαίσιο αυτό επιλέχθηκε το ποίημα του Μπρεχτ «Για 
τον όρο “μετανάστης”». Ως παράλληλο χρησιμοποιήθηκε το ποίημα: «Για μια 
μέρα μαύρος μετανάστης» (Κουτούβελας, 2009: 32).

Θεωρητικό πλαίσιο στήριξης του σεναρίου
Το σενάριο αυτό στηρίζεται στη θεωρητική προσέγγιση του Smith, ο 
οποίος, έχοντας επεξεργαστεί τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμε-
σα στη μάθηση και στην κατανόηση, θεωρεί την κατανόηση ως δεσμό, 
ενώ τη μάθηση ως αλλαγή: «Μαθαίνω σημαίνει κάτι περισσότερο, κατα-
νοώ: προϋποθέτει μία αλλαγή και μία μεταβολή σε αυτό που είναι ήδη γνω-
στό» (Smith, 1979: 10).

Εν ολίγοις, ο Smith βλέπει τη μάθηση ως διαδικασία μεταβολής των 
αρχικών γνώσεων. Στο πλαίσιο αυτό η ενεργοποίηση του υποκειμένου 
και η δραστηριοποίηση των συνθηκών μέσω των οποίων ο αναγνώ-
στης-μαθητής θα μετάσχει σε μια δυναμική εξέλιξης της ηθικής του, εί-
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ναι από τα κυρίαρχα ζητούμενα αυτής της διδακτικής προσέγγισης, η 
οποία βρίσκει πρόσφορο έδαφος στη λογοτεχνική προσέγγιση.

Η λογοτεχνία μοιάζει να ολοκληρώνει το νόημα του κόσμου. Η ανάγνω-
σή της αποσπά τους μαθητές από τον πραγματικό κόσμο αλλά μόνο για να 
επιβεβαιώσει την αγκίστρωσή τους σε αυτόν. Ο θεατός, έτσι, κόσμος συ-
μπληρώνεται από έναν αθέατο κόσμο προσβάσιμο σε όλους μέσα από δι-
αφορετικές ατραπούς (Αναγνωστοπούλου, 2005: 51).

Κινούμενοι, λοιπόν, από την πεποίθηση πως στη λογοτεχνία και ιδιαίτε-
ρα στην ποίηση οι μαθητές διασταυρώνονται με τα αίτια των πράξεων και 
των συναισθημάτων, επιλέγουμε τη συνανάγνωση ως μορφή συντροφικής 
εκπαιδευτικής προσέγγισης. 

Πορεία υλοποίησης
Φάση 1η  (1η ώρα) 

Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες με βάση σχετική δραστηριότητα που προ-
ηγήθηκε και αφορά το ερώτημα: «Πώς αισθάνεσαι σήμερα;». Ο εκπαιδευ-
τικός μαζεύει τις απαντήσεις και δημιουργεί ομάδες τις οποίες συνθέτουν 
μαθητές που βρίσκονται σε διαφορετικές μεταξύ τους διαθέσεις, ώστε να 
προκύπτει ένα «συναισθηματικό μέσο» σε κάθε ομάδα. Τα κριτήρια χωρι-
σμού των ομάδων δεν έχουν γνωστικό χαρακτήρα. Κινούμενοι από τη βα-
σική ιδέα πως η ανάγνωση είναι «προσωπική υπόθεση» (Καλογήρου & Βησ-
σαράκη, 2005: 69) ζητάμε από τους μαθητές να κάνουν μια πρώτη ανάγνω-
ση καταγράφοντας όλες τις σκέψεις και τα συναισθήματα που τους προκα-
λούνται σταδιακά και βαθμιαία διαβάζοντας έναν-έναν κάθε στίχο. Με τον 
τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η προσωπική κατανόηση του νοήματος του ποι-
ήματος, εφόσον συμμετέχουν όλες οι αισθήσεις στη μάθηση.

Πιο συγκεκριμένα, με το 1ο φύλλο εργασίας οι μαθητές καλούνται να 
εμπλακούν συναισθηματικά, ξεκλειδώνοντας συναισθήματα και διαθέσεις 
από την πρώτη τους ανάγνωση, χωρίς τη συνακόλουθη διευκόλυνση του 
εκπαιδευτικού για πρόσληψη του νοήματος. Έτσι, κατά τη διδασκαλία, προ-
ηγείται η αναγνώριση συναισθημάτων και η συναισθηματική ταύτιση, ενώ 
έπεται η νοηματική επεξεργασία, καθώς με αυτόν τον τρόπο διανοίγεται 
χώρος για προσωπική ερμηνεία. 

Ερωτήσεις-1ο φύλλο εργασίας
1. Διάβασε το ποίημα «Για τον όρο Μετανάστες» και επίλεξε τον στίχο 

εκείνο που σου δημιουργεί έντονη συναισθηματική φόρτιση.
2. Τι συναισθήματα σού γεννά η ανάγνωση του ποιήματος;
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3. Συζήτησε με την ομάδα σου και γράψτε ένα γράμμα που θα απευ-
θύνεται στον πρωταγωνιστή του ποιήματος. 

4. Μία θεωρία διατυπώνει πως δεν μπορεί να ευημερεί το μέρος και 
να πάσχει το όλο. Σχολίασε τη φράση αυτή παίρνοντας παραδείγ-
ματα από την καθημερινότητα των μεταναστών.

5. Πόσο πιθανό θεωρείς πως είναι να βρεθείς σε μια τέτοια θέση: «Εμείς 
φύγαμε στα κρυφά. Μας κυνηγήσαν, μας προγράψανε./ Κι η χώρα 
που μας δέχτηκε, σπίτι δε θα ‘ναι, μα εξορία.» Γιατί;

Με το πρώτο ερώτημα οι μαθητές «ξεκλειδώνουν» την ετοιμότητά τους, 
ενώ αντιλαμβάνονται πως, εδώ, δεν συντρέχει κίνδυνος λάθους. Όλες οι 
απαντήσεις είναι σωστές και έγκυρες, κάτι το οποίο οδηγεί σε συναισθη-
ματική ασφάλεια, προϋπόθεση επιτυχίας του μαθήματος. Με το δεύτερο 
ερώτημα αρχίζει να δημιουργείται μια εμπλοκή, μια αδιόρατη συνεργασία 
κειμένου και αναγνώστη, καθώς ζητώνται τα προσωπικά συναισθήματα και 
όχι περιγραφή των συναισθημάτων του πρωταγωνιστή και του συγγραφέα. 
Με το επόμενο ερώτημα ενεργοποιείται η συμμετοχικότητα και το συνερ-
γατικό πνεύμα από τη μια, κι από την άλλη ξεκινά μια «συζήτηση» ανάμεσα 
στους μαθητές και το ποιητικό υποκείμενο, δημιουργώντας ανάμεσά τους 
ένα εσωτερικό «continuum». Το τέταρτο ερώτημα, σχετίζεται με την άπο-
ψη του Schopenhauer πως η συμπόνια για τον άλλο δεν αποτελεί αίσθημα 
ξεχωριστό και διακριτό από το αληθινό αίσθημα που βιώνει το άτομο το 
οποίο βιώνει την προβληματική κατάσταση, καθώς και οι δύο είναι μέρη 
ενός μεγαλύτερου οντολογικού όλου (προώθηση μιας ηθικής του ανθρωπι-
σμού). Δίνεται, έτσι, η μεγαλύτερη εικόνα, μια εικόνα συνεξάρτησης, συνε-
ξέλιξης και αλληλεπίδρασης μεταξύ του μέρους (άτομο) και του όλου (κοι-
νωνία). Με το τελευταίο ερώτημα ενεργοποιούνται και συμπράττουν λογι-
κή και συναίσθημα με τις απαντήσεις που θα προκύψουν να δημιουργούν 
έντονο ενδιαφέρον και πηγή συζήτησης.

Φάση 2η (2η ώρα) 
Μετά την πρώτη ώρα κατά την οποία οι μαθητές έχουν επικοινωνήσει με το 
κείμενο συναισθηματικά και διανοητικά καλούνται να επεξεργαστούν ένα 
δεύτερο ποίημα (Για μια μέρα μαύρος μετανάστης) στο οποίο καλούνται να 
αναζητήσουν τα συναισθήματα που τούς δημιουργούνται σε σχέση με την 
ανάγνωση του ποιήματος του Μπρεχτ. 
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Για μια μέρα μαύρος μετανάστης

Για μια μέρα έντυσα το βλέμμα
στα μαύρα. Βαθιά μέσα στο μέτωπο
έθαψα καρφί και ύστερα με ένα
κορδόνι το έδεσα με το δεξί μου
υπόδημα. Σκιά να περνάω από το
φως τους, απαρατήρητος.

Σε μια μέρα έμαθα πως όταν
απ’ την πείνα το χνότο βρομά ομίχλη
τα γόνατα λυγίζουν τη θέληση για ζωή
και γίνομαι κάκτος. Μέσα μου όμως
δεν παγώνει νερό μα βράζει αίμα.
Αίμα που όλους άχυρα μπορεί να σας κάψει.

Όλους εσάς που έχετε δυο νύχια
αντί για μάτια ψηλά στο πρόσωπο.
Που από τον φόβο λυτρώνεστε
μονάχα όταν το ακονισμένο
παραλήρημά σας με βρίσκει
στόχο.

Η επόμενη μέρα άλλαξε τα πάντα.
Άλλαξε την εικόνα στα βλέμματα.
Το σημάδι στο μέτωπο μοναχικό
ενθύμιο ενός άλλου τιμωρημένου
μου εαυτού.
(Γ. Κουτούβελας)

Πρόκειται για ένα ερώτημα του οποίου η απάντηση προϋποθέτει τη σα-
φή κατανόηση των δύο περιεχομένων χωρίς, ωστόσο, να τίθεται ως γνω-
στικό και κριτικό ερώτημα. Έτσι, κινητοποιούνται οι πνευματικές γνωστι-
κές λειτουργίες αποσκοπώντας τελικά στην πληρότητα της ψυχο-συναι-
σθηματικού τύπου απάντησης η οποία θα λειτουργήσει κατά τρόπο βιω-
ματικό στην καλλιέργεια της ηθικής αξίας. Ακόμη, οι μαθητές καλούνται να 
καταγράψουν τρία ερωτήματα για τα οποία γνωρίζουν εκ των προτέρων 
πως δεν θα λάβουν καμία απάντηση. Τα ερωτήματα αυτά θα συγκεντρω-
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θούν στο τέλος, θα ταξινομηθούν και θα κατηγοριοποιηθούν από τον εκ-
παιδευτικό, έτσι ώστε να δημιουργούν νοερές συνδέσεις προς τη διαμόρ-
φωση ενός συνεκτικού νοήματος, κάτι το οποίο, σύμφωνα με τον Iser (1993: 
3-30), είναι απαραίτητο, αφού το κείμενο είναι γεμάτο κενά σημεία και χά-
σματα απροσδιοριστίας. Στη λογική αυτή, οι αναγνώστες δεν έχουν παθη-
τικό αλλά αναβαθμισμένο ρόλο, ακολουθώντας τις δικές τους σκέψεις και 
τα δικά τους συναισθήματα, στα οποία μαθαίνουν να δίνουν αξία.

Στο δεύτερο φύλλο εργασίας που τούς έχει δοθεί περιλαμβάνονται τα 
εξής ερωτήματα:

α. Συζήτησε με την ομάδα σου και δοκιμάστε να γράψετε ένα κείμενο, 
περιγραφικό ή αφηγηματικό, στο οποίο σκοπός σας είναι να μην προκαλεί 
κανένα συναίσθημα.

β. Πώς φαντάζεσαι έναν κόσμο χωρίς συναισθήματα;
Οι μαθητές θα διαπιστώσουν πως καθετί δημιουργεί συναισθήματα, δι-

αμορφώνει διαθέσεις, ενισχύει ή καταπραϋνει παρορμήσεις. Και καθώς η 
ερμηνεία του κειμένου δεν αποτελεί παρά την εκπεφρασμένη μορφή κα-
τανόησής του (Ricoeur, 1986: 181), το κείμενο μέσα από τη συγκεκριμένη 
μορφή διδασκαλίας νοείται ως φορέας προς επεξεργασία πληροφοριών 
που εξελίσσουν και διαμορφώνουν κατά τρόπο δημιουργικό και πρωτό-
τυπο τα συναισθήματα απέναντι στην έννοια του ανθρώπου, τα οποία νο-
ούνται, εδώ, ως το προαπαιτούμενο για την αρμονική συνύπαρξη και την 
κοινωνική πρόοδο.

ΑΝΤΙ ΕπΙΛΟΓΟΥ

Χρειάζεται στροφή στις ανθρωπιστικές επιστήμες∙ χρειάζεται γόνιμη αξιο-
ποίηση των ευρημάτων της έρευνας που αφορά τη συναισθηματική νοη-
μοσύνη και περισσότερες προτάσεις για διαμόρφωση μιας θεωρίας στους 
κόλπους της οποίας θα λαμβάνει χώρα η δημιουργική σύγκλιση της ποίη-
σης με την καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ηθικής.
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AbstrAct

Nowadays, it is essential to open a dialogue on the role of poetry as a 
guardian of an “ethics of humanity”, and thus its’ position as a teaching 
subject in school. Such a dialogue can support important changes in 
education, particularly in a period in which issues of quality and effectiveness 
in education raise. This study highlights poetry as a key teaching subject, 
while poets and poems are proposed as examples in a direction, where 
art does not imitate life, but shapes it, emotionally and logically. Our main 
limitation in this context is that the positions exposed are related to the 
perception in which education and literature focus on people both as social 
and political beings.
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Οι περιθωριακοί ήρωες 
στα έργα του Τένεσι Ουίλιαμς

Σοφία Πουλιώτη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των περιθωριακών ηρώων 
σε πέντε θεατρικά έργα του Τένεσι Ουίλιαμς (Λεωφορείον ο Πόθος, Γλυκό Που-
λί της Νιότης, Λυσσασμένη Γάτα, Ξαφνικά Πέρσι το Καλοκαίρι, Το τέλος του κό-
σμου). Για την επιτυχή υλοποίηση του σκοπού της έρευνας χρησιμοποιήθηκε μία 
σύνθετη μέθοδος προσέγγισης και ερμηνευτικής ανάλυσης των θεατρικών έρ-
γων. Κάθε ήρωας αναλύθηκε με βάση τη μεθοδολογία της ανάλυσης χαρακτή-
ρων και επιχειρήθηκε μία κοινωνιολογική προσέγγιση και κατανόηση της ψυχο-
σύνθεσης του εκάστοτε ήρωα.

ΛΕωΦΟΡΕΙΟΝ Ο πΟθΟΣ

Μπλανς
Ο Ουίλιαμς μας δείχνει την προδιαγεγραμμένη πορεία της Μπλανς όταν την 
«βάζει» να πάρει το λεωφορείο ο «Πόθος» μετά το λεωφορείο «Κοιμητήρια» 
και να κατέβει στη στάση «Ηλύσια Πεδία» (Poarch, 2010: 16).

Η Μπλανς είναι μία γυναίκα μόνη, η οποία έχει περάσει τα 30 και αναζητά 
τη συντροφιά. Δεν προσαρμόζεται εύκολα στις αλλαγές, αν και έχει υποστεί 
αρκετές στη ζωή της. Προτιμά να μην αντιμετωπίζει την πραγματικότητα. «Να 
σου πω τι μ’ αρέσει εμένα. Η μαγεία! Ναι, ναι, η μαγεία!» (σ. 154). Πηγαίνει να βρει 
την αδερφή της που είναι η μόνη που της έχει απομείνει, κάνοντας μία ύστατη 
προσπάθεια να ξαναβρεί την ευτυχία. Βιώνει την απώλεια, έχοντας χάσει τον 
άντρα της πριν πολλά χρόνια και μαζί του και τον έρωτα, τους δικούς της αν-
θρώπους εκτός της Στέλλας και το Μπελ Ρεβ, που συνεπάγεται απώλεια του 
τόπου, του επαγγέλματός, της κοινωνικής θέσης, της υπόληψής, της οικονομι-
κής της άνεσης. Νιώθει ότι σιγά-σιγά χάνει τη νιότη, την ομορφιά και κάθε ελ-
πίδα για ευτυχία, που οδηγεί στην απώλεια του μυαλού της. 

Η αρχή του τέλους ξεκίνησε για την Μπλανς όταν έχασε τον πρώτο της αγνό 
έρωτα, τον Άλλαν. Ο θάνατος του τη σημάδεψε για όλη της τη ζωή. Η Μπλανς 
τον λάτρευε σαν κάτι ιερό. Τον είχε εξιδανικεύσει στο μυαλό της και ο θάνατός 
του την τραυμάτισε ψυχικά πολύ έντονα. Ο τρόπος με τον οποίο προήλθε αυ-
τός ο θάνατος και η συμμετοχή της σε αυτόν καθιστούν τον πόνο της αφόρη-
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το (Tosio, 2003: 51). Ο Άλλαν αυτοκτόνησε όταν η Μπλανς του είπε ότι τον σι-
χαίνεται αφού τον είχε προηγουμένως συλλάβει σε ερωτική πράξη με άλλον 
άντρα. Ο θάνατος του ήρθε τόσο απότομα στη ζωή της και δεν μπόρεσε να 
τον ξεπεράσει. Κυρίως γιατί θεωρούσε υπεύθυνο τον εαυτό της που δεν μπό-
ρεσε να τον βοηθήσει. Αυτός ο χαμένος αγνός έρωτας σημαίνει και την απώ-
λεια της αγνότητας της. Από εκεί και πέρα προσπαθούσε να καλύψει το κενό 
με ερωτικές συνευρέσεις με αγνώστους. Μία από αυτές τις σχέσεις της ήταν 
με έναν δεκαεπτάχρονο μαθητή της, προσπαθώντας να ανακτήσει τη χαμένη 
αγνότητα του έρωτα, γεγονός που στάθηκε αφορμή να χάσει τη δουλειά και 
την υπόληψή της (Σταύρου, 2010).

Πέρα από τις απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή της, η Μπλανς είναι ένας 
άνθρωπος που διαφέρει από τους υπόλοιπους. Είναι ευαίσθητη, ευάλωτη, εύ-
θραυστη και ευερέθιστη. Όπως λέει στο τέλος η Μπλανς: «Όποιος και να είστε 
– εγώ, ξέρετε, πάντα βασιζόμουν στην καλοσύνη των ξένων» (σ. 188). Αυτό δεί-
χνει και την έντονη μοναξιά που βιώνει. Ίσως και την πικρία της απέναντι στη 
Στέλλα. Ούτε η ίδια της η αδερφή, ο μόνος άνθρωπος που της απέμεινε δεν 
τη βοηθά στο τέλος. 

Ο Ουίλιαμς «βαφτίζοντας» την ηρωίδα του Μπλανς και «ντύνοντάς» τη με 
λευκά ρούχα μας δείχνει την ανάγκη να αποδείξει στον εαυτό της ότι η αγνό-
τητα και η αθωότητα δεν έχουν χαθεί εντελώς. Προτιμά να ζει με ψευδαισθή-
σεις. Μπλανς στα γαλλικά σημαίνει λευκό, το οποίο συμβολίζει την αγνότητα 
και την παρθενία. Για αυτό και η Μπλανς αποφεύγει εντόνως να εκτεθεί στο 
φως και σωματικά αλλά και ψυχικά. Γιατί το φως μπορεί να θέσει σε κίνδυνο 
αυτή την ψευδαίσθηση της αγνότητας (Tosio, 2003: 53). Η Μπλανς που κάπο-
τε εμπιστευόταν τους πάντες, δε θέλει πια να αποκαλυφθεί σε κανέναν. Νιώ-
θει το βλέμμα όλων τόσο ανελέητα διεισδυτικό, που αισθάνεται γυμνή μπρο-
στά στο φως (Σταύρου, 2010).

Το γεγονός ότι τα νεύρα της είναι πειραγμένα το αναγνωρίζει και η ίδια. Για 
να τα καταπραΰνει κλείνεται με τις ώρες στο μπάνιο προσπαθώντας να χαλα-
ρώσει καταφεύγοντας συχνά στο αλκοόλ. Είναι εξαρτημένη από αυτό. Στους 
άλλους θέλει να δείξει ότι δεν πίνει πολύ. Ότι δεν το χρειάζεται. Όμως όσο περ-
νά ο καιρός ο εθισμός της γίνεται όλο και μεγαλύτερος που είναι αδύνατο να 
μην καταλάβουν πως έχει πρόβλημα αλκοολισμού (Σταύρου, 2010).

Η Μπλανς προσπαθεί να βρει κάπου μια διέξοδο, μια φυγή. Καταρχάς είναι 
ήδη «φυγάς», μιας και έχει φύγει από το Μπελ Ρεβ, κυνηγημένη από την κοι-
νωνική κατακραυγή. Ένας λόγος που καταφεύγει τόσο συχνά στο μπάνιο για 
να ηρεμήσει ίσως είναι και το γεγονός ότι εκεί βρίσκει μία διέξοδο. Έναν χώρο 
δικό της, μιας και το σπίτι της αδερφής της είναι ένα δωμάτιο, χωρισμένο στα 
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δυο με μία κουρτίνα. Καθόλη τη διάρκεια του έργου μιλάει για τον Σεπ Χάντλεϊ, 
ένα παλιό της φλερτ, και λέει πως θα φύγει μαζί του. Ο Μιτς είναι το τελευταίο 
πρόσωπο στο οποίο η Μπλανς ψάχνει να βρει καταφύγιο, αλλά και αυτός όταν 
μαθαίνει για το παρελθόν της την εγκαταλείπει (Σταύρου, 2010).

Καθώς το έργο πλησιάζει στο τέλος, και κυρίως μετά το βιασμό της Μπλανς 
από τον Στάνλεϋ, η Μπλανς χάνεται σιγά-σιγά στις ψευδαισθήσεις της. Αρχίζει 
να παραληρεί, η σκέψη της έχει διαταραχθεί, όλα είναι μπερδεμένα στο μυαλό 
της. Στην πορεία της προς την κατάρρευση, συνέβαλαν όλοι οι άνθρωποι του 
περιβάλλοντος της. Ο Στάνλεϋ κάνοντας τα πάντα για να τη διώξει, ψάχνοντας 
το παρελθόν της και αποκαλύπτοντάς το στον Μιτς, αλλά κυρίως, βιάζοντάς τη. 
Η Στέλλα, η οποία ενώ την αγαπά, φαίνεται να μην μπορεί, ή μάλλον να μη θέ-
λει να τη βοηθήσει. (Σταύρου, 2003) Στην τελευταία σκηνή του έργου βλέπου-
με την Μπλανς να φεύγει με το γιατρό και τη Στέλλα να κλαίει στην αγκαλιά του 
Στάνλεϋ, καθισμένη στο κρεβάτι στο οποίο αυτός βίασε την Μπλανς. Ο Ουίλιαμς 
πραγματικά με αυτή την εικόνα συλλαμβάνει την αποστροφή. Όλα τέλειωσαν για 
την Μπλανς. Είναι χαμένη (Poarch, 2010: 25).

Στάνλεϋ
Ο Στάνλεϋ είναι ένας αρρενωπός και θέλει να έχει το πάνω χέρι σε όλα. Το ότι εί-
ναι πωλητής και ταξιδεύει συχνά του δίνει αίσθηση ελευθερίας και το απολαμ-
βάνει. Είναι αρχηγός της ομάδας μπόουλινγκ και θέλει να είναι πάντα αρχηγός 
σε όλα (Winchell, 2006: 164). 

Με την είσοδο της Μπλανς αντιλαμβανόμαστε την υποτίμησή της στον Στάν-
λεϋ και στον κόσμο που αντιπροσωπεύει. Όταν πρωτοσυναντά τη Γιούνις, ψάχνο-
ντας την αδερφή της, την αποκαλεί με το πατρικό τους επίθετο, θέλοντας να δη-
λώσει τη διαφορά των δύο κόσμων. Του κόσμου που μεγάλωσε η Στέλλα και του 
κόσμου που ζει πλέον ως «Κυρία Κοβάλσκι» (Winchell, 2006: 164). Η Μπλανς δεν 
μπορεί να διανοηθεί ότι η αδερφή της μένει σε τέτοια γειτονιά. Όμως και η Στέλ-
λα, παρότι τον αγαπά παράφορα, διακρίνει την κοινωνική απόσταση μεταξύ τους. 

Ο Στάνλεϋ αντιδρά έντονα όταν η Μπλανς τον αποκαλεί πρόσφυγα «Δεν εί-
μαι πρόσφυγας από την Πολωνία, είμαι πολωνικής καταγωγής. Αλλά εκατό τα εκα-
τό Αμερικανός, γέννημα-θρέμμα της μεγαλύτερης χώρας στον κόσμο, και πολύ πε-
ρήφανος για αυτό! Μην τολμήσεις να με ξαναπείς πρόσφυγα!» (σ. 144). Βρισκόμα-
στε στην Αμερική του 1945, όπου οι διαδικασίες αφομοίωσης και εξαμερικανι-
σμού των μεταναστών μεσουρανούν με την αμερικανική μεταναστευτική πο-
λιτική να συνοψίζεται στην αντίληψη της Αμερικής ως «χωνευτηρίου» (Άγνω-
στος, 2013: 19, 23).
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ΓΛΥΚΟ πΟΥΛΙ ΤΗΣ ΝΙΟΤΗΣ

Τσανς
Όπως αναφέρεται στον Bigsby (1984: 105) η αποτυχία του Τσανς είναι πολύ πιο 
βαθιά από την ανικανότητά του να γίνει στρατιωτικός ή επιτυχημένος ηθοποι-
ός, αλλά έγκειται στο ότι έχει αποδεχθεί τις αξίες που σιχαίνεται. Είναι θύμα του 
Αμερικάνικου υλισμού και έχει αποδεχθεί να κρίνει τους άλλους σύμφωνα με τα 
πρότυπα που αυτός προστάζει. Έχει μπλεχτεί σε ένα κυνήγι προς την επιτυχία, 
με κάθε κόστος, για να κερδίσει αυτά που θεωρεί ότι του έχει στερήσει η κοινω-
νία. Αποτελεί ένα «ατελές προϊόν» ενός συστήματος, το οποίο θέτει την εμφάνι-
ση πάνω από την αλήθεια και το υλικό πάνω από το πνευματικό. 

Η κατάρρευσή του ξεκίνησε όταν ο πατέρας του εφηβικού του έρωτα, Μπος 
Φίνλεϋ, τον απέρριψε γιατί θεωρούσε ότι δεν ήταν ισάξιος με την κόρη του. Όταν 
τον έδιωξε από το Σαιντ Κλάουντ, ο Τσανς άρχισε να κυνηγά το όνειρό του να γίνει 
ηθοποιός για να γυρίσει πίσω και να παντρευτεί τη Χέβενλυ. Όμως, για να ανέλ-
θει κατέληξε να γίνει ζιγκολό. 

Θέλει τόσο πολύ να γίνει κοινωνικά αποδεκτός που είναι διατεθειμένος να κά-
νει τα πάντα. Μέχρι εκβιασμό. Μαγνητοφωνεί την «Πριγκίπισσα» να του λέει για 
το χασίς για να την έχει στο χέρι και να του κάνει συμβόλαιο. Και λίγο πιο μετά 
της λέει «...Αυτό θέλω να κάνω απόψε. Να πάρω την Κάντιλλακ, με ανοιχτή την κου-
κούλα, και να γυρίσω όλη την πόλη κορνάροντας κάθε τόσο, για να με δουν όλοι αυ-
τοί που με νομίζουν ξοφλημένο. Θα έχω μαζί μου και το συμβόλαιο που μου ΄κανες 
– αληθινό ή μαϊμού, σιγά μην το καταλάβουνε! - για να τους το τρίβω στη μούρη που 
με νομίζουν ξοφλημένο» (σ. 57). Έχει νιώσει τόσο πολύ την απόρριψη στο Σαιντ 
Κλάουντ που τον ενδιαφέρει μόνο το «φαίνεσθαι». 

Ο Τσανς νιώθει ότι αρχίζει να χάνει την ομορφιά και τη νιότη του, τα μόνα 
πράγματα που είχε πάντα και στα οποία βασιζόταν για να ανέλθει. «...Και μια μέ-
ρα, την ώρα που χτενιζόμουν, είδα στην τσατσάρα μου οχτώ δέκα τρίχες, προμήνυ-
μα της μέλλουσας φαλάκρας μου. Τα μαλλιά μου ήταν πυκνά τότε. Αλλά για πόσο;...» 
(σ. 51). Όλο αυτό το άγχος που του προκαλούσε ο χρόνος τον έκανε να παθαίνει 
ταχυπαλμίες και κρίσεις, ώσπου τελικά έφυγε από το στρατό λόγω ασθενείας. 
Ο κόσμος στο Σαιντ Κλάουντ τον κουτσομπολεύει. Τον ειρωνεύονται, γιατί ενώ 
τους λυπόταν που είναι βολεμένοι κι έφυγε για να πετύχει κάτι καλύτερο, τελικά 
δεν τα κατάφερε. Ο Σκόττυ του λέει σε κάποιο σημείο «Έχει τις πιο φανατικές θαυ-
μάστριες στον κόσμο. Χρόνια τώρα τον ξεχωρίζουνε μέσα στο πλήθος – αν έχει ρό-
λο πάνω από πέντε δευτερόλεπτα» (σ. 93). 

Η τελευταία ατάκα του Τσανς συνοψίζει όσα νιώθει για το χρόνο που περνά 
«Δεν ζητάω τον οίκτο σας, ζητάω μόνο την κατανόησή σας – όχι, όχι, ούτε καν αυτή. 

Σοφία πουλιώτη
Οι περιθωριακοί ήρωες στα έργα του Τένεσι Ουίλιαμς



863

Σοφία πουλιώτη
Οι περιθωριακοί ήρωες στα έργα του Τένεσι Ουίλιαμς

Απλώς σας ζητάω να συνειδητοποιήσετε πως μέσα σας υπάρχει κάτι από μένα και 
από τον ανελέητο εχθρό όλων μας: τον Χρόνο» (σ. 132).

Πριγκίπισσα
Η «Πριγκίπισσα» ήταν παλιά μεγάλη σταρ αλλά τώρα είναι σε παρακμή και έχει 
καταφύγει στο αλκοόλ και στις ουσίες, για να μπορέσει να ξεχάσει. Όπως λέει 
στον Τσανς πίνοντας αλκοόλ «...Θέλω να τα ξεχάσω όλα, θέλω να ξεχάσω ποια εί-
μαι... Σκάσε! Αυτή τη στιγμή ξεχνάω!... Εγώ μπορώ κι αυτό κάνω. Ξεχνάω... ξεχνάω...» 
(σ. 20). Το πρόβλημα αλκοολοισμού της το αντιλαμβανόμαστε εξαρχής μιας και 
το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να πίνει. Λίγο παρακάτω από έναν διάλογο με-
ταξύ τους μαθαίνουμε ότι κάνει και χρήση χασίς. Στο χασίς κατέφυγε όπως λέ-
ει για να «...κοιμίσει την τίγρη που λύσσαγε μέσα μου και μου κουρέλιαζε τα νεύρα... 
Την αχόρταγη τίγρη που τριγυρνούσε μέσα στη ζούγκλα των νεύρων μου...» (σ. 33) ή 
όπως λέει λίγο παρακάτω «Βέβαια, αργά ή γρήγορα, κάποια στιγμή, αυτό που ήταν 
ο σκοπός της ζωής σου το χάνεις ή το εγκαταλείπεις, και τότε... ή πεθαίνεις ή βρίσκεις 
κάτι άλλο... Και αυτό είναι το δικό μου κάτι άλλο...» (σ. 35).

Η «Πριγκίπισσα» νοιώθει τον χρόνο να περνά αμείλικτα. Της ζητούν να παί-
ξει ρόλους μεσήλικης πλέον αλλά αυτή αρνείται. Αποσύρεται, αλλά όπως λέει η 
ίδια όταν ένας καλλιτέχνης αποχωρεί πηγαίνει σε ένα μέρος όπου δεν υπάρχει 
οξυγόνο. Κανένας καλλιτέχνης δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την τέχνη του, πόσο 
μάλιστα ένας σαν την «Πριγκίπισσα», όπου έχει φτάσει στην κορυφή. Η «Πριγκί-
πισσα» δεν μπορεί να δεχθεί ότι έχει γεράσει, απλά λέει πως δεν είναι απλά νέα.

ΛΥΣΣΑΣΜΕΝΗ ΓΑΤΑ
 

Μπρικ
Ο Bowlen (2010: 70) υποστηρίζει πως ο Μπρικ είναι ο πιο διφορούμενος χαρα-
κτήρας του Ουίλιαμς. Η αμφίβολη σεξουαλικότητα του και το πρόβλημα αλκοο-
λισμού του διαφαίνονται σε όλο το έργο. Στις σκηνικές οδηγίες της πρώτης πρά-
ξης αναφέρεται ότι το ποτό δεν έχει ακόμα αρχίσει να επηρεάζει την εμφάνισή 
του και πως έχει την πρόσθετη χάρη που διαθέτουν ορισμένοι άνθρωποι όταν 
δείχνουν παραιτημένοι. Γίνεται σαφές ότι ο Μπρικ έχει πρόβλημα με το ποτό και 
έχει παραιτηθεί από όλα. Πίνει, για να βρει τη γαλήνη. Πίνει μέχρι να κάνει μέσα 
του το κλικ. 

Νιώθει υπεύθυνος για τον θάνατο του Σκίπερ, γιατί όταν ο φίλος του τον είχε 
περισσότερο ανάγκη αυτός, φοβούμενος να παραδεχθεί ακόμα και στον εαυτό 
του το τι νιώθει, δεν ήταν εκεί για να τον βοηθήσει. Αυτή η συνενοχή που νιώθει 
είναι μία από τις αιτίες του αλκοολισμού του (Bigsby, 1984: 87). 
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Όπως αναφέρει ο Bigsby (1984: 86) η ίδια κοινωνία που τον απογείωσε για 
την αθλητική του ανδρεία είναι η ίδια που δε θα τον συγχωρήσει ποτέ για τη σε-
ξουαλικότητά του. Για αυτό ο Μπρικ αν θέλει να δεχθεί τις επευφημίες της κοι-
νωνίας πρέπει να δεχθεί και τις σεξουαλικές και κοινωνικές υποδείξεις της. Όταν 
ο Παππούς τον ρωτά γιατί δεν ξαναγίνεται εκφωνητής αυτός απαντά «Να κάθο-
μαι στο γυάλινο κουτί και να βλέπω τους αγώνες που δεν μπορώ να παίξω; Να περι-
γράφω αυτά που δεν μπορώ να κάνω; Να πίνω ουίσκι με κόκα-κόλα για να μπορώ 
να τ’ αντέξω; Δεν βγάζει πουθενά αυτή η ιστορία Παππού... Η ζωή με προσπέρασε – 
έχω μείνει πολύ πίσω...» (σ. 96).

Το πρόβλημα αλκοολισμού του είναι τόσο έντονο που το γνωρίζουν όλοι. Η 
Γιαγιά αναφέρει «Εσύ δεν κάνεις παιδιά κι ο γιος μου πίνει» (σ. 38), «Άσε το ποτήρι 
από το χέρι σου παιδί μου, το χέρι σου είναι για να κρατάει πιο καλά πράγματα» (σ. 53), 
«Δε λέω παιδί μας είναι ο Μπρικ, αλλά πίνει πολύ, κι αυτό μας ανησυχεί, και τον Παπ-
πού κι εμένα...» (σ. 128). Ο Παππούς αναφέρει «Αγόρι μου, το ποτό σου έχει γίνει αρ-
ρώστια... Για αυτό σταμάτησες τον αθλητισμό επειδή το έριξες στο ποτό;... Κι όποιος 
πίνει, σπαταλάει άδικα τη ζωή του» (σ. 69), «Χριστέ μου, δεν ήξερα ότι είναι τόσο σο-
βαρό. Εσύ, παιδί μου είσαι αλκοολικός!» (σ. 83). Στα λόγια του Παππού και της Για-
γιάς διακρίνουμε μία θλίψη, μία ανησυχία και μία διάθεση για βοήθεια, ενώ στα 
λόγια της Μέη και του Γκούπερ μία διάθεση ειρωνική και υποτιμητική. Όπως λέ-
ει η Μέη «Το μόνο που τον έχει νοιάξει ποτέ τον Μπρικ στη ζωή του, είναι παλιότερα 
η μπάλα και τώρα η μπουκάλα!» (σ. 130). 

Όσον αφορά τη διφορούμενη σεξουαλικότητά του ο Μπρικ αναφέρει πως πα-
ντρεύτηκε για κοινωνικούς λόγους. Από την αρχή του έργου ο Μπρικ μας γνωστο-
ποιεί μία συμφωνία που έχει κάνει με την Μάγκι. «Μπρικ: Δεν έχω υποχρέωση να 
κάνω τίποτα που δεν θέλω. Ξεχνάς τους όρους που συμφωνήσαμε για να συνεχίσου-
με να ζούμε μαζί; Μάγκι: Δεν ζούμε μαζί. Μοιραζόμαστε το ίδιο κλουβί. Μπρικ: Πρέπει 
να θυμάσαι τους όρους που συμφωνήσαμε. Μάγκι: Ήταν παράλογοι όροι!» (σ. 27).

Λίγο παρακάτω όταν η Μάγκι προσπαθεί να τον αποπλανήσει ο Μπρικ της λέ-
ει να βρει εραστή, πως συμφώνησε και πρέπει να δεχτεί τον όρο. Αντιλαμβανό-
μαστε από την αρχή πως η Μάγκι και ο Μπρικ απλά συνυπάρχουν και δεν έχουν 
σεξουαλικές σχέσεις. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι ο Μπρικ είναι ομοφυλόφιλος, 
πάντως το σίγουρο είναι ότι υπάρχει σεξουαλικό πρόβλημα μεταξύ τους, το οποίο 
βλέπουμε να αφορά τους πάντες στο έργο. Η Μέη θα πει «Ξέρεις γιατί δεν κάνει 
παιδιά; Δεν κάνει παιδιά γιατί αυτός ο παίδαρος, ο αθλητής που έχει για άντρα, δεν 
ξαπλώνει μαζί της» (σ. 132). 

Αυτό που δημιουργεί περισσότερες αμφιβολίες για τη σεξουαλική ταυτότη-
τα του Μπρικ, είναι οι αναφορές μέσα στο έργο για τον Σκίππερ. Η Μάγκι λέει 
προς τον Μπρικ «Ο Σκίππερ κι εγώ κάναμε έρωτα – αν μπορείς να το πεις αυτό έρω-
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τα.. Κι όταν κάναμε έρωτα ονειρευόμασταν πως κάναμε έρωτα μαζί σου, και οι δυο 
μας αυτό ονειρευόμασταν» (σ. 45). Ενώ λίγο παρακάτω του λέει «...Θυμάμαι τότε, 
στο κολέγιο, που βγαίναμε τα δυο ζευγάρια, εσύ κι εγώ κι ο Σκίππερ με την Γκλάντυς. 
Ήταν σαν να βγαίνατε ραντεβού εσύ κι ο Σκίππερ. Η Γκλάντυς κι εγώ ερχόμασταν σε 
δεύτερη μοίρα, σαν συνοδοί σας - για να μην πει τίποτα ο κόσμος...» (σ. 46). Για να 
της απαντήσει ο Μπρικ «Κάθε άνθρωπος έχει μόνο ένα μεγάλο κι αληθινό γεγονός 
στη ζωή του, ένα που είναι μεγάλο κι αληθινό. Εγώ είχα τη φιλία μου με τον Σκίππερ. 
Κι εσύ πας να τη μαγαρίσεις!» (σ. 47). Η φιλία του Μπρικ με τον Σκίππερ είχε κά-
τι το ιδιαίτερο. Ακριβώς από κάτω όταν ο Μπρικ ρωτά τη Μάγκι «Γιατί να σε πα-
ντρευόμουν, αν ήμουν – (εννοώντας ομοφυλόφιλος)», η Μάγκι του απαντά «...Ξέ-
ρω, πίστεψέ με, ξέρω πως μόνο ο Σκίππερ έκρυβε μέσα του μια, υποσυνείδητη βέ-
βαια, επιθυμία για κάτι όχι απόλυτα αγνό μεταξύ σας!...» (σ. 47). Η Μάγκι είναι ακό-
μα ερωτευμένη με τον άντρα της και θέλει να πιστεύει σε αυτόν. Προσπαθεί συ-
νεχώς να τον ξελογιάσει και να καταφέρει να έχουν μία φυσιολογική σεξουαλι-
κή ζωή. Όπως λέει ο Shackelford (1998: 105) ο συγγραφέας τον έχει δημιουργή-
σει τόσο ερωτικό που κανείς δεν μπορεί να του αντισταθεί. 

Ο Μπρικ στη δεύτερη πράξη έχει έναν διάλογο με τον Παππού όσον αφορά τη 
σεξουαλικότητά του. Ο Παππούς του λέει πως ο Γκούπερ και η Μέη αφήνουν υπο-
νοούμενα ότι κάτι περίεργο συνέβαινε στη σχέση του με τον Σκίππερ. Ο Μπρικ 
λέει λίγο παρακάτω «Ώστε κι εσύ το πιστεύεις αυτό! Λες ότι είμαι γιος σου, αλλά και 
ότι είμαι ομοφυλόφιλος! Ίσως για αυτό μας έβαλες, τη Μάγκι κι εμένα, να κοιμόμαστε 
σ’ αυτό το δωμάτιο, γιατί εδώ κοιμόντουσαν ο Τζακ Στράικ κι ο Πήτερ Οτσέλλο – οι 
δυο γριές αδερφές, που κοιμόντουσαν σε διπλό κρεβάτι και πέθαναν κι οι δυο πάνω 
σ’ αυτό!» (σ. 98). Ο Παππούς προσπαθεί να του πει ότι ακόμα και να συμβαίνει κά-
τι τέτοιο δεν θα του φαινόταν άσχημο. Προσπαθεί να τον κάνει να του ανοιχτεί. 
Όμως αντί να το πετύχει εξαγριώνει τον Μπρικ ακόμα περισσότερο «...Πιστεύεις 
ότι ο Σκίππερ κι εγώ το κάναμε, το κάναμε – το κάναμε από πίσω; Οι δυο μας; ...Ότι ο 
Σκίππερ κι εγώ κάναμε ανωμαλίες... Νομίζεις ότι ο Σκίππερ κι εγώ ήμασταν δυο πορ-
νόγεροι; ...Ένα γέρικο ζευγάρι σαν τον Στράικ και τον Οτσέλλο; ...Δυο γριές αδερφές; 
Ομοφυλόφιλοι; Αυτό πιστεύεις;» (σ. 101). Μετά το ξέσπασμα ο Παππούς τον αγκα-
λιάζει και ο Μπρικ του λέει πως τον σόκαρε και πως μια φορά που κάποιος είχε 
κάνει μια ανωμαλία στην ομάδα τον διώξανε όχι μόνο από το σχολείο αλλά και 
από την ομάδα. Το ταμπού της διαφορετικής σεξουαλικότητας δεν τον αφήνει 
να μιλήσει ελεύθερα. Ο Παππούς προσπαθεί πάλι να τον βοηθήσει να ανοιχτεί 
και κάτι καταφέρνει. Ο Μπρικ του εξομολογείται πως «...Ήταν κάτι πολύ σπάνιο για 
να είναι “φυσιολογικό”, κάθε αληθινό συναίσθημα μεταξύ δύο ανθρώπων είναι πο-
λύ σπάνιο για να θεωρείται φυσιολογικό. Ε, καμιά φορά ακούμπαγε το χέρι του στον 
ώμο μου, ή εγώ στον δικό του... Ή, όταν πηγαίναμε να παίξουμε σε άλλη πόλη με την 
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ομάδα μας, και κοιμόμασταν στο ίδιο δωμάτιο, απλώναμε τα χέρια από τα κρεβάτια 
μας και λέγαμε καληνύχτα... Εντάξει, και μια-δυο φορές...» (σ. 103).

Κλείνοντας το έργο Ουίλιαμς αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δώσει ο Μπρικ 
μία ευκαιρία στη σχέση του με τη Μάγκι. Η Μάγκι έχει προηγουμένως πει ψέμα-
τα ότι είναι έγκυος και η τελευταία ατάκα του Μπρικ είναι «Δεν θα’ χε πλάκα να 
ήταν αλήθεια;» (σ. 146).

ξΑΦΝΙΚΑ πΕΡΣΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Κάθρην
Το «Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι» είναι ένα σκληρό έργο από την αρχή ως το τέ-
λος. Είναι γεμάτο αναφορές στο βασίλειο των ζώων όπου ο ισχυρότερος επιβι-
ώνει. Το σκηνικό του κήπου, με τα άγρια σαρκοβόρα φυτά, προσδίδει αγριότη-
τα. Μέσα σε αυτή την αγριότητα η Κάθρην προσπαθεί να επιβιώσει, χωρίς όμως 
να υποχωρεί από αυτά που πιστεύει πως συνέβησαν (Bigsby, 1984: 100, 102). Εί-
ναι το θύμα για να συνεχιστεί η ζωή της κυρίας Βέναμπλ και να «καθαρίσει» το 
όνομα του Σεμπάστιαν. Γιατί μέχρι το τέλος του έργου δεν μπορούμε να κατα-
λάβουμε αν η Κάθρην είναι «τρελή» ή αν όλα όσα λέει έχουν όντως συμβεί. Μέ-
χρι και ο γιατρός στο τέλος του έργου λέει «Νομίζω ότι θα έπρεπε, τουλάχιστον, ν’ 
αντιμετωπίσουμε την πιθανότητα ότι η ιστορία της κοπέλας είναι αληθινή» (σ. 95). 

Από την αρχή του έργου, γίνεται γνωστό ότι η Κάθρην είναι έγκλειστη σε ψυχι-
ατρική κλινική και η κυρία Βέναμπλ θέλει να τη βγάλει «τρελή». Η κυρία Βέναμπλ 
λέει «Περιμένω εδώ και μήνες να τη συναντήσω, διότι δεν μπορούσα να πάω στην 
κλινική να τη δω. Γι’ αυτό ζήτησα να μου τη φέρουνε στο σπίτι. Α, όχι, δε θα καταρρεύ-
σω εγώ, εκείνη θα καταρρεύσει! Δηλαδή, τα ψεύτικα επιχειρήματά της θα καταρρεύ-
σουν, όχι η δική μου αλήθεια, όχι η πραγματική αλήθεια....» (σ. 14). Η κυρία Βέναμπλ 
είναι διατεθειμένη να κάνει τα πάντα ώστε να μην καταρρεύσει. Υπάρχει μία μά-
χη επικράτησης. Όταν τη ρωτά ο γιατρός τι λόγο είχε η Κάθρην να σκαρφιστεί 
έναν τέτοιο μύθο για το θάνατο του Σεμπάστιαν εκείνη του απαντά «Οι τρελοί δεν 
έχουν λόγο» (σ. 29). Λίγο παρακάτω μαθαίνουμε ότι η Κάθρην μπήκε στην κλινι-
κή παρά τη θέλησή της «...Και κάτι πρόλαβε να πει από την άθλια ιστορία της, προ-
τού τη ρίξουν με το ζόρι σ’ ένα ασθενοφόρο για να την πάνε στην κλινική...» (σ. 30). 

Στη μάχη για την επικράτηση, η κυρία Βέναμπλ είναι ικανή για όλα, αφού φθά-
νει σε σημείο να δωροδοκήσει το γιατρό ώστε να της κάνει λοβοτομή. Η κυρία 
Βέναμπλ έχει υποσχεθεί μία δωρεά στο γιατρό και κάποια στιγμή που αυτός τη 
ρωτά «Αν δεν συμφωνήσω μαζί σας, θα έχετε το ίδιο ενδιαφέρον για τη δουλειά μου 
στην κλινική; Εννοώ, το “Ίδρυμα Σεμπάστιαν Βέναμπλ” θα δείξει ενδιαφέρον» τότε η 
κυρία Βέναμπλ του απαντά «Όλοι μας ενδιαφερόμαστε περισσότερο γι ‘ αυτό που 
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μας αφορά προσωπικά, γιατρέ». Ο γιατρός της λέει μετά «Κυρία Βέναμπλ! Είστε τό-
σο ανιδιοτελής, που δεν σας περνάει από το μυαλό πως οποιοσδήποτε άλλος λιγό-
τερο ανιδιοτελής από σας θα θεωρούσε τη δωρεά σας κάτι σαν – πως να το πω; Δω-
ροδοκία!» για να απαντήσει η κυρία Βέναμπλ «Ονομάστε την όπως θέλετε, δεν με 
νοιάζει...» (σ. 34). 

Όταν ο γιατρός είπε στην κυρία Βέναμπλ πως η λοβοτομή μπορεί να αφήσει 
την Κάθρην ανάπηρη και πως δεν μπορεί να της εγγυηθεί πως θα της σταματή-
σει τη φλυαρία η κυρία Βέναμπλ απαντά «Αλλά, μετά την επέμβαση, ποιος θα την 
πιστεύει, γιατρέ;» (σ. 33). Όλα αυτά ενισχύουν την αμφιβολία του γιατρού στο φινά-
λε του έργου, αλλά και πολλών μελετητών για το αν είναι όντως τρελή η Κάθρην.

Στη δεύτερη σκηνή του έργου εμφανίζεται επί σκηνής η Κάθρην με τη νο-
σοκόμα της. Από εκεί μπορούμε να αντλήσουμε κάποιες πληροφορίες για τη 
ζωή της Κάθρην μέσα στην κλινική. «Βαρέθηκα, σιχάθηκα! Όλοι με διατάζουν και 
με φοβερίζουν!» (σ. 39), «Κανένα τρελάδικο δεν είναι ούτε θαυμάσιο, ούτε υπέροχο» 
(σ. 56), «Και θέλετε να μου ανοίξετε το κρανίο και ν’ αρχίσετε να ψάχνετε με το νυστέ-
ρι το μυαλό μου; Όλα τ’ άλλα τα έχουν δοκιμάσει πάνω μου!» (σ. 57), «Να μου κάνε-
τε ένεση! Κι άλλη ένεση, γιατρέ; Μ’ έχουν κατατρυπήσει τόσο, που, αν μου βάλετε νε-
ρό, θα είμαι υπέροχο ποτιστήρι.» (σ. 69). Τέλος η ατάκα της Κάθρην «...Είμαι τόσο 
μόνη. Όταν τρελαίνεσαι, η μοναξιά είναι χειρότερη κι από το θάνατο» (σ. 73) μας δεί-
χνει πόση μοναξιά νιώθει ως έγκλειστη στην κλινική και πόσο δύσκολα περνάει.

Η μητέρα και ο αδερφός της προσπαθούν να την πείσουν να μην ξαναπεί αυ-
τή την ιστορία, ακόμα κι αν είναι αλήθεια. Όταν η Κάθρην αρνείται να το κάνει ο 
Τζωρτζ την αποκαλεί διεστραμμένη. Και λίγο παρακάτω ο Τζωρτζ προσπαθεί να 
πείσει την κυρία Βέναμπλ να μην την κλείσει στο ψυχιατρείο λέγοντάς της πως θα 
βουίξει όλο το προάστιο ότι έκλεισε την ανιψιά της στο άσυλο. Εκείνη την εποχή 
ήταν μεγάλο ταμπού για μία οικογένεια να έχει έναν «τρελό» στους κόλπους της.

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

Λοτ
Ο Λοτ είναι ένας θηλυπρεπής χαρακτήρας. Όταν πρωτοεμφανίζεται στη σκηνή, 
ο Ουίλιαμς μέσα από τις σκηνοθετικές του οδηγίες τον περιγράφει ως έναν εύ-
θραυστο, εξωτικής ομορφιάς νέο, ενώ λίγο πιο κάτω στις οδηγίες της δεύτερης 
σκηνής γράφει: «Το ξανθό κεφάλι του Λοτ, όμορφο σαν κοριτσίστικο...» (σ. 44). Όμως 
και δια του στόματος της Μυρτλ τονίζεται η θηλυπρέπεια του Λοτ: «Δέρμα, μάτια, 
μαλλιά που θα τα ζήλευε κάθε κοπέλα» (σ. 21) (Schiavi, 1999: 7).

Είναι μια συμπλεγματική προσωπικότητα με θέματα προσκόλλησης προς τη 
νεκρή του μητέρα. Μιλάει συνέχεια για αυτή, γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια τα 
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πάντα στο σπίτι με τον τρόπο που τα έκανε: «Ο πολυέλαιος είναι κρυστάλλινος, 
όλα τα κρυσταλάκια είναι σκονισμένα, πρέπει να βγουν ένα ένα και να πλυθούν με 
σαπουνάδα και καυτό νερό...Αυτό το κάναμε πάντα η μαμά κι εγώ...» (σ. 14), «Συνει-
δητοποιώ ότι μοιάζω στη μητέρα μου» (σ. 21), «Η μαμά είχε γραφτεί συνδρομήτρια 
στο “Βογκ” και το διαβάζαμε κι οι δυο...» και η Μυρτλ λίγο πιο κάτω του απαντά «Τα 
ξέρεις όλα καλύτερα από μοδίστρα μωρό μου» (σ. 48). Στην πρώτη σκηνή της δεύ-
τερης πράξης στις σκηνικές οδηγίες διαβάζουμε πως ο Λοτ είναι στην ψάθινη 
πολυθρόνα του, καπνίζοντας με τη μακριά πίπα της μητέρας του, και φορώντας 
την άσπρη, μεταξωτή της ρόμπα.

Ο Λοτ πασχίζει να αποδείξει στον ετεροθαλή αδερφό του, Τσικ, και στον εαυ-
τό του ότι δεν είναι ομοφυλόφιλος. Ρωτά την Μυρτλ όταν αναφέρονται στο γεγο-
νός ότι δεν έχουν ακόμα συνευρεθεί σεξουαλικά «Θες να πεις ότι δεν είμαι άντρας;» 
(σ. 21). Της υπόσχεται πως θα την ικανοποιήσει όταν ξαναβρεί τις δυνάμεις του, 
γεγονός που δείχνει ότι παλεύει μέσα του να αποδείξει ότι δεν είναι ομοφυλόφι-
λος ακόμα και στην Μυρτλ. Όμως προέχει αυτή τη στιγμή να πει στον Τσικ πως 
την ικανοποιεί ήδη απόλυτα καθώς όπως αναφέρει αμέσως παρακάτω: «Ο Τσικ 
με λέει αδερφή!» (σ. 23). Αλλά και ο ίδιος εκφράζεται με τέτοιες λέξεις για τον εαυ-
τό του: «Θες να πεις ότι μετάνιωσες που παντρεύτηκες μια αρρωστιάρα αδερφή, 
φυματικιά, με το ‘να πόδι στον τάφο!» (σ. 47). Ένα ακόμα σημείο που διακρίνουμε 
μία προσπάθεια του Λοτ να αποδείξει ότι δεν είναι ομοφυλόφιλος είναι όταν λέ-
ει στην Μυρτλ πως βάφει τα μαλλιά του γιατί του έμαθε η μαμά του και αμέσως 
μετά της λέει «...μη νομίσεις ότι παντρεύτηκες πούστη...». Ο Λοτ φροντίζει επίσης 
να κάνει σαφές από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας του Τσικ με την Μυρτλ πως 
η Μυρτλ είναι γυναίκα του.

Το αποκορύφωμα για αυτόν τον περιθωριακό ήρωα έρχεται στο φινάλε του 
έργου όταν ο Λοτ κατεβαίνει τη σκάλα φορώντας ένα διαφανές λευκό φόρεμα, 
μοιάζοντας με τη μητέρα του, και ένα εκκεντρικό καπέλο στολισμένο με ξεθω-
ριασμένα λουλούδια. Ο Τσικ που πριν από λίγο είχε αναφέρει στη Μυρτλ πως «...
Παίρνει και φοράει τα ρούχα της πεθαμένης, τις κυλότες, τα σουτιέν, τις παντόφλες, 
τα φορέματα... Και κατεβαίνει εδώ, στο σαλόνι της γριάς, και παραμιλάει με τη δικιά 
της τη φωνή...» (σ. 109), βλέποντας αυτό το θέαμα του λέει απλά «Ντύθηκες για 
καλοκαιρινή δεξίωση!» (σ. 116).

Τσικ
Από την αρχή του έργου αντιλαμβανόμαστε ότι ο ρατσισμός απέναντι στους 
μαύρους και η «ανωτερότητα» των λευκών επικρατούν εκείνη την περίοδο στην 
Αμερική. Η Μυρτλ όταν θέλει να αναφερθεί στους μαύρους υπηρέτες του σπι-
τιού τους αποκαλεί «αράπηδες» και λέει πως «Οι αράπηδες θα μάθουνε να ακού-
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νε την κυρία Λοτ Ρέηβενστοκ» (σ. 16). Αλλά και ο Λοτ όταν εξηγεί στην Μυρτλ ότι 
είναι ετεροθαλή αδέρφια με τον Τσικ και ότι αυτός είναι από άλλη μάνα πολύ δι-
αφορετική θέλει να δηλώσει μία υποτίμηση της μητέρας του.

Σε μια εποχή που οι μαύροι θεωρούνταν ότι είναι φορείς μικροβίων ο Τσικ 
πριν φιλήσει τη Μυρτλ τη ρωτά: «Μπορείς να φιλήσεις με πάθος έναν άντρα που λέ-
νε ότι έχει και νέγρικο αίμα στις φλέβες του;» και αμέσως μετά το φιλί την ξαναρω-
τά: «Πως ήταν; Σιχάθηκες;» (σ. 103). Αλλά και λίγο παρακάτω όταν είναι σαφές ότι 
έχουν συνευρεθεί ερωτικά οι δυο τους ο Τσικ της λέει «Αναρωτιέμαι αν θα έλεγες 
τα ίδια άμα ήξερες ότι μάλλον είναι αλήθεια ότι έχω και νέγρικο αίμα!» (σ. 107). Ενώ ο 
συγγραφέας μας παραθέτει την εξής σημείωση: «Η Μυρτλ έχει τον γνωστό τρόμο 
που καλλιεργήθηκε στις κατώτερες τάξεις του Νότου για τους νέγρους» (σ. 107). Μάλι-
στα προς το τέλος του έργου της λέει: «Ποιος ξέρει, μπορεί οι φίλοι σου στο Μόμπα-
ϊλ, όλοι αυτοί οι αγράμματοι μικροαστοί, να σου έχουνε κάνει πλύση εγκεφάλου – να 
σου είπαν ότι θα δηλητηριαστείς άμα πας με κάποιον που έχει νέγρικο αίμα» (σ. 110).

Ο Τσικ έχει νιώσει πολλές φορές τη γυναικεία απόρριψη λόγω της καταγωγής 
του ακόμα και από «φθηνές» γυναίκες. Περιγράφει στην Μυρτλ μία φορά σε ένα 
«κωλάδικο» στην εθνική οδό πως γνώρισε μία που τη λέγανε «Ντόλλυ, το περι-
σκόπιο», γιατί έψαχνε παντού γύρω της για άντρες. Η Ντόλλυ, όταν ο Τσικ της ζή-
τησε να πάνε δίπλα σε ένα δωματιάκι οι δυο τους, του απάντησε ρίχνοντάς του 
ένα φαρμακερό βλέμμα «Μαζί σου δε γουστάρω, σκυλάραπα» (σ. 109). Της λέει, 
επίσης, πως όλες στην περιοχή είναι όλο προσβολές και κουτσομπολιά και ού-
τε μπιλιάρδο δε θέλει να παίξει κανείς μαζί του. Λέει ακόμα πως η Λόττι, η μη-
τέρα του Λοτ, τον έδιωξε από το χτήμα με τη δικαιολογία ότι δεν ήθελε να λέει 
ο κόσμος ότι ο γιος της έχει αδερφό αράπη. Ίσως για αυτό και ο Τσικ είναι τόσο 
εχθρικός απέναντι στον Λοτ, γιατί εκείνη τη στιγμή είναι που αποκαλύπτει στην 
Μυρτλ ότι ο Λοτ ντύνεται με τα ρούχα της μητέρας του. Δεν μπορεί να το «χω-
νέψει» πως είναι κατακριτέος αυτός για το χρώμα του και όχι ο Λοτ για αυτή του 
τη συμπεριφορά. 
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AbstrAct

The marginal hero is found in literature mainly on projects related to 
socioeconomic conditions they reveal. The marginal hero of literature opposes 
social structures and values of the world he/she lives in. The marginal hero 
in literature, as in life, is a complex personality and as such must be studied. 
The aim, therefore, of this work is to record the marginal heroes in five plays 
of Tennessee Williams (A Streetcar Named Desire, Sweet Bird of Youth, Cat 
on a Hot Tin Roof, Suddenly Last Summer, The End of the World) through 
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the combination of methods of interpretive analysis of plays based on the 
analysis of the characters and the sociological approach and the psychological 
understanding of each marginal hero.
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Η Ηθική προσέγγιση 
στη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Μαριάννα Τουτζιαράκη

ΕΙΣΑΓωΓΗ

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της θέσης του ηθι-
κού στοχασμού στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας. Η αποσαφήνιση του όρου 
«ηθική» κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να αποφευχθούν οι στείρες ηθι-
κολογικές προσεγγίσεις του παρελθόντος. Ο όρος «ηθική», όπως χρησιμοποι-
είται στην παρούσα εργασία, δε συνδέεται μονοσήμαντα με ορισμένα χαρα-
κτηριστικά που παραδοσιακά αξιολογούνται από το πολιτισμικό και κοινω-
νικό μας περιβάλλον ως «ηθικά» ή με κοινά αποδεκτές επιλογές και στάσεις 
ζωής, ούτε βρίσκεται στον αντίποδα του όρου «ανηθικότητα». Χρησιμοποι-
είται με ευρύτερη έννοια και ενσωματώνει όλα τα στοιχεία του συγγραφέα, 
των χαρακτήρων του έργου, του μαθητή αλλά και του δασκάλου, είτε αυτά 
αξιολογούνται ως θετικά είτε ως αρνητικά. Το νόημα του όρου συγκλίνει με 
το αριστοτελικό «ήθος». 

Κατ’ επέκταση, με τον όρο «ηθική προσέγγιση» ή «ηθική ανάγνωση» της 
λογοτεχνίας δε νοείται μονομερώς η ηθική αποτίμηση των κειμένων και των 
μηνυμάτων που εκφράζουν ή η ηθική τους επίδραση στους αναγνώστες αλ-
λά και η ηθική συμβολή των ίδιων των αναγνωστών στη λογοτεχνική εμπει-
ρία. Σύγχρονοι κριτικοί της λογοτεχνίας, όπως ο Miller (1987), καταδεικνύουν 
πως έχει κι ο αναγνώστης ηθική ευθύνη απέναντι στο κείμενο και στο συγ-
γραφέα του και είναι υπεύθυνος για την ηθική ποιότητα της ανάγνωσής του. 
Επομένως, ο όρος «ηθική ανάγνωση» της λογοτεχνίας, όπως χρησιμοποιείται 
στην παρούσα εργασία, νοείται ως η γόνιμη συνάντηση του ήθους του συγ-
γραφέα και των χαρακτήρων του λογοτεχνικού έργου με το ήθος του μαθητή.

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Παρόλο που η ηθοπλαστική δύναμη της λογοτεχνίας αναγνωριζόταν πάντα 
και παρόλο που στην καθημερινή ζωή οι περισσότεροι από εμάς προστρέ-
χουμε στη λογοτεχνία, για να αποκομίσουμε όχι μόνο αισθητική απόλαυση 
αλλά και κάποια ηθική συμβουλή και πρακτική πρόταση σχετικά με το «πώς 
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να ζούμε τη ζωή μας καλύτερα», η ηθική προσέγγιση στη διδασκαλία της Λο-
γοτεχνίας δεν έχει επαρκή επιστημονική θεμελίωση. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί 
δε διαθέτουν τα απαιτούμενα διδακτικά εργαλεία, για να πραγματευτούν το 
ηθικό περιεχόμενο του λογοτεχνικού κειμένου και να φέρουν τους μαθητές 
σε μια γόνιμη συνάντηση με αυτό. Το μάθημα περιορίζεται συχνά στη γλωσ-
σική, γραμματολογική και ιστορική του διάσταση ή εγκλωβίζεται σε ένα στεί-
ρο ηθικολογικό διδακτισμό, που ναρκοθετεί την κριτική εμπλοκή των μαθη-
τών στις ιδέες και στις αξίες που αναδεικνύει το λογοτεχνικό κείμενο. 

Η διδακτική αυτή δυσχέρεια έρχεται σε αντίθεση με τον προσανατολισμό 
των σύγχρονων Προγραμμάτων Σπουδών για τη Λογοτεχνία στο Γυμνάσιο 
και στην Α’ Λυκείου (2011), στα οποία οι ηθικοί σκοποί και στόχοι της διδα-
σκαλίας του μαθήματος τίθενται σε προτεραιότητα. Επίσης, στερεί από τους 
μαθητές την άσκηση σε τρόπους σκέψης και σε κριτήρια αξιολόγησης, που 
θα τους επιτρέψουν να ασκήσουν γόνιμη ηθική κριτική σε κάθε αφήγηση και 
μυθοπλασία που θα συναντήσουν και έξω από το πλαίσιο της σχολικής τά-
ξης. Η σύγχρονη πολιτισμική πραγματικότητα, εξάλλου, με τη ραγδαία εξά-
πλωση των γραφικών μέσων, απαιτεί την κριτική ενδυνάμωση των μαθητών 
στην αναμέτρησή τους με μια πληθώρα προβαλλόμενων αφηγηματικών κό-
σμων που συχνά υπόκεινται στους νόμους του εμπορίου ή σε πολιτικές σκο-
πιμότητες. Ταινίες, θεατρικές παραστάσεις, τηλεοπτικές σειρές, ευπώλητα μυ-
θιστορήματα, αφηγηματικοί στίχοι τραγουδιών, video-clips, δημοσιογραφι-
κά δελτία, πολιτικοί λόγοι, διαφημιστικά μηνύματα και ποικίλα ακόμη πολυ-
τροπικά μέσα εσωκλείουν μικρότερες ή μεγαλύτερες αφηγήσεις ιστοριών, 
που είτε συνέβησαν είτε αποτελούν αποκυήματα της δημιουργικής φαντα-
σίας και χρησιμοποιούν τη δύναμη της μεταφοράς και άλλων σχημάτων λό-
γου, για να μεταδώσουν το μήνυμά τους. 

Η άσκηση των μαθητών στην ηθική ανάγνωση της λογοτεχνίας μπορεί 
να αποτελέσει τον προθάλαμο για την άσκηση ηθικής κριτικής σε όλα τα λο-
γοτεχνικά και αφηγηματικά προϊόντα του σύγχρονου πολιτισμού. Μόνο μέ-
σα από την προοπτική της μεταφοράς της γνώσης και της κρίσης έξω από 
τη σχολική τάξη και τα σχολικά εγχειρίδια θα είναι σε θέση η διδασκαλία της 
Λογοτεχνίας να υπηρετήσει τον υπερκείμενο σκοπό της, την κριτική αγωγή 
των μαθητών στο σύγχρονο πολιτισμό.

ΤΟ θΕωΡΗΤΙΚΟ πΛΑΙΣΙΟ

Ο παιδαγωγικός προβληματισμός για τη σύνδεση του ηθικού στοχασμού 
με τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας ενισχύεται και από τις πρόσφατες εξε-
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λίξεις στους τομείς της ηθικής φιλοσοφίας και της λογοτεχνικής κριτικής.
Την ανάγκη για τη συνεργασία της ηθικής φιλοσοφίας και της λογοτε-

χνίας ανέδειξε στη σύγχρονη εποχή η Martha Nussbaum, η οποία, μάλιστα, 
προτείνει την εγκόλπωση ενός μέρους της λογοτεχνίας, συγκεκριμένα μυ-
θιστορημάτων, στον επιστημονικό κλάδο της ηθικής φιλοσοφίας. Σύμφω-
να με την Nussbaum (2015: 342-343), τόσο η ηθική φιλοσοφία όσο και η 
λογοτεχνία επιχειρούν να δώσουν απάντηση στο θεμελιακό και πρακτικής 
σημασίας ερώτημα «πώς πρέπει να ζει κανείς;». Η σπουδαία λογοτεχνία επι-
χειρεί, μέσα από τους δικούς της ιδιότυπους εκφραστικούς δρόμους και μέ-
σα από το πρίσμα συγκεκριμένων χαρακτήρων και επιμέρους αφηγηματι-
κών περιστάσεων ή συγκρούσεων, να απαντήσει σε ερωτήματα τα οποία 
η ηθική φιλοσοφία προσεγγίζει με καθολικά συστήματα ηθικών αρχών και 
κανόνων. Με άλλα λόγια, το λογοτεχνικό μυθιστόρημα αναπαριστά τα πο-
λύπλοκα ηθικά φαινόμενα που ο επιστημονικός λόγος μελετά. 

Μάλιστα, κατά τον Phelan (2007), η ηθική σημασία ενός αφηγήματος 
δεν έγκειται απλώς στην αναπαράσταση γεγονότων («ethics of the told»). 
Η ίδια η αφήγηση αποτελεί ένα γεγονός και έχει ηθική σημασία («ethics of 
the telling»), ως μια σκόπιμη επικοινωνιακή πράξη που επιδιώκει να επη-
ρεάσει τη γνώμη, τα συναισθήματα και τις αξίες του αναγνώστη. 

Επιπρόσθετα, η Nussbaum επισημαίνει πως υπάρχουν οπτικές και τρό-
ποι ζωής που δεν μπορούν να διατυπωθούν από τη γλώσσα της φιλοσοφί-
ας παρά μόνο από τη λογοτεχνία. Αυτό συμβαίνει, επειδή το λογοτεχνικό 
ύφος δεν απευθύνεται μόνο στη νόηση, όπως ο επιστημονικός λόγος, αλ-
λά και στη γνωστική δύναμη του συναισθήματος, συμβάλλοντας στην προ-
σπάθειά μας να επιτύχουμε την «αντιληπτική ισορροπία», που η Nussbaum 
(2015: 376) θέτει ως στόχο της ηθικής διερεύνησης. Ανάλογη είναι και η θέ-
ση του Miller (1987: 3), που υποστηρίζει πως χωρίς την αφήγηση ιστοριών 
δεν μπορεί να υπάρξει θεωρία της ηθικής. Αυτό δε συμβαίνει απλώς επει-
δή οι αφηγήσεις εμπεριέχουν δραματοποιήσεις ηθικών καταστάσεων, επι-
λογών και συνεπειών, αλλά γιατί η ηθική καθαυτή δεν μπορεί να εκφρα-
στεί αλλιώς, παρά μόνο σε αυτή τη μορφή γλώσσας που ονομάζουμε αφη-
γηματική. Μάλιστα, ο Newton (1997: 8) διατείνεται πως η «αφηγηματική 
ηθική» μπορεί να εκφραστεί και σε ορισμένα είδη αφηγηματικής ποίησης.

Τις τελευταίες δεκαετίες αρκετοί μελετητές επισημαίνουν την ανάγκη να 
ενταχθεί η ηθική προσέγγιση στην κριτική της λογοτεχνίας (Booth, Miller, 
Newton, Phelan κ.ά.). Η προσέγγιση, όμως, των λογοτεχνικών κειμένων με 
όρους ηθικής καταδικάζεται από την καθιερωμένη λογοτεχνική κριτική ως 
μη λογοτεχνική. Με βάση τις αρχές του φορμαλισμού, το λογοτεχνικό κεί-
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μενο αντιμετωπίζεται πρωτίστως ως αισθητικό γεγονός και ως ένα κλειστό 
σύστημα, που δεν αναφέρεται στη ζωή, παρά μόνο σε άλλα κείμενα ή στον 
εαυτό του. Ο Booth, που προσπάθησε να «νομιμοποιήσει» την ηθική προ-
σέγγιση στην κριτική της λογοτεχνίας, διατείνεται πως το ενδιαφέρον για τη 
λογοτεχνική φόρμα δε χρειάζεται να αποκλείει το ενδιαφέρον για τις ηθι-
κές δυνάμεις της φόρμας. Την ίδια άποψη έχει και η Nussbaum (2015: 341), 
που υποστηρίζει πως, όσο παραποιητικό είναι να απομυζούμε το πρακτι-
κό και ηθικό περιεχόμενο ενός κειμένου αγνοώντας τις λογοτεχνικές μορ-
φές μέσα στις οποίες αυτό ενσωματώνεται και εκφράζεται, άλλο τόσο πα-
ραποιητικό είναι να περιγράφουμε τις λογοτεχνικές μορφές, χωρίς να με-
λετάμε ποια αίσθηση ζωής εκφράζουν. 

Η λογοτεχνική κριτική που αποκήρυξε την ηθική παράμετρο είχε βάσι-
μους λόγους να φοβάται τις δογματικές και ιδεοληπτικές προσεγγίσεις που 
θα διαχώριζαν τα έργα σε «ηθικά ωφέλιμα» και «ηθικά επιζήμια» και έχει 
προστατεύσει τη λογοτεχνία από επικίνδυνες πρακτικές λογοκρισίας. Από 
την άλλη μεριά, σύμφωνα με τον Booth, έχει δημιουργήσει ένα ασυμφιλί-
ωτο χάσμα ανάμεσα στη θεωρία της κριτικής και στην πράξη της διδασκα-
λίας, καθώς καταπνίγει την πηγαία ανάγκη τόσο των ακαδημαϊκών όσο και 
των φοιτητών να τοποθετηθούν ηθικά απέναντι στο ηθικό φορτίο του κει-
μένου και να μιλήσουν προσωπικά για την ηθική επίδραση που έχει η λογο-
τεχνική εμπειρία στη ζωή τους. «Δεν μπορούμε πια να προσποιούμαστε», ση-
μειώνει ο Booth (1988: 19), «πως η ηθική κριτική είναι ξεπερασμένη». Ασκεί-
ται παντού, συχνά κρυφά, συχνά ενοχικά, συχνά ανεπιτυχώς, εν μέρει για-
τί είναι η πιο δύσκολη μορφή λογοτεχνικής κριτικής, εν μέρει γιατί έχουμε 
κάνει τόσο μικρή σοβαρή συζήτηση σχετικά με το γιατί είναι σημαντική, 
ποιους σκοπούς υπηρετεί και πώς μπορεί να γίνει καλά.»

Η ΗθΙΚΗ ΣΚΟπΟθΕΣΙΑ ΣΤΑ ΝΕΑ πΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣπΟΥΔωΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η πίστη στην ηθοπλαστική δύναμη της Λογοτεχνίας φαίνεται πως έχει πράγ-
ματι διαποτίσει τη φιλοσοφία των νέων Προγραμμάτων Σπουδών για τη 
Λογοτεχνία στο Γυμνάσιο και στην Α΄ Λυκείου (2011), τα οποία είναι έντο-
να προσανατολισμένα σε σκοπούς και στόχους ηθικούς. Οι ηθικοί σκοποί, 
μάλιστα, υπερτερούν ποσοτικά σε σχέση με τους γλωσσικούς, γραμματο-
λογικούς και ιστορικούς στόχους του μαθήματος. Συγκεκριμένα, ως γενι-
κός και υπερκείμενος σκοπός της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας ορίζεται η 
«κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισμό» και διευκρινίζεται πως πρωταρ-
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χική αξία του μαθήματος είναι η «κριτική στάση απέναντι στις πολιτισμι-
κές παραδόσεις, τις αξίες και τα μηνύματα, από όπου κι αν προέρχονται».  

Ανάμεσα στους επιμέρους σκοπούς και στους ειδικότερους στόχους 
που παρατίθενται στο Πρόγραμμα σπουδών μπορούν να εντοπιστούν πε-
ρίοδοι και φράσεις που επανέρχονται ή είναι συγγενείς νοηματικά, αναφέ-
ρονται σε κοινές παιδαγωγικές προοπτικές και είναι δυνατό να ομαδοποι-
ηθούν. Αρχικά, το Πρόγραμμα Σπουδών θέτει ως μείζονα σκοπό της διδα-
σκαλίας της Λογοτεχνίας να κατανοήσουν οι μαθητές τον κόσμο που τους 
περιβάλλει και να τον επεξεργαστούν κριτικά. Συγκεκριμένα, τους καλεί να 
συνειδητοποιήσουν «τη σχέση της λογοτεχνίας με την ανθρώπινη εμπειρία 
και, επομένως, τη σημασία της για την κατανόηση του κόσμου στον οποίο 
ζούμε» και να αναπτύξουν «κριτική και ταυτόχρονα δημιουργική σχέση με 
το σύγχρονο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον».

Παράλληλα, όμως, με την κατανόηση του κόσμου επιδιώκεται η κατα-
νόηση του εαυτού τους, επομένως η καλλιέργεια της αυτογνωσίας και της 
ικανότητας αυτοκριτικής τους. Το Πρόγραμμα Σπουδών θέτει ως σκοπούς 
τη «συνειδητοποίηση, διερεύνηση και κριτική κατανόηση του τρόπου με 
τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την κοινωνική, ιστορική και πολιτισμική μας 
εμπειρία και συγκροτούμε την ταυτότητά μας», τη «συνειδητοποίηση της 
σχέσης της λογοτεχνίας με την ανθρώπινη εμπειρία και, επομένως, της ση-
μασίας της για την κατανόηση του εαυτού μας», τη «συμβολική ενδυνάμω-
ση της υποκειμενικότητας όλων των μαθητών και των μαθητριών, ώστε να 
γίνουν ενεργητικοί πολίτες και παραγωγοί πολιτισμού» και την καλλιέργεια 
της ικανότητας να αξιολογούν και «να αντιμετωπίζουν κριτικά και τις δικές 
τους ερμηνευτικές προτάσεις».

Μια βασική αξία που υπηρετείται από το νέο Πρόγραμμα Σπουδών εί-
ναι ο σεβασμός της ετερότητας. Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας πρέπει να 
βοηθήσει τους μαθητές «να κατανοήσουν και να αποδεχτούν τη σχετικό-
τητα και την πολλαπλότητα των ερμηνευτικών προσεγγίσεων», αλλά και να 
αναπτύξουν τη δεξιότητα της «αξιολόγησης» της ερμηνευτικής προσέγγι-
σης των συμμαθητών και συμμαθητριών τους. Επίσης, να αναγνωρίσουν 
ότι «η λογοτεχνία είναι ένας κατεξοχήν διαπολιτισμικός τόπος, όπου ο δι-
άλογος ανάμεσα στους πολιτισμούς γίνεται πράξη μέσα από τη μετάφρα-
ση, τη διασκευή και την αέναη επανερμηνεία και όπου η ετερότητα όχι μό-
νον αναγνωρίζεται, αλλά ενσωματώνεται ως αναγκαίος όρος της ζωτικό-
τητας και της δυναμικής της.» 

Εκτός από την αξία του σεβασμού στην ετερότητα, οι άλλες αξίες που 
επιδιώκεται να πρυτανεύσουν στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας μπορούν 
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να ανιχνευθούν στον παρακάτω επιμέρους σκοπό του μαθήματος: «Η ανα-
σύσταση της σχολικής τάξης ως μιας κοινότητας αναγνωστών, η οποία θα 
διέπεται από τις αξίες της δημοκρατίας, της ισότητας, του σεβασμού της 
διαφοράς, του πλουραλισμού, του διαλόγου, της κριτικής εγρήγορσης και 
αυτογνωσίας, της διαπολιτισμικής συνείδησης».

Τέλος, επιδιώκεται η αναγνώριση και η κριτική αντιμετώπιση των αξι-
ών που αναδεικνύουν τα λογοτεχνικά κείμενα. Οι μαθητές πρέπει «να είναι 
σε θέση να εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν τις αξίες και τις ιδέες που ενυ-
πάρχουν στα λογοτεχνικά κείμενα. Να κατανοήσουν ότι οι πολιτισμικές αξί-
ες σχετίζονται με το χώρο, το χρόνο και την κοινωνική ομάδα που τις πα-
ράγει, είναι επομένως προσδιορισμένες ιστορικά, γεγονός που δικαιολογεί 
τη σχετικότητα αλλά και την ποικιλία τους. Να είναι σε θέση να διερευνούν 
την ιστορικότητά τους και να τοποθετούνται κριτικά απέναντι σε αυτές.» 

Είναι χαρακτηριστικό πως στη σκοποθεσία αποφεύχθηκε η χρήση των 
όρων «ήθος», «ηθικός» και «χαρακτήρας», ενώ η έντονη χρήση της λέξης 
«αξίες» δε συνοδεύεται σε καμία περίπτωση από το επίθετο «ηθικός». Όμως, 
παρόλο που δεν αναφέρεται ρητά, η σκοποθεσία σκιαγραφεί το ήθος του 
αναγνώστη, του ανθρώπου και του πολίτη που επιθυμεί να διαπλάσει η Λο-
γοτεχνία στις μέρες μας. Συνοπτικά, ο μαθητής αυτός πρέπει να έχει πρω-
τίστως οξεία κριτική σκέψη και να τοποθετείται κριτικά απέναντι στις αξί-
ες και στους τρόπους αντίληψης του κόσμου που προτείνει το λογοτεχνι-
κό κείμενο, η κοινωνία, ο πολιτισμός, ο ίδιος και οι συμμαθητές του. Επίσης, 
να έχει ήθος δημοκρατικό και να πιστεύει στην ισότητα και στην αξία του 
πλουραλισμού και του διαλόγου. Τέλος, να σέβεται την ετερότητα, είτε αυ-
τή εντοπίζεται στην ερμηνεία της λογοτεχνίας είτε στις πολιτισμικές κατα-
βολές, και να ασπάζεται τη σχετικότητα. Πώς μπορεί, όμως, πράγματι στη 
διδακτική πράξη να καλλιεργηθεί αυτό το ήθος;

ΚΡΙΤΗΡΙΑ «ΗθΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝωΣΗΣ»

Αξιοποιώντας ως θεωρητικό υπόβαθρο το έργο των κριτικών της λογο-
τεχνίας που προσπάθησαν να θεμελιώσουν επιστημονικά την ηθική κριτι-
κή, θα ήταν δυνατό να αναζητηθούν διδακτικές ενέργειες που ενισχύουν το 
διάλογο για την ηθική εμπειρία της λογοτεχνικής ανάγνωσης. Στην παρού-
σα εργασία θα αξιοποιηθούν ορισμένοι άξονες ηθικής κριτικής, τους οποί-
ους αναδεικνύει ο  Wayne Booth στο βιβλίο του “The Company We Keep. 
An Ethics Of Fiction” (1988). Οι θεωρητικοί αυτοί άξονες, που θα παρουσια-
στούν εν συντομία, θα μετουσιωθούν από τη γράφουσα σε άμεσα διδακτι-
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κά ερωτήματα που μπορεί να απευθύνει ο εκπαιδευτικός στη σχολική τά-
ξη, προκειμένου να προσκαλέσει τους μαθητές σε ένα γόνιμο ηθικό στοχα-
σμό και διάλογο με το λογοτεχνικό έργο, το συγγραφέα του αλλά και τους 
συμμαθητές τους. Τα ερωτήματα αυτά ισοδυναμούν με ηθικά κριτήρια και 
μπορούν να βρουν εφαρμογή σε αφηγηματικά κυρίως λογοτεχνικά κείμε-
να. Προεικάζεται πως η άσκηση των μαθητών σε κριτήρια όπως τα παρα-
κάτω είναι δυνατό να τους παράσχει ένα κριτικό «οπλοστάσιο» για την ηθι-
κή αποτίμηση όλων των λογοτεχνικών (και μη) αναγνωσμάτων με τα οποία 
έρχονται σε επαφή στην καθημερινή τους ζωή. 

Α. Τα σχήματα επιθυμίας (patterns of desire) που μας προσκαλεί ο συγ-
γραφέας να αναπτύξουμε κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης
Σύμφωνα με τον Booth (1988: 201-202), ο συγγραφέας, μέσα από την πλο-
κή του έργου του και την επινόηση των χαρακτήρων του, μας καλεί να συ-
γκεντρώσουμε τις επιθυμίες μας, τους φόβους μας και τις προσδοκίες μας 
προς κάποια μελλοντική εκπλήρωση. Αν ανταποκριθούμε στην πρόσκλη-
ση του συγγραφέα και βυθιστούμε στον αφηγηματικό του κόσμο και, πο-
λύ περισσότερο, αν ταυτιστούμε με τους χαρακτήρες του έργου του, όλο 
μας το είναι θα συγκεντρωθεί στην εξέλιξη της υπόθεσης, επιθυμώντας 
ίσως δικαίωση για τους χαρακτήρες του έργου ή ακόμα και κάποια «δικαί-
ωση» λογοτεχνικής μορφής, δηλαδή ικανοποιητική ολοκλήρωση της φόρ-
μας. Θα παρασυρθούμε να θέλουμε, να φοβόμαστε και να προσδοκούμε 
συγκεκριμένα πράγματα και θα έχουμε όλες τις δυνάμεις και τις αδυναμίες 
που ο συγγραφέας έχει ενσωματώσει στην ψυχική δομή των χαρακτήρων 
του και στη δομή του έργου του. 

Αυτή η δημιουργία επιθυμιών, φόβων και προσδοκιών, ανεξάρτητα από 
τις μακροχρόνιες επιδράσεις της στο χαρακτήρα μας, σίγουρα καθορίζει 
ποιοι θα είμαστε, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης. Το να επι-
θυμούμε, παραδείγματος χάρη, την ευτυχία ενός χαρακτήρα σημαίνει να 
αποδεχτούμε την υπαινικτική ιδέα του συγγραφέα για το τι είναι η ευτυχία 
για το χαρακτήρα αυτό. Αυτή η αποδοχή δεν είναι κατ’ ανάγκη αρνητική. Η 
ηθική ανάγνωση του λογοτεχνικού κειμένου προϋποθέτει, κατ’ αρχάς, να εί-
μαστε δεκτικοί απέναντι στο μήνυμα του συγγραφέα και να το γνωρίσουμε 
με όλο το γνωστικό και συναισθηματικό μας κόσμο. Αρνητική είναι η άκρι-
τη αποδοχή του μηνύματος, εάν, μετά την ανάγνωση, καθώς αναδημιουρ-
γούμε το έργο για τον εαυτό μας, δεν αποστασιοποιηθούμε λίγο από το μή-
νυμα και δεν το αποτιμήσουμε ηθικά. Ο μαθητής μπορεί να ασκηθεί στην 
ηθική κριτική απαντώντας στα ακόλουθα διδακτικά ερωτήματα:
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 ➢ Αυτό που ο συγγραφέας με προσκαλεί να επιθυμήσω, να φοβηθώ 
ή να απορρίψω στη ζωή ενός χαρακτήρα αποτελεί μια καλή πρότα-
ση ζωής για μένα; 

 ➢ Οι χαρακτήρες του έργου είναι καλά παραδείγματα για τη δική μου 
ζωή;

 ➢ Ο συγγραφέας μου προτείνει έναν τρόπο ζωής που φαίνεται πιο ου-
σιαστικός, βαθυστόχαστος και ευγενής από αυτόν που συνήθως συ-
ναντώ στο κοινωνικό μου περιβάλλον; Ή αναπαράγει τετριμμένα, 
ασήμαντα και μικροπρεπή όνειρα για τη ζωή μου;

Β. Το είδος της φιλίας που μας καλεί ο συγγραφέας να αναπτύξουμε 
μαζί του
Προκειμένου να αναπτύξουμε ένα λεξιλόγιο που θα μας επιτρέψει να συ-
ζητήσουμε μεταξύ μας παραγωγικά για την ηθική ποιότητα ενός έργου, ο 
Booth (1988: 169-178) προτείνει να αξιοποιήσουμε τους όρους που χρη-
σιμοποιούμε στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους και να αποτιμή-
σουμε τα λογοτεχνικά κείμενα και τους συγγραφείς τους ως εν δυνάμει φί-
λους μας. Ο Booth στηρίζεται στην αρχαία ελληνική ηθική φιλοσοφία, που 
ανήγε τη φιλία σε πρωταρχικό σκοπό της ζωής μας, και αξιοποιεί τη διάκρι-
ση που κάνει ο Αριστοτέλης ανάμεσα σε τρία είδη φιλίας ανάλογα με την 
ωφέλεια, δηλαδή το «δώρο» που μας προσφέρουν: ευχαρίστηση, πρακτική 
ωφέλεια ή «παρέα» με μια ανώτερη ποιότητα ζωής. Υπό το πρίσμα της με-
ταφοράς των συγγραφέων ως «φίλων», ο μαθητής μπορεί να αναρωτηθεί:

 ➢ Τι είδους φιλία μου προσφέρει ο συγγραφέας; Τι είδους «παρέα» 
μου κρατά;

 ➢ Είναι ένας εν δυνάμει φίλος που με προσκαλεί να περάσω ευχάρι-
στα το χρόνο μου μαζί του;

 ➢ Είναι ένας εν δυνάμει φίλος που υπόσχεται να μου προσφέρει μια 
πρακτική ωφέλεια ή καθοδήγηση;

 ➢ Είναι ένας φίλος που μου προτείνει μια ευκαιρία να μοιραστούμε 
ένα μεγαλύτερο εύρος εσωτερικών εμπειριών; Η παρέα του –πα-
ρόλο που μπορεί να είναι και ευχάριστη και ωφέλιμη- έχει αξία κα-
θαυτή, και μόνο για την ποιότητα ζωής που μοιραζόμαστε στο χρό-
νο που περνάμε μαζί; 

Γ. Το ήθος του συγγραφέα, όπως αυτό διαγράφεται μέσα στο έργο του
Ασκώντας ηθική κριτική σε ένα λογοτεχνικό έργο, αναπόφευκτα παρασυρό-
μαστε σε μια ηθική κριτική του ίδιου του συγγραφέα. Ο Booth (1988: 128) 
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εφιστά την προσοχή μας στο σημείο αυτό, καθώς ο πραγματικός συγγρα-
φέας δεν ταυτίζεται με το ήθος του συγγραφέα που βρίσκεται πίσω από 
ένα ορισμένο λογοτεχνικό έργο. Πιο αναλυτικά, ο αληθινός συγγραφέας, 
παραγκωνίζοντας συνήθως τις ανθρώπινες αδυναμίες του και επιστρατεύ-
οντας τις μεγαλύτερες αρετές του (σπανιότερα συμβαίνει και το αντίθετο), 
κατασκευάζει σε κάθε έργο μια ιδιαίτερη και συνεκτική εικόνα του εαυτού 
του, αυτό που ο Booth ονομάζει “implied author”. O implied author, παρα-
δείγματος χάρη, μπορεί να είναι η πιο σοφή (ή και η πιο κυνική) εκδοχή του 
ήθους του πραγματικού συγγραφέα.

Η διάκριση αυτή, ανάμεσα στον “flesh and blood author” και στον 
“implied author”, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, όταν αξιολογούμε ηθικά ένα λο-
γοτεχνικό έργο. Από τη μια πλευρά, αποφεύγεται η εξιδανίκευση κάποιων 
συγγραφέων και ποιητών, που αποτελεί συχνό φαινόμενο στους εφήβους 
που διαβάζουν λογοτεχνία, η προκατειλημμένη ανάγνωση του λογοτεχνι-
κού κειμένου και η προεξόφληση του θαυμασμού μας απέναντι στο ηθικό 
του περιεχόμενο λόγω του κύρους και του σεβασμού που εμπνέει το πρό-
σωπο του συγγραφέα σε μια κουλτούρα, πολύ περισσότερο αν θεωρείται 
«κλασικός». Από την άλλη πλευρά, αποφεύγεται η απογοήτευση ή η σύγ-
χυση του αναγνώστη, όταν επιχειρεί να διαβάσει ένα άλλο έργο του αγα-
πημένου του συγγραφέα, αλλά αισθάνεται ότι δεν το έχει γράψει ο συγγρα-
φέας «του». Ο συγγραφέας είναι ο ίδιος, αλλά του μιλάει μέσα από έναν δι-
αφορετικό “implied author”.

Η διδασκαλία της λογοτεχνίας μπορεί να εφοδιάσει τους μαθητές με κρι-
τήρια που θα τους βοηθήσουν να διακρίνουν το ήθος του implied author, 
καθώς και την ηθική ποιότητα του «δώρου» που τους προσφέρει. Μπορούν 
να ασκηθούν στις ακόλουθες ερωτήσεις:

 ➢ Ως implied author, είσαι ενδεχομένως μια εξιδανικευμένη εκδοχή 
του συγγραφέα που σε δημιούργησε, χωρίς τα ψεγάδια του, τις αντι-
φάσεις του, τις αδυναμίες του και τις ανιαρές ή μικροπρεπείς στιγ-
μές του. Τι μαθαίνω από σένα, καθώς μοιράζομαι τις βελτιώσεις που 
κατάφερες να κάνεις στον εαυτό σου;

 ➢ Είσαι ειλικρινής; Με πείθεις ότι έχεις ενστερνιστεί βαθιά το μήνυμα 
που μου προσφέρεις ή το αντιμετωπίζεις επιπόλαια;

 ➢ Υπάρχουν ηθικές ασυνέπειες στο έργο σου;
 ➢ Ο τρόπος ζωής που μου προσφέρεις μέσα από το έργο σου είναι 

ένα «δώρο» που προσφέρει ένας φίλος σε φίλο ή ένας επίδοξος εκ-
μεταλλευτής στο θύμα του;

 ➢ Ως δυνάμει φίλος μου, θέλεις πραγματικά το καλό μου ή είσαι ο μό-

Μαριάννα Τουτζιαράκη
Η Ηθική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας



881

Μαριάννα Τουτζιαράκη
Η Ηθική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας

νος που θα ωφεληθεί (εμπορικά, πολιτικά ή ναρκισσιστικά), αν απο-
δεχτώ την «παρέα» σου;

 ➢ Ακόμη κι αν διαφωνώ μαζί σου σε ορισμένες απόψεις, η φιλία μας 
υπονομεύεται σοβαρά από αυτή τη διαφωνία ή (όπως συμβαίνει με 
τους αληθινούς μας φίλους) η ηθική ωφέλεια και η οπτική του κό-
σμου που μου προσφέρεις είναι πιο ευρεία και σημαντική από τη 
διαφωνία μας;

 ➢ Προσπαθείς να «διορθώσεις» τα λάθη και τις αδυναμίες μου; 
 ➢ Ποιο είναι το πρόσωπο και το ύφος με το οποίο μου απευθύνεσαι; 

Είσαι κήρυκας, δάσκαλος, προφήτης, ψυχαναλυτής, επαναστάτης, 
πολιτικός αναμορφωτής, φωνή της συνείδησης, φερέφωνο κάποιας 
αρχής;

 ➢ Είσαι επιδέξιος στην τέχνη του λόγου; Αντιμετωπίζεις την τέχνη σου 
με σεβασμό, λεπτολογία, δημιουργικότητα, πρωτοτυπία; 

 ➢ Μοχθείς για την αισθητική ολοκλήρωση και συγκίνηση; Ανανεώνεις 
την αισθητική μου αντίληψη; Τολμάς να ρισκάρεις για το αισθητικό 
σου όραμα;

 ➢ Ή επιλέγεις ευκολίες, προχειρότητες και συμβάσεις;
 ➢ Ποια είναι η σχέση του ηθικού σου μηνύματος με τη λογοτεχνική 

φόρμα; Η βαρύτητα ή η ελαφρότητα του μηνύματος αντανακλά-
ται σε αυτή;

Δ. Κλίμακες ηθικής ανάγνωσης που δείχνουν το βαθμό στον οποίο το έρ-
γο σταθμίζει αντίρροπα χαρακτηριστικά
Εάν επιθυμούμε να είμαστε δίκαιοι απέναντι στους συγγραφείς και στα έργα 
τους και να αποκαθάρουμε την ηθική μας κριτική από τον αδιέξοδο υποκει-
μενισμό, η αποτίμηση της ηθικής μας εμπειρίας δεν πρέπει να στηρίζεται απο-
κλειστικά στην επιλογή ανάμεσα στις ηθικές αξίες που αναδεικνύουν τα κείμε-
να. Στη λογοτεχνία, όπως και στη ζωή, σημειώνει ο Booth, κάποιοι φίλοι μπο-
ρούν να είναι εξαιρετικά ωφέλιμοι στην ψυχή μας, ακόμη κι αν ενστερνίζονται 
διαφορετικές αξίες από αυτές που εμείς προτιμάμε. Η ηθική μας αποτίμηση 
μπορεί να βασιστεί πιο στέρεα σε κριτήρια όπως τα παρακάτω, καθένα από 
τα οποία αποτελεί μια κλίμακα με δύο άκρα. Κανένα από τα δύο άκρα δεν είναι 
κατ’ ανάγκη επιθυμητό. Η κλίμακα λειτουργεί ως φάσμα ποιότητας, στην οποία 
συνήθως κάθε αναγνώστης τοποθετεί τη δική του χρυσή τομή, ανάλογα και με 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συνόλου του έργου (Booth, 1988: 179- 196).

Είναι ευνόητο πως η ηθική προσέγγιση στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας 
δεν μπορεί από τη φύση της να εξαντληθεί σε συγκεκριμένα κριτήρια, όπως 
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τα παρακάτω. Η ίδια η εκπαιδευτική πράξη, η διδακτική εμπειρία και η ζω-
τική έμπνευση των εκπαιδευτικών μπορεί να τα τροποποιεί και να εμπλου-
τίζει, ανάλογα με το είδος των λογοτεχνικών κειμένων, τις συνθήκες της δι-
δασκαλίας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών. 

1. ποσότητα πληροφοριών- συνοπτικότητα
Το κριτήριο αυτό είναι καθαρά ποσοτικό και αναφέρεται στο πλήθος των 
πληροφοριών και των σελίδων που μας προσφέρει ο συγγραφέας με το 
έργο του. Δεν μπορεί να εκτιμηθεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα ποιοτι-
κά κριτήρια.

 ➢ Ο συγγραφέας έχει καταβάλει το μόχθο να καταπιαστεί με ένα εύ-
ρος θεμάτων και να μου προσφέρει πολυάριθμες πληροφορίες; «Έχει 
πολλά να μου πει»;

 ➢ Με προσκαλεί να συμμετάσχω σε μεγάλη νοητική δραστηριότητα;
 ➢ Μου φαίνεται φλύαρος και κουραστικός;
 ➢ Είναι συνοπτικός και επικεντρώνεται σε λιγότερα θέματα;
 ➢ «Λέει λίγα αλλά καλά;» Ανιχνεύω στις λίγες λέξεις του κάποιο πολύ-

τιμο «δώρο»;
2. Ένταση- Χαλαρή σύνδεση

Η ένταση της αφοσίωσης που αναπτύσσουμε σε ένα λογοτεχνικό έργο εί-
ναι συνήθως ανάλογη με την αναδημιουργική δραστηριότητα στην οποία 
αυτό μας προσκαλεί. Η συγκέντρωσή μας και η δέσμευσή μας στο έργο 
εντείνεται, όταν αυτό μας καλεί να φανταστούμε χαρακτήρες και γεγονό-
τα που συμβαίνουν σε έναν κόσμο διαφορετικό από το δικό μας, να σκε-
φτούμε απαντήσεις σε ηθικές ερωτήσεις και διλήμματα, να προβλέψου-
με πώς θα εξελιχθεί η πλοκή, να συμπεράνουμε πώς «δένουν» όλα μετα-
ξύ τους, να βρούμε νόημα και συνοχή σε ασύνδετα στοιχεία, να υπερβού-
με αβεβαιότητες και να εξισορροπήσουμε αντιφάσεις. Τα ερωτήματα που 
μπορούν να τεθούν είναι τα εξής:

 ➢ Το κείμενο με προσκαλεί να αναπτύξω μια έντονη, μέτρια ή χαλαρή 
αφοσίωση και δέσμευση απέναντί του;

 ➢ Σε ποιο βαθμό το έργο με συνεπαίρνει; Με καθηλώνει ή μου προ-
καλεί αδιαφορία και ανία;

 ➢ Ποια χαρακτηριστικά του ενισχύουν τη δέσμευσή μου ή την αδια-
φορία μου;

 ➢ Ποιος είναι ο βαθμός της αναδημιουργικής δραστηριότητας που 
απαιτεί από τη μεριά μου;

3. Αμοιβαιότητα- Ιεραρχία
Ως προς τη σχέση που μας προσκαλεί ο συγγραφέας να αναπτύξουμε μα-
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ζί του, οι μαθητές μπορούν να ασκηθούν, ώστε να του απευθύνουν νοερά 
τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 ➢ Ως εν δυνάμει φίλος μου, με προσκαλείς να αισθανθώ ότι είμαι ισό-
τιμος απέναντί σου στην αναζήτηση της ουσίας της ζωής και στην 
αναδημιουργία του έργου σου;

 ➢ Υπαινίσσεσαι πως η τωρινή μου «εξάρτηση» από την ιδιοφυία σου 
είναι προσωρινή και πως θα μπορούσα κι εγώ να σκεφτώ το ίδιο 
δημιουργικά;

 ➢ Ή υπαινίσσεσαι πως είσαι πιο μπροστά από μένα στην αντίληψη τό-
σο του έργου όσο και της ζωής που αυτό αντανακλά; 

 ➢ Μου απευθύνεσαι αλαζονικά, ως δάσκαλος, ως κήρυκας ή ως αυ-
θεντία;

 ➢ Οι χαρακτήρες του έργου σου παρουσιάζουν ηθική ποιότητα που 
μοιάζει με τη δική μου; Μήπως μου φαίνονται πολύ ανώτεροι ή πο-
λύ κατώτεροι και ποια επίδραση έχει αυτή η διαφορά σε μένα;

4. Οικειότητα- Ψυχρότητα
Η σχέση που μας προσκαλεί ο συγγραφέας να αναπτύξουμε μαζί του μπο-
ρεί να αναδειχθεί και μέσα από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 ➢ Μου επιτρέπεις να σε γνωρίσω σε ψυχολογικό βάθος; Με προσκα-
λείς να εισχωρήσω στην εσώτερη ψυχική ζωή των χαρακτήρων του 
έργου σου; 

 ➢ Ανοίγεις τον εαυτό σου σε μια οικειότητα αποκαλυπτική, που λει-
τουργεί λυτρωτικά και θεραπευτικά και για τα δικά μου ψυχικά βάθη;

 ➢ Πώς με προσκαλείς να γνωρίσω τις ενδόμυχες σκέψεις και τα συ-
ναισθήματά σου; Εξομολογείσαι άμεσα τις σκέψεις και τα συναι-
σθήματά σου (αξιοποιώντας, λόγου χάρη, τεχνικές όπως «stream of 
consciousness»); Ή τα υποδηλώνεις μέσα από σχήματα λόγου, κυρί-
ως μεταφορές, που ενισχύουν νοητικά και συναισθηματικά τη σύν-
δεσή μου μαζί σου;

 ➢ Ο βαθμός της οικειότητας που επιτυγχάνεις μαζί μου με ικανοποιεί; 
Μήπως παρουσιάζεις απροκάλυπτα τόσα μυστικά και τόσες μύχι-
ες σκέψεις, δικές σου ή των χαρακτήρων, που νιώθω ασφυκτικά και 
αμήχανα; Μήπως η οικειότητα είναι μικρή και σε αισθάνομαι ψυχρό 
και απόμακρο απέναντί μου;

5. Συνοχή- Αντίφαση
Σε αντίθεση σε τους αρμονικούς και συνεκτικούς αφηγηματικούς κόσμους 
που δημιουργούν ορισμένοι συγγραφείς, άλλοι επινοούν έργα με βαθιές 
αντιφάσεις, τις οποίες μας προσκαλούν να δεχτούμε ως ουσιώδες στοιχείο 
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της ειλικρινούς και αυθεντικής λογοτεχνικής εμπειρίας.
 ➢ Το έργο έχει συνοχή, συνέπεια, ενότητα και εσωτερική αρμονία;
 ➢ Ή εμπεριέχει αντιφάσεις ανάλογες προς τις πολυπλοκότητες του 

πραγματικού μας κόσμου και του εαυτού μας;
 ➢ Μήπως η αρμονία είναι τόσο μεγάλη που λειτουργεί σε βάρος της 

ποικιλίας και της έντασης;
 ➢ Μήπως οι αντιφάσεις και η δυσαρμονία είναι τόσο χαοτικές που δη-

μιουργούν αναξιοπιστία;
6. Διαφορετικότητα- Ομοιότητα

Το κριτήριο της διαφορετικότητας αναφέρεται τόσο στο περιεχόμενο του 
έργου όσο και στους τρόπους καλλιτεχνικής έκφρασης που χρησιμοποιεί 
ο συγγραφέας.

 ➢ Σε ποιο βαθμό το έργο με προσκαλεί να γνωρίσω κάτι διαφορετικό; 
 ➢ Τι καταλαβαίνω τώρα που δεν καταλάβαινα πριν; Τι είμαι σε θέση να 

φανταστώ που δεν μπορούσα νωρίτερα;
 ➢ Με εκπλήσσει, με σοκάρει, μου διδάσκει νέες αλήθειες, με αλλάζει;
 ➢ Ή μου προσφέρει κάτι που ήδη γνωρίζω και αγαπώ, με καθησυχά-

ζει, με «βολεύει» στους εφησυχασμούς μου; 
 ➢ Με προσκαλεί να δεχτώ στο συμβατικό μου κόσμο ένα νέο είδος 

καλλιτεχνικής έκφρασης ή διατηρεί τους αισθητικούς μου εφησυ-
χασμούς ανέγγιχτους;

 ➢ Το «δώρο» είναι τόσο ανοίκειο που δεν το καταλαβαίνω και χάνω το 
ενδιαφέρον μου; Είναι τόσο οικείο που μου προκαλεί ανία;

7. Εύρος οπτικής- Εστίαση
Η κλίμακα αυτή αναφέρεται στο πλάτος της οπτικής του κόσμου στην οποία 
μας προσκαλεί ένας συγγραφέας με το έργο του, δηλαδή στο εύρος των 
«δώρων» του.

 ➢ Το «δώρο» είναι αισθητικό; Με προσκαλεί να απολαύσω την ομορφιά;
 ➢ Το «δώρο» είναι νοητικό; Με προσκαλεί να σκεφτώ ενεργά για την 

αλήθεια των πραγμάτων;
 ➢ Το «δώρο» είναι ηθικό; Θέτει ενώπιόν μου πρακτικές ερωτήσεις και 

επιλογές, για να σκεφτώ «πώς μπορούμε να ζούμε καλύτερα»;
 ➢ Το «δώρο» έχει τέτοιο εύρος που καλύπτει και τα τρία επίπεδα;

ΣΥΝΟΨΗ

Καθώς ανταποκρινόμαστε ως αναγνώστες σε καθένα από τα παραπάνω 
κριτήρια, οικοδομούμε μια συγκεκριμένη σχέση φιλίας με το ήθος του συγ-
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γραφέα και διαμορφώνουμε ορισμένα σχήματα επιθυμιών και προσδοκιών. 
Αυτές τις εσωτερικές ηθικές διεργασίες επιδιώκει να αναδείξει και να θέσει 
υπό κριτική διερεύνηση η σύγχρονη διδασκαλία της Λογοτεχνίας. Με την 
ερευνητική θεμελίωση κριτηρίων «ηθικής ανάγνωσης» και με τη συνειδη-
τή άσκηση σε αυτά μπορούμε να ελπίζουμε σε μια παραγωγική συζήτηση 
για την αξία της ηθικής εμπειρίας που μας προσφέρει η λογοτεχνία. Μια συ-
ζήτηση που θα αποφύγει το σκόπελο της μονολιθικότητας του «ενός κρι-
τηρίου», τη σύγχυση των ασυνείδητων κριτηρίων, τον άκρατο υποκειμενι-
σμό και το στείρο διδακτισμό. Με αυτό τον τρόπο, η ηθική προσέγγιση του 
λογοτεχνικού κειμένου θα μπορέσει να ενταχθεί λειτουργικά και υπεύθυνα 
τόσο στην κριτική όσο και στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας.

Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν μπορούμε να περιμένουμε πως η συ-
ζήτηση αυτή θα οδηγήσει στην απόλυτη συμφωνία σχετικά με την ηθική 
αξία ενός λογοτεχνικού έργου ή στην ανάδειξη ενός μοναδικού και αρμο-
νικού συστήματος αφηγηματικών αξιών. Αν τα ηθικά μας κριτήρια και το 
λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε για τους αφηγηματικούς μας «φίλους» δεν 
επέτρεπαν διαφορές στην αξιολόγηση, θα ήταν όχι μόνο άχρηστα αλλά και 
επικίνδυνα, καθώς θα προσκαλούσαν ισοπεδωτικές πρακτικές λογοκρισί-
ας (Booth, 1988: 221). Εξάλλου, η ηθική εμπειρία στην οποία μας προσκα-
λεί το λογοτεχνικό έργο, πέρα από την εγγενή ηθική αξία του ίδιου, εξαρ-
τάται σε μεγάλο βαθμό από τις ηθικές αποσκευές που φέρνει ο ίδιος ο μα-
θητής στη λογοτεχνική ανάγνωση.
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AbstrAct

Though ethical criticism has been rejected over the last decades by literary 
theory, which considered fictions mainly as aesthetic objects, modern 
critics of literature, as well as philosophers of ethics, argue that ethical 
issues are an essential part of our literary experience and, therefore, need 
to be thoroughly examined. Since the ethical aims of teaching modern 
greek literature are viewed as a priority by the new Curriculum of 2011, 
this project is seeking applicable ethical criteria for our literary experience 
and teaching ways of achieving a fruitful ethical reading, which denies the 
barren moralistic approaches of the past and enables a reflective encounter 
of the student’s ethos with the writer’s ethos. 
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Η λογοτεχνία ως εργαλείο ψυχολογικής 
εμβάθυνσης και συναισθηματικής εκφόρτισης: 

εφαρμογή σε ένα κέντρο ημέρας 
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης

Κασσιανή Βρεττού

«Η ψυχαναλυτική εκπαίδευση θα έπρεπε να περιλαμβάνει κλάδους γνώσης 
που είναι απομακρυσμένοι από την ιατρική και τους οποίους ο γιατρός δεν 
συναντάει κατά την πρακτική του: την ιστορία του πολιτισμού, τη μυθολο-
γία, την ψυχολογία της θρησκείας, την επιστήμη της φιλολογίας και τη λο-
γοτεχνία. Έως ότου νιώσει πλήρως εξοικειωμένος με αυτά τα ζητήματα, η 
μεγαλύτερη ποσότητα των όσων διδάσκονται στην ιατρική σχολή, του είναι 
άχρηστα για τους σκοπούς του». Έτσι ο Φρόυντ, στο κλασικό έργο του Ψυ-
χανάλυση και λογοτεχνία (Φρόυντ, 1994), θεμελιώνει τη διττή σημασία της 
λογοτεχνίας και του δημιουργού για την ψυχανάλυση: αφενός την προσέγ-
γιση και ψυχαναλυτική ερμηνεία της δημιουργικής εργασίας και του ιδιαί-
τερου ψυχικού κόσμου του δημιουργού της. Και αφετέρου την παρατήρη-
ση, καταγραφή και ερμηνεία της σχέσης αυτού που προσλαμβάνει το έρ-
γο τέχνης (ψυχαναλυτή, αναγνώστη, κοινωνικής ομάδας) με το ίδιο το έρ-
γο, αξιοποιώντας το μεθοδολογικό πλεονέκτημα του λογοτεχνικού έργου 
προκειμένου να επιβεβαιώσει την κλινική γνώση. 

Από τα μαθητικά του χρόνια ο Φρόυντ είχε πάθος με τη γλώσσα και την 
έντεχνη έκφρασή της, ενώ είχε μάθει άριστα ελληνικά, λατινικά, γερμανι-
κά, εβραϊκά, γαλλικά και αγγλικά. Επιπλέον, απόκτησε αυτοδίδακτος, μέ-
τρια γνώση της ισπανικής και ιταλικής γλώσσας (Storr, 3). Σε ώριμη ηλικία, 
το 1930, τιμήθηκε από τον δήμο Φρανκφούρτης με το τέταρτο βραβείο 
Γκαίτε για τη Λογοτεχνία. Οι κλασικοί της ελληνικής αρχαιότητας (Σοφο-
κλής, Ευριπίδης) προάγουν και τεκμηριώνουν βασικές ψυχαναλυτικές έν-
νοιες (οιδιπόδειο σύμπλεγμα, σύμπλεγμα της Ηλέκτρας), ενώ η νεότερη ευ-
ρωπαϊκή γραμματεία, και κυρίως οι αγαπημένοι του συγγραφείς Σαίξπηρ 
και Γκαίτε, του αποκαλύπτουν το ανεξιχνίαστο της τραγικής ανθρώπινης 
φύσης. (Τον Σαίξπηρ είχε αρχίσει να τον διαβάζει από τα οκτώ του χρόνια). 
Έτσι, ανασκάπτοντας το ασυνείδητο μυθιστορηματικών ηρώων θα διεισ-
δύει στο άδυτο των ανθρώπινων βιωμάτων και παθών, και μετακινώντας 
την εμπειρία του αυτή στους ασθενείς του ιατρείου του (Φρόυντ, 1994) θα 
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γίνει ο θεμελιωτής της ψυχανάλυσης. Έκτοτε, η ψυχανάλυση θα τροφοδο-
τεί την τέχνη με ψυχικές εμπειρίες του ασυνειδήτου, των ελεύθερων συ-
νειρμών, της σημασίας των ονείρων, και θα στηρίξει τα πιο πρωτοποριακά 
κινήματα καλλιτεχνικής έκφρασης του εικοστού αιώνα (ντανταϊσμός, σου-
ρεαλισμός). Αλλά και το περιεχόμενο της λογοτεχνίας, η ψυχική ενδοχώρα 
των μυθιστορηματικών ηρώων θα κεντρίζει συνεχώς τη σύλληψη και την 
ερμηνεία της ανθρώπινης ψυχής.

Αλλά πώς ο Φρόυντ αντιμετωπίζει τον δημιουργό στο χώρο της τέχνης 
και της λογοτεχνίας; Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες οι εργασίες του πάνω 
στην τέχνη και τους καλλιτέχνες, όπως: Το παραλήρημα και τα όνειρα στην 
Γκραντίβα του Βίλχελμ Γιένσεν, Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι και μία ανάμνηση της 
παιδικής του ηλικίας, Ο Μωυσής του Μικελάντζελο, και Ντοστογιέφσκι και πα-
τροκτονία (Καλλιπολίτης, 1990∙ Καλλιτεράκη, 2009). Αναζητώντας τη γενε-
σιουργό αιτία της τέχνης, ο Φρόυντ πίστευε ότι συνδέεται με την ανικανο-
ποίητη λίμπιντο. Πίστευε δηλαδή ότι οι δημιουργοί αποφορτίζουν τη βρε-
φική τους σεξουαλικότητα μετασχηματίζοντάς την σε ενστικτώδεις μορ-
φές. Και καθώς τον ενδιαφέρει περισσότερο-αν όχι αποκλειστικά- το περι-
εχόμενο και όχι οι μορφές έκφρασης, εφαρμόζει την ίδια τεχνική ερμηνεί-
ας για το έργο τέχνης όπως και για την ερμηνεία των ονείρων, των φαντα-
σιώσεων και των νευρωσικών συμπτωμάτων (Storr, 108-109). Θεωρώντας 
δε την τέχνη μια διαδικασία εξιδανίκευσης, αυτό που προσπαθεί-με μεγα-
λύτερη ή μικρότερη κάθε φορά επιτυχία-, είναι η ανακάλυψη μέσα στο έρ-
γο τέχνης ενδείξεων για τις υποτιθέμενες βρεφικές συγκρούσεις του δημι-
ουργού του. Στο βαθμό λοιπόν που οι καλλιτέχνες κινούνται μέσω της δη-
μιουργικής τους έμπνευσης στο χώρο της εξιδανίκευσης, βρίσκονται πλη-
σιέστερα στη νεύρωση απ’ ό,τι ο μη δημιουργός. Θα γράψει σχετικά: « Ο 
δρόμος που οδηγεί από τη φαντασία στην πραγματικότητα, είναι η τέχνη…
Ένας καλλιτέχνης είναι κατά βάση εσωστρεφής, πλησιάζει τη νεύρωση. Κα-
ταπιέζεται από υπερβολικά ισχυρές ενστικτώδεις ανάγκες. Επιθυμεί να κερ-
δίσει σεβασμό, δύναμη, πλούτο, φήμη και την αγάπη των γυναικών, αλ-
λά δεν έχει τα μέσα για να πραγματώσει αυτές τις ικανοποιήσεις (Φρόυντ, 
2011)». Συνεπώς, όπως άλλοι ανικανοποίητοι άνδρες, απομακρύνεται από 
την πραγματικότητα και μεταθέτει όλο το ενδιαφέρον του και τη λίμπιντό 
του επίσης, σε επιθυμητά κατασκευάσματα του φαντασιακού του κόσμου, 
απ’ όπου η πορεία μπορεί να οδηγήσει στη νεύρωση. Η φαντασίωση, πί-
στευε ο Φρόυντ, πηγάζει από το παιχνίδι, και όπως το παιδί φαντασιώνε-
ται μέσω του παιχνιδιού, έτσι και ο καλλιτέχνης κατασκευάζει στο έργο του 
μιαν υποκατάστατη πραγματικότητα. «Χτίζει κάστρα στον αέρα και δημι-
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ουργεί αυτά που ονομάζονται ονειροπολήσεις» (Storr, 118). Προϊόν των συ-
γκρούσεων του συγγραφέα, το έργο παράγεται από την αναπαραστατική 
δυναμική του ψυχισμού του δημιουργού του, με τη σύνδεση της φαντασι-
ογενετικής δραστηριότητας, δηλαδή με: την ονειροπόληση, το παιχνίδι, το 
όνειρο, τη φαντασίωση, τους μηχανισμούς της μετάθεσης, της συμπύκνω-
σης, της μετουσίωσης. Η ψυχική ανταπόκριση-τα συναισθήματα- που θα 
προσφέρει το λογοτεχνικό κείμενο στον αποδέκτη του, θα πρέπει γι’ αυτό 
να είναι «ισορροπημένα», ώστε να μην προκαλέσουν μηχανισμούς διάψευ-
σης και καταστολής (Μπακιρτζόγλου, 2013: 8). 

Ανεξάρτητα από τη δικαίωση ή όχι των απόψεων του Φρόυντ για τη γέ-
νεση του έργου τέχνης, αυτό που σημειώνουμε είναι η σχέση του περιεχο-
μένου-προκειμένου για τη λογοτεχνία, του μυθιστορηματικού ήρωα- με τον 
ίδιο τον δημιουργό, δηλαδή ο συντονισμός του ψυχικού κόσμου του ήρωα 
με τον ψυχικό κόσμο του δημιουργού του, η ταύτιση μεταξύ τους. Απ’ αυ-
τή την άποψη, το έργο τέχνης και ειδικότερα η λογοτεχνία, έχει να μεταφέ-
ρει μηνύματα στον αποδέκτη της, ανάλογα με το περιεχόμενο των συνει-
δητών εμπειριών, πολύ περισσότερο των ασυνείδητων απωθήσεών του και 
να συνομιλήσει μαζί του σε μια πράξη αναγνώρισης και εκφόρτισης συναι-
σθημάτων, τραυμάτων και παθών. Έτσι, ο συγγραφέας π.χ., έχει δημιουρ-
γήσει έναν «πραγματικό» κόσμο, τον οποίο μοιράζεται με τον κάθε ανα-
γνώστη του, όπως μοιράζεται και τις φαντασιώσεις από τις οποίες προήλ-
θε η πραγματικότητα του έργου του. Εδώ, όμως, εξετάζοντας το έργο από 
ψυχαναλυτική σκοπιά, ανακαλύπτουμε, εκτός από τη φαινομενική πραγ-
ματικότητά του και μια μεταφορική χρήση του λόγου, τη συμβολική, πολ-
λαπλή στις αναλύσεις της, συμβολική σημασία της λέξης (Μπακιρτζόγλου, 
2013: 6). Τι όμως εξετάζουμε, σύμφωνα με τον Φρόυντ, στη σχέση Ψυχα-
νάλυσης και Λογοτεχνίας; Τα βασικά στοιχεία είναι τα εξής: Η θεώρηση και 
ερμηνεία των προσώπων της μυθοπλασίας, η προσέγγιση του συγγραφέα, 
η προσέγγιση του αναγνώστη. Σχετικά με τους χαρακτήρες των έργων, ο 
Φρόυντ τους ανέλυε ως να επρόκειτο για κλινικές περιπτώσεις, εφαρμόζο-
ντας τις μεθόδους της ψυχανάλυσης. 

Όσον αφορά τον συγγραφέα, πίστευε ότι γνωρίζει το ασυνείδητο καλύ-
τερα από τον ψυχαναλυτή (Φρόυντ, 1994), ενώ δεχόταν ότι οι ήρωές του 
είναι προϊόν αυτοανάλυσης, την οποία πραγματώνουν οι συγγραφείς στην 
προσπάθεια να γνωρίσουν το ασυνείδητό τους αντί να το ναρκώσουν. Πα-
ρά τις σύγχρονες θεωρίες της λογοτεχνίας για τον θάνατο του συγγραφέα, 
η ψυχαναλυτική θεώρηση του Φρόυντ υποστηρίζει την προβολή του Εγώ 
του συγγραφέα στους ήρωες των βιβλίων του. Η διαδικασία της γραφής 
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προβάλλεται ως ανάλογη της διεργασίας του ονείρου. Με τις τεχνικές της 
αφήγησης επίσης που ο συγγραφέας χρησιμοποιεί, καθιστά τον αναγνώ-
στη μέτοχο της απόλαυσης της αφήγησης, χωρίς ενοχικά σύνδρομα. 

Τέλος, από την πλευρά του αναγνώστη θεωρούμενο το λογοτεχνικό έρ-
γο, προσφέρεται για πολλαπλές αναγνώσεις, ερμηνείες και αποκρυπτογρα-
φήσεις των συμβολικών του νοημάτων. Όπως και η θεωρία της αναγνωστι-
κής πρόσληψης (Jauss, 1982) ή της αισθητικής ανταπόκρισης (Iser, 1972) 
υποστηρίζει, έτσι και με βάση την ψυχαναλυτική προσέγγιση, κάθε ανα-
γνώστης «ξαναγράφει» το έργο, «αναγιγνώσκοντας» τις λέξεις και τα νοή-
ματα με βάση το ενιαίο Εγώ του, το οποίο ταυτίζεται με το Εγώ των χαρα-
κτήρων του έργου, ενώ οι διαφορετικοί ήρωες μετακινούν συνεχώς και απο-
καλύπτουν με ταυτίσεις τα μερικότερα Εγώ του αναγνώστη. Τι πετυχαίνει 
ωστόσο η ανάγνωση των λογοτεχνικών έργων και ειδικότερα τι προσφέ-
ρει στον αναγνώστη; 

α. Ο Αριστοτέλης μίλησε για την κάθαρση-την ψυχική λύτρωση του θε-
ατή της τραγωδίας, μετά την κορυφαία εμπειρία της μέθεξης στην τραγω-
δία του ήρωα-στη μέθεξή του στον θάνατο: «…δι’ ελέου και φόβου περαί-
νουσα την των τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν…» Ακριβώς αυτό είναι και 
το πρώτο «λυτρωτικό βίωμα», που απελευθερώνεται για το υποκείμενο-α-
ναγνώστη από την ανάγνωση του λογοτεχνικού έργου. 

β. Τη σταδιακή ανέλιξη της ψυχικής έντασης, την οποία ο αναγνώστης 
επιθυμεί και μέσα από την οποία μπορεί να ικανοποιήσει: την αντίδραση 
κατά του πατέρα. Μια μαζοχιστική ικανοποίηση, που δημιουργεί η ταύτι-
ση με τους χαρακτήρες του έργου και: τη βίωση της ασφάλειας ότι τα δια-
δραματιζόμενα είναι ξένη υπόθεση, τα τραύματα και τα πάθη δεν τον αφο-
ρούν. Επειδή ωστόσο είναι κοινές οι εμπειρίες της ανάγνωσης, μπορούμε 
να υποστηρίξουμε ότι οι επιμέρους υποκειμενικές αναγνώσεις οδηγούν 
στη σύλληψη ενός οικουμενικού βιώματος, σύμφυτου με την ψυχική-συ-
ναισθηματική λειτουργία της ανάγνωσης. 

Θα πρέπει ωστόσο να σημειώσουμε ότι είναι διαφορετικό να διαβάζου-
με απλώς ένα λογοτεχνικό έργο και να συμμετέχουμε συναισθηματικά στις 
περιπέτειες των ηρώων, χωρίς να επεξεργαζόμαστε κριτικά τις καταστά-
σεις, και διαφορετικό να αναλύουμε το έργο με τη μέθοδο της ψυχανάλυ-
σης (Μωρίκης, 2014∙ Χατζόπουλος, 2013). Στη δεύτερη περίπτωση, διεισ-
δύουμε στον ψυχισμό του συγγραφέα, στα κίνητρα της γραφής (Στεφανά-
τος, 2009), στον ψυχισμό των ηρώων, στις αιτίες, στα κίνητρα των πράξεων 
και συμπεριφορών, στα κρυμμένα από ασυνείδητες διεργασίες νοήματα. 

Με βάση τα παραπάνω, θα παρουσιάσουμε τις εργασίες, τους στόχους, 
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τις μεθόδους και τα αποτελέσματα της Ομάδας Λογοτεχνίας, σε ένα Κέντρο 
Ημέρας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης: 

Η ομάδα λογοτεχνίας λειτουργεί από το 2007 και δημιουργήθηκε με τη 
σκέψη να αποτελέσει η λογοτεχνία το εργαλείο έκφρασης, έμπνευσης και 
κινητοποίησης του ψυχισμού των μελών της. Να αποτελέσει δηλαδή, το ερ-
γαλείο επεξεργασίας και νοηματοδότησης του ψυχικού τους κόσμου. Πρό-
κειται για μια ανοιχτού τύπου ομάδα, την οποία αποτελούν δέκα περίπου 
μέλη κάθε φορά. Στα μέλη της έχει διαγνωστεί κάποια σοβαρή ψυχική νό-
σος. Η ομάδα συνέρχεται μια φορά την εβδομάδα, και οι εργασίες της δι-
αρκούν 60΄ περίπου, στη διάρκεια των οποίων συζητιούνται αποσπάσμα-
τα λογοτεχνίας και ποιήματα –από την ελληνική, την ευρωπαϊκή και την 
παγκόσμια λογοτεχνία-, που τα έχουν επιλέξει οι ίδιοι οι συμμετέχοντες. 
Αξιοποιείται η συμμετοχική, βιωματική μέθοδος, όπου τα μέλη της ομά-
δας εμπλέκονται ενεργητικά σε όλες τις φάσεις ανέλιξης των εργασιών της: 
επιλογή -συγγραφέα ή ποιητή και των έργων που θα παρουσιαστούν-, έκ-
φραση προσωπικών σχολίων και παρατηρήσεων, παράλληλες αφηγήσεις, 
προσωπικές εκμυστηρεύσεις, εξωτερίκευση σκέψεων, εμπειριών, βιωμά-
των, αξιολογήσεις κ.λπ.

Θεωρητική αφετηρία και αρχικός στόχος συγκρότησης της ομάδας υπήρ-
ξε-όπως προαναφέρθηκε-, η σκέψη να αποτελέσει η λογοτεχνία το μέσο 
επικοινωνίας των μελών με τον βαθύτερο συναισθηματικό τους κόσμο, να 
γίνει το βιωματικό εργαλείο ώστε να μπορέσουν τα μέλη να αναγνωρίσουν 
τα συναισθήματά τους, να ταυτιστούν και να εκφραστούν. Ήταν η προσπά-
θεια να δημιουργηθεί ο χώρος όπου τα μέλη θα κοινωνήσουν τα συναισθή-
ματα και τις εμπειρίες τους με απώτερο σκοπό να αποτελέσει ενδεχομένως 
η λογοτεχνία μια επανορθωτική εμπειρία για τα μέλη της.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Μετά την ανάγνωση-ή τις αναγνώσεις, προς πληρέστερη κατανόηση- του 
κειμένου, εκφράζονται καταρχήν γενικές κρίσεις και προσωπικές στάσεις 
για το λογοτεχνικό κείμενο. Στη συνέχεια, αρχίζει σταδιακά η ουσιαστικό-
τερη επικοινωνία με το κείμενο. Με συζήτηση μεταξύ των μελών, γίνεται 
προσπάθεια να αποσπαστεί το κεντρικό νόημα, τα άλλα δευτερεύοντα νο-
ήματα, να περιγραφούν οι ήρωες και οι ιδιαίτεροι χαρακτήρες τους, να ερ-
μηνευτούν οι συμβολισμοί του συγγραφέα ή του ποιητή, να γίνει η διασύν-
δεση με τον πραγματικό κόσμο και το παρόν (Οικονόμου, 2014) ή και με 
προσωπικά βιώματα και εμπειρίες. Να ανακινηθούν και να εκφραστούν συ-
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ναισθηματικές αντιδράσεις απέναντι στο έργο, όπως ο καθένας το προσοι-
κειώνεται και το «ζει», ώστε να μπορέσουν τα μέλη να συνδεθούν με την 
«ιστορία», με τα γεγονότα που διαδραματίζονται και να γίνουν και οι ίδιοι 
μέτοχοι αυτών: να αναστραφούν με τους λογοτεχνικούς χαρακτήρες και τα 
πάθη τους, με τα συναισθήματα και τις αδυναμίες τους, με τις συγκρούσεις 
και τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν, τις ηθικές και κοινωνικές αξίες, κα-
θώς και την κοινωνική εμπειρία που τα παραπάνω προσφέρουν στους συμ-
μετέχοντες. Έτσι επιτυγχάνεται η βαθύτερη κατανόηση των προσωπικών 
καταστάσεων, προβλημάτων, γεγονότων και συμπεριφορών, καθώς μέσω 
της λογοτεχνίας εμπλουτίζεται η πρόσβαση στην ανθρώπινη συμπεριφο-
ρά, η κατανόηση και η ερμηνεία της, αυτή που τελικά ανακλάται στον τρό-
πο ζωής. Η ομάδα αποτελεί το περιβάλλον επικοινωνίας μέσω του οποί-
ου οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τον βαθύτερο συναισθηματι-
κό κόσμο, τον δικό του ο καθένας και των άλλων. Μέσα στην ομάδα, ανα-
γνωρίζουν τα προσωπικά τους συναισθήματα, τα μοιράζονται με τα υπό-
λοιπα μέλη και τα συνδέουν μέσα από καταστάσεις του δικού τους βιώ-
ματος, προσφέροντας συχνά στην ομάδα ένα υποστηρικτικό και ψυχοθε-
ραπευτικό χαρακτήρα, αυξάνοντας και με αυτό τον τρόπο τη συνοχή της. 
Έτσι η ομάδα λειτουργεί ως ασφαλής χώρος, όπου δίνεται η δυνατότητα 
στα μέλη να «κοινωνήσουν» τα συναισθήματα τους, να τα αναγνωρίσουν, 
να τα αποδεχτούν και να τα μοιραστούν. Μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία τα 
μέλη ενθαρρύνονται στην ελεύθερη έκφραση και εκτόνωση συναισθημά-
των που σχετίζονται με τις ανασφάλειες, τους φόβους, τις ανησυχίες τους, 
καθώς και στην οποιασδήποτε μορφής έκθεσή τους. Δημιουργείται μετα-
ξύ τους ένα έντονο αίσθημα εκφόρτισης, κοινότητας, εμπιστοσύνης, υπο-
στήριξης και εντέλει ανακούφισης.

Τα μέλη της ομάδας μέσω της ταύτισης με τους ήρωες της λογοτεχνίας 
και των συναισθημάτων που εξωτερικεύουν, αρχίζουν να απενοχοποιούν 
τα δικά τους βιώματα, για τα οποία μέχρι τότε αισθάνονταν ντροπή, μιλούν 
γι αυτά και αρχίζουν να τα μοιράζονται με τους άλλους. Με αυτό τον τρόπο 
έρχονται σε επαφή με σημαντικές διαστάσεις του εαυτού τους, με δικά τους 
συναισθήματα, δικές τους σκέψεις, δικές τους δυσκολίες και συγκρούσεις. 
Μιλούν με άμεσο τρόπο για τα προβλήματα και τα συναισθήματά τους και 
μοιράζονται δύσκολα οικογενειακά τους βιώματα ή και ματαιώσεις ακόμη 
από τη ζωή τους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία επιτυγχάνεται η ανάπτυξη 
μιας δυναμικής ενσυναίσθησης και κατανόησης τόσο του εαυτού όσο και 
του άλλου, καθώς παρατηρείται βελτίωση, σε κάποιο βαθμό, των διαπρο-
σωπικών ή ενδοοικογενειακών σχέσεων.
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 Έτσι θα λέγαμε ότι η ομάδα λογοτεχνίας, πολλές φορές, αποτελεί μια 
επανορθωτική εμπειρία για τα μέλη της, όπου μέσα από την αποκάλυψη και 
την εμπερίεξη μιας κατάστασης ή συναισθήματος, πραγματώνεται η απο-
δοχή και η αλλαγή. Δημιουργείται ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, που βο-
ηθά στη μείωση του συναισθήματος της απομόνωσης και του αισθήματος 
της μοναξιάς που επιβάλλει στους πάσχοντες, σε αρκετές περιπτώσεις, η 
ίδια η φύση της νόσου. Ανάμεσα στα μέλη της ομάδας παράγεται άμεση 
ανατροφοδότηση για τις ανησυχίες, τα θέματα και τα προβλήματα που επη-
ρέασαν και επηρεάζουν την ζωή τους. Αυτή η συνθήκη έχει πολλές φορές 
ως αποτέλεσμα να αναφέρουν τα μέλη ότι βιώνουν έντονα συναισθήματα 
ελευθερίας και ανακούφισης, συναισθήματα εσωτερικής γαλήνης και ηρε-
μίας μέσα από τη διαδικασία της ομάδας.

Επιπλέον, η ομάδα λογοτεχνίας βοήθησε, ή και προσπάθησε, να ενισχύσει 
κάποιες γνωστικές λειτουργίες των μελών της, που έχουν τραυματιστεί από 
τα χαρακτηριστικά της ίδιας της ψυχικής νόσου. Με την ανάγνωση και την 
ανάλυση των κειμένων/ ποιημάτων η ομάδα ενίσχυσε και ενδυνάμωσε την 
ικανότητα της συγκέντρωσης του νου, την εστίαση της προσοχής, την ικα-
νότητα δημιουργίας συνειρμικών συνδέσεων και την ικανότητα στοχασμού. 
Έπαιξε σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ευχέρειας χρήσης της καθημερι-
νής γλώσσας, στην ικανότητα παρατήρησης και έκφρασης και στον εμπλου-
τισμό της προσωπικής έκφρασης. Η ανάλυση των κειμένων και οι συμμετο-
χικές ενεργητικές διαδικασίες πρόσφεραν στα μέλη σταδιακά και με την πά-
ροδο του χρόνου, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση και ικανότη-
τα στο να εκφράζουν τις εντυπώσεις τους από το κείμενο, να παίρνουν θέση 
για τα γεγονότα που ξετυλίγονται, να ανταλλάσσουν τις ιδέες, τις σκέψεις, τις 
απόψεις και τις γνώσεις τους και να αναλύουν τους συμβολισμούς και τις με-
ταφορικές έννοιες. Να βρίσκονται σε μια γενικότερη νοητική εγρήγορση. Το 
κειμενικό περιβάλλον, πρόσφερε τη δυνατότητα «ανάγνωσης» του κοινωνι-
κού και πολιτισμικού πλαισίου των ηρώων και της ανέλιξης της αφήγησης, και 
την ευκαιρία του διαλόγου πάνω σε έννοιες και καταστάσεις δικαιοσύνης και 
αδικίας, ηθικών αξιών και της ιστορικής τους διάστασης, της μεταβολής τους 
δηλαδή στον τόπο και στο χρόνο, της κατανόησης της δράσης του ήρωα μέ-
σα σ’ αυτές, της κατανόησης της ψυχολογίας του και της κριτικής αποτίμησης 
των συμπεριφορών και των αντιδράσεών του. Μπόρεσε ο καθένας να μιλή-
σει για τον εαυτό του, μετακινούμενος στη θέση και στο ρόλο του ήρωα, σε 
μια προσπάθεια αυξημένης κοινωνικής ενσυναίσθησης.

Στα παραπάνω, θα πρέπει να αναφέρουμε και ένα επιπλέον θετικό απο-
τέλεσμα της συγκεκριμένης ομάδας λογοτεχνίας: την εμπειρία της αισθητι-
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κής καλλιέργειας και τη μέθεξη στη χαρά της τέχνης και των ανώτερων συ-
ναισθημάτων, που το λογοτεχνικό έργο προσφέρει. Αυτό έχει σαν αποτέλε-
σμα και τη μείωση του άγχους, που τα μέλη βιώνουν. Κυρίαρχη στην ομάδα, 
αλλά και ατομικά στο κάθε μέλος της, είναι η αίσθηση της χαλάρωσης και 
της αποφόρτισης από δύσκολα συναισθήματα ή καταστάσεις που αντιμε-
τωπίζουν, υποχώρησης της έντασης, της ανησυχίας και του φόβου τους – 
συναισθήματα και καταστάσεις που προέρχονται και από την ίδια τη φύση 
της ψυχικής νόσου. Μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα, όπου η ομάδα απο-
λαμβάνει μια μορφή ψυχαγωγίας, και ανώτερης πνευματικής ψυχαγωγίας. 
Σ’ αυτό το στάδιο, ενεργοποιείται και το χιούμορ, ως αυθόρμητο εργαλείο 
ψυχικής εκφόρτισης, ενισχύοντας και ενδυναμώνοντας, με αυτό τον τρό-
πο, τον δεσμό και το αίσθημα οικειότητας ανάμεσα στα μέλη.

Τέλος, σημαντικό στοιχείο της ομάδας αυτής, και που προέκυψε μετά από 
ένα χρόνο περίπου λειτουργίας της, είναι η ενθάρρυνση της δημιουργικό-
τητας των ίδιων των μελών της ομάδας. Η βίωση της ασφάλειας, της εμπι-
στοσύνης του πλαισίου και το χτίσιμο ειλικρινών σχέσεων μεταξύ τους, λει-
τούργησε ενθαρρυντικά ώστε άρχισαν να φέρνουν και να μοιράζονται με 
όλους μας δικά τους πνευματικά δημιουργήματα- κυρίως ποιήματα- απο-
τυπώνοντας εκεί όλα τα συναισθήματα που έχουν βιώσει, που τους δημι-
ουργούν φόβο αλλά και έντονη ψυχική διέγερση. Παρακάτω σας παραθέ-
τω ένα δείγμα αυτής της δημιουργικής έκφρασης:

Συμπληγάδες και Σειρήνες

Στη στιγμή της αντάμωσης, το μοιραίο βράδυ
η γη σκιρτούσε και ένας τόνος σουρεαλιστικός

έφραζε τα χείλη. Η ρήση άραγε εδώ αρμόζει
που ήθελε ανείπωτα τους παλμούς της καρδιά;

Ερμητικά κλεισμένο το στόμα, ανάσταση ψυχής
μια πνιγηρή ατμόσφαιρα, άραγε ένας οιωνός ξεπροβάλλει

η γαλήνη. Η γαλήνη, αρετή που καταπραΰνει
πόνο και μελαγχολία διαπερνά, με δεινό τρόπο,
και σαν μια δίνη το μυθικό. Αντλώντας δύναμη

από την χροιά των φωνών των σειρήνων, από την πάλη των ηρώων,
και σθένος από το βρόγχο της μέγγενης,

που φέρνει ασφυξία, μοιραία και μια αίσθηση
διέγερσης που ξεπηδά από την καταπίεση.
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Άραγε στον καιρό μας οι σειρήνες φεύγουν
ή μήπως ο πανικός μιας πανωλεθρίες σπέρνει ονειρικές φαύλες

εκφράνσεις; Η κατ’ εξοχήν φρενίτιδα όπου αναδεύει ο καιρός μας,
διάγει ένα δίαυλο μεταλαμπάδευσης, του πυρσού, που

εμβόλιμα οδηγεί σε αποσάθρωση
της ραχοκοκαλιάς του, καθώς ορθώνεται ενώπιον Θεού και ανθρώ-

που.

Το δίλλημα που ανακύπτει είναι μπορεί ο άνθρωπος να θεριέψει, να 
σχίσει εκρηκτικά

τα εγκιβωτισμένα πάθη, να θρυμματίζει τις Συμπληγάδες,
τις παλλόμενες πέτρες, να νικήσει τον πόνο ψυχής,  

τροπαιοφόρος να γευτεί τις δάφνες τις – κατά τα’ άλλα
χιλιοβασανισμένης από τους τυράννους

του ανθρώπινου γένους να ορθώσει ανάστημα
στο μαστίγιο, να ονειρευτεί θαλάσσιους δρόμους, να τιμήσει
την αξία της ανθρώπινης οντότητας, να πάρει το βάπτισμα

του πυρός, να αποσείσει την αναξιοπρέπεια.

Να κατακτήσει πελάγη, μόλους, να μη δονηθεί, να μη σχιαχτεί στο παι-
χνίδι

της ζωής, να βάλει μια στεντόρεια φωνή, να σπάσει κραυγαλέα
όπως αρμόζει σε έναν μαχητή, ήρωα, που σαν άλλος

Ηρακλής διαχέει διαχρονικά βαθιά νοήματα. Να μη δειλιάσει
στην τιτάνια μάχη με κίνδυνο τον διαμελισμό, τον

θρυμματισμό, να βγει νικητής αρμενίζοντας στη βόλτα
με παράδοξης σιωπής που βρίθει ζωής, σμιλευμένα με καλέμι

ενός ονειροπόλου γλύπτη, που σκορπίζει τη φωνή της αλήθειας.
 Κ.Κ.

Συνοψίζοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι η συγκεκριμένη ομάδα λο-
γοτεχνίας με μέλη της πάσχοντες από σοβαρή ψυχική νόσο, αποτέλεσε ένα 
θεραπευτικό και βιωματικό εργαλείο, που μ’ έναν διαφορετικό τρόπο δια-
χειρίστηκε δύσκολες καταστάσεις και συναισθήματα. Με τελικό αποτέλε-
σμα-εκτός από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω-, την αποδοχή της διαφορε-
τικότητας μέσα στην ομάδα, την προαγωγή της ανεκτικότητας και πολλές 
φορές και την πράυνση της ίδιας της ψυχικής νόσου.
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Αbstract

Freud, in his classic work Psychoanalysis and Literature, establishes the 
significance of both literature and writer for psychoanalysis. Freud does 
so by using the mehodological advantage of literature so as to confirm 
the clinical knowledge. This current work presents and focuses on The 
Literature Group of a Day Centre for Psychosocial Rehabilitation. The Day 
Center is formed by the Association of Families for Mental Health – SOPSY. 
This literature group successfully works since 2007. The participation of 
its members at the group, has –in a broader sense– a therapeutic impact. 
It is an open group, that counts about 10 members at every meeting. The 
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initial idea behind forming this group was that literature might serve a tool 
to help its members to identify their feelings and express themselves. The 
attempt to use experiential, participatory methods, showed that literature 
forms a framework within which members of the group can realize their 
own feelings and experiences, face traumatic experiences, raise awareness 
on human problems, address the problem of loneliness, improve their 
interpersonal relationships, improve their cognitive function, improve their 
daily language. The final goal of this attempt is that literature could prove 
a repair experience for the members of the literature group.
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Οι μύθοι και τα παραμύθια 
στη συμβουλευτική και τη θεραπεία

Αναστασία Μπότου, Νικόλαος Τσέργας, Ράνυ Καλούρη 

 
ΕΙΣΑΓωΓΗ 

Όλοι σχεδόν οι άνθρωποι έχουν γνωρίσει τους μύθους και τα παραμύθια από 
την παιδική ηλικία τους, τα οποία κατέχουν μια ξεχωριστή θέση στην ψυχική 
ζωή των ανθρώπων (Zatti & Kern, 2014). Αυτά τα αριστουργήματα του λόγου 
και της αφήγησης διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του 
παιδιού (Platiel, 1993), έχουν μια ιδιαίτερη μορφωτική (Μαλαφάντης, 2011) 
και ψυχολογική αξία, στοιχείο που εξηγεί τη γραπτή ή προφορική μετάδο-
ση τους από γενιά σε γενιά (Sbardelotto & Donelli, 2014∙ Zatti & Kern, 2014).

O Bettelheim (1976) θεωρεί ότι υπάρχει μια αντιστοιχία ανάμεσα στη σκέ-
ψη, τα χαρακτηριστικά των γνωστικών λειτουργιών του παιδιού και τον κό-
σμο του παραμυθιού. Το περιεχόμενο των παραμυθιών και των μύθων κα-
λύπτει τις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών, δίνει απαντήσεις σε διαχρο-
νικά ερωτήματα που απασχολούν την ανθρώπινη ύπαρξη (Hoeppel, 1994).

Αρχικά η ψυχανάλυση αναγνώρισε την ψυχολογική αξία των παραμυ-
θιών και των μύθων, ενώ αργότερα η χρήση τους εντάχθηκε σταδιακά στην 
πρακτική της συμβουλευτικής και της θεραπείας. Η ανάγνωση, η δραματο-
ποίηση και η επεξεργασία των μύθων και των παραμυθιών συγκροτούν τα 
κυρίαρχα πρότυπα ενσωμάτωσης τους στην πρακτική της θεραπείας και 
της συμβουλευτικής (Runberg, Brun & Pedersen, 1993). Στη θεραπευτική 
διαδικασία, εκτός από την αφήγηση μύθων ή παραμυθιών, έχει αρχίσει και 
προβάλλεται με ιδιαίτερη έμφαση η συγγραφή παραμυθιών και μύθων, κα-
θώς και η τροποποίησή τους από τους συμμετέχοντες. Επίσης, αρκετά συ-
χνά συνδυάζονται με άλλες μεθόδους, προκειμένου να αξιοποιηθούν ως 
εργαλεία αναστοχασμού και προσωπικού μετασχηματισμού. 

Με τη λειτουργική ενσωμάτωση των μύθων και των παραμυθιών στη 
συμβουλευτική και τη θεραπευτική πρακτική επιδιώκεται η ενδυνάμωση, 
η εμψύχωση, η διευκόλυνση της προσωπικής ανάπτυξης και της θεραπευ-
τικής αλλαγής.

Οι μύθοι και τα παραμύθια έχουν υψηλή ψυχολογική, αισθητική και μορ-
φωτική αξία, διανοίγουν νέες κατευθύνσεις για την επίτευξη της αυτογνω-
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σίας και την κατανόηση των προσωπικών τάσεων (Fromm, 2013∙ Mitchell, 
2010∙ Meyer, 1988). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, «μπορεί να θεωρηθούν ως αλ-
ληγορίες ή δραματικές αναπαραστάσεις σύνθετων ψυχολογικών διαδικα-
σιών –συνήθως διαδικασιών μετασχηματισμού και ανάπτυξης» (Mitchell, 
2010: 264). Τα παραμύθια ενισχύουν το σθένος του εγώ (ego strength), την 
ψυχολογική ανθεκτικότητα, προωθούν την ψυχολογική ευημερία και την 
ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και των ενηλίκων (Thiessen, 1988), καθώς και 
την αναζήτηση νέων προσανατολισμών στη ζωή (Brown, 1996).

 
Ο ΜΥθΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥθΙ: ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

O μύθος αναφέρεται σε αφηγήσεις, ιστορίες που είναι διακριτές και συγκροτούν 
ένα ιδιαίτερο είδος προφορικής αφήγησης (genre of oral narratives) (Goody, 
2010). Στην ουσία πρόκειται για «συμβολικές αφηγήσεις» (symbolic tales), που 
έχουν την προέλευση τους στο μακρινό παρελθόν του ανθρώπου και αναφέρο-
νται στις αξίες, τους κοινωνικούς θεσμούς και τις ανθρώπινες πεποιθήσεις. Συ-
νήθως έχουν κοσμογονικό περιεχόμενο (Eliade, 1967). Ο William Bascom (1965: 
4) αντιλαμβάνεται «τους μύθους ως ιστορίες (tales) που γίνονται πιστευτές ως 
αληθινές…και τοποθετούνται στο παρελθόν, σε άλλους κόσμους», έχοντας ως 
ήρωες ανθρώπους και υπερφυσικές οντότητες (Bascom, 1965).

 Σύμφωνα με το Rollo May (1991) ο μύθος με την ευρύτερη σημασία του 
όρου είναι μια αισθητική φόρμα, μορφή (forma) που δίνει νόημα στον κό-
σμο. Ειδικότερα, για το Rollo May «ο μύθος είναι ένας άλλος βασιλικός δρό-
μος προς το ασυνείδητο. Είναι ένας τρόπος να αντλούμε νόημα πρωτίστως 
από αυτή τη χωρίς νόημα ζωή που πολλοί ή οι περισσότεροι άνθρωποι πρέ-
πει να ζήσουν, αφού μέσα από τη δημιουργία νοήματος αναδύονται νέα 
πράγματα, ιδέες ή ενοράσεις» (Wyatt & Seid, 2007: 16). Ο Kierkegaard θεω-
ρεί ότι oι μύθοι αποτελούν δομές εντός των οποίων οι άνθρωποι μπορούν 
να ζουν και να υπάρχουν (Stawinski, 2005). Οι μύθοι συνιστούν ένα ξεχω-
ριστό αυτόνομο είδος και ενυπάρχουν σε διάφορες μορφές τέχνης, όπως 
η εικαστική τέχνη, ο κινηματογράφος και η λογοτεχνία, επειδή αξιοποιού-
νται ως βάση για νέες αισθητικές και καλλιτεχνικές δημιουργίες (Zajko & 
O’ Gorman, 2013). Αρκετά συχνά οι ψυχολόγοι αντλούν ιδέες από τους μύ-
θους για τη δημιουργία ψυχολογικών εννοιών και όρων, όπως είναι ορισμέ-
να ψυχολογικά συμπλέγματα, αλλά και για τη δημιουργία ψυχολογικών δο-
κιμασιών (test) για τα παιδιά και τους ενήλικες.

Οι μύθοι και τα παραμύθια εμπεριέχουν έννοιες και νοήματα, την αξία 
των οποίων διερευνά τόσο η ψυχολογία, αλλά και οι άλλες κοινωνικές επι-
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στήμες (Caldwell, 1993). Επιφορτίζονται με μια κοινωνική αποστολή, με σύν-
θετες ψυχολογικές, κοινωνικές και πολιτισμικές λειτουργίες. Το παραμύθι 
και ο μύθος είναι ίσως μαζί με κάποιες μορφές ποίησης από τα ελάχιστα λο-
γοτεχνικά είδη τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος καθημερινής ζω-
ής των ανθρώπων. Όλοι σχεδόν οι άνθρωποι έχουν εμπειρίες από αφηγή-
σεις ή την ανάγνωση παραμυθιών και μύθων κατά την παιδική τους ηλικία.

Το παραμύθι, έντεχνο ή λαϊκό, είναι ένα λογοτεχνικό είδος γνωστό από 
την αρχαιότητα, το οποίο έχει διανύσει μία μακρά περίοδο εξέλιξης (Luthi, 
1987). Ορισμένοι ερευνητές θεωρούν το παραμύθι ως ένα ιδιαίτερο λο-
γοτεχνικό είδος που αποκλίνει από το λογοτεχνικό ή τον κειμενικό κανό-
να (Kawan, 2012). Σύμφωνα με τον Zipes (2000) δεν είναι δυνατό να προσ-
διορίσουμε με λογοτεχνικούς όρους, ακριβώς τι είναι το παραμύθι, επειδή 
«δεν υπάρχει κάποιο άλλο αντίστοιχο είδος σαν το παραμύθι…. Υπάρχουν 
εκατοντάδες χιλιάδες παραμύθια, που έχουν προσδιοριστεί με τόσους πολ-
λούς τρόπους, ώστε να μπλοκάρει ο νους μας, όταν σκεφτόμαστε πως μπο-
ρεί να κατηγοριοποιηθεί το παραμύθι ως λογοτεχνικό είδος» (Zipes, 2000: 
xv). Ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των ειδικών για τους 
τύπους και τις κατηγορίες των παραμυθιών.

Tα παραμύθια εμπεριέχουν αρχαϊκές αναπαραστάσεις ψυχικών διεργασι-
ών, καθολικών ανθρωπίνων συναισθημάτων και βιωμάτων, όπως είναι η απόρ-
ριψη, το κενό και άλλα, τα οποία παρουσιάζονται μέσα από τους χαρακτήρες 
και τους ήρωες (Corso & Corso, 2006, 2011). Τα βιώματα αυτά υπάρχουν κατα-
γεγραμμένα στο ασυνείδητο των ανθρώπων και συγκροτούν την ύπαρξη μας 
και συνθέτουν τον ιστό της ψυχικής ζωής μας (Sbardelotto & Donelli, 2014).

O Bettelheim (1976) πιστεύει ότι το παραμύθι αντανακλά την προσπά-
θεια του παιδιού να βρει νόημα και να αντιμετωπίσει προβλήματα και δι-
λήμματα κατά την πορεία της ανάπτυξής του. Τo κεντρικό χαρακτηριστικό 
των παραμυθιών είναι η ελπίδα ότι τα εμπόδια και οι δοκιμασίες μπορεί να 
ξεπεραστούν και οι συγκρούσεις να βρουν διέξοδο προς μια δημιουργική 
επίλυσή τους (Kast, 1995). Σε κάθε παραμύθι, στο επίπεδο της δομής της 
αφήγησης διακρίνονται τα ακόλουθα στάδια: α) το ταξίδι του ανθρώπου 
σε ένα μαγικό, φανταστικό κόσμο, β) η αντιμετώπιση εμποδίων και η συ-
νάντηση με κακούς χαρακτήρες (personagem do mal), γ) η επιτυχής αντι-
μετώπιση των δυσκολιών και δ) η επίτευξη του καλού, η ανατροπή του κα-
κού και η ανταμοιβή του ήρωα (Cashdan, 2000).

O Jack Zipes (2006: 1) σημειώνει ότι το παραμύθι «ίσως είναι το πιο ση-
μαντικό πολιτισμικό και κοινωνικό γεγονός (cultural and social event) στη 
ζωή των περισσότερων παιδιών, ωστόσο, οι επιστήμονες έχουν αποτύχει 
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να μελετήσουν την ιστορική του εξέλιξη» κατά τρόπο αποτελεσματικό. Οι 
Perrault, Grimm, Andersen και αρκετοί διάδοχοι αυτών των μεγάλων συγ-
γραφέων επηρέασαν μέσα από τη συγγραφή παραμυθιών, συμβολικών κα-
τασκευών (symbolic constructs) και αφηγήσεων, τα πρότυπα αγωγής των 
παιδιών, τα πρότυπα της πολιτιότητας (citoyenneté) και της ανατροφής των 
ατόμων ως υπεύθυνων πολιτών, προσδιορίζοντας κάποιες κανονιστικές 
προδιαγραφές (normative standards of civilité) (Zipes, 2006). Ακόμη από 
το τέλος του 19ου αιώνα, άρχισε η διερεύνηση των δυνατοτήτων για κοι-
νωνικοποίηση που παρέχει το παραμύθι στο παιδί. Αρκετοί μελετητές επι-
σημαίνουν ότι μεγάλος αριθμός παραμυθιών έχουν ως θέμα θετικές μορ-
φές συμπεριφοράς, γι’ αυτό οι γονείς συχνά επιλέγουν αντίστοιχου περιε-
χομένου παραμύθια για να διδάξουν τον αλτρουισμό, αλλά και άλλες φι-
λοκοινωνικές μορφές συμπεριφοράς στα παιδιά (Palmer, Wright, Wright, 
Cassidy, VanPool & Coe, 2006).

 Ιδιαίτερη αξία έχει η σχέση των ενηλίκων με το παραμύθι, αν και ελάχι-
στα έχει ερευνηθεί. Συνήθως οι ενήλικες κατά την παιδική τους ηλικία έχουν 
έρθει σε επαφή με τους μύθους και τα παραμύθια, ωστόσο κατά την περίο-
δο της ενήλικης ζωής τους σχετίζονται έμμεσα με το παραμύθι και τους μύ-
θους, μέσα από διάφορους κοινωνικούς ρόλους, ως γονείς, εκπαιδευτικοί 
κ.τ.λ., χρησιμοποιώντας τα ως μέσον αγωγής των παιδιών. Σε αρκετές πε-
ριπτώσεις οι ενήλικες ανακαλούν δικές τους εμπειρίες, βιώνουν νέες συγκι-
νήσεις, καθώς προσεγγίζουν το παραμύθι μέσα από τη διαφορετική οπτι-
κή του ενήλικα, αλλά και τα βιώματα των παιδιών.

 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤωΝ ΜΥθωΝ 
ΚΑΙ ΤωΝ ΠΑΡΑΜΥθΙωΝ

 
H μυθολογία της Ελληνικής και της Ρωμαϊκής αρχαιότητας απετέλεσε αντι-
κείμενο ιδιαίτερης μελέτης και έρευνας όχι μόνον στο δυτικό πολιτισμό αλ-
λά και ευρύτερα σε όλο τον κόσμο (Edmunds, 2014). Η αξία των μύθων και 
των παραμυθιών είναι μεγάλη επειδή συμπυκνώνουν τη γνώση αιώνων, 
επιτελούν πολλές κοινωνικές λειτουργίες, συνιστούν μορφή συναισθημα-
τικής και πνευματικής αγωγής. Οι κοινωνικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις 
των μύθων και των παραμυθιών οδήγησαν στην ενσωμάτωση τους στα εκ-
παιδευτικά προγράμματα. Το παραμύθι έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέ-
της πολλών επιστημών, όπως είναι η κοινωνιολογία, η φιλολογία, η εθνο-
λογία, η ψυχολογία, η παιδαγωγική, η φιλοσοφία και άλλες (Σακελλαρίου, 
1995∙ Zipes, 2012).
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ΤΟ ΠΑΡΑΜΥθΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΥθΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝωΣΤΙΚΗ aξΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα παραμύθια και οι μύθοι έχουν αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία δι-
αγνωστικών δοκιμασιών για τα παιδιά και τους ενήλικες. Η Louisa Düss δη-
μιούργησε μια προβλητική μέθοδο για τη διάγνωση των ψυχικών διαταρα-
χών, έχοντας έναν ψυχαναλυτικό προσανατολισμό. Η δοκιμασία αυτή περι-
λαμβάνει δέκα ημιτελείς μύθους, τους οποίους τα παιδιά πρέπει να συμπλη-
ρώσουν. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να διερευνηθεί η προσκόλ-
ληση του παιδιού προς τους γονείς, οι σχέσεις με τα αδέλφια, οι αγωνίες και 
τα άγχη, το οιδιπόδειο σύμπλεγμα, οι επιθυμίες, αλλά και τα προβλήματα 
των παιδιών (Düss, 1950∙ Mazzeschi, Lis, Calvo, Vallone & Superchi, 2001).

To τεστ των παραμυθιών/ιστοριών (test des contes) της Jacqueline Royer 
(1978) είναι μια προβλητική δοκιμασία για παιδιά 5 έως 13 ετών, που διε-
ρευνά τις συναισθηματικές λειτουργίες, αλλά και την ύπαρξη ψυχολογικών 
προβλημάτων. Σε κάθε ιστορία ο ήρωας είναι συνήθως ένα ζώο, που βρί-
σκεται σε μια απρόβλεπτη κατάσταση. Στην προκείμενη περίπτωση, τα ζώα 
ως φιγούρες διευκολύνουν τη διαδικασία της προβολής και έχουν επιλεγεί 
με βάση το συμβολισμό τους και τις ενδεχόμενες συναισθηματικές επεν-
δύσεις που μπορεί να διευκολύνουν. Η δοκιμασία αυτή μας δίνει τη δυνα-
τότητα να διερευνήσουμε μεταξύ άλλων προβλήματα, όπως η εγκατάλει-
ψη, οι ψυχικοί τραυματισμοί, τα συναισθήματα κατωτερότητας, η αντιζη-
λία μεταξύ αδελφών (rivalité fraternelle) (Royer, 1978).

Μια άλλη ψυχολογική δοκιμασία είναι η ιστορία μιας γόμας (l’ histoire d’ 
une gomme) των Jean Jacques Guillarmé και Joseline Poux (1984). Η δοκι-
μασία αυτή εστιάζεται στην αφήγησης της ιστορία μιας γόμας και εξετάζει 
τις βασικές μορφές προσαρμογής του ατόμου στο περιβάλλον, τη σχέση 
με την πραγματικότητα, τη φύση του άγχους, τις σχέσεις με τους γονείς, την 
επιθετικότητα κ.ά. Τo τεστ αυτό μπορεί να χορηγηθεί σε παιδιά και ενήλι-
κες, είναι αρκετά εύχρηστο, ενώ η ερμηνεία των αποτελεσμάτων του μπο-
ρεί να γίνει γρήγορα.

Η τεχνική των αλληγοριών με τα ζώα (l’ épreuve des allégories animales) 
του Marcel Postic (1989) βοηθά να διερευνηθεί η προσαρμογή των παι-
διών στο σχολικό περιβάλλον και να αντιμετωπιστούν σχετικά προβλήμα-
τα. Το παιδί καλείται να επιλέξει ένα ζώο για τον εαυτό του, καθώς και άλλα 
δύο ζώα που αντιπροσωπεύουν δύο δασκάλους του. Στη συνέχεια του ζη-
τείται να δημιουργήσει μια ιστορία, με βάση αυτά τα τρία πρόσωπα/ζώα. 
Η Καρίνα Κουλάκογλου, δημιούργησε το προβολικό τεστ των παραμυθιών 
(fairy tale test) για τη διερεύνηση της προσωπικότητας των παιδιών ηλικί-
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ας 7-12 ετών. Το τεστ δίνει επαρκή εικόνα για ορισμένες παραμέτρους της 
προσωπικότητας όσο και για τη μεταξύ τους σχέση. Οι κάρτες του περιέ-
χουν ένα ή περισσότερους χαρακτήρες που προέρχονται από γνωστά πα-
ραμύθια, όπως η χιονάτη και οι εφτά νάνοι, η κοκκινοσκουφίτσα κ.ά. Οι θε-
ωρητικές αρχές στις οποίες στηρίζεται είναι η ψυχαναλυτική θεώρηση και 
η ανάλυση του εγώ (ego analytic approache), στη βάση των οποίων το πα-
ραμύθι συνδέεται με ασυνείδητες διεργασίες (Coulacoglou, 2002, 2008).

Στην ίδια κατεύθυνση, μια ακόμη πολύ γνωστή προβλητική δοκιμασία, 
το T.A.T. (Thematic Aperception Test) και η αντίστοιχη εκδοχή του για τα 
παιδιά C.A.T. (Children Aperception Test) (Anzieu, 1960) χρησιμοποιούν φα-
νταστικές ιστορίες για να διερευνήσουν πτυχές της προσωπικότητας, όπως 
είναι τα κίνητρα και τα ενδιαφέροντα (Cramer, 2004).

Επιπλέον, οι μύθοι αλλά και η δημιουργία μύθων, στηριγμένων στα δεδο-
μένα της ψυχολογικής εξέτασης μπορεί να ενταχθούν μέσα σε μια αναπτυξι-
ακή θεραπευτική προοπτική. Μπορούν να αξιοποιηθούν για να δοθεί ανα-
τροφοδότηση στα παιδιά, σχετικά με τα προβλήματα και τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν, μετά την ολοκλήρωση της διαγνωστικής αξιολόγησης. Οι 
μύθοι και τα παραμύθια αποτελούν μορφή επικοινωνίας προκειμένου οι γο-
νείς να συζητήσουν με τα παιδιά τους για τα προβλήματα που τους απασχο-
λούν, επειδή αυτή η μορφή επικοινωνίας είναι κατάλληλη προς τα αναπτυξι-
ακά τους χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των παιδιών (Tharinger et al., 2008).

ΜΥθΟΣ, ΠΑΡΑΜΥθΙ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ

H Ψυχαναλυτική θεωρία εστιάσθηκε στη μελέτη των συμβόλων, των αλλη-
γοριών, των μεταφορών που ενυπάρχουν στους μύθους και τα παραμύθια. 
Ο Freud και ο Jung και άλλοι εξέχοντες ψυχαναλυτές, αν και στηρίχθηκαν 
σε κοινές μεθόδους, προσέγγισαν και ερμήνευσαν κατά τρόπο διαφορετι-
κό τους μύθους (Zipes, 2000).

Ο Freud άντλησε στοιχεία για τη θεωρία του, καθώς και όρους από την 
αρχαία ελληνική μυθολογία, όπως είναι για παράδειγμα τα συμπλέγματα 
του Οιδίποδα και της Ηλέκτρας ή η έννοια του ναρκισσισμού, εγκαινιάζο-
ντας μια παράδοση που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα (Bowlby, 2007). Π.χ. 
ο (Pulver, 1970) υποστηρίζει ότι η έννοια του ναρκισσισμού χρησιμοποιή-
θηκε για να εξηγήσει και να περιγράψει τις διαδρομές στην πορεία της αν-
θρώπινης ανάπτυξης 

O Freud δε δημιούργησε μια θεωρία για τους μύθους αν και τους χρη-
σιμοποιούσε συστηματικά. Στο έργο του Ιnterpretation of Dreams o Freud 
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(2010) σημειώνει ότι οι μύθοι, τα παραμύθια καθώς και άλλες μορφές λο-
γοτεχνίας συνδέονται με τα όνειρα ως προς το «περιεχόμενο και τη μορφή» 
(Graf, 1996: 36). Αργότερα μετά από μια σημαντική περίοδο μελετών στο 
έργο του Totem and Taboo, σημειώνει ότι οι μύθοι εκφράζουν συλλογικές 
επιθυμίες κάθε έθνους και όλης της ανθρωπότητας (Freud, 2004). 

Κατά τον Jung η συσσωρευμένη ανθρώπινη εμπειρία, ο συμβολισμός 
στη μυθολογία και τα πνευματικά σύμβολα, ενυπάρχουν στο συλλογικό 
ασυνείδητο (Kluger, 1975). Οι μύθοι, τα όνειρα και οι φαντασιώσεις εμπε-
ριέχουν υπό τη μορφή αρχετυπικών εικόνων, την ανθρώπινη γνώση και 
εμπειρία (Leong, 2008). Ο Jung συνήθιζε τα τελευταία χρόνια της ζωής 
του να κάνει γλυπτά σε πέτρες, δίπλα στη λίμνη της Ζυρίχης, αναπαριστώ-
ντας τις μορφές της μυθολογίας με τις οποίες είχε ασχοληθεί κατά τη διάρ-
κεια της ζωής του (Leong, 2008). « Ο μύθος αποτελεί μια μορφή αφήγησης 
(a narrative form) και η ψυχανάλυση μια μορφή ερμηνείας (interpretation)» 
(Zajko & O’Gorman, 2013: 4). Κατ’ αυτό τον τρόπο ο μύθος, η αφήγηση ει-
σέρχεται στην αναλυτική θεραπευτική διαδικασία, αλλά και η αναλυτική 
ψυχολογία στο πεδίο κατανόησης του μύθου. Οι ψυχαναλυτές δεν έπαψαν 
ποτέ να μελετούν τη μυθολογία και να τη χρησιμοποιούν για την κατανόη-
ση της παθολογίας, αλλά και της θεραπευτικής διαδικασίας. «O Freud απο-
κάλυψε με εννοιολογικούς όρους (conceptual terms), ό,τι οι (αρχαίοι) ποι-
ητές είχαν ασπαστεί και εξέθεσαν...με μυθοποιητικούς όρους (mythopoetic 
terms)» (Leong, 2008: 9).

O Otto Rank (1959) στο έργο του The Myth of the Birth of the Hero, ακο-
λουθώντας το Freud χρησιμοποίησε τη μυθολογία για να μιλήσει για τη γέν-
νηση του ήρωα, ανατρέχοντας στους μύθους διαφόρων λαών και στις κοι-
νές πολιτισμικές εμπειρίες.

H ψυχαναλυτική προσέγγιση των μύθων άνοιξε νέους ορίζοντες για τη 
γνώση της ψυχής και της συμπεριφοράς των ανθρώπων. Παρά τη γενική 
αναγνώριση της συμβολής της ψυχαναλυτικής προσέγγισης στην κατα-
νόηση των μύθων και των παραμυθιών ορισμένοι θεωρητικοί έχουν αμ-
φισβητήσει την αξία της. O G. S. Kirk έχει διατυπώσει αρνητική κριτική για 
τη συμβολή της ψυχαναλυτικής ερμηνευτικής προσέγγισης του παραμυ-
θιού και των μύθων, υποστηρίζοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι 
επαρκής ή είναι ασύμβατη με τους όρους των δύο αυτών μορφών τέχνης. 
Θεωρεί ότι ο στόχος πολλών μύθων δεν είναι η μετουσίωση των ενστικτω-
δών ενορμητικών δυνάμεων σε αισθητικές, πολιτισμικές φόρμες ή η μείω-
ση του άγχους (Kirk, 1970) και δηλώνει ότι δεν μπορεί να εννοηθεί ο μύθος 
ως αποτέλεσμα ασυνείδητων ψυχικών διεργασιών (Kirk, 1974).
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ΤΑ ΠΑΡΑΜΥθΙΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ θΕΡΑΠΕΙΑ 

Σημαντικοί θεωρητικοί που έχουν ασχοληθεί συστηματικά με τη θεραπευτι-
κή αξία του παραμυθιού είναι ο Bruno Bettelheim, η Marie Louis Von Franz 
και ο Joseph Campbell. Tα παραμύθια είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για 
το πώς οι μεταφορές, οι αλληγορίες και η δημιουργική φαντασία μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν ως λογοτεχνικά και θεραπευτικά εργαλεία (device) (Mills 
& Crowley, 2014: 48∙ Kottler, 2014). Oι θεραπευτικές δυνατότητες των μύ-
θων και των αφηγήσεων έχουν αναγνωριστεί ήδη από την αρχαιότητα, γι’ 
αυτό και παραδίδονταν από γενιά σε γενιά (Hisada, 1998∙ Gutfreind, 2003). 
To παραμύθι χρησιμοποιείται με πολλούς και ποικίλους τρόπους στην πρα-
κτική της θεραπείας και της συμβουλευτικής ως μορφή αφήγησης, ως επι-
νόηση (invention), ως ανάγνωσμα ή ως βάση για δραματοποίηση ή για δη-
μιουργικούς μετασχηματισμούς ( Franzke, 1989).

O Daniel Sweeney (2001) στο βιβλίο του «Counseling children through 
the world of play», σημειώνει ότι το παραμύθι αποτελεί μέρος της ταυτότη-
τας του παιδιού, καθώς υπάρχει μια φυσική πρόσληψη των μεταφορών και 
μηνυμάτων που αυτό εμπεριέχει από το παιδί. Τα παραμύθια επικοινωνούν 
την αλήθεια, πραγματεύονται μια σειρά από σημαντικά θέματα, όπως εί-
ναι το θάρρος, ο αλτρουισμός, η επιδίωξη του καλού μέσα από μια διαπάλη 
με τα αντίθετά τους. Για παράδειγμα η Σταχτοπούτα (Cindarella) αναφέρε-
ται στην αντιπαλότητα μεταξύ των αδελφών (sibling rivalry), ενώ το παρα-
μύθι Χάνσελ και Γκρέτελ, στο φόβο της εγκατάλειψης (Brett, 1992). To πα-
ραμύθι βοηθά το παιδί να εξετάσει ζητήματα που το απασχολούν, διευκο-
λύνει τον αγώνα και την προσπάθεια του να επιτύχει τους αναπτυξιακούς 
στόχους και να προσαρμοστεί. Το παραμύθι ανταποκρίνεται καλύτερα στο 
επίπεδο της συναισθηματικής και διανοητικής ανάπτυξης των παιδιών και 
γι’ αυτό θεωρείται ως ένα από τα ενδεικνυόμενα μέσα για την πραγματο-
ποίηση διαφόρων τύπων συμβουλευτικής παρέμβασης (Brown, 1994). Το 
παραμύθι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια γλώσσα για την έκφραση πε-
ριεχομένων του ασυνειδήτου, αλλά και για την επεξεργασία ιστοριών και 
προσωπικών προβλημάτων που είναι έντονα συναισθηματικά φορτισμένα.

 
Ο ΜΥθΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥθΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΤΗ θΕΡΑΠΕΙΑ ΤωΝ ΠΑΙΔΙωΝ

H Selma Fraiberg (1959) στο κλασικό βιβλίο της: The magic years: 
Understanding and handling the problems of early childhood, μελετά τις 

Αναστασία Μπότου, Νικόλαος Τσέργας, Ράνυ Καλούρη
Οι μύθοι και τα παραμύθια στη συμβουλευτική και τη θεραπεία



908

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Λογοτεχνία και Παιδεία

συγκρουσιακές ανάγκες των παιδιών, τους φόβους, τα διλήμματα, αλλά και 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και πρέπει να επιλύσει. Τα πρώτα χρόνια 
της ζωής του παιδιού δεν είναι «μαγικά», δηλαδή δεν πρόκειται για μια πε-
ρίοδο της ανάπτυξης, στην οποία το παιδί ζει με ηρεμία και γεμάτο από ικα-
νοποιήσεις και ευχαρίστηση, αν και είναι μια περίοδο την οποία οι ενήλικες 
νοσταλγούν. Ο όρος μαγικός κόσμος του παιδιού, αναφέρεται στην πρω-
τόγονη σκέψη του παιδιού (primitive thinking), στην πεποίθηση ότι μπο-
ρεί να επηρεάσει τον κόσμο με την σκέψη του (Schour, 1960). Η Fraiberg 
(1959) πιστεύει ότι τα πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών κρύβουν πολ-
λές αναστατώσεις και φόβους ή τρόμους, όμως καθώς το παιδί αναπτύσ-
σεται αυτοί οι φόβοι γίνονται όλο και πιο ρεαλιστικοί.

Oι μύθοι και τα παραμύθια είναι τα κατάλληλα μέσα για την αντιμετώπι-
ση φοβικών αντιδράσεων, ψυχοπιεστικών συνθηκών, αντίξοων περιστάσε-
ων ή τραυματικών γεγονότων (Haley, 1973). Προσφέρουν ένα χώρο άσκη-
σης και επιδίωξης της ανεξαρτησίας και διεκδίκησης της αυτονομίας του 
παιδιού και του εφήβου κατά τον Bettelheim (1976).

Το παραμύθι και ο μύθος κατά την ψυχαναλυτική θεώρηση του Winnicott, 
γίνονται αντιληπτά ως μεταβατικά αντικείμενα. Το μεταβατικό αντικείμενο 
συμβολίζει τη μητέρα και τις λειτουργίες της και κατευνάζει το παιδί από τα 
άγχη (Winnicott, 1971). Τα μεταβατικά αντικείμενα καλύπτουν το κενό ανά-
μεσα στη μητέρα, ως εξωτερικό αντικείμενο, και την μητέρα ως εσωτερική 
αναπαράσταση ή αντικείμενο, εξασφαλίζοντας την αίσθηση της παρουσίας 
της και ανακουφίζοντας το παιδί από την μοναξιά (Cashdan, 2014). «Η έν-
νοια του Winnicott για τα μεταβατικά αντικείμενα προσφέρεται όχι μόνον 
για την ερμηνεία του περιεχομένου των εικόνων στις αφηγήσεις, αλλά επίσης 
και για το ίδιο το κείμενο. Συγγραφέας και αναγνώστης μπορούν να αντιμε-
τωπίζουν το ίδιο το κείμενο ως μεταβατικό αντικείμενο» (Hunt, 2006: 109).

Ωστόσο, η έννοια του μεταβατικού αντικειμένου υποστηρίζουν σύγ-
χρονοι θεωρητικοί αφορά και τους ενήλικες, όχι μόνον τα παιδιά. Με άλ-
λα λόγια δηλώνουν ότι η μητρική φροντίδα παραμένει σημαντική για 
τη ζωή των ανθρώπων. Τα μεταβατικά αντικείμενα και στην περίπτω-
ση αυτή, οι μύθοι και τα παραμύθια, καθώς και οι ήρωες μεταφέρουν, 
μεταδίδουν αγάπη στο παιδί, αλλά και τον ενήλικα (Cashdan, 2014). 
O Β. Bettelheim (1976) υποστηρίζει ότι τα παραμύθια παρέχουν υποστή-
ριξη και καθοδήγηση στα παιδιά προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυ-
σκολίες και τα προβλήματα της ζωής. Το παιδί ταυτίζεται με τους ήρω-
ες των παραμυθιών οι οποίοι αγωνίζονται να ξεπεράσουν τα εμπόδια, 
τις εσωτερικές, αλλά και τις εξωτερικές συγκρούσεις με άλλα πρόσωπα, 
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αντλώντας πολύτιμη γνώση για το πως μπορεί κανείς να ξεπεράσει τα 
εμπόδια και τις δυσκολίες (Rubin, 2008).

H Nina Brown (1994) στο βιβλίο της: Group counseling for elementary and 
middle school children προτείνει τη χρήση των μύθων και των παραμυθιών 
στη συμβουλευτική παιδιών σχολικής και εφηβικής ηλικίας. Η διαδικασία 
εφαρμογής αναλύεται σε τρεις φάσεις:

α) Ανάγνωση του παραμυθιού ή του μύθου από το σύμβουλο
β) Ο σύμβουλος ζητά από τα παιδιά να επιλέξουν και να ζωγραφίσουν 

δύο σκηνές από την ιστορία που άκουσαν
γ) Τα παιδιά βάζουν έναν τίτλο στις σκηνές και παρουσιάζουν τη δου-

λειά τους στην ομάδα. Ο σύμβουλος δεν επιχειρεί ερμηνείες απλώς διατυ-
πώνει κάποια σχόλια, παρατηρήσεις χωρίς να ασκεί κριτική (Brown, 1994).

Οι μύθοι και τα παραμύθια αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα πολλών μορ-
φών παρέμβασης με στόχο την αντιμετώπιση της κακοποίησης των παιδιών, 
επειδή διαμορφώνουν μια λογική βάση, για να συζητηθούν και να εξετα-
στούν ορισμένα θέματα μέσα από μια απόσταση ή την ασφάλεια που παρέ-
χει η δομή του μύθου και του παραμυθιού. Aκόμη ενθαρρύνουν τα παιδιά 
να ελέγξουν σκέψεις ή φοβικές αντιδράσεις. Ωστόσο, στα παραμύθια μπο-
ρεί να επισημανθούν αρκετά στερεότυπα ή προκαταλήψεις για τις οποίες 
πρέπει να είναι ενήμερος ο σύμβουλος και ο θεραπευτής προκειμένου να 
περιορίσει την επίδραση τους στα παιδιά (Herman, 1997).

Oι μύθοι και τα παραμύθια αποτελούν τμήμα της ζωής των παιδιών, αλ-
λά και των ενηλίκων. Αναπαριστούν τρόπους με τους οποίους μπορεί να 
δοθεί βοήθεια στα παιδιά για να εκφράσουν τις ανάγκες, τις αγωνίες και τα 
άγχη τους. Τα παραμύθια και οι μύθοι αναπαριστούν καθολικές ανθρώπι-
νες εμπειρίες, κατευθύνσεις προς την υγιή ανάπτυξη και προβάλλουν θε-
τικά πρότυπα επικοινωνίας και συμπεριφοράς (Tsitsani, Psyllidou, Batzios, 
Livas, Ouranos & Cassimos, 2012).

H Charlotte Costantino (2016) χρησιμοποίησε τις αφηγήσεις και τα πα-
ραμύθια σε νοσηλευόμενους εφήβους, με στόχο τη μελέτη της συμβολικής 
αναπαράστασης, την επεξεργασία των αρχαϊκών περιεχομένων και το με-
τασχηματισμό τους σε πιο επεξεργασμένες αναπαραστάσεις. Τα παραμύθια 
και οι αφηγήσεις ιστοριών οργανώνουν τις χαοτικές, αλλοτριωτικές εμπει-
ρίες των σοβαρά διαταραγμένων εφήβων, και την απόκοσμη, απρόσφορη 
συμπεριφορά τους, καθιστούν δυνατή την ψυχολογική επεξεργασία όσων 
οι έφηβοι αδυνατούν να επεξεργαστούν και να σκεφτούν.

H Geneviève Raguenet (1999) θεωρεί ότι τα θεραπευτικά παραμύθια 
αποτελούν πρωτίστως μέσον για να εκφράσουν τα παιδιά ψυχοσωματικά 
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προβλήματα και τις δυσκολίες που εμφανίζουν στην οικογένεια και το σχο-
λείο. Η Raguenet (1999) στην κλινική πρακτική της, διαβάζει σταδιακά τα 
παραμύθια, παράγραφο προς παράγραφο και συζητά με τα παιδιά το πε-
ριεχόμενο τους, ενώ καταγράφει τους συνειρμούς τους. Στη συνέχεια κα-
λεί τα παιδιά να συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες, όπως είναι 
το σχέδιο ή το δραματικό παιχνίδι, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την ενί-
σχυση της δημιουργικότητας και της κοινωνικοποίησης τους. Τα παραμύ-
θια και οι μύθοι αποτελούν ένα πεδίο οργάνωσης του εαυτού του, μια γέ-
φυρα σύνδεσης του παιδιού με την κοινότητα (Elias, 2012). Συνδέουν την 
ενδοψυχική με την κοινωνική πραγματικότητα, ικανοποιώντας θεμελιώ-
δεις ανάγκες του παιδιού (Rousseau, Lacroix, Bagilishya, & Heusch, 2003). 
H αφήγηση παραμυθιών, μύθων και άλλων ιστοριών συνδέεται με τη μη-
τρική λειτουργία, όπου η αφήγηση οδηγεί στην ανακούφιση των παιδιών 
από το άγχος και στην έκφραση των επιθυμιών τους (Picard, 2002). Τα πα-
ραμύθια γίνονται όχημα για να εκφραστούν οι φόβοι ή το άγχος του κατα-
κερματισμού του εγώ που δεν είναι δυνατό να εκφραστούν με το λόγο από 
το παιδί. Οι αφηγήσεις αυτές προσομοιάζουν με τη λειτουργία του ονείρου, 
δεν αποκόπτουν την επικοινωνία με την πραγματικότητα, αλλά ενδυναμώ-
νουν τις λειτουργίες του εγώ (Chouvier, 2015).

Αυτός ο τρόπος θεραπευτικής εργασίας σε συνδυασμό με άλλες δρα-
στηριότητες ή παιχνίδια παρέχει υποστήριξη σε παιδιά που έχουν υποστεί 
κακοποίηση. Οι αφηγήσεις ιστοριών δημιουργούν μια αίσθηση ασφάλει-
ας για το παιδί, ένα χώρο για την ανάπτυξη και αποκατάσταση της φαντα-
σιακής λειτουργίας ( Hours, 2014). Γι’ αυτό το λόγο, ορισμένοι θεραπευτές 
χρησιμοποιούν τους μύθους και τα παραμύθια στο πλαίσιο της θεραπεί-
ας παιδιών με σοβαρά προβλήματα, συναισθηματικές στερήσεις, καθώς 
και με παιδιά που έχουν βιώσει το διαζύγιο των γονέων (Gutfreind, 2003).

ΟΙ ΜΥθΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥθΙΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: θΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

Θεραπευτικά εργαστήρια με μύθους και παραμύθια για παιδιά οργανώνο-
νται στο περιβάλλον των νοσοκομείων έχοντας ως στόχο την παροχή υπο-
στήριξης. Οι μύθοι και τα παραμύθια χρησιμοποιούνται ως μέρος εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων για παιδιά που χρειάζεται να παραμείνουν για νοση-
λεία στο νοσοκομείο για μεγάλο χρονικό διάστημα (Purcell-Gates, 1989). Τα 
τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον έχει στραφεί στη χρήση των παραμυθιών 
και των μύθων ιδιαίτερα σε παρεμβάσεις που αφορούν παιδιά με ογκολο-
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γικά προβλήματα, είτε με τη μορφή ανάγνωσης παραμυθιών είτε με την 
μορφή της δημιουργίας ιστοριών, παραμυθιών κ.τ.λ.

Οι G. Margherita, M. L. Martino, F. Recano και F. Camera (2014) χρησιμο-
ποίησαν την τεχνική της δημιουργίας παραμυθιών σε ομάδες παιδιών σε 
ογκολογικά τμήμα του νοσοκομείου, χρησιμοποιώντας τα ως μορφή παι-
χνιδιού ή ως ένα τρόπο για να διευκολύνουν τα παιδιά να μοιραστούν τις 
εμπειρίες της ασθένειας και της νοσηλείας (Βλ. Adamo, 2008). Τα παραμύ-
θια επίσης είναι ένα κατάλληλο και δημιουργικό μέσον για να συζητηθούν 
θέματα όπως είναι ο θάνατος, ένα θέμα που συχνά συνδέεται με φόβους 
και άλλες ανησυχίες (Seibert & Drolet, 1993∙ Bowden, 1992).

Οι Ortego et al (2016) θεωρούν ότι οι μύθοι και τα παραμύθια βοηθούν 
με τρόπο ρεαλιστικό και θετικό το παιδί «να κατανοήσει και να αντιμετω-
πίσει την έννοια του θανάτου». Συμπληρωματικά ορισμένες αφηγηματι-
κές τεχνικές είναι δυνατόν να εφαρμοστούν, όπως η τεχνική της αμοιβαίας 
αφήγησης (mutual storytelling technique) κατά την οποία ο σύμβουλος και 
το παιδί αφηγούνται ο καθένας ιστορίες, προκειμένου να μπορέσει το παι-
δί να εκφράσει την απόγνωση, τις φαντασιώσεις, τις επιθυμίες, το άγχος ή 
το θυμό του (Schooley, 1974). Οι συναισθηματικές εμπειρίες, οι συγκρού-
σεις και οι ματαιώσεις, είναι δυνατόν να εξεταστούν μέσα από τη συμβο-
λική γλώσσα των παραμυθιών και των μύθων, επιτρέποντας τη σύνδεση 
των παιδιών με συναισθηματικές, αλλά και γνωστικές πλευρές της ασθέ-
νειας (Keyton & Beck, 2009).

Οι C. Silve και C. Margaillan (2003) προτείνουν τη χρήση των παραμυ-
θιών σε θεραπευτικά εργαστήρια και ομάδες παιδιών που αντιμετωπίζουν 
ψυχωτικές διαταραχές, αυτισμό κ.τ.λ., ή σε υπηρεσίες ειδικής αγωγής.Oι μύ-
θοι και τα παραμύθια έχουν τη δυνατότητα να συνδέουν το υποκείμενο με 
την ομάδα και την ψυχική ζωή των ομάδων, καθώς και με τις πανανθρώπι-
νες αξίες και εμπειρίες (Von Franz, 1982a, 1997). Κατ’ αυτό τον τρόπο, απο-
καθιστούν τους ψυχολογικούς συνδέσμους και λειτουργούν ως οργανωτές 
πρώιμων μη λεκτικών εμπειριών, βοηθώντας τα παιδιά να βρουν ένα δρό-
μο προς τη θετική ανάπτυξη (Lafforgue, 2002).

ΟΙ ΜΥθΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥθΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΑΠΤΥξΗ ΤωΝ ΕΝΗΛΙΚωΝ 

Όπως έχει διαφανεί από την επισκόπηση της σχετικής επιστημονικής βι-
βλιογραφίας, οι μύθοι και τα παραμύθια έχουν αξιοποιηθεί κυρίως για δι-
αγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς, ενώ τα τελευταία χρόνια άρχι-
σαν να χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της αυτοπραγμάτωσης και 
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της ανάπτυξης του προσωπικού δυναμικού των ατόμων (Gagnon, 2003).
O μύθος και τα παραμύθια εφαρμόζονται ως μέθοδοι για την αυτοανά-

πτυξη των ατόμων (technique d’ autodéveloppement), με απώτερο στόχο 
τα ίδια τα άτομα να αναλάβουν τη διαχείριση της πορείας της ανάπτυξής 
τους. Στην προκειμένη περίπτωση, συνιστάται η συγγραφή μύθων και η 
δημιουργία προσωπικών αφηγήσεων. Έμφαση δίνεται στον αυτοπροσδι-
ορισμό του υποκειμένου και την αυτοδιαχείριση των δυσκολιών και των 
προβλημάτων του (St-Arnaud, 1999). H Lavallée ανέπτυξε μια σχετική τε-
χνική η οποία περιλαμβάνει πέντε στάδια: α) τη σύνταξη μιας προσωπι-
κής αφήγησης, β) την ανάλυση της ιστορίας, γ) την παρουσίαση της ιστο-
ρίας από άλλους συμμετέχοντες στη συμβουλευτική διαδικασία, δ) τη συ-
ζήτηση μεταξύ των μελών της ομάδας σχετικά με την ιστορία και ε) την 
τροποποίηση της ιστορίας από το δημιουργό της με βάση τη συζήτηση 
και την ενόραση που αποκτήθηκε από αυτή τη διαδικασία (Morval, 1982).

Μια άλλη τεχνική η οποία είναι γνωστή ως θεραπευτικά παραμύθια 
(therapeutic fairy tales) χρησιμοποιείται στη συμβουλευτική και τη θερα-
πεία. Στην περίπτωση αυτή ζητείται από τους συμβουλευόμενους να δη-
μιουργήσουν ένα παραμύθι, προσδιορίζοντας αρχικά το χώρο, το χρόνο, 
το πλαίσιο της αφήγησης και έπειτα να αρχίσουν τη δημιουργία του παρα-
μυθιού με τη φράση μια φορά και έναν καιρό. Πρέπει να παρουσιάσουν 
στην αφήγηση τους ένα πρόβλημα και την επιθυμητή λύση, δηλ. την αί-
σια έκβαση της ιστορίας (Hoskins, 1985∙ Gladding & Drake Wallace, 2010).

to ΠΑΡΑΜΥθΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΥθΟΙ ΣΤΗΝ θΕΡΑΠΕΙΑ ΤωΝ ΕΝΗΛΙΚωΝ
 

H ένταξη των παραμυθιών στη θεραπεία των ενηλίκων (Ruini, Masoni, 
Ottolini & Ferrari, 2014) αποσκοπεί στην προσωπική ανάπτυξη, την προ-
ώθηση της ευημερίας και την ενδυνάμωση των ατόμων που βρίσκονται 
αντιμέτωποι με αντίξοες και αγχογόνες συνθήκες.

Το παραμύθι και οι μύθοι ως μορφές τέχνης χρησιμοποιούνται κυρί-
ως στην ομαδική θεραπεία (Brown, 2008) σε διάφορα θεραπευτικά πλαί-
σια. Αυτά τα δύο λογοτεχνικά είδη δεν απευθύνονται μόνον στα παιδιά 
(Runberg, Brun & Pedersen, 1993), αφού άλλωστε παραδοσιακά αναπτύ-
χθηκαν από τους ενήλικες, ίσως επειδή εκτός από την ψυχολογική ικα-
νοποίηση που προκαλούσαν, είχαν ενδιαφέροντα μηνύματα ή πρόβα-
λαν καθολικές εμπειρίες, αξίες και πρότυπα ζωής για τους ενήλικες. H 
Liz Zed (2003) στο βιβλίο της: Helpful symbols in fairy tales περιγράφει 
την εφαρμογή των παραμυθιών στη θεραπευτική αντιμετώπιση της κα-
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τάθλιψης ατόμων που διανύουν την περίοδο της μέσης ενήλικης ζωή. 
Η Zed αξιολόγησε τα άτομα πριν και μετά το θεραπευτικό αυτό πρόγραμ-
μα διάρκειας έξι εβδομάδων, χρησιμοποιώντας την κλίμακα του Beck. Mε-
τά την ολοκλήρωση του προγράμματος παρατηρήθηκαν σημαντικές αλ-
λαγές στα επίπεδα της κατάθλιψης, ανακούφιση από τα συμπτώματά της 
και βελτίωση της αυτογνωσίας των συμμετεχόντων (Zed, 2003).

H Nina Maria Diana (1998) χρησιμοποίησε τα παραμύθια στην ομαδι-
κή θεραπεία με χρόνιους και σοβαρά διαταραγμένους ασθενείς (με σχι-
ζοφρένεια και διπολική διαταραχή), οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε διάφο-
ρες θεραπείες, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Χρησιμοποίησε τόσο παραδο-
σιακά όσο και ψυχοθεραπευτικά παραμύθια (created psychotherapeutic 
tales), που είχαν δημιουργηθεί για τους σκοπούς της θεραπείας (Wallas, 
1985). Ο θεραπευτής διάβαζε τα παραμύθια στους ασθενείς, ενώ η αντα-
πόκριση των ασθενών ήταν θετική, και το πιο σημαντικό ήταν ότι εξ αιτίας 
αυτού οι ασθενείς δεν απουσίαζαν από τις συνεδρίες. Η ίδια θετική αντα-
πόκριση παρατηρήθηκε και κατά τη χρήση των παραμυθιών στις ατομι-
κές θεραπείες των ασθενών, όπου οι ιστορίες αποτελούσαν αφορμή για 
να συζητηθούν προσωπικά ζητήματα και προβλήματα, να επιλυθούν συ-
γκρούσεις. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση το παραμύθι αποτελού-
σε αφορμή για να ανακληθούν προσωπικές ιστορίες.

 H Nina Maria Diana (1998) θεωρεί ότι το παραμύθι αποτελεί ένα δώ-
ρο προς τον ασθενή, το οποίο με ψυχοδυναμικούς όρους θα μπορούσε 
να εννοηθεί ως ένα μεταβατικό αντικείμενο, στο βαθμό που ο ασθενής 
επιθυμεί, η ερμηνεία της ιστορίας και του παραμυθιού να προσωποποιη-
θεί, και να συσχετιστεί με τον ίδιο ή με άλλους χαρακτήρες και σημαντι-
κά πρόσωπα της ζωής του. Μάλιστα μετά τη θεραπευτική διαδικασία οι 
ασθενείς ανακαλούσαν συχνά στη μνήμη τους τις ιστορίες και τα παρα-
μύθια αυτά. H Diana θεωρεί ότι η χρήση τους ενδείκνυται για την κινητο-
ποίηση δύσκολων και σοβαρά διαταραγμένων ασθενών με στόχο την αύ-
ξηση της συμμετοχής τους στη διαδικασία της θεραπείας (Diana, 1998).

H Karina Golden (1999) χρησιμοποίησε μύθους και παραμύθια στο 
πλαίσιο της συμβουλευτικής και της θεραπείας επαγγελματιών ψυχικής 
υγείας, με στόχο την υποστήριξη τους στη διαδικασία προσωπικής και 
επαγγελματικής ανάπτυξής τους, αξιοποιώντας τις μεταφορές και την πα-
γκοσμιότητα των θεμάτων που τα παραμύθια και οι μύθοι εμπεριέχουν. 
Ζητούσε από τους συμμετέχοντες μετά την ανάγνωση του παραμυθιού 
να εργαστούν δημιουργικά έχοντας ως αναφορά το παραμύθι, να κρατή-
σουν ένα προσωπικό ημερολόγιο με τις σκέψεις τους, να ζωγραφίσουν ή 
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να γράψουν ποιήματα και στίχους. Μέσα από αυτή την ολιστική προσέγ-
γιση βαθύτερες ψυχικές διεργασίες αναδύθηκαν και αποτελέσαν αντικεί-
μενο επεξεργασίας στην ομάδα.

Tα παραμύθια έχουν χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία ενηλίκων για την 
αντιμετώπιση της κατάθλιψης και της μοναξιάς (Dieckmann, 1997), αλλά 
και των προβλημάτων στις σχέσεις μητέρας – παιδιών (Whitaker, 1992). 
Aρκετοί θεραπευτές προτείνουν τη χρήση των παραμυθιών για την αντιμε-
τώπιση υπαρξιακών προβλημάτων (Davies, 1988), ή ζητημάτων που αφο-
ρούν την ανάπτυξη (Shee, 1976∙ Lubetsky, 1989), αλλά και ιδιαίτερες δια-
στάσεις της ανάπτυξης, όπως είναι η ανάπτυξη του εγώ (Shapiro & Katz, 
1978), η γνωστική (Chinen, Commons, Demick & Goldberg, 1996), η ηθι-
κή και η πνευματική ανάπτυξη (Brun, Pedersen & Runberg, 1993), καθώς 
και η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (Hohr, 2000). Eφαρμογές σε ηλι-
κιωμένους έχουν δείξει ότι έχουν ως αποτέλεσμα την αναζωογόνηση της 
διαδικασίας της σκέψης, των γνωστικών λειτουργιών και της δημιουργι-
κότητας. Οι μύθοι και τα παραμύθια εξασφαλίζουν την πρόσβαση των 
ηλικιωμένων σε έναν μεταβατικό θεραπευτικό χώρο, που ευνοεί τις ταυ-
τίσεις αλλά και την συνάρθρωση «πρωτογενών και δευτερογενών διαδι-
κασιών» (Aubert, 2015: 179). Eπίσης, προτείνεται η χρήση των παραμυ-
θιών για παρεμβάσεις σε φυλακές (Holton, 1995).

 
oΙ ΜΥθΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥθΙΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ θΕΡΑ-
ΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

O Volker Thomas (1995) σημειώνει ότι τα παραμύθια και οι μύθοι χρησι-
μοποιούνται στη θεραπεία οικογένειας, για να εξεταστούν δυσκολίες και 
προβλήματα των μελών της οικογένειας. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματι-
κά στη θεραπευτική εργασία με οικογένειες που εμφανίζουν αντιστάσεις 
ή είναι αρκετά αμυντικές και αντιστέκονται στις αλλαγές. Αποτελούν μη 
απειλητικούς τρόπους για τη συζήτηση των προβλημάτων, χωρίς να ενο-
χοποιούν τους γονείς ή άλλα μέλη της οικογένειας , ενώ ταυτόχρονα τα κι-
νητοποιούν να εμπλακούν στη θεραπευτική διαδικασία. Επιπλέον, οι μύ-
θοι και τα παραμύθια διευκολύνουν την εφαρμογή άλλων βασικών τεχνι-
κών στη θεραπεία οικογένειας (Gordon, 1978).

Oι μύθοι εμπεριέχουν μεταφορές, αλληγορίες και σύμβολα, τα οποία 
αναφέρονται σε αξίες και κοινωνικές πρακτικές, κοινωνικά μοντέλα 
(social models) για την επίλυση προβλημάτων και την αντιμετώπιση κιν-
δύνων (Thomas, 1995). Συμπυκνώνουν μηνύματα και τρόπους γνώσης 
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του κόσμου, απαραίτητα για την ανάπτυξη και τη ζωή του ανθρώπου 
(Runberg, Brun, & Pedersen, 1993∙ Alves, 1999). Oι αφηγήσεις ιστοριών 
έχουν ως αποτέλεσμα την ενδυνάμωση των μελών της οικογένειας, αφού 
την βοηθούν να μοιραστεί εμπειρίες ή ιστορίες που διαφορετικά δεν θα 
ήταν δυνατό να συζητηθούν. Μέσα από τη θεραπεία επιδιώκεται η αλλα-
γή της κυρίαρχης αφήγησης ή ιστορίας (dominant story), ευνοώντας τη 
διαδικασία της αλλαγής στη ζωή της οικογένειας (Roberts, 1994).

Τα παραμύθια χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία της θεωρία της οι-
κογενειακής θεραπείας, αποβλέποντας στην κατανόηση καθολικών δο-
μών και εννοιών σχετικά με την οικογένεια, τις εδοοικογενειακές σχέσεις 
και τις σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών. Ακόμη είναι δυνατό να αξιο-
ποιηθούν στη συμβουλευτική οικογενειών και τις σχολές γονέων, προκει-
μένου να κατανοήσουν οι γονείς βασικές αρχές για την ανάπτυξη των παι-
διών και για να αντλήσουν εμπειρίες, γνώσεις για την ανατροφή των παι-
διών τους, συνειδητοποιώντας το ρόλο τουγονέα (Robinson, 1986). Δημι-
ουργικές παρεμβάσεις που εμπεριέχουν μύθους και παραμύθια, δίνουν τη 
δυνατότητα να περιοριστούν τα συμπτώματα και τα προβλήματα συμπε-
ριφοράς των παιδιών (Finger, Schneider & Torossian, 2009. Safra, 2005).

ΟΙ ΜΥθΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥθΙΑ ωΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΕΚφΡΑΣΤΙΚΕΣ θΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕΣω ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Οι μύθοι και τα παραμύθια χρησιμοποιούνται ως μεθοδολογικά εργα-
λεία στις θεραπείες μέσω της τέχνης, το ψυχόδραμα, τη δραματοθερα-
πεία, τη χοροθεραπεία κ.τ.λ. Ο ιδρυτής του ψυχοδράματος Jacob Levy 
Moreno χρησιμοποιούσε τους μύθους και τα παραμύθια για το δραματι-
κό παιχνίδι, με στόχο την ανάπτυξη του αυθορμητισμού και της δημιουρ-
γικότητας των παιδιών. Κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης του ψυχοδρά-
ματος, πειραματιζόταν με παιδιά στους κήπους και τα πάρκα της Βιέννης, 
έχοντας ως κύρια δραστηριότητα τη δραματοποίηση μύθων, παραμυθιών 
ή άλλων αυτοσχέδιων ιστοριών. Οι πρώτες αυτές εφαρμογές κατέδειξαν 
την αξία της δραματοποίησης παραμυθιών και μύθων στην αντιμετώπι-
ση των δυσκολιών μάθησης, των προβλημάτων συμπεριφοράς και επι-
κοινωνίας των παιδιών (Moreno, 1966). Έκτοτε, μια σημαντική παράδοση 
έχει δημιουργηθεί σχετικά με τη δραματοποίηση μύθων, παραμυθιών και 
ιστοριών όχι μόνον στο Μορενικό ψυχόδραμα, αλλά και σε ψυχοδυναμικές 
προσεγγίσεις του ψυχοδράματος του (Lafforgue, 2002∙ Widlöcher, 2003).

Oι μύθοι και τα παραμύθια αποτελούν μια βασική θεραπευτική στρα-
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τηγική στη δραματοθεραπεία και είναι δυνατό να αποτελέσουν αφετηρία 
για μια δραματοποίηση ή το αντικείμενο της δραματοποίησης. Οι δρα-
ματοθεραπευτές ενθαρρύνουν τα μέλη των ομάδων να επεξεργαστούν 
τις μεταφορές και τους συμβολισμούς των μύθων και των παραμυθιών, 
να διερευνήσουν τις δικές μεταφορές και τα σύμβολα και να αντιμετω-
πίσουν τις ανάγκες τους (Couroucli-Robertson, 1998). Oι J. Pearson, C. J. 
Panufnik, M. Smail και P. Watts, (2013) στο βιβλίο τους: Dramatherapy with 
Myth and Fairytale περιγράφουν τη χρήση των παραμυθιών και των μύ-
θων στη δραματοθεραπεία. Ο συντονιστής της δραματοθεραπευτικής 
ομάδας, αρχικά προετοιμάζει την ομάδα με διάφορες δημιουργικές δρα-
στηριότητες, κινητικά παιχνίδια, ομαδικές ασκήσεις επικοινωνίας και στη 
συνέχεια παροτρύνει τα μέλη να ασχοληθούν με την επεξεργασία μύθων 
και παραμυθιών. Δίνει χρόνο στα μέλη της ομάδας να συζητήσουν και να 
κατανοήσουν σε βάθος το μύθο ή το παραμύθι εστιάζοντας την προσοχή 
τους στην κατανόηση της ακολουθίας των γεγονότων. Ακολουθεί η αφή-
γηση της ιστορίας και μετά την ολοκλήρωσή της, τα μέλη μοιράζονται τα 
συναισθήματά τους και τις σκέψεις τους. Εν συνεχεία ανατίθενται οι ρό-
λοι και ακολουθεί η δραματοποίηση του παραμυθιού.

 Oι Βeth Franks και Danielle Frankel (1991) εισήγαγαν τα παραμύθια 
και τους μύθους στη χοροθεραπεία, προκειμένου να βοηθήσουν τα μέ-
λη της ομάδας να αναπτύξουν νέα σύμβολα και να διευρύνουν το ρεπερ-
τόριο της συμπεριφοράς τους. Συνδύασαν μύθους και παραμύθια με τη 
χοροθεραπεία ατόμων που αντιμετωπίζουν διαταραχές πρόσληψης της 
τροφής με θετικά αποτελέσματα. Οι θεραπευόμενοι ενσωμάτωσαν στοι-
χεία από τους χαρακτήρες των μύθων, έννοιες, αξίες, καθώς και πολύτιμα 
σύμβολα που ενισχύουν ορισμένες ψυχολογικές διεργασίες, καλύπτοντας 
το κενό ανάμεσα σε γνωστικές και συναισθηματικές διεργασίες.

Στην παιγνιοθεραπεία οι μύθοι, τα παραμύθια και οι ιστορίες αξιοποι-
ούνται για θεραπευτικούς και διαγνωστικούς σκοπούς, ενώ ιδιαίτερες 
τεχνικές έχουν διαμορφωθεί για να παρακινηθούν τα παιδιά να αφηγη-
θούν ιστορίες (Buchsbaum, Toth, Clyman, Cicchetti & Emde, 1992) ή να 
συμπληρώσουν αφηγήσεις που αρχίζει ο θεραπευτής για να αναλυθεί το 
στυλ αντιμετώπισης των αγχωδών ερεθισμάτων (Lahad & Cohen, 1997).

 
oΙ ΜΥθΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥθΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟ-
ΠΤΕΙΑ ΤωΝ ΣΥΜΒΟΥΛωΝ ΚΑΙ ΤωΝ θΕΡΑΠΕΥΤωΝ

Ένα σημαντικό σώμα επιστημονικών εργασιών εξετάζει και διατυπώνει εν-
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θαρρυντικές απόψεις για τη χρήση των μύθων και των παραμυθιών στην 
εκπαίδευση των συμβούλων και των θεραπευτών (Toman & Rak, 2000∙ 
Bruneau & Pehrsson, 2014). Πολλαπλά είναι τα οφέλη στην περίπτωση 
αυτή, επειδή η εκπαίδευση των συμβούλων και θεραπευτών στη χρήση 
των μύθων και των παραμυθιών επιδρά ευεργετικά και στους συμβουλευ-
όμενους. Οι μύθοι και τα παραμύθια αξιοποιούνται ως εργαλεία για την 
εκπαίδευση και ανάπτυξη των ίδιων των θεραπευτών επειδή παρέχουν 
πολύτιμες γνώσεις για την κατανόηση ψυχολογικών εννοιών, προτύπων 
σχέσεων και αναπτυξιακών διεργασιών (Shepard & Brew, 2013).

Oι μύθοι και τα παραμύθια χρησιμοποιούνται ως δημιουργικά μέσα 
για την ενίσχυση του κριτικού στοχασμού στην εποπτεία των θεραπευτών 
και των συμβούλων, επειδή αναπαριστούν καθολικές ανθρώπινες εμπειρί-
ες και ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κατανόηση της (Sommer & Cox, 
2003).Οι ιστορίες και οι αφηγήσεις στην εποπτεία βοηθούν τους συμβού-
λους να εκφράσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις στάσεις τους, αλλά 
και να αντιμετωπίσουν τους προσωπικούς τους φόβους, κατά την πρακτι-
κή άσκηση της συμβουλευτικής (Pehrsson & McMillen, 2005). Αποτελούν 
μέσα για τη διερεύνηση των προσωπικών μηχανισμών άμυνας καθώς και 
διαφόρων πτυχών της σχέσης ανάμεσα στον επόπτη και τον εποπτευό-
μενο (the supervisory relationship) (Bartle, 2015).

Oι μύθοι παρέχουν ερεθίσματα για τη λειτουργία της φαντασίας, την 
απόκτηση ενόρασης και κατανόησης των συναισθηματικών αντιδράσε-
ων των εποπτευόμενων συμβούλων (Bolen, 1984). Οι μύθοι και τα παρα-
μύθια αξιοποιούνται στην εκπαίδευση των συμβούλων για την επίλυση 
ηθικών και άλλων δεοντολογικών προβλημάτων (Henderson & Malone, 
2012). Εκτός από την παραδοσιακή μέθοδο της παρουσίασης περιπτώσε-
ων στην εποπτεία, τα παραμύθια και οι μύθοι μετασχηματίζονται και προ-
σαρμόζονται για να εξεταστούν ηθικά διλήμματα (ethical dilemmas), προ-
σφέροντας μια δημιουργική μαθησιακή εμπειρία. Συγκαταλέγονται στις 
δημιουργικές μεθόδους εκπαίδευσης των συμβούλων σε ζητήματα δεο-
ντολογίας. Οι χαρακτήρες και οι ήρωες των παραμυθιών και των μύθων 
αντιμετωπίζονται ή προβάλλονται ως πελάτες, με στόχο να προσελκύσουν 
το ενδιαφέρον, να ενισχύσουν τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων συμ-
βούλων και να διευκολύνουν την απόκτηση γνώσεων. Με άλλα λόγια, συ-
γκροτούν ένα μοντέλο μάθησης μέσω του οποίου οι εκπαιδευόμενοι σύμ-
βουλοι αποκτούν στην πράξη δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων 
(Kress, Hoffman & Thomas, 2008) και την αναζήτηση εναλλακτικών λύσε-
ων στα προβλήματα που εμφανίζουν οι ασθενείς (Brown, 2008). Επίσης, 
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μέσω των μύθων οι σύμβουλοι εκπαιδεύονται στη λήψη αποφάσεων που 
συνδέονται με την άσκηση του επαγγέλματος τους (Harrawood, McClure 
& Nelson, 2011∙ Nelson & Neufeldt, 1998). Ωστόσο, είναι αναγκαία η ευ-
αισθητοποίηση των συμβούλων σχετικά με το ρόλο των αρνητικών στε-
ρεοτύπων που εμπεριέχονται στους μύθους και τα παραμύθια (Schwitze
r, Boyce, Cody, Holman & Stein, 2005).

O Gladding (1994) σημειώνει ότι η χρήση διαφόρων μορφών λογοτε-
χνικών κειμένων έχει ορισμένα πλεονεκτήματα, όπως είναι η ανάπτυξη 
της «αμερόληπτης συμπόνιας και αυτογνωσίας» (unbiased compassion/
awareness) (Fuhriman, Barlow & Wanlass, 1989). Oι λογοτεχνικές πηγές επι-
δρούν ευεργετικά στην καλλιέργεια της διαπολιτισμικής ικανότητας των 
συμβούλων. Οι φοιτητές της συμβουλευτικής έχουν την ευκαιρία να κατα-
νοήσουν μέσα από τους μύθους, τα παραμύθια και τις αφηγήσεις όψεις της 
διαφορετικότητας στο επίπεδο των φυσικών ικανοτήτων, των θρησκευ-
τικών πεποιθήσεων, ακόμη και της καθημερινής ζωής (Garcia & Bregoli, 
2000). Προσφέρονται ακόμη για την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοφροντί-
δας (self-care) στους συμβούλους, την πρόληψη δυσκολιών και την αντι-
μετώπιση του στρες, των τραυματικών εμπειριών και της επαγγελματικής 
εξουθένωσης που μπορεί να προκληθεί από την έκθεση των συμβούλων 
σε αντίξοες και τραυματικές εμπειρίες κατά την άσκηση του επαγγέλματος 
(Weiss, 2004∙ Bradley, Whisenhunt, Adamson & Kress, 2013∙ Kottler, 2012).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι μύθοι και τα παραμύθια, καθώς και άλλες μορφές λογοτεχνίας, καθοδη-
γούν τον άνθρωπο στο ταξίδι της ζωής του μέσα στο πραγματικό κόσμο 
(Swatton & O’ Callaghan, 1999), προάγουν την αυτογνωσία και τον αναστο-
χασμό (Mitchell, 2010). Συμβάλλουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων αντιμε-
τώπισης των συγκρούσεων και στην κατανόηση παραμέτρων της προσω-
πικότητας, όπως είναι τα συναισθήματα, οι αξίες και τα κίνητρα. Βοηθούν 
τους ενήλικες να αναπτύξουν τη φαντασία, να αναζητήσουν νέο νόημα στη 
ζωή, να ανακαλύψουν και να συναντήσουν το παιδί μέσα τους (Monaci, 
1990∙ Burns, 2008).

Οι μύθοι και τα παραμύθια είναι οχήματα μεταφορών (metaphorical 
vehicles) υψηλής αξίας που τίθενται στην υπηρεσία της ανθρώπινης ανά-
πτυξης, αλλά και της επίτευξης της θεραπευτικής αλλαγής (Lankton & 
Lankton, 1989∙ Lyddon, Clay & Sparks, 2001).Τα παραμύθια σύμφωνα με 
την Von Franz είναι ο καθρέφτης της ψυχής, αναπαριστούν αρχέτυπα, των 
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οποίων η κεντρική θεματική αναφέρεται στη διαδικασία εξατομίκευσης, 
καθοδηγώντας τον αναγνώστη ή τον ακροατή στην πορεία της δικής του 
εξατομίκευσης και ανάπτυξης (Von Franz, 1982b, 1997∙ Brandt, 1982). Οι 
μεταφορές, τα σύμβολα, ο φανταστικός κόσμος των παραμυθιών και των 
μύθων αξιοποιούνται ως μια «μη παρεμβατική και μη συγκρουσιακή» 
στρατηγική (non-intrusive and non-confrontational) στην υποστηρικτική 
συμβουλευτική (Martin, Cummings & Hallberge, 1992∙ Alvarado & Cavazos, 
2008). Αποτελούν εργαλεία για την επίλυση υπαρξιακών προβλημάτων 
(Bettelheim, 1976), εμπεριέχουν ποιητικές αλήθειες (poetic truths) οι οποί-
ες είναι χρήσιμες στην κλινική πρακτική (Winnicott, 1986) και απαραίτη-
τες για τη συνολική σύλληψη της πραγματικότητας (Rasmussen, 2000).

Οι κλινικές εφαρμογές των μύθων και των παραμυθιών, μαζί με άλλες 
αφηγηματικές μεθόδους μετατοπίζουν το ενδιαφέρον από τη συνήθη πρα-
κτική της ενδυνάμωσης των παιδιών και των εφήβων, προς το ίδιο το παι-
δί, εμπνέοντας το σεβασμό προς αυτό και τις ανάγκες του (Bennett, 2008).

 H χρήση των παραμυθιών και των μύθων στη συμβουλευτική και τη 
θεραπεία συνιστά ένα δυναμικά εξελισσόμενο πεδίο, μια πηγή για την 
αναζήτηση νέων μεθόδων κλινικής εργασίας και συμβουλευτικής παρέμ-
βασης. Τα παραμύθια και οι μύθοι εμπλουτίζουν την ανθρώπινη εμπειρία, 
κινητοποιούν τις δημιουργικές δυνάμεις του ατόμου, συμβάλλουν στη δι-
αμόρφωση καινοτόμων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των συναι-
σθηματικών δυσκολιών (Fox, 1989) και γι’ αυτό αξιοποιούνται με διαφο-
ρετικό τρόπο σε πολλές θεωρητικές προσεγγίσεις. Η ενσωμάτωσή τους 
ακόμη στα προγράμματα εκπαίδευσης και την εποπτεία των συμβούλων 
και των θεραπευτών διευρύνει τις αντιλήψεις μας για τις μορφωτικές δυ-
νατότητές τους στη σφαίρα της εκπαίδευσης και των επαγγελματιών ψυ-
χικής υγείας.
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abstract

This work examines the use of myths and fairy tales in the practice of 
counseling and therapy. Recognition of the value of myths and fairy tales 
begins from psychoanalysis and reaches into our days, as they are part of the 
modern practice of many therapies, such as play therapy and drama therapy.

Myths and fairy tales have a high psychological, aesthetic and 
educational value because they are a tool for achieving self-awareness, 
understanding personal tendencies. Myths use allegories and 
dramatic structure to the extent that they can be considered dramatic 
representations of universal human experiences or complex psycho-social 
processes. They favor personal development, enhance psychological 
resilience, facilitate the search for meaning in life. In modern healing 
practice, reading, animation, and empowerment through the use of fairy 
tales and myths are included. In addition to narration, discussion following 
the narration and writing fairy tales is particularly prominent, so they can 
be used as reflection tools for the Self and the world of experience. The 
use of fairy tales generally promotes the psychological well-being and 
personal development of children.

Myths and fairy tales are embedded in various forms of art, such as 
visual arts, cinema, literature, and others as a basis for new aesthetic and 
artistic creations. On the other hand, myths and fairy tales have been the 
basis for the creation of concepts, terms for psychological complexes, 
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etc., but also for the creation of psychological tests and the diagnostic 
assessment of children. Myths and fairy tales contain concepts and 
meanings, the value of which is explored by both psychology and other 
social sciences.
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Η διδασκαλία της λογοτεχνίας με τη μέθοδο 
της λογοτεχνικής δικτύωσης: δικτύωση γύρω 

από τη θεματική ενότητα «οι πρόσφυγες»

Αλέξανδρος Ν. Ακριτόπουλος

Ι. Η σύγχρονη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση, στη δεύτερη 
δεκαετία του 21ου αιώνα, οφείλει να απαγκιστρωθεί πλέον από τη διδασκα-
λία του ενός κειμένου ή του ενός αποσπασματικού κειμένου και την υπαγω-
γή του διδακτικού αντικειμένου της Λογοτεχνίας στη λογική του εβδομαδι-
αίου ωρολόγιου προγράμματος, όπως γινόταν και εξακολουθεί πλην εξαι-
ρέσεων να γίνεται σε γενικές γραμμές μέχρι σήμερα. Αντίθετα, πρέπει να 
οργανώνεται με παιδαγωγική όραση και διδακτική προοπτική σε βάθος, σε 
διάρκεια, με προγραμματισμένα σχέδια εργασίας, ώστε να συμβάλει απο-
τελεσματικότερα στη διαμόρφωση της λογοτεχνικής παιδείας και παράλ-
ληλα, με το άνοιγμα της λογοτεχνικής εκπαίδευσης στον πολιτισμό, στην 
καλλιέργεια της διαπολιτισμικής αγωγής και εκπαίδευσης των νέων πολιτών.

Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (Ν.Π.Σ., 2011) για τη διδασκαλία του μα-
θήματος της λογοτεχνίας καθορίζει την αναγκαιότητα ενός παρόμοιου δι-
δακτικού μεθοδολογικού πλαισίου, το οποίο βασίζεται στις παρακάτω γε-
νικές αρχές και προϋποθέσεις: ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, σχεδιασμός 
με διδακτικά σενάρια, οργάνωση σε διδακτικές ενότητες και αξιοποίηση 
των ΤΠΕ.1 Ως βασικός σκοπός της διδασκαλίας της λογοτεχνίας ορίζεται «η 
κριτική αγωγή στον σύγχρονο πολιτισμό», (Ν.Π.Σ., 2014: 115) και η λογοτε-
χνία αντιμετωπίζεται ως σύνθετο πολιτισμικό φαινόμενο που χαρακτηρίζε-
ται από την ιστορικότητα του συγγραφέα, την ιστορικότητα του κειμένου 

1. ΥΠΕΠΘ, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου 
αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», με κωδικό ΟΠΣ: 295450, Οριζόντια Πράξη 
στις 8 Π.Σ., 3 Π. Στ. Εξ., 2 Π. Στ. Εισ. Υποέργο 1 : «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιστημονικό Πεδίο: ΓΛΩΣΣΑ-
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Διδακτικό Μαθησιακό Αντικείμενο/Τάξη/επίπεδο εκπαίδευσης: 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙκΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄-ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙκΟΥ & Α΄-Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙκΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄-ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙκΟΥ & Α΄-Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙκΗ 
ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α΄-Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕκΔΟΣΗ, ΑΘΗΝΑ 
2014. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου, Αθήνα 
2011. Ανακτήθηκε ΕκΠΑΙΔEΥΤΙκΗ κΛΙΜΑκΑ, http://edu.klimaka.gr.
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αλλά και των αναγνωστών του, εκπαιδευτικών και μαθητών, (Ν.Π.Σ., 2014: 
115). Επιπλέον, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μέσα στο ίδιο το σύστημα 
της λογοτεχνίας, το λογοτεχνικό έργο ορίζεται ως ένα σύνθετο σημειωτικό 
αντικείμενο, διότι αυτό δεν είναι «…ποτέ μόνον ένα κείμενο, δηλαδή μια 
συντακτική και σημειωτική αλυσίδα, αλλά είναι επίσης και κατά πρώτο λό-
γο η εκπλήρωση μιας διανθρώπινης πράξης επικοινωνίας, ένα μήνυμα που 
παράγεται από ένα δεδομένο πρόσωπο σε ειδικές περιστάσεις και με ειδι-
κό σκοπό και προσλαμβάνεται από ένα άλλο πρόσωπο σε περιστάσεις και 
με σκοπό όχι λιγότερο ειδικές», (Ζαν-Μαρί Σεφφέρ, 1989: 82).

Με βάση το Ν.Π.Σ. για τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία το μάθημα της Λο-
γοτεχνίας διδάχθηκε πιλοτικά σε σχολεία της υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
(96 Δημοτικά Σχολεία και 68 Γυμνάσια), ενώ στην Α΄ Λυκείου εφαρμόζεται, 
ως νόμος του κράτους, σε πανελλαδικό επίπεδο. Με δεδομένη την αρχή ότι 
θεμέλιος λίθος του μαθήματος είναι η ανάγνωση και καθοριστικός παράγο-
ντας ο αναγνώστης, διδάσκων και διδασκόμενος, το μάθημα, σύμφωνα με 
το Ν.Π.Σ., οργανώνεται σε θεματικές ενότητες, σχεδιάζεται με βάση σενά-
ρια διδασκαλίας2 ανά τάξη σε όλες τις τάξεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(στο Δημοτικό, πλην της Α΄ τάξης, υποθέτω, για λόγους μη επαρκούς γραμ-
ματισμού των μαθητών, και βέβαια στο Γυμνάσιο) αλλά και στην Α΄ Λυκείου.

 Η παραπάνω εμπειρία ως απτή εκπαιδευτική πραγματικότητα, μετά την 
πιλοτική εφαρμογή, προκάλεσε αντιδράσεις και διάφορες κριτικές. Είναι 
γνωστό βέβαια ότι η λογοτεχνία ως τέχνη είναι προσανατολισμένη προς 
την αλήθεια και την ηθική (Αριστοτέλης, Τοντορόφ).3 Η Βενετία Αποστο-

2. Ως διδακτικό σενάριο θεωρούμε την περιγραφή/σχεδιασμό μιας διδασκαλίας με εστιασμένο 
γνωστικό(ά) αντικείμενο(α), συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, διδακτικές αρχές και 
πρακτικές. Βλ. ΜΑΡΙΑ κΕΛΕΠΟΥΡΗ – ΕΛΕΝΗ ΧΟΝΤΟΛΙΔΟΥ, Μελέτη στο πλαίσιο της Πράξης 
«Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία 
εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην A΄/βάθμια και Β΄/βάθμια 
εκπαίδευση» MIS 296579 - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. κΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙκΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ κΑΙ ΘΡΗΣκΕΥΜΑΤΩΝ, Θεσσαλονίκη, 2012.
3. Αριστοτέλης. Η ποιητική δημιουργία, κατά τον Αριστοτέλη, είναι μιμητική τέχνη: «ἕξις μετά λόγου 
ἀληθής ποιητική», (Ηθικά Νικομάχεια, 1140a9). Τοντορόφ, Τσβετάν, Η λογοτεχνία σε κίνδυνο, μτφρ. 
Χρύσα Βαγενά, Εισαγωγή Νάσος Βαγενάς, Πόλις, 2013. Στην παρουσίαση του βιβλίου, ο σχολιαστής 
στην ιστοσελίδα Αναγνωστική αδεία, ένα μπλογκ για τη λογοτεχνία, διαβάζουμε: «Είναι στην Κριτική 
της Κριτικής (μεταφρασμένο έργο του Τοντορόφ, Πόλις, 1994) που διατυπώνει ευθέως την ανάγκη της 
επιστροφής στα αυτονόητα: πως δηλαδή η λογοτεχνία έχει να κάνει με την ανθρώπινη ύπαρξη, είναι 
ένας λόγος –και τόσο το χειρότερο γι’ αυτούς που φοβούνται τα μεγάλα λόγια- προσανατολισμένος 
προς την αλήθεια και την ηθική». […] «Εξάλλου είναι ο ίδιος ο Τοντορόφ που συνδέει την πνευματική 
αυτή περιπέτεια με τις διαδρομές και τους σταθμούς της βιογραφίας, αποδεικνύοντας κι εμπράκτως 
όχι μόνο πως το γνωστικό αυτό αντικείμενο, η λογοτεχνία, συνδιαλέγεται ευθέως με την ύλη της ζωής, 
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λίδου απαντώντας σε κριτικές σχετικά με τον βασικό σκοπό της διδασκα-
λίας της λογοτεχνίας στο Ν.Π.Σ. διευκρινίζει ότι η τελευταία «συνδέεται με 
τις αξίες και τις πρακτικές που διέπουν τη ζωή μας και μας οδηγεί σε τρό-
πους ζωής. Αυτό την καθιστά πολύτιμη για οποιοδήποτε σύστημα αγωγής 
και εκπαίδευσης» (Αποστολίδου, 2015: 83). Εκτός από αυτήν τη φιλοσοφι-
κή και παιδαγωγική τεκμηρίωση, πρέπει να προσθέσουμε ακόμα ότι η δι-
δασκαλία της λογοτεχνίας σε χώρες της Ευρώπης έχει προ καιρού αντιμε-
τωπίσει το μάθημα της διδασκαλίας της λογοτεχνίας, θεωρία και πράξη, 
μέσα στο πλαίσιο των Πολιτισμικών Σπουδών. Προς την κατεύθυνση αυτή 
έχει εκπονηθεί και εφαρμόζεται από την περασμένη δεκαετία Αναλυτικό 
Πρόγραμμα για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας και στην κύπρο.4 Είναι επί-
σης γνωστό ότι στο μάθημα της διδασκαλίας της λογοτεχνίας συμπεριλαμ-
βάνονται, εκτός από λογοτεχνικά και άλλα κείμενα, αφηγήσεις, μαρτυρίες, 
κόμικς, εικονογραφημένα βιβλία (μυθιστορήματα, graphic novels, ιστορίες, 
παραμύθια), κινηματογραφικές ταινίες, τραγούδια, και διάφορα άλλα πο-
λυτροπικά είδη που αποτελούν μέρος της σύγχρονης ζωής των μαθητών. 
Η παραπάνω παρουσίαση αποσκοπεί σε μια εισαγωγική αδρή περιγραφή 
της υπάρχουσας κατάστασης στον χώρο της σύγχρονης διδασκαλίας της 
Λογοτεχνίας στην Ελλάδα.

ΙΙ. Στη σύγχρονη γαλλική εκπαιδευτική πραγματικότητα, μια ενδιαφέ-
ρουσα μέθοδος διδασκαλίας της λογοτεχνίας που καλλιεργεί την κριτική 
σκέψη, την καλλιτεχνική συνείδηση και την κοινωνική ευαισθησία των μα-
θητών είναι αυτή που θα ορίζαμε ως «ανάγνωση μέσω λογοτεχνικής δικτύ-
ωσης». Η λέξη «δίκτυο» (réseau) και από αυτήν η παράγωγη δηλωτική της 
διαδικασίας λέξη «δικτύωση», αποτελούν αναφορές και πρακτικές που πα-
ραπέμπουν στο τεχνολογικό λεξιλόγιο της εποχής μας, στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης, τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, τις διαδικτυακές κοινότητες, 
και σηματοδοτούν τις υπό κατασκευή συναρτήσεις ή διασυνδέσεις μετα-

αλλά και πως η κατάφαση σε αυτή τη συνδιαλλαγή είναι προς όφελος τόσο της λογοτεχνίας όσο και 
της ζωής».
4. Το ΠΣΛ της κύπρου, Αναλυτικό πρόγραμμα για τα δημόσια σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας - 
Πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, Δεκέμβριος 2008. βλ. για 
τη Δημοτική Εκπαίδευση: http://www.scools.ac.cy/klimakio/Themata/logotexnia/intex.html, για τη 
Μέση Εκπαίδευση: http//www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/Themata/logotexnia/index.html Ειδικότερα 
για τα διδακτικά εγχειρίδια του ΠΣΛ βλ. http//www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/Themata/logotexnia/
didactikaencheiridia.html (βιβλία μαθητή και εκπαιδευτικού για κάθε τάξη του Γυμνασίου) και http//
www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/Themata/logotexnia/vivliaanaforas.html (Οδηγός δημιουργικής 
γραφής ομάδας Σουλιώτη).
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ξύ κειμένων, λογοτεχνικού, κριτικού και οπτικοακουστικού γραμματισμού, 
που γίνονται από κοινού από δασκάλους, καθηγητές και μαθητές. Η δικτύ-
ωση, οργανωμένη γύρω από έναν προσχεδιασμένο στόχο ανάγνωσης είναι 
το σημείο εκκίνησης δραστηριοτήτων ανάγνωσης, γραφής και, ορισμένες 
φορές, ενσωμάτωσης υλικού. Η ανάγνωση μέσω δικτύωσης (lecture en 
réseau) θέτει τα κείμενα σε μια συνανάγνωση (ή σε μια συνομιλία) γύρω 
από μια κοινά στοχευμένη διερεύνηση που εκπονείται από τον διδάσκοντα 
και συνδιαμορφώνεται στην τάξη κατά τη διάρκεια ενός σχεδίου εργασί-
ας, (Boutevinet Richard-Principalli, 2008: 226).

Η λογοτεχνική δικτύωση (réseau litteraire) γίνεται αντιληπτή είτε ως «ει-
δολογική δικτύωση», όπως λόγου χάριν θα ήταν η δικτύωση γύρω από ένα 
λογοτεχνικό είδος, «παραμύθι», «σονέτο», «μυθοπλαστική βιογραφία», «ποι-
ητικό πορτρέτο»,5 είτε ως δικτύωση γύρω από ένα ενιαίο/ενοποιητικόθέμα, 
όπως για παράδειγμα θα ήταν «οι μετανάστες», «οι πρόσφυγες», «οι καλλι-
τέχνες στη λογοτεχνία», κ.ά. Η λογική της «ανάγνωσης μέσω λογοτεχνικής 
δικτύωσης» ως αναγνωστικής και διδακτικής μεθόδου κινείται προς την 
κατεύθυνση του κριτικού λογοτεχνικού γραμματισμού καθώς υπερβαίνει 
την απλή κειμενικότητα (ένας συγγραφέας-ένα κείμενο), ανοίγεται στη δι-
ακειμενικότητα και τη διαθεματικότητα (διάφοροι συγγραφείς-πολλά κεί-
μενα) και αγκαλιάζει τη διαπολιτισμικότητα (διάφορα άτομα-κοινωνίες-πο-
λιτισμοί). Ως τέτοια μέθοδος, η «ανάγνωση μέσω λογοτεχνικής δικτύωσης» 
είναι συγγενική προς τη διδακτική μεθοδολογία που έχει επεξεργαστεί το 
Ν.Π.Σ. (2011) για τη διδασκαλία της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας· εν μέ-
ρει έλκει την καταγωγή της από την ανάγνωση παράλληλων κειμένων, την 

5. Τα λογοτεχνικά είδη αποτελούν νοητά σχήματα λογοτεχνικών συμβάσεων και κατά συνέπεια 
λογοτεχνικών προτύπων που καθορίζουν τον ορίζοντα προσδοκιών ενός αναγνώστη όταν διαβάζει 
ένα λογοτεχνικό έργο αλλά χρησιμεύουν και ως πρότυπα (μοντέλα) σύνθεσης για τον συγγραφέα 
όταν γράφει ένα έργο· εξάλλου, «…είναι παράγοντες που διαμορφώνουν τις προσδοκίες μας για 
τα λογοτεχνικά κείμενα, κατευθύνουν τη γραφή και την κατανόηση, υποστηρίζουν την κριτική 
ανταπόκριση, δίνουν πλαίσια επεξεργασίας του οικείου και του ανοίκειου, προσφέρουν σχήματα 
εργασίας για την παραγωγή λόγου και για τη σύνθεση του νοήματος (Stockwell, 2002)», στο καρατάσου 
κατερίνα, «Από τα είδη στην ειδολογικότητα. Μια εργαλειοθήκη για τον ειδολογικό γραμματισμό», 
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, «Λογοτεχνία και Παιδεία», 4-6 Νοεμβρίου 
2016, Ιωάννινα, Βιβλίο περιλήψεων, σσ. 79-80). Ενδιαφέρουσα είναι η σύνδεση του λογοτεχνικού 
δικτύου με τα λογοτεχνικά είδη: «Ο τύπος αυτός δικτύωσης επιτρέπει να κατανοήσουμε λόγου χάριν 
τις κανονικότητες και τις ποικιλίες ενός λογοτεχνικού είδους, το επίπεδο στερεοτυπίας ή πρωτοτυπίας 
του αναγνωσμένου κειμένου», (Tauveron, 2002: 207). Μια παρόμοια μελέτη λογοτεχνικού είδους 
μπορεί να μας οδηγήσει στη γραφή ενός κειμένου μέσα στο οποίο οι μαθητές θα επαναδιαγράψουν τα 
χαρακτηριστικά αυτού του είδους, βλ. Αλέξανδρος Ν. Ακριτόπουλος, «Πραγμάτωση μιας λογοτεχνικής 
δημιουργίας: πώς να συνθέσουμε ένα ποιητικό «πορτρέτο» και πώς να το διδάξουμε στους μαθητές/
φοιτητές», 1ο Διεθνές Συνέδριο «Δημιουργική Γραφή», Αθήνα, 2013, στο cwconference.web.uowm.gr/
archives/akritopoulos_article.pdf.
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ανάγνωση πολυτροπικών κειμένων, το άνοιγμα στη διαθεματικότητα και 
τη διακειμενικότητα, τη διαλογικότητα, τη δημιουργική γραφή, και εν μέ-
ρει εμπλουτίζεται μεθοδολογικά από την εμπειρία των αναγνωστικών κοι-
νοτήτων και των λεσχών ανάγνωσης (με την αναγνωστική διαδικασία των 
τριών σταδίων κατά τη διδασκαλία: πριν την ανάγνωση, κατά την ανάγνω-
ση, μετά την ανάγνωση), τον ποιητικό, τον αφηγηματολογικό, τον ειδολογι-
κό γραμματισμό, και τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών (ΤΠΕ) που με-
ταφέρονται στην εκπαιδευτική πραγματικότητα και τη σχολική τάξη.

Η ανάγνωση μέσω δικτύωσης διερευνά ένα σώμα κειμένων που έχουν 
συσχετιστεί και συνδεθεί μεταξύ τους για να ρίξουν φως σε μια στοχευμέ-
νη διερεύνηση για έναν συγγραφέα, έναν χαρακτήρα, μια λογοτεχνική τε-
χνοτροπία, ένα λογοτεχνικό είδος, μια συλλογή έργων, τη διακειμενικότη-
τα (Boutevinet Richard-Principalli, 2008: 226). «Τα κείμενα επιλέγονται έτσι 
ώστε ως υλικό να είναι δυνατόν να μεταφέρονται, να συμπληρώνονται και 
να επιτρέπουν στους μαθητές να εμβαθύνουν στην κατανόησή τους αλ-
λά και στην ερμηνεία και την αξιολόγησή τους», (Morinet Roger, 2014: 95).

Για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, «δικτύωση γύρω από ένα ενοποιη-
τικό θέμα» σημαίνει τη στοχευμένη επιλογή λογοτεχνικών κειμένων, πολυ-
τροπικών κειμένων, την επιλεκτική συλλογή και άλλου υλικού γύρω από το 
θέμα αυτό με σκοπό να απαντηθεί ένας προσχεδιασμένος στόχος ανάγνωσης. 
Το πιο ενδιαφέρον από παιδαγωγική και διδακτική άποψη είναι ότι ένα ενο-
ποιητικό θέμα μέσω του λογοτεχνικού συστήματος (γραφή και ανάγνωση, 
συγγραφέας και αναγνώστης) μπορεί να σηματοδοτεί μια κοινωνική κατά-
σταση της ανθρώπινης συνθήκης που οι άνθρωποι βιώνουν καθημερινά 
με διάφορες μορφές, όπως λόγου χάριν ο πόλεμος, ο ξεριζωμός, η μετα-
νάστευση, η εξορία, η ανεργία, όπως επίκαιρα τις βιώνουν διάφορες κατη-
γορίες προσφύγων σήμερα.6 Ποια είναι η σχέση «της δικτύωσης γύρω από 

6. Για παράδειγμα, οι μορφές εξορίας (το να ζει κανείς έξω και μακριά από τον γενέθλιο τόπο, την 
πατρίδα, ως πρόσφυγας εξ αιτίας μιας κοινωνικής, οικονομικής κρίσης, ενός πολέμου) είναι πολλές, 
γνωστές και εκμεταλλεύσιμες από τη λογοτεχνία και είναι δυνατό να αποτελέσουν θεματική ενότητα 
προς διδασκαλία σε τάξη του Λυκείου: 

1. Η αναγκαστική εξορία (έξοδος). καλύπτει διάφορα καθεστώτα: α) ο οστρακισμός (αρχαία 
Αθήνα), β) η αποπομπή/εκτοπισμός (relegatio/relégation), γ) κλήτευση/προσδιορισμός 
ποσού προς πληρωμή (assignation), δ) απομάκρυνση/εξορία (bannissement), που δείχνουν 
τη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, τη δυσφήμηση, τη διαπόμπευση, την απαγόρευση 
βασικών αγαθών, τη δήμευση της περιουσίας, ε) η εξορία (αρχαία Ρώμη), διαταγή εξορίας, 
εκτοπισμός (Νεότερη Ελλάδα, Δικτατορία Μεταξά, Επταετία 1967-1974, κ. ά., Γαλλία, Παλιό 
καθεστώς, Αυτοκρατορία).

2. Η εθελουσία εξορία (έξοδος). Δεν επισύρει νομικές ποινές, γιατί προηγείται της καταδίκης, 
και την εσωτερικεύει. Μεταμφιέζει την απαγόρευση του λόγου, την έμπρακτη απέλαση και 
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ένα ενοποιητικό θέμα» και της οργάνωσης του υλικού γύρω από μια «θε-
ματική ενότητα» των Ν.Π.Σ.; Όπως προκύπτει από τον ορισμό και την πε-
ριγραφή τους, η σχέση τους αναφορικά με τη διδασκαλία της λογοτεχνίας 
είναι ομόλογη και έχει πολλά κοινά στοιχεία.

ΙΙΙ. Ως εκπαιδευτική, διδακτική και μαθησιακή, διαδικασία η «ανάγνω-
ση μέσω λογοτεχνικής δικτύωσης» στηρίζει τόσο τη λογοτεχνική ανάγνω-
ση όσο και τη δημιουργική γραφή στην Εκπαίδευση. Βασίζεται στη μεθο-
δολογία της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, των σχεδίων εργασίας, των 
διδακτικών σεναρίων, και των θεματικών ενοτήτων, που απαιτούν συμμε-
τοχική μάθηση και συνεργατικό πνεύμα και δράση. Το παιδαγωγικό και εκ-
παιδευτικό-διδακτικό ενδιαφέρον της λογοτεχνικής δικτύωσης έγκειται στο 
γεγονός ότι επιτρέπει τους μαθητές: (α) να συγκρίνουν λογοτεχνικά κείμε-
να, να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά και τη μοναδικότητά τους, (β) να 
ανακαλύψουν και να αποκαλύψουν μέσα σ᾽ αυτά εμβληματκές πολιτισμι-
κές αναφορές της ζωής και των διαφόρων προβλημάτων της κοινωνικής 
συμβίωσης και γενικότερα του ανθρώπινου πολιτισμού, (γ) «Ως διαθέσιμο 
εργαλείο που πολλαπλασιάζει τις φωνές πρόσβασης στο κείμενο [η δικτύ-
ωση επιτρέπει σε διδάσκοντες και διδασκομένους] να διεισδύσουν σ᾽ αυ-
τό με περισσότερη λεπτότητα και ακρίβεια, να ανακαλύψουν σ᾽ αυτό πε-
δία νοήματος που διαφορετικά θα ήταν απροσπέλαστα, να φωτίσουν ζώ-
νες που διαφορετικά θα παρέμεναν στο σκοτάδι», (Tauveron, 2002: 145), 
(δ) να πραγματοποιήσουν από κοινού με τον εκπαιδευτικό μια στοχευμέ-
νη επιλογή, να συνδιαμορφώσουν πρακτικές (δραστηριότητες) ανάγνωσης 
και γραφής, (ε) να πραγματοποιήσουν ενσωμάτωση εκπαιδευτικού/λογο-
τεχνικού υλικού, (στ) να οδηγήσουν τους μαθητές να εμπνευστούν από δι-
αφορετικά έργα για να γράψουν λογοτεχνικά ή δοκιμιακά κείμενα, (Isabele 
Montesinos-Geletet & Marie Dupin de Saint-Andre, 2014: 1-13). 

Βέβαια, η δημιουργία ενός λογοτεχνικού δικτύου,η οργάνωση μιας δι-

τη βίαιη απομάκρυνση. Η περιπλάνηση και η μετανάστευση (προσφυγιά) βιώνονται ως μια 
αδικία, επιβεβλημένη όπως μια αναγκαστική εξορία. 

3. Η μεταφορική εξορία. Είναι πανταχού παρούσα, είτε η μεταφορά εκπονείται στη βάση 
της πραγματικής εμπειρίας είτε στη βιωμένη εμπειρία που γίνεται το σύμβολο της 
ανθρώπινης συνθήκης (ζωής). Επομένως, όλες αυτές οι μορφές, με επιμέρους λογοτεχνικές 
αναπαραστάσεις σε διάφορα λογοτεχνικά έργα, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια θεματική 
ενότητα προς διδασκαλία με τίτλο: «Οι εξορίες των ανθρώπων». Γύρω από το μυθιστόρημα 
της Άλκης Ζέη, Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, η δικτύωση είναι δυνατό να εξακτινωθεί και 
σε άλλους συγγραφείς, Έλληνες και ξένους, και σε άλλα λογοτεχνικά είδη και βιβλία που 
πραγματεύονται το ίδια θέμα. Περισσότερα για το θέμα της εξορίας, βλ.Petruta Spânu, (2005). 
«Exil et littèrature», Acta Iassyensia Comparationis, 3, 164-171.
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κτύωσης λογοτεχνικών κειμένων,7 είναι μια σύνθετη διαδικασία κατά την 
οποία το πιο αναγκαίο, από παιδαγωγική και εκπαιδευτική άποψη, είναι να 
αναρωτηθούμε: τι περισσότερο φέρνει αυτή η λογοτεχνική δικτύωση από 
μια ανάγνωση των κειμένων αυτών αν διαβάζονταν ξεχωριστά και απομο-
νωμένα; Η απάντηση στο ερώτημα δεν είναι βέβαια μονολεκτική, δίνεται 
από διδάσκοντες και διδασκομένους και σχεδιάζεται με βάσει έναν στόχο 
ανάγνωσης. Η εκκίνηση για τη δημιουργία και οργάνωση ενός λογοτεχνι-
κού δικτύου χρειάζεται τα εξής αναγκαία βήματα:

•	 Επιλογή του τύπου δικτύωσης και προσδιορισμός του διδακτικού 
στόχου του.

•	 Επιλογή έργων που θα μας επιτρέψουν να απαντήσουμε στη στό-
χευση της δικτύωσης.

•	 Προβληματισμός γύρω από τη σειρά με την οποία θα παρουσια-
στούν τα έργα.

•	 Πρόταση/-εις διαφορετικών μηχανισμών για να εκμεταλλευτούμε 
διάφορα έργα της δικτύωσης και σκέψεις για τα μέσα εγκατάστα-
σης συνδέσεων/συνδέσμων μεταξύ τους για ανάγνωση και γραφή 
(για παράδειγμα, πραγματοποίηση συγκριτικών πινάκων με στοι-
χεία γραφής των λογοτεχνημάτων, παρουσίαση σε ppt διαφόρων 
αποσπασμάτων με σχόλια, παρουσίαση εικονογραφημένων λογο-
τεχνικών βιβλίων, παρουσίαση ολόκληρων λογοτεχνικών κειμένων 
προς ανάγνωση, παρουσίαση στοχευμένων δραστηριοτήτων ανά-
γνωσης και δημιουργικής γραφής).

•	 Επιλογή έργων που συγκλίνουν γύρω από την ίδια δικτύωση (για πα-
ράδειγμα, ίδια θεματική, ίδιος συγγραφέας, κ.λπ.).

Επομένως, η μέθοδος της «ανάγνωσης μέσω λογοτεχνικής δικτύωσης» 
εναρμονίζεται πλήρως με την παιδαγωγική φιλοσοφία και τη διδακτική με-

7. Η «δικτύωση λογοτεχνικών κειμένων», εννοούμενη είτε ως δίκτυο ομόθεμων λογοτεχνικών κειμένων 
(διακειμενικός ιστός) με προσχεδιασμένο στόχο ανάγνωσης είτε ως δυνάμει συγκριτική μέθοδος 
για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, δεν είναι άγνωστη στην ελληνική βιβλιογραφία της διδακτικής 
της λογοτεχνίας. Η Τζίνα καλογήρου, πραγματευόμενη την αξιοποίηση της διακειμενικότητας 
και της διαλογικότητας που διακρίνει τα λογοτεχνικά κείμενα κατά την ανάγνωση, επεξηγεί: «Με 
την αναγνώριση ή την ανακάλυψη διακειμένων ο αναγνώστης καθίσταται συνδημιουργός του 
κειμένου, δημιουργώντας ένα είδος νοερού ιστού με δυσδιάκριτα όρια καθώς ενεργοποιεί μέσω της 
αναγνωστικής διαδικασίας ένα παιχνίδι διαλογικών διασταυρώσεων και αντιστίξεων μεταξύ διάφορων 
καλλιτεχνικών μορφών. Ο αναγνώστης καλείται να προσλάβει τα λογοτεχνικά κείμενα ως μέρη ενός 
ευρύτερου αστερισμού έργων που βρίσκονται μεταξύ τους σε διαρκή διαλογική διαπραγμάτευση.», 
«Στον ιστό των κειμένων: Η αξιοποίηση της διακειμενικότητας στη διδακτική προσέγγιση της 
λογοτεχνίας», οmilia_kalogirou, pdf, σελ. 4. και στο Διδακτική της Λογοτεχνίας στη Μέση Εκπαίδευση 
(2012: 68-81).
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θοδολογία του Ν.Π.Σ. για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας (κεντρικός στόχος 
του μαθήματος, τριμερήςοργάνωση τηςαναγνωστικής διαδικασίας με τη μέ-
θοδο των σχεδίων εργασίας: πριν την ανάγνωση, κατά την ανάγνωση, με-
τά την ανάγνωση, πραγματοποίηση δραστηριοτήτων ανάγνωσης και δη-
μιουργικής γραφής, κ.λπ.).

ΙV. Ας επικεντρωθούμε τώρα στη «δικτύωση γύρω από ένα ενιαίο θέμα» 
με το παράδειγματης διδασκαλίας της θεματικής ενότητας «οι πρόσφυγες». 
Θέλοντας να παρουσιάσουμε την κεντρική θέση που κατέχει η έννοια της 
θεματικής ενότητας στον τρόπο οργάνωσης της διδασκαλίας της λογοτε-
χνίας στη σύγχρονη εκπαίδευση με βάση το Ν.Π.Σ., δεν εξειδικεύουμε εδώ 
σε μία τάξη, σε μία βαθμίδα εκπαίδευσης, αλλά στην οργάνωση του λογο-
τεχνικού ή όποιου άλλου, εικαστικού ή ηχητικού (οπτικοακουστικού) υλι-
κού γύρω από μια συγκεκριμένη θεματική ενότηταμε τη μέθοδο της λο-
γοτεχνικής δικτύωσης, ανεξάρτητα από ηλικία, τάξη μαθητών και βαθμί-
δα εκπαίδευσης. Γνωρίζομε βέβαια ότι τα λογοτεχνικά κείμενα και τα προς 
διδασκαλία είδη αλλάζουν, επιλέγονται και οργανώνονται ανάλογα με τις 
γνωστικές και αναγνωστικές δυνατότητες των μαθητών και τη διδακτική 
κάθε φορά στόχευση του μαθήματος. Επίσης, εστιάζοντας κυρίως σε θέ-
ματα προετοιμασίας του μαθήματος (υποστηρικτικό υλικό, υποστηρικτικό 
δίκτυο) και διδασκαλίας (επιλογή κειμένων, μέθοδος), δεν θα επεκταθού-
με ιδιαίτερα σε θέματα αξιολόγησης (αποτελέσματα, αποκτηθείσες δεξιό-
τητες των μαθητών).

Τι είναι ένα ενοποιητικό ή ενιαίο θέμα (thème unificateur); Ποια είναι η 
σχέση της λογοτεχνικής δικτύωσης γύρω από ένα ενιαίο θέμα και της «θε-
ματικής ενότητας» των Ν.Π.Σ.; Το ενιαίο θέμα, όπως προαναφέραμε, σημα-
τοδοτεί μια κοινωνική κατάσταση της ανθρώπινης συνθήκης (της σύγχρο-
νης ζωής), όπως είναι το επίκαιρο θέμα της προσφυγιάς. κεντρικός στόχος 
του παραδείγματος διδασκαλίας της θεματικής ενότητας «οι πρόσφυγες» 
είναι μέσα από τον βιωματικό λόγο της λογοτεχνίας οι μαθητές: 

•	 Να συνειδητοποιήσουν το πρόβλημα των προσφύγων ως πρόβλη-
μα του σύγχρονου πολιτισμού που τους αγγίζει.

•	 Να αποκτήσουν με ενσυναίσθηση την πολιτισμική λογική της ταύτι-
σης του εαυτού ή του πρόσφυγα άλλου μέσα σε μια δεδομένη κοι-
νωνία μέσα από την ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων.

•	 Να αναγνωρίσουν και να νοηματοδοτήσουν μέσα από την πολυπλο-
κότητα των κειμένων διάφορες όψεις, οικονομικές, πολιτικές, κοινω-
νικές, πολιτισμικές και ιδεολογικές, του φαινομένου της προσφυγιάς.
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•	 Να κατανοήσουν με ευαισθησία και γνώση τι βιώνουν οι άνθρωποι 
όταν είναι πρόσφυγες, ποιες συνέπειες έχει για τη ζωή τους η βίαιη 
εγκατάλειψη των εστιών τους και η προσπάθεια εγκατάστασής τους 
σε μια άλλη χώρα, σε μια χώρα υποδοχής.

 Γύρω από το βραβευμένο και μεταφρασμένο βιβλίο Τα κοριτσάκια με 
τα ναυτικάτης Ελένης Δικαίου, που είναι ένα νεανικό μυθιστόρημα και έχει 
κεντρικό θέμα τους πρόσφυγες της Ιωνίας κατά τη διάρκεια της Μικρασια-
τικής καταστροφής, η δικτύωση είναι δυνατό να εξακτινωθεί με στοχευμέ-
νη επιλογή και σε άλλους συγγραφείς, Έλληνες και ξένους, και σε άλλα λο-
γοτεχνικά είδη και βιβλία που πραγματεύονται συγχρονικά και διαχρονι-
κάπαρόμοιο θέμα.

Στη συνέχεια της οργάνωσης της λογοτεχνικής δικτύωσης (πριν την ανά-
γνωση) γίνεται επιλογή και τοποθέτηση στο δίκτυο και άλλων παιδικών και 
νεανικών μυθιστορημάτων, ελληνόφωνων και γαλλόφωνων, διηγημάτων, 
μαρτυριών προσφύγων, που πραγματεύονται την προσφυγιά κατά τη συ-
γκεκριμένη ιστορική περίοδο αλλά και σύγχρονων λογοτεχνικών κειμένων:

Παιδικά και νεανικά Μυθιστορήματα:
Ελένη Δικαίου, Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά (Ακρίτας, 1991, Πατάκης, 

2000), από 9 έως 15 ετών, γαλλική μετάφραση από την Marie-Christine 
Anastassiadi, Que demain soit un jour de bonheur, Neuf del· École de 
loisirs, 1994.

Παρουσίαση του βιβλίου, από την Ουρανία Μαρία Παπαδάκη στο 
slideplayer.gr.

Ιστολόγιο Στ΄ τάξης, e-zizania.blogspot.gr, «Παίζουμε με Τα κοριτσάκια με 
τα ναυτικά», παραγωγή λόγου-συγγραφή ποιήματος: «Το ποίημά μας».

Μάνος κοντολέων, «Μια ιστορία του Φιοντόρ», εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 1994.
Σωτήρης Δημητρίου, «Ν’ ακούω καλά τ’ όνομα σου», εκδόσεις κέδρος, Αθή-

να 1993.
Διδώ Σωτηρίου, Ματωμένα χώματα, κέδρος, Α. Ε., 1962, 852007.
Ηλίας Βενέζη, Γαλήνη, Εστία, 1939.
Τόνια Χιώνη, Φαίδρα. Η Βουρλιώτισσα, Εκδόσεις Εντός, Αθήνα 4 2004.

Διηγήματα:
Γαλάτεια Γρηγοριάδου – Σουρέλη, «Η προσφυγιά του Αγίου». 
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Μαρτυρίες:8

Μαρτυρία Γρηγόρη Παπαδόπουλου, «Είχαμε… συμπάθεια για την Ελλά-
δα… Δεν ξέραμε, βλέπεις, τότε…».

Μαρτυρία Θανάση Ντικταμπάνη, «Οι Έλληνες… λογχίσανε τον ανεψιό μου… 
Το αίμα του όμως θα στοιχίσει πολύ».

Μαρτυρία Μιχάλη Ταραχτσόγλου, «Την ανταλλαγή μας ήσυχα-ήσυχα την 
κάναμε».

Μαρτυρία Μιχάλη Ταραχτσόγλου, «Οι μισοί και παραπάνω χάθηκαν τότε 
από την πείνα και την ψείρα».

Μαρτυρία Μιχαήλ κτενά, Δράμα, «Οικογένειες έσβησαν».

 Σύγχρονες μαρτυρίες:
«Σύριοι πρόσφυγες στην Ελλάδα-Μαρτυρίες», στο https://amnesty.gr/

blog/2.
Ελληνικό συμβούλιο για τους πρόσφυγες. Μαρτυρίες προσφύγων: στο www.

gcr.gr.
 «Στη Συρία δεν υπάρχει έλεος». Ιστορίες Προσφύγων, στο tvxs.gr.

Παιδικά και νεανικά μυθιστορήματα:
Στρατής Τραγάκης, (1996), Σαρακίνικο, κέδρος, από 9 ετών.
Ελένη Σαραντίτη, (1996), Κάποτε ο κυνηγός, καστανιώτης, από 14 ετών.
Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, (2002), Τα τέρατα του λόφου, Πατά-

κηςαπό 13 ετών.
Λίτσα Ψαραύτη, (2002), Όνειρα από μετάξι, Πατάκη, από 13 ετών.
Μάνος κοντολέων, (2004), Μια ιστορία του Φιοντόρ, Πατάκη, από 13 ετών.

Παιδικά και νεανικά γαλλικά μυθιστορήματα:
Allain Glykos, (2005), Manolis de Vourla,από 14 ετών. Το ίδιο έργο κυκλοφο-

ρεί και με τη μορφή graphic novel.
Azouz Begag, (2006 ), L’ île des gens d’ ici,από 13 ετών.
Eglal Errera, (2002), Les premiers jours,από 9 ετών.
Brigitte Smadja, (2007), La tarte aux escargots,από 9 ετών.

8. Μαρτυρίες προσφύγων από τις Ποντιακές αποικίες προσαρτημένες στην περιφέρεια Νίγδης 
(καρατζαβιράν, Μπερεκετλί-Μαντέν, Μπουγά-Μαντέν και αποικίες του Μπουγά-Μαντέν: καβουκλού-
Εμινίκ-Οβατζίκ), Η έξοδος, Μαρτυρίες από τις επαρχίες της κεντρικής και νότιας Μικρασίας, εισαγωγή-
εποπτεία Πασχάλη Μ. κιτρομηλίδη, Επιμέλεια Γιάννη Μουρέλου, κέντρο Μικρασιατικών Μελετών, 
Ιδρυτές Μ. και Ο. Μερλιέ, Αθήνα, τόμος Β΄, 1982, σσ. 265-280.
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Εικονογραφημένες παιδικές ιστορίες:
Χρήστος Μπουλώτης,(1999), Το άγαλμα που κρύωνε,από 9 ετών.
Σε ψηφιακή μορφή: κείμενο-εικόνες-κριτικές-σχόλια στο paidiki-logotexnia.

blogspot.com/2013/10/blog-post_1.html.
Σενάριο: Σοφία Μαντουβάλου, «Ιστορίες χωρίς τέλος- Το άγαλμα που κρύ-

ωνε», Συνέντευξη με τον Χρήστο Μπουλώτη (συγγραφέας) και τη Φω-
τεινή Στεφανίδη (εικονογράφος) για το βιβλίο και παραγωγή λόγου 
«γράψτε μια δική σας ιστορία γι’ αυτό» στο https://www.youtube.com/
watch?v=QF-kGQgagfs.

Άρθρο: Αλέξανδρος Ν. Ακριτόπουλος, «Στοχαστικότητα και ουτοπία: η 
παιδική λογοτεχνία του Χρήστου Μπουλώτη»· αναφέρεται στο βιβλίο Το 
άγαλμα που κρύωνε: «Η σχέση υποκειμένου και αντικειμένου (αρχαιολόγος/
γλύπτης-άγαλμα) αντανακλάται σαν σε καθρέφτη μέσα από τη δράση της 
ιστορίας που σκηνοθετεί ο συγγραφέας. Από αυτό το σημείο ξεκινά και η 
στοχαστικότητα για το τι επιφέρει ο πόλεμος, ο ξεριζωμός, όχι μόνον στη 
γενιά που ξεριζώνεται από την πατρογονική εστία αλλά και στις επόμενες 
γενιές: ό,τι σκέφτονται, η διευθύντρια αρχαιολόγος του Μουσείου, η καθα-
ρίστρια, και ο μικρός γιος του νυχτοφύλακα, για τα ανθρώπινα, τις χαρές 
και τις λύπες της ζωής, το σκέφτεται με τον δικό του τρόπο και ο μικρός 
ήρωας, «το προσφυγάκι», που είναι ένα αγαλματάκι όχι γυμνό, όπως συνή-
θως είναι τα αγάλματα, αλλά ντυμένο. Έτσι δίνει την αίσθηση ότι κρυώνει 
αλλά ταυτόχρονα αιτιολογεί και το ότι θυμάται που ήρθε από τη Μικρασία 
και θέλει να επιστρέψει, έστω για μια μόνο φορά, στην πατρίδα του.», στο 
https://eclass.uowm.gr/openeClass|YE244 Πεζογραφική Λογοτεχνία για 
Παιδιά και Εφήβους.

Κινηματογραφικές ταινίες:
1922, Δραματική ταινία/ιστορικό ντοκιμαντέρ. Ημερομηνία κυκλοφορίας 

1982. Σκηνοθέτης Νίκος κούνδουρος. Συγγραφέας Ηλίας Βενέζης: Το 
νούμερο 31328. Σενάριο Νίκος κούνδουρος, Στρατής καρράς.

Τραγούδια:
Δίσκος: Μικρά Ασία, 1972. Συνθέτης: Απόστολος καλδάρας, Στίχοι: Πυθα-

γόρας, Τραγούδι: Γιώργος Νταλάρας-Χάρις Αλεξίου, στοhttps://www.
youtube.com/watch?v=xpL87-BUeDI.
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(κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης)

α) Στη φάση αυτή αναδεικνύονται αναγνωστικές πλευρές του βασικού 
μυθιστορήματος Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά ως ιδιαιτερότητες αυτού του 
έργου: 

1. Ο ιστορικός ρεαλισμός, δηλαδή το ότι η λογοτεχνική αφήγηση και η 
πλοκή ακολουθούν τα ιστορικά γεγονότα (ιστορική αφήγηση) και ότι τα 
ιστορικά γεγονότα συσχετίζονται με τη ζωή των ηρώων του έργου.

2. Η λογοτεχνική αφήγηση, που γίνεται σε τρίτο πρόσωπο και εστιάζει 
στις σκέψεις των μικρών διδύμων, κατινάκι και Μαρίτσα. Εξηγείται η σημα-
σία αυτού του τρόπου της λογοτεχνικής αφήγησης.

3. Η ανάγνωση του βιβλίου ως μυθιστορήματος μαθητείας, με πρωταγω-
νίστριες τις δίδυμες κατινάκι και Μαρίτσα είναι επιβεβλημένη και ωφέλι-
μη, γιατί ιστορούνται τα παιδικά, εφηβικά, και τα χρόνια ενηλικίωσής τους, 
κατά τη διάρκεια των οποίων τα «κοριτσάκια» μεγαλώνουν και ωριμάζουν 
σε μια δύσκολη εποχή. Η ανάγνωση αυτή αναδεικνύει τη χρησιμότητα της 
λογοτεχνίας, την άμεση σύνδεσή της με τη ζωή, και την ωφέλεια των νέων 
από την ανάγνωση, διότι με τον βιωματικότης λόγο οι νέοι αναγνώστες «βι-
ώνουν» καταστάσεις και αποκτούν πρωτόγνωρες γι᾽ αυτούς γνώσεις και 
εμπειρίες, χωρίς να εκτίθενται σε πραγματικούς κινδύνους.

4. Η μεγάλη αλλαγή της ζωής των πρωταγωνιστών/-στριών του μυθι-
στορήματος που είναι όλα τα πρόσωπα μιας οικογένειας: χάνουν την περι-
ουσία τους, πέφτουν στην έσχατη φτώχεια και την ανυποληψία και στη χώ-
ρα προέλευσης και στη χώρα εγκατάστασης, αλλά πάντοτε παλεύουν για 
να σταθούν στα πόδια τους, γιατη ζωή και την υπόληψή τους -η μοίρα κά-
θε πρόσφυγα.

β) Διασύνδεση γύρω από τις περιπλανήσεις του ήρωα/ηρωίδας, γύρω 
από τις σκέψεις του για την καταγωγή, για τις διαφορές, την ταυτότητα και 
την ετερότητα, για τις αναμνήσεις γύρω από την παιδική του ηλικία, τους 
δεσμούς με το παρελθόν:

Ο Μανώλης (Ο Μανώλης από τα Βουρλά/ManolisdeVourla): Βουρλά Σμύρ-
νης (Τουρκία)-Ναύπλιο-Κρήτη-Μπορντώ (Γαλλία). 

Οι δίδυμες κατινάκι και Μαρίτσα (Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά) Σμύρνη 
(Τουρκία)-Βόλος (Ελλάδα). 

Ο Μιχάλης (Το νησί των ανθρώπων του εδώ/L’ île des gens d’ici) με κατα-
γωγή από το νησί κεσάντ, μια «μακρινή χώρα», κατοικεί στη νότια Γαλλία.

Η Ρεβέκκα, (Τάρτα με σαλιγκάρια/La tarte aux escargots) Αλεξάνδρεια (Αί-
γυπτος) – Παρίσι (Γαλλία).
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Η Λιλή, (Οι πρώτες μέρες/Les premiers jours) (Τυνησία)-Παρίσι (Γαλλία). 

γ) Διασύνδεση γύρω από τις διαφορές, την ταυτότητα και την ετερότη-
τα, το «εδώ και τώρα» των προσώπων στη χώρα υποδοχής, την κατάστα-
ση, τις κοινωνικές τάξεις, τη διαμονή, τη σχολική εκπαίδευση, την κοινω-
νική διάκριση. 

1) Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά: Οι παράγκες των προσφύγων δίπλα στο 
λιμάνι του Βόλου γίνονται εμπορικό κέντρο των Σμυρνιωτών, αλλά πολύ 
γρήγορα καίγονται από τους ντόπιους Βολιώτες και οι πρόσφυγες μένουν 
πάλι χωρίς καμία αποζημίωση. 

2) Η τάρτα με σαλιγκάρια: Γιατί οι μικρές Γαλλίδες, όπως η Ιρέν και η Λε-
τίσια, κρατούν προσωπικό ημερολόγιο; Είναι αλήθεια ότι οι Γάλλοι τρώνε 
βατράχια και σαλιγκάρια; Γίνεται μελέτη πάνω στην έννοια της πολιτισμι-
κής διαφοράς, της διατροφής, κλπ.

3) Οι πρώτες μέρες: οι πρώτες εντυπώσεις της Ρεβέκκας μετά την άφι-
ξή της στο Παρίσι, η πόλη ντυμένη στο χιόνι, το κρύο. Γίνεται μελέτη πάνω 
στην έννοια της κλιματικής διαφοράς, της πολιτισμικής προσαρμογής, κλπ.

Διαβάζονται αποσπάσματα κειμένων για μελέτη μέσα στην τάξη: Τα κο-
ριτσάκια με τα ναυτικά, σ. 131-144, κεφ. « Οι παράγκες».

(μετά την ανάγνωση)

α) Ανιχνεύεται και τεκμηριώνεται με συζητήσεις, ανακοινώσεις και ερ-
γασίες η επίτευξη του κύριου διδακτικού στόχου της θεματικής ενότητας 
«οι πρόσφυγες»:

-αν άλλαξαν οι στάσεις των μαθητών απέναντι στο κοινωνικό πρόβλη-
μα των προσφύγων,

-αν οι μαθητές αντιλήφθηκαν και αξιοποίησαν τη διαπολιτισμική διά-
σταση του προβλήματος των προσφύγων,

-αν αναγνώρισαν και νοηματοδότησαν μέσα από την πολυπλοκότητα 
των κειμένωνμε τεκμηριωμένο τρόπο διάφορες όψεις, οικονομική, κοινω-
νική, πολιτισμική και ιδεολογική, του φαινομένου της προσφυγιάς.

β) Τεκμηριώνεται και αξιολογείται αν και κατά πόσο η μετουσίωση των 
συναισθημάτων που προκάλεσε στους μαθητές η λογοτεχνική ανάγνωση 
των κειμένων και το υποστηρικτικό υλικό της θεματικής ενότητας οδήγη-
σε τους μαθητές σε δραστηριότητες δημιουργικής γραφής:

-με συγγραφή, ομαδική ή ατομική, ενός νέου κειμένου, πεζού, ποιητι-
κού, δραματικού, δοκιμιακού
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-με εικαστική ή θεατρική αναπαράστασή του.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της διδακτικής μεθόδου της ανάγνω-
σης μέσω λογοτεχνικής δικτύωσης στα βασικά της μέρη (σκοποί και δεξιό-
τητες, εκπαιδευτικό υλικό, μεθόδευση διδασκαλίας, διδασκαλία και ΤΠΕ, αξι-
ολόγηση), θα λέγαμε ότι μπορεί να συγκριθεί ως ομόλογη προς τις παιδα-
γωγικές και διδακτικές αρχές και μεθόδους διδασκαλίας που προτείνονται 
στο Ν.Π.Σ. για τη σύγχρονη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση.
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AbstrAct

The new curriculum (Modern School/21st century School-Modern Curriculum 
and Syllabus, NSRF 2007-2013) determine the need for a new framework 
for Didactics of Literature: “didactic scenarios”, “thematic unities”, “group 
cooperation teaching” for every grade as new didactic methodology, 
and “critical education in modern civilization” as main pedagogical and 
educational goal. An interesting method of Didactics of Literature in France 
is “reading via literary networking”. In this paper we will focus on reading 
via literary networking around a “thematic unity” that, according to new 
Curriculum and Syllabus, signifies a social situation of the human condition, 
as it is for example “the refugees”. On the basis of Eleni’s Dikaiou young 
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adult novel The little girls wearing naval costumes the literary networking will 
spread to other Greek and French writers and to other genres of Literature 
and books of Children’ s Literature which present the same topic.
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Οι αυθόρμητες διαδικτυακές κοινότητες 
στο σχολείο

Ειρήνη Γαμβρού

Όσο αυξάνεται η διείσδυση του διαδικτύου στον κοινωνικό χώρο, τόσο πε-
ρισσότερο αυξάνεται ο αριθμός των πολιτών που έχουν πρόσβαση στην 
πληροφορία ή, σωστότερα, σε μια διαρκή ροή πληροφοριών. Μεγάλο μέ-
ρος του κοινωνικού διαλόγου λαμβάνει χώρα στο διαδίκτυο σε διαδικτυα-
κούς κοινωνικούς σχηματισμούς οι οποίοι μεταβάλλουν τον τρόπο διακίνη-
σης, πρόσληψης και σχολιασμού της πληροφορίας. Από τη χρήση του διαδι-
κτύου επηρεάζονται και οι πρακτικές της ανάγνωσης και της γραφής οι οποί-
ες μεταλλάσσονται λόγω των νέων ηθών που διαδίδονται από αυτό. Η ύπαρ-
ξη αυθόρμητων αναγνωστικών κοινοτήτων από τον 18o αιώνα στην Ευρώ-
πη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, έκανε πολλούς να πιστέψουν ότι η αναίρεση 
της χωρικότητας και της ενσώματης επικοινωνίας λόγω της διάδοσης του δι-
αδικτύου θα τις εξαφάνιζε. 

Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Αντίθετα, οι κοινότητες αναγεννήθηκαν στον δι-
αδικτυακό χώρο και από την αναγέννησή τους αυτή προκύπτουν διάφοροι 
προβληματισμοί που τροφοδοτούν νέες έρευνες. Λόγω του διαδικτύου τίθε-
ται εν αμφιβόλω πρώτα η ίδια η έννοια της κοινότητας. Είναι κοινότητες οι κοι-
νωνικοί σχηματισμοί του διαδικτύου; Ο Gee (2004: 70) έχει μιλήσει για τους 
χώρους συνάφειας (affinity spaces) στους οποίους η συν-δημιουργία του πε-
ριεχομένου και η ρευστή τοπικότητα συνδέουν τους μετέχοντες. Πρόκειται 
για χαρακτηριστικά που συσχετίζονται με τη μετάλλαξη των πρακτικών της 
ανάγνωσης και τη γραφής εντός σύνδεσης. 

Η διαδικτυακή γραφή στην εποχή του δεύτερου ιστού είναι συλλογική. 
Πρόκειται, δηλαδή, για το κείμενο των πολλών ή -για να χρησιμοποιήσω την 
ορολογία του Faiclough (2003: 31)- πρόκειται για κειμενικές αλυσίδες που, 
λόγω της υπερκειμενικότητας, συνδέουν πολλούς σημειωτικούς πόρους ή 
τα άλλοτε διαχωρισμένα κειμενικά είδη. Όσον αφορά τη διαδικασία της ανά-
γνωσης πρόκειται κι εδώ για ένα συλλογικό συμβάν. Αν δηλαδή, όπως ειπώ-
θηκε από τους Cavallo & Chartier (2006) στον τόμο για την Ιστορία της ανά-
γνωσης στο Δυτικό κόσμο, μια από της επαναστάσεις στην ανάγνωση εί-
ναι ότι αυτή μεταλλάσσεται σε ιδιωτική κατά το Μεσαίωνα, σήμερα βιώνου-
με και πάλι την δημόσια συν-ανάγνωση με έναν άλλο τρόπο αυτή τη φορά. 
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Πώς μπορούν, όμως να αξιοποιηθούν οι παραπάνω αλλαγές στη σχο-
λική πραγματικότητα; Το εγγράμματο υποκείμενο δεν συγκροτείται μόνο 
στην σχολική τάξη, αλλά η μάθηση λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της 
κοινωνικής διεπίδρασης. Λόγω της συμμετοχής του έφηβου μαθητή σε 
εστίες άσκησης ψηφιακών πρακτικών γραμματισμού λειτουργεί μια οικο-
λογία στο πλαίσιο της οποίας δρα αυτός. Αυτή συναπαρτίζεται από το σχο-
λείο, την οικογένεια, την ομάδα, το κοινωνικό συγκείμενο μέσα στο οποίο 
υπάρχουν όλες αυτές οι επιμέρους ομάδες (Koutsogiannis, 2009). Η γνώ-
ση και η παρατήρηση αυτής μπορεί να συμβάλει στις αλλαγές του τοπίου 
και στο σχολικό χώρο. 

Οι πρακτικές, δηλαδή, του σχολικού χώρου αντανακλούν ένα ορισμένο 
πρόγραμμα γραμματισμού, προσφέρουν μια μόνο όψη της πραγματικότη-
τας η οποία συνήθως ακολουθείται από τη μια και μοναδική σταθερή ερ-
μηνεία της, ενώ στη συνέχεια η γνώση αυτή διαχέεται στην κοινωνία. Το κί-
νημα των Νέων Σπουδών στους Γραμματισμούς επισημαίνει ότι οι εξωσχο-
λικές ψηφιακές πρακτικές φαίνεται να συμβάλουν ουσιαστικά στον γραμ-
ματισμό των νέων ανθρώπων. Οι εξωσχολικοί, δηλαδή, γραμματισμοί μπο-
ρούν να αποκαλύψουν πολλές κρυφές δυνατότητες των νέων ανθρώπων 
που είναι σε θέση να αναζωογονήσουν και τους ενδοσχολικούς γραμματι-
σμούς (Knobel & Lankshear, 2007: 162-163∙ Koutsogiannis, 2009). 

Τα δύο παραδείγματα που θα παρουσιάσω ανήκουν σε ευρύτερη έρευ-
να.1 Πρόκειται για πολύ-χωροθετημένη διαδικτυακή εθνογραφία (Marcus, 
1995∙ Hine, 2015) η οποία εκτάθηκε εντός και εκτός σύνδεσης. Ειδικότερα, 
η πλήρης έρευνα χωρίστηκε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση εντοπίστη-
κε σε αυθόρμητη διαδικτυακή κοινότητα και μετατοπίστηκε στη δεύτε-
ρη φάση σε κατευθυνόμενη διαδικτυακή κοινότητα στη σχολική τάξη. κα-
τά τη διάρκειά της αναζητήθηκε ο τρόπος με τον οποίο η ανάγνωση και η 
γραφή επανακαθορίζονται στον ψηφιακό χώρο των διαδικτυακών κοινο-
τήτων και προσδιορίστηκαν οι τρόποι ενσωμάτωσής τους στη σχολική δι-
αδικτυακή κοινότητα. 

Έχοντας, λοιπόν, συλλέξει στην πρώτη φάση της έρευνας την εμπειρία 
της αυθόρμητης διαδικτυακής κοινότητας φτιάξαμε σε δημόσιο Γυμνάσιο 
της Θεσσαλονίκης μια ψηφιακή τάξη η οποία λειτούργησε παράλληλα με 
το δια ζώσης μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Η παρέμβαση αφο-

1. Πρόκειται για ένα μέρος της έρευνας η οποία τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές κατατίθεται 
ως διδακτορική διατριβή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ. Συνεπώς, η 
παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόηση των δύο 
δραστηριοτήτων που ακολουθούν. 
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ρούσε ένα από τα τμήματα που φοιτούσαν στην τρίτη τάξη κατά το σχολι-
κό έτος 2013-2014. Ο αριθμός των μαθητών/μαθητριών που ανήκαν στο 
τμήμα αυτό ανήλθε στους 26, από τους οποίους 15 ήταν κορίτσια και 11 
ήταν αγόρια. Για τη λειτουργία της ψηφιακής τάξης επιλέχτηκε το λογισμι-
κό My ΒΒ το οποίο διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο και αποτελεί λογισμι-
κό ανοιχτού κώδικα με κύριο χαρακτηριστικό το ότι είναι φιλικό προς τον 
χρήστη. Εκτός αυτών το παραπάνω λογισμικό κρίθηκε ότι προσφέρει ψη-
φιακά περιβάλλοντα με χαρακτηριστικά που προσομοιάζουν με αυτά της 
αυθόρμητης διαδικτυακής κοινότητας που είχαμε προσεγγίσει στην πρώ-
τη φάση της έρευνας. Έτσι, στη διεύθυνση www.lesxhanagnwshs.gr/mybb/ 
δημιουργήθηκε ο χώρος συζητήσεων της ψηφιακής τάξης.

Ως βάση της πραγμάτευσης που ακολουθεί τίθενται οι αρχές του Διαθε-
ματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών για τη Λογοτεχνία στο 
Γυμνάσιο (ΔΕΠΠΣ), το οποίο αποτελεί και το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα 
(2003: 3795 κ.εξ.).2 Η διαθεματικότητα λαμβάνεται υπόψη ως βάση του Ενι-
αίου Πλαισίου και θεωρείται ότι προσδιορίζεται ειδικότερα μέσω των εν-
δεικτικών δραστηριοτήτων που προτείνει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπου-
δών (ΑΠΣ) για τη Νεοελληνική Λογοτεχνία (ό.π.: 3797 κ.εξ.). Οι διαθεματικές 
δραστηριότητες που προβλέπονται από το ΑΠΣ συνδέουν τα κείμενα με 
άλλα κείμενα (λογοτεχνικά ή πληροφοριακά) και εισηγούνται την ανάδει-
ξη των νοημάτων με πολλούς σημειωτικούς πόρους (εικόνες, καλλιτεχνικά 
έργα, μουσικά κείμενα). Έτσι, «διεγείρεται η βιωματική συμμετοχή των μα-
θητών» με όλα τα θετικά γι’ αυτούς επακόλουθα (ό.π.: 3795). 

Εκτός όμως από το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα και τις παραπάνω θέ-
σεις του, το ιδεολογικό υπόβαθρο της λειτουργίας της ψηφιακής τάξης 
ακουμπάει στα Νέα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) για τη Διδασκαλία της 
Λογοτεχνίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση, παρόλο που τα τελευταία αξι-
οποιήθηκαν μόνον πιλοτικά στο Γυμνάσιο κατά το σχολικό έτος 2011-12.3 

Θα σταθώ σε δύο από τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά την πε-
ρίοδο της έρευνας τα οποία έδειξαν -κατά τη γνώμη μου- ότι υπό συνθή-

2. Πρόκειται για το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
για το Γυμνάσιο, ΦΕκ 303, 03-03-2003. Διαθέσιμο υπό τον τίτλο «Ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα» 
στη διεύθυνση: http://ebooks.edu.gr/new/ps.php.
3. Το Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας 
στο Γυμνάσιο (2011) είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση υπό τον τίτλο «Συμπληρωματικά προς 
τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών»: http://ebooks.edu.gr/new/ps.php όπου γίνονται και οι 
παραπομπές. Στην ίδια φιλοσοφία στηρίζεται και το ήδη σε εφαρμογή πρόγραμμα σπουδών για 
τη Λογοτεχνία στην Α’ Λυκείου, ΦΕκ 1562, 27-6-2011: http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-A111/
document/4e771645hs2j/4e77165cmmis.pdf.
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κες που σχετίζονται με τη λειτουργία της διεπίδρασης της αίθουσας εκτός 
σύνδεσης, αλλά και με τη δημιουργική διάθεση των εμπλεκόμενων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία (εκπαιδευτικού και μαθητών) μπορεί η σχολική 
ψηφιακή τάξη να λειτουργήσει με τους κανόνες των μη καθοδηγούμενων 
κοινοτήτων. 

Από τα διδακτικά σενάρια του Προγράμματος Σπουδών του 20114 επι-
λέχθηκε το σενάριο «Στάσεις ζωής σε ποιητικά κείμενα». Όπως είναι γνω-
στό (ΠΣ, 2011: 30- 32) τα εν λόγω σενάρια χωρίζονται σε τρεις φάσεις. Οι 
δραστηριότητες που θα παρουσιαστούν προέρχονται από τις δύο πρώ-
τες φάσεις. Στην πρώτη φάση παρουσιάστηκε στη σχολική ψηφιακή τά-
ξη η δραστηριότητα: «Το ποίημα ή το τραγούδι που μου υπαγορεύει μια στά-
ση ζωής». Η δραστηριότητα αυτή κατέλαβε ξεχωριστό νήμα στην ψηφια-
κή τάξη με τίτλο το ίδιο το παραπάνω ερώτημα. Στο νήμα έγιναν συνολικά 
57 αναρτήσεις από τις οποίες οι 45 έγιναν από μαθητές ή ομάδες μαθητών. 
Αυτές είτε έφεραν στην κοινότητα ένα νέο ποίημα ή τραγούδι, είτε απά-
ντησαν και σχολίασαν τα παραπάνω. Η δραστηριότητα είχε προετοιμαστεί 
από την εκτός σύνδεσης λειτουργία της τάξης, αφού η εκπαιδευτικός είχε 
από την πρώτη στιγμή φέρει στην αίθουσα το δικό της κείμενο. Όπως θα 
αναδειχθεί και από όσα ακολουθούν, στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυ-
τής η συμμετοχικότητα κορυφώθηκε με αρκετές νησίδες διαλογικότητας. 

Η εκπαιδευτικός εμφανίστηκε με ανάρτησή της στο νήμα αυτό 12 φο-
ρές: πρώτα για να παρουσιάσει και το δικό της ποίημα ή τραγούδι και δεύ-
τερον για να επιδοκιμάσει σχόλια μαθητών ή για να προσθέσει δικές της 
διαστάσεις στη συζήτηση. 

Επειδή οι μαθητές δεν είχαν, όπως αποδείχθηκε5, παρόμοια εμπειρία σε 
άλλο μάθημα, αλλά και λόγω της προτίμησής τους στις μοναχικές και όχι δι-
αλογικές δραστηριότητες, στάθηκαν με δυσπιστία και αμηχανία μπροστά 
στα αρχικά στάδια της πρώτης φάσης. Αυτή τους η στάση είχε ως αποτέλε-
σμα να μη σημειωθεί αρχικά διαλογικότητα στις εντός σύνδεσης συζητήσεις.

Πάντως, το νήμα ξεκινάει απλώς με αύξηση της συμμετοχικότητας, δη-
λαδή για έξι αναρτήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της ανάρτησης της εκ-
παιδευτικού, οι χρήστες απλά αναρτούν ποιήματα ή τραγούδια. Επισημαί-

4. Για τις προτεινόμενες ενότητες βλέπε το Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής 
Γλώσσας και της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο (2011) το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση υπό τον 
τίτλο «Συμπληρωματικά προς τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών»: http://ebooks.edu.gr/new/
ps.php.
5. Από το ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε στους μαθητές πριν την έναρξη της λειτουργίας της 
ψηφιακής τάξης. 
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νονται κάποιες αλληλεπιδράσεις με αφορμή αυτά τα αρχικά κείμενα. Η συ-
μπερίληψη του αποσπάσματος του προηγούμενου χρήστη στα λόγια του 
επόμενου με τη μορφή της παράθεσης και η τοποθέτηση τίτλου στην ανάρ-
τηση του επόμενου χρήστη με τον οποίο δηλώνεται ότι πρόκειται για απά-
ντηση στα προηγούμενα, είναι τρόποι αλληλεπίδρασης των συμμετεχό-
ντων και συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του νήματος. Στην 
έβδομη, όμως, ανάρτηση του νήματος εμφανίζεται το ποίημα «Γέφυρα» 
του Γιάννη Ρίτσου το οποίο εγείρει μακρά συζήτηση. Το ποίημα αποτέλε-
σε προσωπική επιλογή μαθήτριας και αποδείχθηκε ότι ξύπνησε προσωπι-
κά βιώματα και συναισθήματα των μαθητών. 

Το σημείο στο οποίο θα σταθούμε αποτελεί κομβική δραστηριότητα 
της της δεύτερης φάσης. Η συμμετοχικότητα και η διαλογικότητα επανέρ-
χονται στη δραστηριότητα της συγγραφής του προσωπικού μανιφέστου 
που απέρρευσε από τον Θούριο και ξεκίνησε εκτός σύνδεσης. Η εκπαιδευ-
τικός, αξιοποιώντας εδώ το επαναστατικό πνεύμα του Θούριου και την πα-
ράλληλη απλότητά του, εισάγει την έννοια του μανιφέστου και την εκμεταλ-
λεύεται για να εγείρει τη συμμετοχή των μαθητών. Με τη βοήθεια της πα-
ρουσίασης της σημασίας του μανιφέστου και των βημάτων για τη συγγρα-
φή του εισάγεται η δραστηριότητα της δημιουργικής γραφής σύμφωνα με 
την οποία οι χρήστες καλούνται να συγγράψουν το προσωπικό τους μανι-
φέστο. Το μανιφέστο μεταβαίνει εντός σύνδεσης με το νήμα: «Γράφουμε το 
προσωπικό μας μανιφέστο επηρεασμένοι από το Θούριο του Ρήγα», νήμα μέ-
γιστης συμμετοχικότητας και ορισμένων σημείων διαλογικότητας. Τα μέλη 
της ψηφιακής τάξης επανέρχονται με 26 αναρτήσεις που περιέχουν μανι-
φέστα. Η εκπαιδευτικός δεν παρεμβαίνει εδώ με αναρτήσεις παρά για να 
ανεβάσει τις αναρτήσεις χρηστών ή να συγκεντρώσει τις θέσεις όλων των 
μαθητών συνθέτοντας το μανιφέστο του τμήματος. 

Η σύνδεση του Θούριου του Ρήγα ως ιδεολογικού μανιφέστου με τα γνω-
στά αιτήματα με το προσωπικό (ιδεολογικό) μανιφέστο του κάθε παιδιού ή 
του τμήματος δίνει τη δυνατότητα παραγωγής αυθεντικού λόγου από την 
πλευρά των μαθητών. Δεν κάνει όμως μόνον αυτό∙ ο Θούριος γενικά αξιολο-
γείται ως κείμενο που δεν έλκει το ενδιαφέρον ή δεν μιλάει στα παιδιά, πα-
ρακολουθούμε όμως εδώ να επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος του ως οχήμα-
τος για να γράψουν το δικό τους μανιφέστο. Έτσι, παρουσιάζονται οι όψεις 
της έννοιας μανιφέστο στους μαθητές και υποδεικνύεται ένας τρόπος συγ-
γραφής ανάλογου κειμένου. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με μεγάλη επάρ-
κεια αποδεικνύοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις το είδος έχει μεγαλύτερη 
σημασία από το ίδιο το κείμενο. Παρόλο που και εδώ η συμμετοχικότητα 
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έφτασε σε κορυφαίο σημείο, αφού ο αριθμός των αναρτήσεων είναι μεγά-
λος, δεν σημειώθηκε η διαλογικότητα που θα περιμέναμε.

Έχουμε δύο δραστηριότητες. Όχι τυχαία η μια είναι δραστηριότητα ανά-
γνωσης και η άλλη είναι δραστηριότητα γραφής. Επίσης, όχι τυχαία και οι 
δύο ακουμπούν εντός και εκτός σύνδεσης. Τέλος, και οι δύο χρησιμοποιούν 
την ηλεκτρονική και την έντυπη επιφάνεια ως μέσα αποτύπωσης. Σ’ αυτές 
υπάρχουν ίχνη συλλογικής διαδικασίας κριτικής επανανοηματοδότησης 
των κειμένων. Πώς γίνεται αυτό; οι συμμετέχοντες εμπλέκονται σε αυθόρ-
μητες δραστηριότητες οι οποίες δεν σχετίζονται με το σταθερό πρόγραμμα 
γραμματισμού. Για παράδειγμα, η εύρεση και η δημόσια διάθεση του περι-
εχομένου στην κοινότητα συγκροτεί μια μορφή επικοινωνιακής δραστηρι-
ότητας εντός σύνδεσης. Από αυτήν απορρέει η τάση κριτικής νοηματοδό-
τησης της πραγματικότητας που αφορμάται από τα προσωπικά βιώματα 
του καθενός. Το ίδιο συμβαίνει και με την συγγραφή κειμένου η οποία αξι-
ολογείται ως πολύ σημαντική διότι αξιοποιεί ένα γνωστό κείμενο το οποίο 
μετατρέπεται σε έναυσμα προσωπικής έκφρασης. Σε όλα αυτά πολύ ση-
μαντικό ρόλο παίζει η εναλλαγή μέσων (βιβλίο/ ηλεκτρονική επιφάνεια, 
εντός/εκτός σύνδεσης) και τρόπων (ανάγνωση/γραφή) που συγκροτούν 
μέρη του επικοινωνιακού συμβάντος και αναδεικνύουν τις ψηφιακές ταυ-
τότητες των συμμετεχόντων. 

Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι οι γραμματισμοί του σχολικού πε-
ριβάλλοντος επαναπροσδιορίζονται και προκύπτει ότι φυσικοί μηχανισμοί 
νοηματοδοσίας με τη χρήση των ψηφιακών πρακτικών, ελεύθεροι από προ-
καθορισμένα ερμηνευτικά σχήματα, ακονίζουν αποτελεσματικότερα την 
κριτική δυνατότητα των μαθητών.
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AbstrAct

This paper examines the ways through which reading and writing are exercised 
as leisure practices in unprompted on line communities. During the research 
project the abovementioned practices where integrated in a school on line 
community. Two threads of the school community are presented and discussed 
as examples through which reading and writing practices are conceived anew. 
The first thread incorporates finding and public availability of content in the 
school community. This concept constitutes a form of on line interactivity. The 
critical stand towards reality and the expression of personal experiences of 
each individual student derives from that. The same applies to the text writing 
which is assessed as very important because it exploits a known text and turns 
it to a trigger for personal expression. The above activities are discussed using 
the theoretical framework of New Literacies Studies that explores the ways 
through which teenagers retain on- line practices at school. 
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O κινηματογράφος στη διδασκαλία 
της λογοτεχνίας στο ελληνικό σχολείο:

μια διδακτική εφαρμογή

Αικατερίνη Γιωτοπούλου

ΕΙΣΑΓωΓΙΚΑ

Στο παρόν άρθρο διατρέχουμε μια έρευνα δράσης, που πραγματοποιήθη-
κε κατά τη σχολική χρονιά 2012-13 στο μάθημα της λογοτεχνίας της Α΄ λυ-
κείου σε ένα γενικό λύκειο της ελληνικής περιφέρειας και παρουσιάζουμε 
ορισμένα από τα συμπεράσματα που έχουν μέχρι στιγμής καταγραφεί. Η 
έρευνα δράσης διερευνούσε ποικίλα ερωτήματα, τα οποία συμπυκνώνο-
νται στο εξής: Πώς είναι δυνατόν ο κινηματογράφος ως κειμενικό είδος στο 
μάθημα της λογοτεχνίας να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να 
παράγουν νόημα και όχι απλώς να υιοθετούν το νόημα του κειμένου ή του 
εκπαιδευτικού, δηλαδή πώς μπορεί να συμβάλει στο γραμματισμό τους, με 
την έννοια του κριτικού γραμματισμού; Στόχος μας ήταν να μελετήσουμε 
την ανταπόκριση των μαθητών σε δραστηριότητες στις οποίες συνυπήρ-
χαν κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και λογοτεχνικά κείμενα. 

ΘΕωΡΗΤΙΚΟ πΛΑΙΣΙΟ

Προσεγγίζουμε τη λογοτεχνική εκπαίδευση ως ένα είδος διδασκαλίας που 
υπερβαίνει τα όρια που συνήθως θέτει η διδασκαλία της λογοτεχνίας και 
τείνει προς μια διδασκαλία σχετικά με την κουλτούρα και την επικοινωνία 
(Buckingham, 2008: 106), δηλαδή αντιμετωπίζουμε τη λογοτεχνία ως ένα 
σύνθετο πολιτιστικό φαινόμενο (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο & Υπουργείο Παι-
δείας, 2011) με μεγάλη σημασία για την αγωγή των μαθητών (Αποστολί-
δου, 2015: 82-84∙ Langer, 1995: 5-7). Η διδακτική εφαρμογή οργανώθηκε 
και πραγματοποιήθηκε υπό τη θεωρητική σκέπη αφενός της θεωρίας της 
αισθητικής πρόσληψης και της ανταπόκρισης (reader response theory), δη-
λαδή μας ενδιέφερε η περιγραφή της προσέγγισης του αναγνώστη στο κεί-
μενο και η ανάλυση του τρόπου με τον οποίο παράγει νόημα κάνοντας συ-
σχετίσεις (Culler, 2000: 123). Πηγή έμπνευσης επίσης αποτέλεσαν οι προσεγ-
γίσεις για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας της Judith Langer (Langer, 1995). 
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και αφετέρου της θεωρίας του κριτικού γραμματισμού (critical literacy) και 
ειδικότερα του κριτικού γραμματισμού των μέσων (critical media literacy), 
που συνδέεται με τους πολυγραμματισμούς (multiliteracies) και με τις πο-
λιτιστικές σπουδές (culture studies). Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή τα λογο-
τεχνικά βιβλία και τις κινηματογραφικές ταινίες διαμεσολαβημένες εκδο-
χές και αναπαραστάσεις της πραγματικότητας, άρα περιλαμβάνονται στον 
όρο «μέσα» (Buckingham, 2008: 37-38) και αποδεχόμαστε την έννοια του 
γραμματισμού όχι απλώς ως ένα σύνολο γνωστικών εργαλείων χάρη στο 
οποίο κατανοούμε τα μέσα, αλλά σχετίζεται με την ανάλυση, την αξιολό-
γηση και τον κριτικό αναστοχασμό, που συνεπάγεται την ικανότητα περι-
γραφής των μορφών και των δομών των διαφόρων τρόπων επικοινωνίας 
και περιλαμβάνει μια ευρύτερη κατανόηση του κοινωνικού, του οικονομι-
κού και του θεσμικού πλαισίου (Buckingham, 2008: 89). Μας απασχολού-
σε η επεξεργασία των λεκτικών και οπτικοακουστικών κειμένων να έχει 
ως στόχο την κριτική αξιολόγηση των τρόπων με τους οποίους το μήνυμα 
των μέσων δημιουργείται, από ποιον και ποια πρόθεση. Έτσι οι μαθητές με-
τατρέπονται από παθητικούς αποδέκτες σε ενεργητικούς κατασκευαστές 
του μηνύματος που ταιριάζει σ’ αυτούς. Επίσης λάβαμε υπόψη την παιδα-
γωγική των «κειμενικών ειδών» (genre literacy pedagogy). Δηλαδή θεωρή-
σαμε τα κειμενικά είδη όχι μόνο ως [γλωσσικές] μορφές, αλλά ως μορφές 
ζωής, τρόποι ύπαρξης, περιβάλλοντα για μάθηση, χώροι, εντός των οποί-
ων παράγεται νόημα (Bazerman 1997: 19, η μετάφραση του αποσπάσμα-
τος της Ελένης Χοντολίδου, Χοντολίδου, 2013: 4). Αντιμετωπίζουμε το κεί-
μενο (text) ως μια έννοια που αφορά κάθε είδος επικοινωνίας που εμπε-
ριέχει τη γλώσσα είτε προφορική είτε γραπτή είτε οπτική είτε συνδυασμό 
τους (South Australian Curriculum, Standards and Accountability (SACSA) 
Framework. Senior Years Band - English. Curriculum Scope and Standards, 
2006 και Giotopoulou, 2009: 12), επομένως αφορά τόσο τα λεκτικά κείμε-
να της λογοτεχνικών έργων όσο και τα οπτικά κείμενα των κινηματογραφι-
κών έργων, των τηλεοπτικών σειρών, video κλπ. Αντίστοιχα η έννοια ανα-
γνώστης αναφέρεται τόσο στον αποδέκτη λεκτικών, όσο και οπτικοακου-
στικών κειμένων. κατ’ επέκταση ήταν παρούσα η έννοια της διακειμενικό-
τητας, η σχέση δηλαδή συνύπαρξης και διαρκούς επικοινωνίας ανάμεσα 
στα κείμενα, που διέπει τη δημιουργία μα και την ανάγνωσή τους (Ζερβού, 
2014: 166). Μερικά ακόμη ζητήματα που συνεπλάκησαν ήταν η θεωρητι-
κή συζήτηση περί κινηματογραφικής μεταφοράς (film adaptation theory), 
η συζήτηση περί πιστότητας των κινηματογραφικών μεταφορών ως προς 
τα λογοτεχνικά βιβλία (fidelity discourse), η προβληματική σχετικά με την 
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αντιμετώπιση της κινηματογραφικής ταινίας ως αυτοτελές έργο τέχνης και 
αφήγημα ή ως συμπλήρωμα της ανάγνωσης των λογοτεχνικών κειμένων, 
καθώς και οι προβληματισμοί που αναπτύσσονται για την οπτικοακουστι-
κή και κινηματογραφική αγωγή στο σχολείο (Γιωτοπούλου, 2013). και όλα 
αυτά κάτω από το πρίσμα της διερευνητικής-ανακαλυπτικής διαδικασίας 
και της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

H ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόσαμε δυο διδακτικά σενάρια, τα οποία εντάσσονται στο νέο πρό-
γραμμα σπουδών (Π.Σ.) του μαθήματος της λογοτεχνίας που ισχύει στην Α΄ 
λυκείου από το Σεπτέμβριο του 2011 και συνέταξε η ομάδα εργασίας με μέ-
λη τις Βενετία Αποστολίδου, υπεύθυνη της συντακτικής ομάδας, Νικολίνα 
κουντουρά, κατερίνα Προκοπίου και Ελένη Χοντολίδου (Παιδαγωγικό Ινστι-
τούτο & Υπουργείο Παιδείας, 2011), του οποίου η οπτική για τη λογοτεχνική 
εκπαίδευση συμμεριζόμαστε. Το Π.Σ. θέτει ως βασικό σκοπό της διδασκαλί-
ας της λογοτεχνίας την «κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισμό», ως στόχο 
τη δημιουργία «κοινότητας αναγνωστών», την «προώθηση της φιλαναγνω-
σίας», «την καλλιέργεια μιας ποικιλίας αναγνωστικών και επικοινωνιακών δε-
ξιοτήτων, μέσα από την αξιοποίηση κειμένων από όλο το φάσμα της πολιτι-
σμικής παραγωγής, από όλα δηλαδή τα διαφορετικά είδη της εικονικής, θε-
ατρικής και μαζικής επικοινωνίας και την ανάπτυξη της κριτικής σχέσης των 
μαθητών με το σύγχρονο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον» (Παιδαγω-
γικό Ινστιτούτο & Υπουργείο Παιδείας, 2011∙ Αποστολίδου, 2015). 

Τα δύο διδακτικά σενάρια που δημιουργήσαμε αναφέρονται στις διδα-
κτικές ενότητες «Τα φύλα στη λογοτεχνία» και «Θέατρο».1 κάθε ενότητα ορ-
γανώνεται σε τρεις φάσεις: Πριν από την ανάγνωση: οι μαθητές προβλη-
ματίζονται, εξοικειώνονται με το θέμα της ενότητας επιστρατεύοντας προ-
σωπικά βιώματα και προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες τους. Η κυρίως 
ανάγνωση: οι μαθητές σε ομάδες διαβάζουν, επεξεργάζονται και παρου-
σιάζουν μεγαλύτερα κείμενα. Μετά την ανάγνωση: οι μαθητές παράγουν 
δικό τους λόγο γύρω από το θέμα της ενότητας (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
& Υπουργείο Παιδείας, 2011). Αυτό το πλαίσιο χρησιμοποιήσαμε πλήρως. 

Α. Το πρώτο διδακτικό σενάριο που εφαρμόσαμε είχε το όνομα «Τα φύ-
λα σε λογοτεχνικές σελίδες και κινηματογραφικές εικόνες». 

1. Το Π.Σ. προτείνει επίσης τη διδακτική ενότητα «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική 
ποίηση». 
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Στην πρώτη φάση, πριν την ανάγνωση, επιχειρήσαμε να ευαισθητοποι-
ήσουμε τους μαθητές με τη θεματική του φύλου, να τους εξοικειώσουμε 
με την «ανάγνωση» οπτικοακουστικών κειμένων, να νομιμοποιήσουμε την 
ατομική ανάγνωση των μαθητών και να οικοδομήσουμε μια κριτική ματιά 
απέναντι στα κείμενα. 

Ορισμένες από τις δραστηριότητες των μαθητών σε αυτή τη φάση εί-
ναι οι εξής: 

•	 Παρατήρησαν εικόνες κυρίως γυναικών από έντυπες διαφημίσεις 
της δεκαετίας του ’20 έως το ’70. 

•	 Άκουσαν τραγούδια και παρατήρησαν τους στίχους τους: «Μια μέρα 
μιας Μαίρης» του Λουκιανού κηλαηδόνη και «Η δουλειά κάνει τους 
άντρες» του Μάνου Λοΐζου και Λευτέρη Παπαδόπουλου. 

•	 Παρακολούθησαν απόσπασμα από την ελληνική τηλεοπτική σειρά 
«Ντόλτσε Βίτα» (MEGA 1995-1996) και από την κινηματογραφική ται-
νία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» του Γιώργου Τζαβέλλα (1965). 

Για όλα τα παραπάνω λεκτικά και οπτικοακουστικά κείμενα οι μαθητές 
συζήτησαν ώστε να εντοπίσουν αντιλήψεις σχετικά με τους κοινωνικούς 
ρόλους των φύλων που αποτυπώνονται σ’ αυτά και τους τρόπους με τους 
οποίους μεταφέρονται στους θεατές οι πληροφορίες και εντυπώσεις αυτές

Η ανταπόκριση των μαθητών ήταν ζωντανή, οι μαθητές γέλασαν, σχο-
λίασαν με χιούμορ, υπήρχε ακόμη και ενθουσιασμός στη συμμετοχή τους 
στη συζήτηση σε ορισμένα σημεία και εν ολίγοις κινητοποιήθηκαν και ενε-
πλάκησαν στις δραστηριότητες. Παρόλη όμως την κινητοποίηση και το αυ-
ξημένο ενδιαφέρον, η ανταπόκρισή τους στα οπτικοακουστικά κείμενα που 
επεξεργάστηκαν φανέρωσε το χαμηλό βαθμό οπτικού γραμματισμού που 
τους διακρίνει, επομένως και τη μειωμένη κριτική ματιά. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά την επεξεργασία των διαφημιστικών αφισών 
οι μαθητές είχαν την τάση, αντί να στρέφουν την προσοχή τους στις γραμ-
μές, τα σχήματα, τα χρώματα, το στήσιμο και τη θέση της φιγούρας, το μέ-
γεθος και την εκφραστικότητά της κλπ. (Γρόσδος, 2008: 55-56· Kress & van 
Leeuwen, 2010), όλα αυτά δηλαδή που καθορίζουν τη δύναμη του οπτικού 
μηνύματος και υποβάλλουν εντυπώσεις, έλεγαν αυθόρμητα τι νομίζουν ότι 
βλέπουν στην εικόνα, γεγονός που αποτελεί μεν θετικό στοιχείο και από-
δειξη εμπλοκής, διατύπωναν εντούτοις βιαστικά συμπεράσματα για τους 
ρόλους που, κατά τη γνώμη τους, αποδίδονται στα εικονιζόμενα πρόσω-
πα. Ερμήνευαν κατευθείαν την εικόνα με βάση τις δικές τους προσχηματι-
σμένες αντιλήψεις, κι όχι με βάση τις αντιλήψεις που οι διαφημίσεις απη-
χούν, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την εποχή δημιουργίας του μηνύματος 
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και χωρίς να στηρίζουν τις ερμηνείες τους σε ό,τι βλέπουν στην εικόνα. Για 
παράδειγμα με ευκολία κάποιοι μαθητές χαρακτήρισαν «άσχημη» μια γυ-
ναίκα που απεικονίζονταν σε μια διαφήμιση, γιατί δεν έμοιαζε με τις σύγ-
χρονες γυναίκες-μοντέλα. 

Από την άλλη στη δραστηριότητα κατά την οποία σχολιάστηκαν οι στί-
χοι των δύο τραγουδιών δόθηκε η ευκαιρία να διερευνηθούν, εκτός από ζη-
τήματα σχετικά με την προβληματική του φύλου, και κάποια στοιχεία αφη-
γηματολογίας, όπως «ποιος μιλά;», «σε τι πρόσωπο;», αν υπάρχει μονόλο-
γος, η οπτική γωνία, η χρήση της προστακτικής έγκλισης κλπ., προσεγγίσεις 
χρήσιμες για την κατανόηση των συμβάσεων της λογοτεχνίας. Αναλόγως 
κατά την παρακολούθηση του αποσπάσματος από την κινηματογραφική 
ταινία οι μαθητές είχαν μια πρώτη εξοικείωση με τη γλώσσα του κινηματο-
γράφου και τις συμβάσεις της οπτικοακουστικής αφήγησης. 

Γενικά σ’ αυτή τη φάση πολλοί μαθητές συνέδεσαν τα κείμενα με προ-
σωπικές εμπειρίες και συνειδητοποίησαν ότι τα θέματα που επεξεργάζονται 
στο μάθημα δεν είναι ξένα γι’ αυτούς, αλλά αφορούν την ίδια τη ζωή τους. 

Στη φάση της κυρίως ανάγνωσης δημιουργήθηκαν αναγνωστικές ομά-
δες που μελέτησαν εκτενή λογοτεχνικά κείμενα και παράλληλα κινηματο-
γραφικές ταινίες ή τηλεοπτικές σειρές. 

Αρχικά οι μαθητές σε ομάδες των δύο επεξεργάστηκαν με τρόπο επάλλη-
λο -και εν τέλει παράλληλο- την ταινία μικρού μήκους «Πίστομα» του Γιώργου 
Φουρτούνη (2011) και το διήγημα «Πίστομα» του κωνσταντίνου Θεοτόκη (1899). 
Η δραστηριότητα φάνηκε ότι ενέπλεξε τους μαθητές και τις μαθήτριες στη δι-
ερεύνηση της συνομιλίας των δύο κειμένων (Γιωτοπούλου, υπό δημοσίευση).

Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν 6 αναγνωστικές ομάδες. Οι ομάδες εργά-
στηκαν σε λογοτεχνικά κείμενα, αποσπάσματα από τα σχολικά εγχειρίδια 
διαφόρων τάξεων του λυκείου και του γυμνασίου και ολόκληρα βιβλία, και 
σε ολόκληρες κινηματογραφικές ταινίες ή επεισόδια τηλεοπτικών σειρών, 
τα οποία αποτελούσαν είτε μεταφορά των αντίστοιχων λογοτεχνικών έρ-
γων ή πραγματεύονταν το ίδιο θέμα με το λογοτεχνικό κείμενο. Από πρό-
θεση δεν προτάθηκαν για όλες τις ομάδες λεκτικά και οπτικοακουστικά κεί-
μενα σε απόλυτη αντιστοιχία, γιατί θεωρήσαμε ότι έτσι θα αποφύγουμε το 
κίνδυνο να στραφεί η διδακτική εφαρμογή στη συζήτηση περί ανωτερό-
τητας κάποιου από τα δύο κειμενικά είδη. 

Οι ομάδες οργανώθηκαν και μελέτησαν κείμενα ως εξής: 
1. «Ο έρωτας»: Γεωργίου Χορτάτζη «Ερωφίλη», Βιντσέτσου κορνάρου 

«Ερωτόκριτος», κινηματογραφική ταινία «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του 
Baz Luhrmann (1996). 
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2. «Ο ρόλος των φύλων μέσα στην οικογένεια: η μάνα, ο πατέρας, ο/η 
σύζυγος, η κόρη, η αδελφή, ο αδελφός, ο γιος»: Πηνελόπης Δέλτα 
«Πρώτες ενθυμήσεις», Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Η φόνισσα», τη-
λεοπτική σειρά «Η φόνισσα» (ΕΡΤ 1993). 

3. «Ο γάμος»: Αντρέα Λασκαράτου «Τα μυστήρια της κεφαλονιάς. Η 
προίκα», κωνσταντίνου Θεοτόκη «Η Τιμή και το Χρήμα», κινηματο-
γραφική ταινία «Η τιμή της αγάπης» της Τόνιας Μαρκετάκη (1985). 

4. «Τα φύλα στην εφηβεία»: Μαργαρίτας Λυμπεράκη «Τα ψάθινα καπέ-
λα», Μαργιάν Σατραπί «Περσέπολις», κινηματογραφική ταινία «Περ-
σέπολις» της Μαργιάν Σατραπί και Βενσέν Παρονό (2007).

5. «Φύλα και κοινωνικός έλεγχος»: Ελισάβετ Μουτζάν - Μαρτινέγκου 
«Αυτοβιογραφία», Γρηγορίου Ξενόπουλου «Στέλλα Βιολάντη», κινη-
ματογραφική ταινία «Στέλλα» του Μιχάλη κακογιάννη (1955). 

6. «Βιολογικό και κοινωνικό φύλο»: Ρέας Γαλανάκη «Ελένη, ή ο κανέ-
νας», κινηματογραφική ταινία «Billy Elliot, γεννημένος χορευτής» 
του Στίβεν Ντάλντρι (2000). 

Οι ομάδες προχώρησαν σε διάφορες εργασίες παρουσίασης των κειμέ-
νων που επεξεργάστηκαν, εργασίες αναδιήγησης, σύγκρισης κ.ά. 

καταγράφοντας την ανταπόκριση των μαθητών φάνηκε ότι τα κείμενα 
τους συγκίνησαν και ορισμένοι ταυτίστηκαν με τους ήρωες. Στις παρουσι-
άσεις κάποιων ομάδων προκλήθηκε το ενδιαφέρον και ξεκίνησαν συζη-
τήσεις. Μόνο 6 μαθητές διάβασαν ολόκληρο το λογοτεχνικό βιβλίο και οι 
υπόλοιποι διάβασαν είτε ένα μέρος του ή αρκέστηκαν στα αποσπάσματα 
από τα σχολικά εγχειρίδια. Δεν παρακολούθησαν όλοι οι μαθητές τις κινη-
ματογραφικές ταινίες, αυτό το ανέλαβαν ορισμένοι από κάθε ομάδα. Σε λί-
γες περιπτώσεις υπήρξε πραγματική σύνθεση της ανάγνωσης όλων των 
μελών της ομάδας. Τελικά οι προσεγγίσεις τους δεν ξεπερνούσαν το επίπε-
δο μιας επιφανειακής αναγνωστικής προσέγγισης. Σε κάποιες περιπτώσεις 
αποτελούσαν απλώς μια σύνοψη της ιστορίας των κειμένων και έκαναν βα-
σικά πραγματολογικά σφάλματα. Δεν ήταν πάντα σαφές αν αναφέρονταν 
στο λογοτεχνικό κείμενο ή την κινηματογραφική ταινία. Μετά το τέλος των 
παρουσιάσεων 6 μαθήτριες εκδήλωσαν το ενδιαφέρον να δανειστούν και 
να διαβάσουν βιβλία που μελέτησε άλλη από τη δική τους ομάδα, όπως τη 
«Φόνισσα», το κείμενο που τους έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση από όλα 
τα κείμενα όλων των ομάδων. 

Από τους 17 μαθητές που παρέδωσαν ατομική εργασία οι 13 επέλεξαν 
να κάνουν εργασίες που απαιτούν να σκεφτούν και να επινοήσουν ιστορία 
και χαρακτήρες, δηλαδή επιχείρησαν κάποιο είδος δημιουργικής γραφής. 
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Οι εργασίες δημιουργικής γραφής είχαν συναισθηματικό χαρακτήρα και έως 
ένα βαθμό φανέρωναν την ταύτισή τους και τη συναισθηματική εμπλοκή 
με τους ήρωες των κειμένων που μελέτησαν. 

Στην τρίτη φάση, μετά την ανάγνωση, οι μαθητές παρήγαγαν δικό τους 
λόγο με ατομικές εργασίες γύρω από το θέμα της ενότητας γενικότερα και 
όχι πια μόνο για τα συγκεκριμένα κείμενα. Οι μαθητές επέλεξαν ανάμεσα 
σε διάφορα θέματα που τους δόθηκαν: έρευνα για το πώς αντιλαμβάνο-
νται το ρόλο των φύλων στη σημερινή κοινωνία, επιφυλλίδα για το θέμα 
των φύλων, δοκίμιο-σύγκριση ενός λογοτεχνικού κειμένου και της κινημα-
τογραφικής του μεταφοράς, διήγημα ή θεατρικό κείμενο ή ταινία (π.χ. story 
telling – φωτοαφήγηση) με θέμα εμπνευσμένο από το θέμα της ενότητας.

Οι εργασίες που οι μαθητές πραγματοποίησαν διακρίνονται σε δύο κα-
τηγορίες, τα δημιουργικά και τα στοχαστικά κείμενα. Ένας εντυπωσιακός ο 
αριθμός μαθητών, 7, όλες κορίτσια, το μισό από όσους παρέδωσαν εργα-
σία, έγραψαν διήγημα. Σημειωτέον στη μετα-αναγνωστική φάση μόνο ένα 
θέμα από όσα είχαν για να επιλέξουν ζητούσε δημιουργική γραφή. Το δη-
μιουργικό δρόμο ακολούθησαν τόσο αδύναμοι μαθητές, που κατά τη διάρ-
κεια της διδακτικής εφαρμογής απέκτησαν αυτοπεποίθηση και άρχισαν να 
αρθρώνουν λόγο και να προβάλλουν την ατομικότητά τους, όσο και καλοί 
μαθητές, που είχαν το άγχος της υψηλής επίδοσης και σταδιακά απελευ-
θερώθηκαν. 6 από τα 7 κείμενα δημιουργικής γραφής αφηγούνταν ιστορί-
ες με κεντρικό θέμα τη βία μέσα στην οικογένεια. Οι ίδιοι οι μαθητές, όταν 
διαβάστηκαν τα κείμενα στην τάξη, παρατήρησαν ότι οι συμμαθητές τους 
επηρεάστηκαν από το «Πίστομα» και την «Τιμή και το χρήμα». Στις περισσό-
τερες εργασίες υπήρχε το μοτίβο του «σωτήρα», αδελφού ή αγαπημένου, 
που δίνει το “happy end” στις ταλαιπωρίες των βασανισμένων ηρωίδων. Λι-
γότεροι μαθητές, 4, επέλεξαν να γράψουν κείμενα γνώμης, δηλαδή ακολού-
θησαν έναν πιο στοχαστικό τρόπο έκφρασης του προσωπικού τους λόγου. 

Συμπερασματικά, κατά την εφαρμογή του σεναρίου «Τα φύλα σε λογο-
τεχνικές σελίδες και κινηματογραφικές εικόνες» οι μαθητές εκφράστηκαν 
και απελευθερώθηκαν. Εκτιμούμε ότι στην απελευθέρωση αυτή συνέβα-
λε η παρουσία στο μάθημα των βίντεο, των κινηματογραφικών ταινιών και 
των τηλεοπτικών σειρών. Μερικά από αυτά θεωρούνται προϊόντα μαζικής 
κουλτούρας, όπως οι ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες, οι κωμικές τηλε-
οπτικές σειρές ή το animation, η επαφή με τα οποία ίσως λειτούργησε απο-
ενοχοποιητικά, άρα και απελευθερωτικά. Η απελευθέρωση αυτή έφερε σε 
πρώτο πλάνο την ατομικότητά τους, άρα και τις ατομικές τους αντιλήψεις 
και προκαταλήψεις, γεγονός που δεν επέτρεψε μεν την κριτική προσέγγι-
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ση, ενθάρρυνε δε την ατομική έκφραση και τη συγγραφή δημιουργικών 
κειμένων που εξέφραζαν ακριβώς αυτήν τους την ανάγκη προβολής της 
ατομικότητάς τους. Από την άλλη η ταύτιση με τους ήρωες εμπόδισε την 
αποστασιοποίησή τους από το κείμενο, επομένως έκανε δύσκολη την υιο-
θέτηση μιας κριτικής στάσης απέναντι σ’ αυτό. Οι μαθητές έμοιαζε να συ-
μπάσχουν με τα γεγονότα του λογοτεχνικού έργου και τις πράξεις των ηρώ-
ων, πρόβαλαν πιθανά συναισθήματα και συμπεριφορές στους χαρακτήρες. 
Στην ανταπόκριση των μαθητών μπορούμε να διακρίνουμε την πρώτη και 
τη δεύτερη στάση σύμφωνα με την προσέγγιση της Judith Langer, χρησι-
μοποίησαν δηλαδή τις προσωπικές τους ιδέες, εμπειρίες και προηγούμε-
νες αναγνώσεις για να νοηματοδοτήσουν τα κείμενα, δεν βγήκαν ωστόσο 
έξω από τα κείμενα ώστε να τα χρησιμοποιήσουν για να προβληματιστούν 
και να νοηματοδοτήσουν τον κόσμο (Langer, 1995: 15-19).

Β. Το δεύτερο διδακτικό σενάριο ονομάστηκε «Από τον κινηματόγρα-
φο στο θέατρο». 

Στη φάση πριν από την ανάγνωση οι μαθητές πραγματοποίησαν δρα-
στηριότητες που τους εξοικείωσαν με το θέατρο ως κειμενικό είδος και ως 
παραστατική τέχνη. 

•	 Οι μαθητές παρατήρησαν σελίδες από βιβλία με θεατρικά κείμενα, 
π.χ. «Πρόταση γάμου» του Άντον Τσέχωφ, και συζήτησαν για τα χα-
ρακτηριστικά ενός θεατρικού κειμένου, όπως οι διάλογοι, σκηνικές 
οδηγίες, σκηνοθετικές οδηγίες. 

•	 Περιεργάστηκαν προγράμματα θεατρικών παραστάσεων, π.χ. «Θα 
σε πάρω να φύγουμε. Η Ελλάδα μέσα από την Επιθεώρηση» (θέα-
τρο Badminton 2013), που είχαν παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια 
σχολικής εκδρομής λίγες μέρες νωρίτερα, και συζήτησαν για τα στοι-
χεία που περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα, τους συντελεστές μιας θεα-
τρικής παράστασης, το σημείωμα του σκηνοθέτη κ.ά. 

•	 Παρακολούθησαν αποσπάσματα από μαγνητοσκοπημένες θεατρι-
κές παραστάσεις, π.χ. Άντον Τσέχωφ «Πρόταση γάμου» (κΘΒΕ 2011 
και θεατρική μάδα φοιτητών Σύρου 2011) και Χρήστου & Γιώργου 
Γιαννακόπουλου «Ο μπακαλόγατος ή της κακομοίρας» (Θέατρο Μου-
σούρη 2008) και συζήτησαν τα επιπλέον από το θεατρικό κείμενο 
στοιχεία που περιλαμβάνει μια παράσταση, τους τρόπους με τους 
οποίους το κείμενο μεταφέρεται στη σκηνή κ.ά. 

•	 Παρακολούθησαν ένα απόσπασμα ταινίας που είναι μεταφορά θε-
ατρικού έργου, «La casa de Bernarda Alba» του Mario Camus (1987) 
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(Zatlin, 2005: 173-174), και ηχογράφηση από το ραδιόφωνο του θε-
ατρικού έργου του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα «Το σπίτι της Μπερ-
νάρντα Άλμπα» (Ελληνική Ραδιοφωνία 1976) και έκαναν τη σύγκρι-
ση ανάμεσα στο θεατρικό κείμενο και την κινηματογραφική σεκάνς. 

Οι μαθητές συμμετείχαν στις δραστηριότητες με ενδιαφέρον και ζωντά-
νια. και αυτό αφορά τόσο μαθητές με περιορισμένη μέχρι εκείνη τη στιγμή 
συμμετοχή στο μάθημα όσο και επιμελείς και πρόθυμους εξαρχής μαθητές, 
που στη φάση αυτή εμβάθυναν και εξέλιξαν τη σκέψη και την ερμηνεία τους. 

Ιδιαίτερα κατά τη δραστηριότητα που αφορούσε τη σχέση θεατρικού 
κειμένου και κινηματογραφικής ταινίας που στηρίζεται σε ένα θεατρικό έρ-
γο πραγματοποιήθηκε μια πλούσια συζήτηση. Παρουσιάζουμε ορισμένα 
σημεία της συζήτησης αυτής. Οι μαθητές στα πρώτα πλάνα της ταινίας, σε 
ένα κοντινό πλάνο ενός χεριού παρατήρησαν το δαχτυλίδι και το μπαστούνι 
που κρατούσε το χέρι. Παρατήρησαν την προεξάρχουσα θέση της γυναίκας 
με το μπαστούνι στο χώρο. Οι μαθητές στη συνέχεια παρατηρώντας στην 
επόμενη σκηνή το χωριό - στενοί δρόμοι, ψηλά σπίτια, ψηλά παράθυρα - 
έβγαλαν το συμπέρασμα ότι η εικόνα δημιούργησε την αίσθηση ότι πρό-
κειται για μια «κλειστή» κοινωνία, ότι «θυμίζει μοναστήρι». Στις πρώτες σε-
λίδες από το θεατρικό κείμενο η ηρωίδα, μια υπηρέτρια του σπιτιού μιλά 
και αφηγείται σε άλλες υπηρέτριες τις λεπτομέρειες της κηδείας. Ακούγο-
ντας το απόσπασμα από τη ραδιοφωνική ηχογράφηση οι μαθητές συμπέ-
ραναν ότι η Μπερνάρντα Άλμπα ήταν μια γυναίκα «περήφανη», «τους φέρε-
ται άσχημα» και αμέσως εντόπισαν ότι «η γυναίκα με το μπαστούνι» στο πλά-
νο της ταινίας ήταν η Μπερνάρντα Άλμπα, ότι το μπαστούνι λειτουργού-
σε στην ταινία ως σύμβολο «κυριαρχίας» και εξουσίας και το κοντινό πλάνο 
στο χέρι που κράτα το μπαστούνι υπογραμμίζει αυτήν την εξουσία. Μάλι-
στα οι μαθητές θυμήθηκαν ότι άλλα πρόσωπα που κρατάνε μπαστούνι ως 
σύμβολο εξουσίας, όπως «ο δεσπότης». 

Εν ολίγοις οι μαθητές να ασχολήθηκαν και κατανόησαν σε μεγάλο βαθ-
μό θέματα τεχνικής και συμβάσεων της θεατρικής αφήγησης, τόσο ως λο-
γοτεχνικό κείμενο όσο ως θεατρική παράσταση, και της κινηματογραφι-
κής αφήγησης. 

Στην αναγνωστική φάση, δημιουργήθηκαν 4 αναγνωστικές ομάδες. 
Ανά δύο ομάδες μελέτησαν το ίδιο θεατρικό κείμενο συγκρίνοντάς το, η 
μία ομάδα με μια μαγνητοσκοπημένη θεατρική παράσταση του έργου και 
η άλλη με μια κινηματογραφική ταινία που στηρίζεται στο θεατρικό έργο. 

1. «Chatroom: θεατρικό κείμενο και μαγνητοσκοπημένη παράσταση»: 
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θεατρικό έργο «Chatroom» του Έντα Γουόλς (2005)2 και μια μαγνη-
τοσκοπημένη θεατρική παράσταση από μαθητική θεατρική ομάδα.

2. «Chatroom: θεατρικό κείμενο και κινηματογραφική ταινία»: θεατρι-
κό έργο «Chatroom» του Έντα Γουόλς (2005) και η κινηματογραφι-
κή ταινία του Hideo Nakata (2010). 

3. «Ιφιγένεια εν Αυλίδι: θεατρικό κείμενο και μαγνητοσκοπημένη παρά-
σταση»: θεατρικό έργο «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» του Ευριπίδη και μια μα-
γνητοσκοπημένη θεατρική παράσταση του Θεάτρου Τέχνης (1999). 

4. «Ιφιγένεια εν Αυλίδι: θεατρικό κείμενο και κινηματογραφική ταινία»: 
θεατρικό έργο «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» του Ευριπίδη και η κινηματογρα-
φική ταινία «Ιφιγένεια» του Μιχάλη κακογιάννη (1977).

Η ανταπόκριση των μαθητών κατά τη μελέτη των κειμένων εξελίχτη-
κε με τρόπο εντυπωσιακό. Παρουσιάζουμε ένα μικρό δείγμα της ανταπό-
κρισης αυτής: 

Στην παρουσίαση μιας ομάδας για το «Chatroom» στην τελευταία δια-
φάνεια της παρουσίασης υπήρχε η φράση «το διαδίκτυο κρύβει πολλούς κιν-
δύνους… υπάρχουν “ψεύτικοι” άνθρωποι…!» και ως επίλογο πρόβαλαν ένα 
απόσπασμα από την ελληνική τηλεοπτική σειρά «Singles», στο οποίο οι δύο 
πρωταγωνίστριες της σειράς μιλούσαν προς το κοινό και παίρνοντας αφορ-
μή από το θεατρικό έργο του Τέννεση Ουίλιαμ «Γυάλινος κόσμος», σχολί-
αζαν τις ανθρώπινες σχέσεις. Η ομάδα ορμώμενη από το βίντεο, το συνέ-
δεσε με το θεατρικό που μελέτησαν και διατύπωσαν το επιμύθιο του θεα-
τρικού έργου και της παράστασης. Είπαν δηλαδή ότι το θεατρικό έργο «μι-
λά για τους ανθρώπους, οι οποίοι συνήθως κρύβονται σε ένα γυάλινο κόσμο, 
όπως είναι το διαδίκτυο, το chat, και συνήθως δεν παρουσιάζουν την πραγμα-
τική τους εικόνα αλλά κάτι ψεύτικο, όπως είναι στα chat που παρουσιάζονται 
αλλιώς από ό,τι είναι». 

Ένας μαθητής αναφέρθηκε στα σκηνικά της ταινίας «Chatroom», που εί-
ναι «κατά κύριο λόγο το ξενοδοχείο, το οποίο συμβολίζει τους διαδρόμους του 
διαδικτύου και του chat».

Σε άλλη ομάδα που μελέτησε την «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» μια μαθήτρια μί-
λησε για τη σκηνοθεσία της κινηματογραφικής ταινίας: υπάρχουν «μακρι-
νά πλάνα, συνήθως στα τοπία, για να προειδοποιήσει για κάποιο ερχομό, π.χ. 
όταν καταφθάνει η Ιφιγένεια, ή για να μας δείξει το χώρο που βρισκόμαστε, π.χ. 
το πεδίο της μάχης, δηλαδή τα πλοία». «Ακόμη αρκετά πλάνα στον ήλιο και το 

2. Το θεατρικό έργο αφορά ψηφιακές κοινότητες ανηλίκων στις οποίες ασκείται ψυχολογική βία και 
παρενόχληση. 
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φεγγάρι, γιατί δημιουργούν την «αίσθηση του χρόνου και [λειτουργούν ως] 
υπενθύμιση του χρησμού («όταν γεμίσει το φεγγάρι»)». Υπάρχει «εναλλαγή 
γρήγορων και αργών σκηνών, για να μας δείξει αντιθέσεις. […] π.χ. η χαρά του 
λαού, όταν φυσάει ο άνεμος και τρέχουν στα πλοία σε αντίθεση με την Κλυται-
μνήστρα, η οποία νιώθει έντονο πόνο για το χαμό του παιδιού της, αλλά ταυτό-
χρονα και μίσος για τον άντρα της», «ο αργός βηματισμός φανερώνει την αγω-
νία των θεατών. Π.χ. τα αργά βήματα της Ιφιγένειας όταν ανεβαίνει τα σκαλιά 
προς το ιερό για τη θυσία». «Τα κοντινά πλάνα που κυριαρχούν στο μεγαλύτε-
ρο μέρος της ταινίας, με τα οποία εκφράζει έντονα τα συναισθήματα, όπως χα-
ρά, άγχος-αγωνία, λύπη, οργή-θυμό, ειρωνεία, συγκίνηση, μετάνιωση, απορί-
α-άγνοια, απελπισία, πόνο, φόβο. Αυτά ο σκηνοθέτης προσπάθησε να απεικο-
νίσει με αρκετά κοντινά πλάνα στα πρόσωπα των ηθοποιών». 

Επίσης μια μαθήτρια αναφέρθηκε στο διαφορετικό τέλος της κινημα-
τογραφικής ταινίας και διατύπωσε την άποψη ότι «ο Αγαμέμνονας του θεα-
τρικού σε σύγκριση με την ταινία πονάει περισσότερο που χρειάζεται να θυσι-
άσει την κόρη του και δείχνει να διστάζει να το κάνει αυτό. Αντίθετα στην ται-
νία είναι πιο αποφασισμένος να ακολουθήσει το χρησμό υποκινούμενος από 
τη φιλοδοξία και την ανδρεία του. Ίσως γι’ αυτό το τέλος της ταινίας δεν είναι 
ξεκάθαρο, δηλαδή δεν ξέρουμε αν η Άρτεμις δέχτηκε ως θυσία την Ιφιγένεια ή 
την άφησε να ζήσει. Το μόνο στοιχείο που μας βοηθάει εδώ είναι το τελευταίο 
πλάνο που βλέπουμε την Κλυταιμνήστρα με ένα άγριο και θυμωμένο ύφος να 
κοιτάζει τα πλοία που μόλις έχουν σαλπάρει για την Τροία. Αυτό πιθανόν μας 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Ιφιγένεια τελικά σφάχτηκε». Στη συζήτηση που 
ακολούθησε για το κεντρικό νόημα του έργου μια μαθήτρια αναφέρθηκε 
στο «μεγάλο δίλλημα (του Αγαμέμνονα) να αφεθεί στην εξουσία ή να μην θυ-
σιάσει το παιδί του». Μια άλλη μαθήτρια προσέθεσε ότι στο έργο προβάλ-
λεται η άποψη ότι «η εξουσία και η φήμη μπορεί να οδηγήσει σε ακρότητες». 
Όταν ο κριτικός φίλος παρεμβαίνοντας πρότεινε μια άλλη ερμηνεία, οι μα-
θητές διαφώνησαν με την άποψή του και ανέτρεξαν στο κείμενο που μελέ-
τησαν αναφέροντας συγκεκριμένα χωρία για να στηρίξουν τη θέση τους. 

 Στη φάση μετά την ανάγνωση οι μαθητές παρήγαγαν το δικό τους λό-
γο κάνοντας μια ατομική εργασία. 

Στην εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου «Από τον κινηματόγραφο στο 
θέατρο» λοιπόν όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές κινητοποιήθηκαν και η ανα-
γνωστική τους ανταπόκριση ήταν σε μεγαλύτερο βαθμό αποτέλεσμα ομα-
δικής συζήτησης και επεξεργασίας. Διάβασαν ολόκληρα θεατρικά κείμενα 
και παρακολούθησαν ολόκληρες μαγνητοσκοπημένες θεατρικές παραστά-
σεις και κινηματογραφικές ταινίες. Μέσα στις ομάδες ασχολήθηκαν ουσι-
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αστικά με τα κείμενα και στοχάστηκαν γι’ αυτά Αντιμετώπισαν τα έργα ως 
ολοκληρωμένα και αυτοτελή έργα δημιουργίας, αντιμετώπισαν τα οπτικά 
κείμενα όχι μόνο ως αφηγήματα αλλά και με τις συμβάσεις της οπτικής αφή-
γησης και τις επιλογές των δημιουργών. Προσέγγισαν το λεκτικό και οπτι-
κό κείμενο ως κατασκευή και ως διακείμενο, οπότε τους απασχόλησε και 
η μεταξύ τους συνομιλία. Ενώ στην προηγούμενη ενότητα κάποιοι μαθη-
τές είχαν προσπεράσει τις ταινίες ή είχαν ασχοληθεί μ’ αυτές μόνο επικου-
ρικά. Επιπλέον έδειξαν περισσότερο δείγματα μιας αναγνωστικής αντα-
πόκρισης που εμπλέκει και την κριτική σκέψη. Οι μαθητές και οι μαθήτρι-
ες προβληματίστηκαν πάνω στα θέματα που εγείρουν τα κείμενα και δια-
τύπωσαν προσωπικό λόγο επί αυτών. Ως αναγνώστες φάνηκε να αποστα-
σιοποιούνται από την προσωπική τους θέση, τις προσωπικές ιδέες και συ-
ναισθήματα και από τις θέσεις, τις ιδέες και τα συναισθήματα των ηρώων 
και να αναγνωρίζουν το σκοπό του συγγραφέα και τις προκαταλήψεις του, 
καθώς επίσης και τις αντιφάσεις του κειμένου. Η δύναμη του κειμένου πά-
νω τους μειώθηκε. Έδειξαν ότι είναι ικανοί να σκέφτονται και να αντιδρούν 
χειραφετημένα, επέδειξαν τάσεις αμφισβήτησης της κυρίαρχης ερμηνείας 
του εκπαιδευτικού, όπως αυτής του κριτικού φύλου. Μετασχημάτισαν τις 
πληροφορίες του κειμένου τοποθετώντας τες σε νέο πλαίσιο και φυσικά τις 
συσχέτισαν με τις δικές τους εμπειρίες χωρίς όμως να υπάρχει ευθυγράμ-
μιση και πλήρη συναισθηματική προβολή. 

Η πρόοδος αυτή φαίνεται να σχετίζεται με το γεγονός ότι στην ενότη-
τα αυτή, καθώς επεξεργάστηκαν ολόκληρα θεατρικά έργα και κινηματο-
γραφημένες παραστάσεις ή κινηματογραφικές μεταφορές των συγκεκρι-
μένων θεατρικών έργων που είχαν στα χέρια τους, οδηγούνταν απευθείας 
στην ανάγκη της συγκριτικής προσέγγισης. Στο ίδιο αποτέλεσμα, κατά τη 
γνώμη μας, συνετέλεσε επιπλέον και το θέμα της διδακτικής ενότητας, δη-
λαδή το γεγονός ότι ενεπλάκησαν με το κειμενικό είδος του θεάτρου, επο-
μένως αναγκαστικά υπεισήλθαν και προβληματίστηκαν σε θέματα σχετι-
κά με τα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους, άρα την κατασκευή των 
κειμένων που επεξεργάστηκαν. Η χρήση της «μεταγλώσσας» δεν ήταν μια 
μηχανιστική διαδικασία (Buckingham, 2008: 140), αλλά αποτέλεσε εργα-
λείο για να μιλήσουν για τα κείμενα, να δώσουν το νόημα σ’ αυτά, να στη-
ρίξουν τις απόψεις που διατυπώνουν και γενικότερα να προβληματιστούν 
για τον τρόπο που έχουν δομηθεί τα κείμενα και για τις αξίες και την ιδεο-
λογία που εντοπίζουν σ’ αυτά. 

Γενικά η ανταπόκριση των μαθητών στα κείμενα είχε πιο αναστοχαστι-
κό χαρακτήρα και οι αναλύσεις τους προσπέρασαν το δικό τους κόσμο, τον 
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κόσμου του κειμένου και στράφηκαν προς την αναζήτηση του κόσμου πα-
ραέξω.

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ

Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία, όπως 
κι άλλες μελέτες έχουν δείξει (Παξιμαδάκη, 2016: 193· Cope & Kalantzis, 
2000· Kalantzis & Cope, 2013). Όταν συμβαίνει αυτό, γίνεται ως αποτέλε-
σμα μιας εξελικτικής διαδικασίας, η οποία ξεκινά από τον προβληματισμό 
για τα δικά τους προσωπικά βιώματα. Το κριτικό βλέμμα όμως προκύπτει 
όταν οι μαθητές είναι σε θέση να μεταβαίνουν από τον ατομικό τους και 
τον κειμενικό κόσμο στον έξω κόσμο (Langer, 1995), να κάνουν δηλαδή 
πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις (Παξιμαδάκη, 2016: 194· Kalantzis & 
Cope 2013). Σημαντικό ρόλο φαίνεται ότι παίζει η ενασχόληση με το κει-
μενικό είδος της κινηματογραφικής ταινίας, και η επαφή με τη «μεταγλώσ-
σα», η ανάγκη δηλαδή κατανόησης και ο προβληματισμός για τους κώδι-
κες του μέσου, που τους βοήθησαν στην αποστασιοποίηση και την κριτι-
κή αναπλαισίωση. 
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AbstrAct

In this paper we present an action research that took place in the subject 
“literature” in first year senior high school. Students had to work with literary 
and audiovisual texts, such as posters, song lyrics, books, films and TV series. 
It is also represented the students’ response. The aim was to develop the 
students’ reading skills in both literary and audiovisual texts, and to be 
able for them to understand the relationship between these two genres. 
Furthermore to learn the techniques that literature and films use to build 
and present images and representations, to understand that the literary 
and cinematic narrative can reproduce and modify or reverse stereotypes 
and to reflect on personal experiences and thoughts.
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Ψηφιακή Αφήγηση (Digital storytelling) 
και Διδακτική της Λογοτεχνίας

Ζησούλα Γκουτσιουκώστα

1.ΕΙΣΑΓωΓΗ

Οι προκλήσεις της σύγχρονης εποχής απαιτούν χωρίς αμφιβολία νέες δεξι-
ότητες από τους μαθητές του 21ου αιώνα (Brown, Bryan & Brown, 2005) κα-
θιστώντας συνάμα αναγκαία την ανάδειξη νέων γραμματισμών πλάι στους 
παραδοσιακούς. Σύμφωνα με το New London Group (Cope & Kalantzis, 
2000), έχουμε εισέλθει σε ένα νέο πεδίο επικοινωνίας, με αποτέλεσμα στα-
διακά κάποιες από τις πιο θεμελιακές έννοιες του πολιτισμού μας να τίθε-
νται υπό αμφισβήτηση. Συγκεκριμένα, αμφισβητείται η παραδοσιακή αντί-
ληψη για τον γραμματισμό (literacy) - που εστίαζε κυρίως στις δεξιότητες 
γραφής και ανάγνωσης - και προτείνεται μια σημειωτική θεωρία, η οποία 
περιλαμβάνει τη χειρονομία, το λόγο, την εικόνα, τη γραφή, τα τρισδιάστα-
τα αντικείμενα, το χρώμα και τη μουσική, στη βάση της λογικής ότι στη 
σύγχρονη κοινωνία τα άτομα αντλούν από ένα ευρύ πεδίο μέσων του κοι-
νωνικού και πολιτισμικού γίγνεσθαι προκειμένου να κατασκευάσουν νοή-
ματα (Kress, 2003). Έτσι, μιλούμε πια για πολυγραμματισμούς (Tyner, 1998∙ 
Cope & Kalantzis, 2000∙ Selber, 2004) -όρος με τον οποίο αποδίδεται η κα-
τασκευή του νοήματος μέσω της αλληλεπίδρασης διαφορετικών επικοινω-
νιακών τρόπων, και ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με τα νέα μέσα- και 
για πολυτροπικότητα (Χοντολίδου, 1999) η οποία χαρακτηρίζει τις νέες ανα-
παραστατικές μορφές που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση διαφορε-
τικών επικοινωνιακών τρόπων. Η σύγχρονη εποχή της οθόνης και των νέων 
μέσων επιβάλλει επομένως, περισσότερο από ποτέ, εκπαιδευτικοί και μα-
θητές να προετοιμαστούν κατάλληλα, ώστε να ανταποκριθούν στα κελεύ-
σματα ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου κοινωνικού και ψηφιακού γίγνεσθαι.

Με τα νέα Προγράμματα Σπουδών (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, τχ 2, αρ. 
Φύλλου 1562, 27/06/2011), τα οποία συνιστούν απότοκο της Ομάδας Έρευ-
νας για τη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας1 εγκαινιάζεται μια νέα περίοδος στη 
Διδακτική της Λογοτεχνίας, η οποία επαναπροσδιορίζεται στη βάση ενός γό-

1. Η Ομάδα Έρευνας για τη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας συστάθηκε το 1994 στο Α.Π.Θ. και αποτελείται 
από τους πανεπιστημιακούς Β. Αποστολίδου, Γρ. Πασχαλίδη και Ε. Χοντολίδου.
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νιμου συνδυασμού των Πολιτισμικών Σπουδών (Cultural Studies) με την προ-
οπτική της Κριτικής Παιδαγωγικής. Με τη νέα αυτή προσέγγιση υπογραμμί-
ζεται ο στρατηγικός ρόλος του μαθήματος της Λογοτεχνίας στην εκπαιδευ-
τική πρακτική της κριτικής αγωγής στον σύγχρονο πολιτισμό μέσα από την 
καλλιέργεια της κριτικής πολιτισμικής εγγραμματοσύνης (literacy), της από-
κτησης δηλαδή μιας πλατειάς ποικιλίας αναγνωστικών δεξιοτήτων σχετι-
κών όχι μόνον με το γραπτό κείμενο αλλά με όλο το φάσμα της πολιτισμι-
κής παραγωγής. Tο λογοτεχνικό κείμενο αναδεικνύεται σ’ ένα «πολύπλευ-
ρο πολιτισμικό τόπο, ως μέσο για τη σπουδή της κοινωνικής ζωής των συμ-
βολικών μορφών και αναπαραστάσεων, για τη διερεύνηση τόσο των τρό-
πων με τους οποίους αυτές μεσολαβούν στην κατανόηση μας του κόσμου 
και μας διαμορφώνουν ως υποκείμενα, όσο και των τρόπων με τους οποί-
ους τις χρησιμοποιούμε για να αντιπαρατεθούμε στον κόσμο διεκδικώντας 
μια άλλη θέση και σχέση μ’ αυτόν» (Πασχαλίδης, 2004: 21-36). 

Η ίδια η διδασκαλία νοείται πλέον ως κείμενο και μάλιστα ανοιχτό, κα-
θώς η σχολική τάξη ανασυσταίνεται ως μια κοινότητα αναγνωστών (Απο-
στολίδου, 2006: 342-344), που περνά από την ανάγνωση του αρχικού λογο-
τεχνικού κειμένου στη μελέτη των κειμένων που συνθέτουν οι διαφορετι-
κές ερμηνείες που παράγουν οι ίδιοι οι μαθητές. Το πέρασμα από το ρόλο 
του μαθητή/αναγνώστη στο ρόλο του μαθητή / συγγραφέα (Kress, 1994: 
97-112) στοχεύει να ξεκινούν οι μαθητές ως ερμηνευτές ενός κειμένου για 
να καταλήξουν να γίνουν ερμηνευτές τόσο της δικής τους ερμηνείας, όσο 
και των ερμηνειών των συμμαθητών τους. Αυτό είναι άλλωστε, το βαθύτε-
ρο νόημα της διδασκαλίας της λογοτεχνίας η δημιουργία νέων υποκειμενι-
κοτήτων μέσω παραγωγής λόγου στην τάξη την ώρα της διδασκαλίας της 
λογοτεχνίας (Χοντολίδου, 2006: 384).

Η κατοχύρωση της ερμηνευτικής αυθεντίας του εκπαιδευτικού στη βά-
ση της αξίωσης «ότι ήδη ξέρει τις απαντήσεις κι ακόμη περισσότερο ότι ήδη 
ξέρει τις ερωτήσεις» (Grossberg, 1994: 29) τίθεται υπό αίρεση. Το κέντρο 
βάρους μετατίθεται από το «κρυμμένο» νόημα του κειμένου και τη μετά-
δοση της ερμηνείας του δασκάλου ως της «μιας και μοναδικής επίσημης» 
ερμηνείας στους μαθητές στην παρουσίαση και την αποδοχή πολλαπλών 
διαφορετικών αναγνώσεων. Έτσι, δίνεται έμφαση στους τρόπους με τους 
οποίους οι μαθητές σκέπτονται, στοχάζονται, διαμορφώνουν, επεκτείνουν 
και υπερασπίζονται τις προσωπικές τους εξελισσόμενες ερμηνείες (Langer, 
1994). «Διδάσκοντας το μαθητή, όχι το κείμενο» είναι το moto του νέου 
Προγράμματος Σπουδών, συνεπώς μαθητοκεντρικές μέθοδοι διδασκαλίας, 
όπως η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και η μέθοδος project (Frey, 1998) 
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αναδεικνύονται σε κεντρικές μεθόδους της διδασκαλίας του μαθήματος.
 Μέσα σ’ αυτό το νέο πλαίσιο η διδακτική αξιοποίηση των νέων τεχνολο-

γιών κρίνεται κομβικής σημασίας. Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών, άλλωστε, 
αφιερώνει ένα διακριτό υποκεφάλαιο στον πολυδιάστατο ρόλο που μπο-
ρούν να λάβουν οι νέες τεχνολογίες σε ένα σύγχρονο μάθημα λογοτεχνί-
ας υπογραμμίζοντας ότι «οι ΤΠΕ δεν είναι απλό εργαλείο μάθησης, είναι η 
θύρα προς τον ψηφιακό κόσμο της εποχής μας, προς την ψηφιακή επικοι-
νωνία, η οποία δημιουργεί νέους τύπους κειμένων, νέες πρακτικές παρα-
γωγής, διάδοσης και πρόσληψης της λογοτεχνίας» (Εφημερίς της Κυβερνή-
σεως, ό.π.). και το κυριότερο, ανανεώνοντας τη σκοποθεσία και τη μεθο-
δολογία του μαθήματος, δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μια 
δημιουργική ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδι-
κασία, όπου πλέον ο ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν νοείται ως απλό επο-
πτικό μέσο ή άρτυμα της διδακτικής πράξης αλλά ως σύγχρονο περιβάλ-
λον εργασίας και επικοινωνίας, στο οποίο το σύγχρονο σχολείο οφείλει να 
εξασκήσει τους μαθητές προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις 
της νέας ψηφιακής εποχής. 

2.Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ωΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Ένα από τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία που κερδίζουν διαρκώς έδα-
φος ως προς τη διδακτική αξιοποίησή τους για τη γόνιμη ενσωμάτωση των 
νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία με έμφαση στην καλλιέργεια 
των πολυγραμματισμών είναι η ψηφιακή αφήγηση, digital storytelling (Γκου-
τσιουκώστα, 2015). Τα μαθησιακά οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση 
της στο πλαίσιο της διδασκαλίας φαίνεται να είναι πολλαπλά (Bailey, 2009∙ 
Bull & Kajder, 2004∙ Flihan, 2013∙ Garrety, 2008∙ Hull & Katz, 2006). καταρ-
χάς, πρόκειται για μια δυναμική και αμφίδρομη διαδικασία, η οποία κινητο-
ποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών, ενσωματώνει κατάλληλα την τεχνολογία 
στο curriculum, ευνοεί τη διαθεματικότητα, ενισχύει τη συνεργασία, καλλι-
εργεί την οργανωτικότητα, προάγει την πρωτοτυπία και τη δημιουργικότη-
τα, βελτιστοποιεί την επικοινωνία και συνδέει το σχολείο με την κοινωνία 
εξασκώντας τους μαθητές στις απαιτούμενες δεξιότητες του 21ου αιώνα 
(Griffin, Care & McGaw, 2012∙ Schleicher, 2009). Επιπλέον, η κατασκευή μιας 
ψηφιακής ιστορίας αποτελεί μια σύνθετη δραστηριότητα, μέσω της οποίας 
καλλιεργούνται τόσο παραδοσιακοί, όσο και σύγχρονοι πολυγραμματισμοί, 
όπως ο τεχνολογικός, ο πληροφοριακός, ο οπτικός, ο ψηφιακός, ο καλλι-
τεχνικός κ.ά. (Ohler, 2008). Παράλληλα, η χρήση της ψηφιακής αφήγησης 
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απελευθερώνει δεξιότητες και ταλέντα των μαθητών που, υπό άλλες συν-
θήκες, θα παρέμεναν σε λανθάνουσα κατάσταση. Συγκεκριμένα, αρκετοί 
μελετητές εντοπίζουν στην ενασχόληση με την ψηφιακή αφήγηση όλους 
τους τύπους μάθησης του Gardner (1983) και ειδικότερα το γλωσσικό (συγ-
γραφή του σεναρίου), το λογικό-μαθηματικό (διαχείριση χρόνου, συγχρο-
νισμός εικόνων-αφήγησης), τον μουσικό-ρυθμικό (σύνθεση-επιλογή μου-
σικής), τον οπτικό (επιλογή εικόνων και βίντεο), τον κιναισθητικό (παρου-
σίαση ιστορίας-δραματοποίηση), τον διαπροσωπικό (παρουσίαση) και τον 
ενδοπροσωπικό (αναστοχασμός) και επισημαίνουν ότι η ψηφιακή αφήγη-
ση ενεργοποιεί και τις δύο πλευρές του εγκεφάλου, καθώς απαιτεί το συν-
δυασμό λογικής και φαντασίας (Porter, 2004). 

Τι είναι όμως η ψηφιακή αφήγηση; Ο όρος αποτελεί μετάφραση του 
αγγλικού όρου digital storytelling, ο οποίος απαντά συχνότερα στην ξενό-
γλωσση βιβλιογραφία, χωρίς, ωστόσο, να αποκλείονται και άλλοι όροι όπως 
digital story, digital, new media narrative, transmedia storytelling computer-
based narratives, digital essays κ.ά. Στην ελληνική βιβλιογραφία, απαντά 
και ο όρος ψηφιακή ιστορία (μετάφραση του αγγλικού όρου digital story), 
ωστόσο, ο όρος ψηφιακή αφήγηση είναι επικρατέστερος, κυρίως στο δι-
αδίκτυο. Όπως προκύπτει ήδη από τα παραπάνω, υπάρχει ένα ζήτημα ως 
προς την επιλογή του καταλληλότερου όρου. Στην παρούσα εργασία πά-
ντως, οι δύο ελληνικοί όροι, που αναφέρθηκαν παραπάνω, χρησιμοποιού-
νται εναλλακτικά ως ταυτόσημοι. 

καθώς ο όρος αποτελεί σύνθεση δύο επιμέρους όρων, που ούτως ή άλ-
λως κουβαλούν πολλαπλά σημασιολογικά φορτία (digital & storytelling), είναι 
εύλογο o νέος όρος που προκύπτει από τον συνδυασμό των προηγούμενων 
να καλύπτει ένα ευρύτατο πεδίο και να επιδέχεται μάλλον περιγραφή παρά 
ορισμό: «η ψηφιακή αφήγηση/ιστορία χρησιμοποιεί την ψηφιακή τεχνολο-
γία προκειμένου να συνδυάσει διάφορα μέσα σε μια συνεκτική αφήγηση…. 
ειδικότερα χρησιμοποιεί τεχνολογία ευρείας κυκλοφορίας, η οποία είναι συ-
νήθως προσιτή σε όλους, ενώ έχει συνηθέστερα τη μορφή (δίλεπτων έως τε-
τράλεπτων)2 οιονεί ταινιών μικρού μήκους τις οποίες το κοινό παρακολουθεί 
μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλων ψηφιακών μέσων» (Ohler, 2008).

 Η πιο κοινή μορφή ψηφιακών ιστοριών περιλαμβάνει αφήγηση με εγ-
γραφή φωνής (voice-over) επενδυμένη με εικόνες, video, μουσική, ηχητι-

2. κατ’ άλλους η διάρκεια μιας ψηφιακής ιστορίας μπορεί να κυμανθεί έως τα 5 ακόμη και τα 10 λεπτά 
(βλ. http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/page.cfm?id=27&cid=27 & http://www.digitales.us/about/
digital-storytelling όπου και υπάρχουν αρκετά δείγματα ψηφιακών ιστοριών).

Ζησούλα Γκουτσιουκώστα
Ψηφιακή Αφήγηση (Digital Storytelling) και Διδακτική της Λογοτεχνίας



968

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Λογοτεχνία και Παιδεία

κά εφέ και τίτλους, χωρίς να λείπουν και ψηφιακές ιστορίες με βιντεοσκο-
πημένη δραματοποίηση, animation και άλλες σύγχρονες τεχνικές, όπως για 
παράδειγμα chroma-key editing. 

Τα περισσότερα εγχειρίδια (Frazel, 2010∙ Lambert, 2013∙ Matthews 
DeNatale, 2008∙ Midge, 2010∙ Ohler, 2008∙ Porter, 2004∙ Teehan, 2006) δια-
κρίνουν διαφορετικό αριθμό φάσεων στην πορεία δημιουργίας μιας ψηφι-
ακής αφήγησης. Ουσιαστικά, πρόκειται για τα ακόλουθα στάδια, τα οποία 
άλλοι συμπυκνώνουν σε λιγότερες και άλλοι επεκτείνουν σε περισσότε-
ρες φάσεις. Το πρώτο βήμα (Story Planning) αφορά στην προετοιμασία 
του σεναρίου της ψηφιακής ιστορίας και περιλαμβάνει επιμέρους πρακτι-
κές, όπως συγγραφή διαγραμμάτων και σύνταξη storyboards . Η δεύτερη 
φάση (Preproduction) σχετίζεται με τη συλλογή του απαραίτητου για την 
ιστορία υλικού, όπως εικόνων, ήχων, μουσικής, video. Το υλικό μπορεί να 
είναι πρωτογενές (π.χ. ζωγραφιές των μαθητών) ή απλώς επεξεργασία ήδη 
υπάρχοντος υλικού (π.χ. υλικό αντλημένο από το διαδίκτυο). Η τρίτη φά-
ση (Production) περιλαμβάνει την εγγραφή της φωνητικής αφήγησης και 
τη σύνθεση των επιμέρους στοιχείων με τη βοήθεια του κατάλληλου λογι-
σμικού (συνήθως Photostory 3 ή Windows Movie Maker). Η τέταρτη φάση 
(Postproduction) έχει να κάνει με την τελειοποίηση του project και συνίστα-
ται στην προσθήκη τίτλων, μεταβάσεων, βιβλιογραφικών ή δικτυογραφικών 
αναφορών και στην αποθήκευση του έργου. Τέλος, η πέμπτη και τελευταία 
φάση (Distribution) ισοδυναμεί με την ολοκλήρωση του project, η οποία 
επιτυγχάνεται μέσω της προβολής, παρουσίασης και διανομής του έργου. 

3.Η ΕΡΕυΝΑ

Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζονται τα πρώτα συμπεράσματα από 
έρευνα-δράση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διδακτορικής δια-
τριβής σε εξέλιξη για τη διδακτική αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στο 
μάθημα της Λογοτεχνίας. Εκκινώντας από το παραπάνω θεωρητικό πλαί-
σιο, η έρευνα επιχειρεί κυρίως να απαντήσει στο ακόλουθο ερώτημα: Εάν, 
κατά πόσον και κατά ποιο τρόπο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η ψηφιακή 
αφήγηση ως διδακτικό εργαλείο στη διδασκαλία της λογοτεχνίας; 

Σύμφωνα με το μεθοδολογικό πλαίσιο του μοντέλου της έρευνας δρά-
σης (W. Carr & S. Kemmis, 1997∙ H. Altrichter & P.Posh & B. Somekh, 2003∙ Ε. 
κατσαρού & Β. Τσάφος, 2003) το οποίο επιλέχθηκε, η έρευνα πρακτικά δι-
εξάχθηκε από την εκπαιδευτικό-ερευνήτρια. Στην όλη διαδικασία, ωστό-
σο, για λόγους τριγωνοποίησης των δεδομένων, συμμετείχαν και άλλοι δύο 
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συνεργάτες-εκπαιδευτικοί. κατά τη διάρκεια της έρευνας συγκεντρώθηκαν 
πληροφορίες και από τους τρεις εκπαιδευτικούς, οι οποίοι κατέγραφαν τις 
παρατηρήσεις και τις εντυπώσεις τους μετά από κάθε διδακτική συνάντη-
ση. Έτσι, προέκυψαν τα ακόλουθα υλικά παρατήρησης: το αναλυτικό ημε-
ρολόγιο της εκπαιδευτικού-ερευνήτριας, το ημερολόγιο της συμμετέχου-
σας παρατηρήτριας και τα σχόλια (σε γραπτή μορφή ή μέσω συζητήσεων) 
του κριτικού φίλου. 

Επιπρόσθετα, στο υλικό που συγκεντρώθηκε περιλαμβάνονται και οι 
εργασίες των μαθητών, τόσο οι έντυπες (γραπτά κείμενα φύλλων εργασί-
ας, storyboards, ημερολόγια ανάγνωσης) όσο και οι ψηφιακές (πολυμεσι-
κές αφίσες, εικόνες, ηλεκτρονικά κείμενα). Ξεχωριστή θέση στο υλικό που 
συγκεντρώθηκε κατέχουν φυσικά οι συνολικά 40 ψηφιακές ιστορίες που 
δημιουργήθηκαν από τους μαθητές, οι οποίες συνιστούν βασικό αντικεί-
μενο ανάλυσης της παρούσας έρευνας. Τέλος, αξιοποιήθηκαν τα κοινωνι-
ογράμματα των μαθητών στη φάση χωρισμού των ομάδων, τα ερωτημα-
τολόγια στα οποία οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν πριν την έναρξη 
του ερευνητικού προγράμματος και οι συνεντεύξεις των μαθητών που δι-
ενεργήθηκαν μετά τη λήξη της έρευνας.

Η έρευνα-δράση διενεργήθηκε σε γενικό λύκειο του νομού Λάρισας, σε 
τρεις φάσεις (2012-2015) και συμμετείχαν συνολικά 125 μαθητές. 

κατά την πιλοτική φάση της έρευνας η ψηφιακή αφήγηση δοκιμάστη-
κε σε τρία τμήματα της Α΄ τάξης, στα οποία η διδάσκουσα - ερευνήτρια δί-
δασκε το μάθημα της Λογοτεχνίας κατά το σχολικό έτος 2012-13. Η έρευ-
να πραγματοποιήθηκε με την έναρξη του Β΄ τετραμήνου της συγκεκριμέ-
νης σχολικής χρονιάς και διήρκεσε συνολικά 6 εβδομάδες (12 διδακτικές 
ώρες). Η ψηφιακή αφήγηση εισήχθη στο μάθημα, ως μέσο παρουσίασης 
του γνωστικού αντικειμένου από την εκπαιδευτικό-ερευνήτρια και παράλ-
ληλα προτάθηκε στους μαθητές, ως εναλλακτική εκδοχή της γραπτής ομα-
δικής εργασίας που τους είχε ανατεθεί. Στόχος της πιλοτικής εφαρμογής 
ήταν η διερεύνηση των δυνατοτήτων αλλά και των περιορισμών ένταξης 
της ψηφιακής αφήγησης ως διδακτικού εργαλείου στο μάθημα της λογο-
τεχνίας και η αξιοποίηση της συγκεκριμένης εμπειρίας για την αρτιότερη 
οργάνωση της κυρίως έρευνας.

Συγκεκριμένα, η ψηφιακή αφήγηση ενσωματώθηκε στην προαναγνω-
στική φάση της διδακτικής ενότητας «Ποίηση: Παράδοση και Μοντερνι-
σμός» και ειδικότερα στο πλαίσιο της εξέτασης των λογοτεχνικών ρευμά-
των. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες, εργάστηκαν πάνω σε συγκεκριμέ-
να φύλλα εργασίας αναζητώντας πληροφορίες και πολυμεσικό υλικό (ει-
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κόνες, μουσική κ.λπ.) σχετικά με το λογοτεχνικό ρεύμα το οποίο είχαν ανα-
λάβει να διερευνήσουν και δημιούργησαν μια ψηφιακή ιστορία αξιοποιώ-
ντας αυτό το υλικό, την οποία και παρουσίασαν στην ολομέλεια της τάξης. 
Έτσι, προέκυψαν 11 πληροφοριακού τύπου ομαδικές ψηφιακές ιστορίες 
για τα λογοτεχνικά ρεύματα. 

 Η πιλοτική αυτή εφαρμογή αποδείχθηκε πολύτιμη εμπειρία για την κα-
λύτερη οργάνωση και το σχεδιασμό της κυρίως έρευνας, η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε σε δεύτερη φάση σε ένα τμήμα Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκεί-
ου, κατά το Β΄ Τετράμηνο του σχολικού έτους 2013-2014 και συγκεκριμένα 
από τις 22/01/2014 έως και τις 12/05/2014. Συνολικά διατέθηκαν 26 διδα-
κτικές ώρες, κατά μέσο όρο 2 ώρες την εβδομάδα, όπως προβλέπεται για 
το μάθημα της Λογοτεχνίας στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ Λυκείου. Τα 
μαθήματα οργανώθηκαν σε συνεχόμενα διδακτικά δίωρα, καθώς η συγκε-
κριμένη οργάνωση εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες της ομαδοσυνεργα-
τικής διδασκαλίας, αλλά και του διδακτικού σεναρίου που εφαρμόστηκε. 

Στην κυρίως έρευνα επιχειρήθηκε διεξοδικότερη ενσωμάτωση της ψη-
φιακής αφήγησης σε όλες τις φάσεις του μαθήματος. Η ψηφιακή αφήγηση 
αξιοποιήθηκε από την εκπαιδευτικό για την παρουσίαση των προτεινόμε-
νων για ανάγνωση στους μαθητές λογοτεχνικών κειμένων, ενώ οι μαθητές 
είχαν τη δυνατότητα να εμπλακούν στη δημιουργία ποικίλων ειδών ψηφι-
ακών ιστοριών, ατομικών και ομαδικών, ως εναλλακτικών των συνθετικών 
εργασιών, επιλέγοντας από μια μεγάλη γκάμα προτεινόμενων θεμάτων, τό-
σο κατά την προαναγνωστική φάση όσο και μετά τη φάση της κυρίως ανά-
γνωσης, στο πλαίσιο της διδακτικής ενότητας «Τα φύλα στη Λογοτεχνία». 
Έτσι, προέκυψαν 15 ψηφιακές ιστορίες, κυρίως ομαδικές, διαφόρων τύπων:

•	 Πληροφοριακού τύπου ψηφιακές ιστορίες, ολιγόλεπτα ντοκιμαντέρ, 
δηλαδή, πάνω σε ένα θέμα, το οποίο επέλεξαν οι μαθητές να ερευ-
νήσουν και πάνω στο οποίο τοποθετήθηκαν προσωπικά. 

•	 Ψηφιακές βιβλιοπαρουσιάσεις/βιβλιοκριτικές. 
•	 Ψηφιακές ιστορίες, οι οποίες επικεντρώνονται σε ένα στοιχείο (θέ-

μα, χαρακτήρας, αφήγηση κ.λπ.) του λογοτεχνικού κειμένου. 
•	 Ψηφιακές αφηγήσεις με βάση μια μυθοπλασία ή μια πραγματική 

ιστορία (προσωπική, οικογενειακή, ιστορική μαρτυρία κ.λπ.). 
Τέλος, κρίθηκε σκόπιμο να ακολουθήσει και μια επαναληπτική φάση 

έρευνας, καθ’ όλη τη διάρκεια της διδακτικής χρονιάς 2014-2015, κατά την 
οποία η ψηφιακή αφήγηση εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της ημιτυπικής εκ-
παίδευσης και συγκεκριμένα από τις 24/11/2014 έως και τις 4/05/2015. Το 
πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν μαθητές από την Α΄ Τάξη, είχε τίτλο 
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«κΛΙκ στη Λογοτεχνία» και συνδύαζε την ψηφιακή αφήγηση με την προ-
σέγγιση της λογοτεχνίας, τη δημιουργική γραφή και τη φιλαναγνωσία. Οι 
μαθητές διάβασαν ολοκληρωμένα λογοτεχνικά κείμενα, συγκρότησαν ανα-
γνωστικές κοινότητες, και με αφετηρία τις αναγνώσεις τους πειραματίστη-
καν με τη δημιουργική γραφή και συνέθεσαν προσωπικές ψηφιακές αφη-
γήσεις. Συνολικά διατέθηκαν 32 διδακτικές ώρες, και συγκεκριμένα 2 ώρες 
την εβδομάδα. Οι διδακτικές συναντήσεις πραγματοποιούνταν στο εργα-
στήριο πληροφορικής μετά τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος, όπως 
προβλέπεται για τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και οργανώ-
θηκαν σε συνεχόμενα διδακτικά δίωρα.

Η επαναληπτική φάση της έρευνας συνιστά μια απόπειρα ελέγχου των 
διαπιστώσεων που προέκυψαν κατά την κύρια φάση της έρευνας σχετικά 
με την κατά το δυνατό αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της ψηφιακής αφή-
γησης στο πλαίσιο της διδακτικής της λογοτεχνίας. κατά την επαναληπτι-
κή φάση επιχειρήθηκε να δοθεί κεντρικότερη θέση στην ψηφιακή αφήγη-
ση κατά την οργάνωση της διδασκαλίας. Δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στη 
διαδικασία δημιουργίας μιας ψηφιακής αφήγησης και αξιοποιήθηκαν τε-
χνικές διαμορφωτικής αξιολόγησης (κλίμακες κριτηρίων διαβαθμισμένης 
δυσκολίας-rubrics, ετεροαξιολόγηση, αυτοαξιολόγηση) για την αυτοβελ-
τίωση και τον αναστοχασμό των μαθητών σε όλα τα στάδια δημιουργίας 
μιας ψηφιακής ιστορίας. 

Σε αυτή τη φάση της έρευνας, οι μαθητές εργάστηκαν μεν σε ομάδες 
κατά την ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων της επιλογής τους, κλήθη-
καν όμως να δημιουργήσει ο καθένας μια ατομική ψηφιακή αφήγηση σε 
σχέση πάντοτε με ένα από τα λογοτεχνικά κείμενα που μελετήθηκαν κατά 
τη διάρκεια του προγράμματος. Σε κάθε στάδιο δημιουργίας της ψηφιακής 
τους αφήγησης (storyplanning, preproduction, production, postproduction & 
distribution) οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να ανατροφοδοτηθούν μέσα 
από την ετεροαξιολόγηση (peer- review) και την αυτοαξιολόγηση που πραγ-
ματοποιήθηκε στη βάση συγκεκριμένης κλίμακας διαβαθμισμένων κριτη-
ρίων (rubric), η οποία είχε διαμορφωθεί από την εκπαιδευτικό ερευνήτρια 
και η οποία είχε δοθεί στους μαθητές εξαρχής. Έτσι, προέκυψαν 14 ψηφι-
ακές ιστορίες, οι οποίες εμπλούτισαν τις κατηγορίες ψηφιακών αφηγήσε-
ων που ήδη είχαν διαμορφωθεί κατά την φάση της κυρίως έρευνας με μια 
νέα διάσταση, αυτή των ατομικών ψηφιακών αφηγήσεων, και επέτρεψαν 
την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων.
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4.ΣυΖΗΤΗΣΗ

Τα μηνύματα από τη μέχρι στιγμής επεξεργασία των δεδομένων της έρευ-
νας είναι πολύ ενθαρρυντικά. Η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να συνδυαστεί 
γόνιμα με μαθητοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας, όπως η ομαδοσυνερ-
γατική και η μέθοδος project, ευνοεί τη διεπιστημονική/διαθεματική προ-
σέγγιση και συμβάλλει στη δημιουργική ενσωμάτωση των νέων τεχνολο-
γιών. Ενισχύει τη συνεργασία, προάγει τη δημιουργικότητα και βοηθά στη 
σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία, συντελώντας στην καλλιέργεια των 
απαιτούμενων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. 

Φαίνεται ότι ενσωμάτωση της ψηφιακής αφήγησης στο μάθημα της Λο-
γοτεχνίας κινητοποιεί τη φιλαναγνωσία των μαθητών και τους βοηθά να εμ-
βαθύνουν περισσότερο στα λογοτεχνικά κείμενα. 

«Θεωρούσα τη λογοτεχνία κάτι παλιό και μουχλιασμένο. Με την 
ψηφιακή αφήγηση γίνεται πιο ενδιαφέρουσα, πιο σύγχρονη…».
 «Μου άρεσε που συνδυάσαμε τη λογοτεχνία με την ψηφιακή 
αφήγηση. Το μάθημα ήταν πιο καλό, πιο χαρούμενο -πώς να το 
πω;- πιο ελκυστικό. Ήταν πιο ωραίος τρόπος για να καταλάβω...».
«Το σκέφτηκα περισσότερο το βιβλίο... Το θέμα που επέλεξα για 
την ψηφιακή αφήγηση με έβαλε περισσότερο σε σκέψη σχετικά 
με το βιβλίο...».

Οι περισσότεροι μαθητές στις συνεντεύξεις τους σημειώνουν ότι χάρη 
στη χρήση της ψηφιακής αφήγησης η επαφή με τη λογοτεχνία έγινε πιο ελ-
κυστική και τους δημιουργήθηκαν ισχυρά κίνητρα ανάγνωσης. Η ψηφιακή 
βιβλιοπαρουσίαση που είχε ετοιμάσει η εκπαιδευτικός, η ψηφιακή αφήγη-
ση που οι ίδιοι θα αναλάμβαναν να κάνουν πάνω στο λογοτεχνικό βιβλίο 
που θα διάβαζαν, αλλά και οι ψηφιακές αφηγήσεις των συμμαθητών τους 
επισημαίνονται από τους μαθητές ως τρόποι με τους οποίους παρακινή-
θηκαν μέσω της ψηφιακής αφήγησης να διαβάσουν λογοτεχνικά βιβλία. Οι 
περισσότεροι μαθητές δηλώνουν ότι δεν θα διάβαζαν το βιβλίο αν δεν εί-
χαν δει την ψηφιακή βιβλιοπαρουσίαση, και κάποιοι μάλιστα ότι δεν θα το 
ολοκλήρωναν και πιθανότατα θα το άφηναν στη μέση αν δεν είχαν να κά-
νουν τη δική τους ψηφιακή αφήγηση πάνω στο βιβλίο που επέλεξαν. Τέ-
λος, αρκετοί είναι εκείνοι που παρακινημένοι από τις ψηφιακές αφηγήσεις 
των συμμαθητών τους διάβασαν άλλα βιβλία ή δήλωσαν ότι προτίθενται 
να τα διαβάσουν κατά τις καλοκαιρινές διακοπές.

Επιπλέον, μέσα από την ψηφιακή αφήγηση οι μαθητές έχουν την ευκαι-
ρία να παραγάγουν αυθόρμητο προσωπικό λόγο για αυθεντικές περιστά-
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σεις επικοινωνίας, να αναστοχαστούν και να εκφράσουν την υποκειμενι-
κότητά τους.

 «Αν και με δυσκόλεψε πολύ να αποτυπώσω τις απόψεις μου, για-
τί δεν είχα ξανά την ευκαιρία να κάνω ένα δικό μου κείμενο που 
να στοχεύει κάπου -στην έκθεση τα κείμενα δεν είναι προσωπικά- 
μου άρεσε που έπρεπε να τοποθετηθώ πάνω σε ένα συγκεκριμέ-
νο θέμα, να μιλήσω με τον δικό μου προσωπικό λόγο».

Παράλληλα, οι μαθητές νοηματοδοτούν πολυτροπικά τα κείμενα που 
προσεγγίζουν κατανοώντας τη δομή και τη λειτουργία και άλλων σημειω-
τικών πόρων πέραν του λόγου, αλλά και των σύγχρονων πολυμεσικών ψη-
φιακών περιβαλλόντων, καλλιεργώντας πλάι τους παραδοσιακούς γραμ-
ματισμούς, σύγχρονους πολυγραμματισμούς όπως ο οπτικοακουστικός, 
ο ψηφιακός, ο κριτικός κ.τ.λ. Αποκτούν, δηλαδή, μια πλατειά ποικιλία ανα-
γνωστικών δεξιοτήτων σχετικών όχι μόνον με το γραπτό κείμενο αλλά με 
ένα ευρύ φάσμα της πολιτισμικής παραγωγής. 

«Μου άρεσε που πειραματιστήκαμε με τις ψηφιακές αφηγήσεις. 
Ήξερα πώς να κάνω ένα βίντεο, αλλά προχώρησα πιο πολύ με το 
πρόγραμμα. κατάλαβα πως λειτουργεί η διαφήμιση, η τηλεόρα-
ση... ο τρόπος που μας χειραγωγούν.... π.χ. μια διαφήμιση παιχνι-
διού που στοχεύει στα παιδιά. Πίσω από τις εικόνες που φαίνονται 
τυχαίες και αθώες υπάρχει φοβερή επεξεργασία... Η επιλογή των 
εικόνων δεν είναι τυχαία, υπάρχει ένα νόημα πίσω από αυτές... Ή 
στην αφήγηση, το ύφος, η φωνή, ο τόνος αλλάζει. Μεταδίδεις νο-
ήματα μέσα από τη φωνή, την αλλαγή της χροιάς... Όπως και με τις 
λέξεις, υπάρχει ένα κρυμμένο νόημα. Μου άρεσε αυτή η ανάλυ-
ση που κάναμε, αυτό το ‘ξεκλείδωμα’. ‘Ξεκλειδώνεις’ και τον κόσμο 
γύρω σου... Άλλο το νόημα που εμείς παίρνουμε, άλλο οι άλλοι κι 
άλλο καμιά φορά θέλουν να καταφέρουν (εννοεί οι δημιουργοί)».

Η ψηφιακή αφήγηση ίσως αποδειχθεί τελικά ένα πολύτιμο τεχνολογικό 
όπλο στη φαρέτρα του σύγχρονου δασκάλου της Λογοτεχνίας και όχι μόνον. 

«Εγώ δε θα άλλαζα τίποτα στο πρόγραμμα, θα άλλαζα το μάθημα στο 
σχολείο... Το μάθημα να αλλάξουμε, να κάνουμε έτσι και άλλα μαθήματα, 
τη γλώσσα, την ιστορία, την πολιτική παιδεία, τα αγγλικά.... Όλα!». 
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AbstrAct

This paper presents the first results of an action research that implemented 
Digital Storytelling in the teaching of the subject of Literature. Drawing 
from the theoretical context of Multiliteracies, of 21st century skills & ICT 
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implementation in the classroom, and on the theoretical basis of the 
Literature Teaching Research Group that re-examines Literature Teaching 
through the fruitful combination of Cultural Studies, Critical Pedagogy & 
Reader Response Theories, the current study argues that Digital Storytelling 
is a very promising learning tool for the Language Arts Classroom.
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προάγοντας την κοινωνική δικαιοσύνη: 
μια διαφορετική προσέγγιση μέσα 

από τη λογοτεχνία

Ελένη Δαμιανίδου, Ελένη Φτιάκα

ΕΙΣΑΓωΓΗ

Το σχολείο έκτοτε θεωρείτο ένας ιδιαίτερα σημαντικός θεσμός για τη δημι-
ουργία ενεργών πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας. Γι’ αυ-
τό το λόγο εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε την παροχή ποιοτικής 
εκπαίδευσης ως προτεραιότητα για την επιτυχία της στρατηγικής «Ευρώ-
πη 2020», με την οποία επιδιώκεται η δημιουργία της έξυπνης, βιώσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης (European Community Commission, 
2007). Παρά τη δυνατότητα του σχολείου όμως να αναπτύξει τη δημοκρα-
τική πολιτότητα και να συμβάλλει στην άρση των προκαταλήψεων και του 
ρατσισμού (Lawton, Cairns & Gardner, 2000∙ McCowan, 2009), η έμφαση σή-
μερα βρίσκεται στην αναπαραγωγή και καλλιέργεια της επίσημης γνώσης, 
μέσα από μια αποταμιευτική διαδικασία. Στα πλαίσια αυτά, οι εκπαιδευτι-
κοί, ως οι εντολοδόχοι της μετάδοσης γνώσεων, καταθέτουν πληροφορίες 
σε παθητικούς μαθητές ούτως ώστε να τους προετοιμάσουν για να εντα-
χθούν αδιαμαρτύρητα στην κοινωνική ιεραρχία (Freire, 1970). Ως αποτέλε-
σμα, τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα κατάληξαν να έχουν μια νεοφι-
λελεύθερη αποστολή οικονομικής φύσης που εξυπηρετεί τις ανάγκες της 
αγοράς (Kazamias & Roussakis, 2003). 

κατ’ επέκταση το σχολείο καλλιεργεί πλέον τον ατομικισμό, φαλκιδεύο-
ντας τη συλλογική ευθύνη για τις περιθωριοποιημένες και ευάλωτες ομά-
δες. Έτσι ο αποκλεισμός και η περιθωριοποίηση θεμελιώνονται και διαιω-
νίζονται μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, τα αναλυτικά πρόγραμμα 
και την καθημερινή διδακτική πρακτική (Angus, 2012∙ Greve, 2009). Στα 
πλαίσια αυτά αναφύονται τα ακόλουθα ερωτήματα: ποιος είναι ο ρόλος των 
σύγχρονων εκπαιδευτικών; Μήπως υπάρχει κάποιος τρόπος να εφαρμοστεί 
μια χειραφετική παιδαγωγική που να συντελεί στην υλοποίηση της δίκαι-
ης κοινωνίας που σέβεται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζει τις ίσες ευ-
καιρίες για όλα τα μέλη της; Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε τα ερω-
τήματα αυτά στη συνέχεια.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤωΝ ΕΚπΑΙΔΕυΤΙΚωΝ ΣΗΜΕΡΑ

Επειδή το εκπαιδευτικό σύστημα εξυπηρετεί την αναπαραγωγή της κοινω-
νικής ιεραρχίας και την ισχυροποίηση των δυνάμεων εξουσίας, μέσα από 
τη μεταφορά της επίσημης γνώσης και την αδρανοποίηση των πιο αδύνα-
μων και θεωρούμενων ως μη παραγωγικών ατόμων, σε όλη αυτή τη διαδι-
κασία του αποκλεισμού, το σύγχρονο σχολείο φαίνεται να έχει πρωταγωνι-
στικό ρόλο (Apple, 2000˙ Giroux, 2004, 2011). Συνεργός φαίνεται να είναι –
συνήθως χωρίς να το συνειδητοποιεί– ο εκπαιδευτικός, ο οποίος δέχεται πι-
έσεις από το συγκεντρωτικό και απρόσωπο εκπαιδευτικό σύστημα και τη νε-
οφιλελεύθερη κοινωνία να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς εργα-
σίας για δημιουργία παραγωγικού και πειθήνιου εργατικού δυναμικού (Gir-
oux, 2004, 2011˙ McLaren, 2010). 

Ως αποτέλεσμα των πιέσεων αυτών και όντας απομονωμένος σε κυψε-
λοειδείς δομές μιας κοινωνικά κατασκευασμένης και παγιωμένης στερεότυ-
πης αντίληψης για την αναπηρία από την οποία δυσκολεύεται να απαλλαγεί, 
καθώς και απογυμνωμένος από την αναγκαία κατάρτιση και την παιδαγωγι-
κή του δεξιότητα, ο εκπαιδευτικός φαίνεται να είναι αδύναμος να χειριστεί 
τη διαφορετικότητα και να λειτουργήσει χειραφετικά (Συμεωνίδου & Φτιάκα, 
2012). Επομένως τίθεται ακόμα ένα νέο ερώτημα: πώς μπορούμε να αλλάξου-
με αυτό το σκηνικό και να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο του εκπαιδευτικού;

πΡΟΣ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ πΑΙΔΑΓωΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΣυΝΑΙΣΘΗΣΗΣ

Παρά τις πιέσεις, αν ο εκπαιδευτικός καταστεί ικανός να εντοπίσει και να ανα-
γνωρίσει τις πρακτικές αποκλεισμού ασκώντας κριτική παιδαγωγική, τότε 
μπορεί και να αποτελέσει τελικά το άτομο-κλειδί για την εξάλειψή τους. Μέ-
σα από την υιοθέτηση κριτικής στάσης, ο εκπαιδευτικός μπορεί να απελευ-
θερωθεί από τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις, πρώτα ο ίδιος, και ακο-
λούθως να απελευθερώσει τους μαθητές του, ώστε η τάξη του να σκέφτε-
ται και να ενεργεί με βάση τις αρχές της δικαιοσύνης (Freire, 2004). Με αυτόν 
τον τρόπο, ο εκπαιδευτικός μπορεί να «ομορφύνει» την ανθρώπινη παρου-
σία στον κόσμο, αφού καλλιεργεί την κριτική ικανότητα, το σεβασμό και τη 
δημοκρατική πολιτότητα, ενώ συντελεί στην απόκτηση σφαιρικής κατανό-
ησης της πραγματικότητας και στη θεμελίωση ενός σχολείου που λειτουργεί 
ως κοινότητα μάθησης, καθώς και μιας κοινωνίας που αγκαλιάζει τη διαφο-
ρετικότητα και αγωνίζεται για την απονομή κοινωνικής δικαιοσύνης (Freire, 
2004˙ Giroux, 2004, 2011˙ McLaren, 2010).
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Βέβαια, για να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα καλύτερο και πιο δί-
καιο κόσμο, οι μαθητές πρέπει να έχουν την ικανότητα να καταλαβαίνουν 
τα συναισθήματα των άλλων, να εκτιμούν τις προσωπικές εμπειρίες και να 
παρατηρούν τις δράσεις και τις επιλογές από ποικίλες οπτικές γωνίες (Lim, 
Moriarti & Huthwaite, 2011∙ Volk, 2012). Πρέπει δηλαδή να έχουν ενσυναί-
σθηση, η οποία θεωρείται ως απαραίτητο συστατικό για επιτυχείς υπο-
στηρικτικές σχέσεις, βελτιωμένη επικοινωνία, καταπολέμηση της προκα-
τάληψης, καλύτερη αντίληψη των καταστάσεων και ακριβέστερη αξιολό-
γηση των πράξεων και των συνεπειών τους (Cunico et al., 2012∙ Gair, 2012∙ 
Lazarakou, 2008∙ Lee & Shemilt, 2011). 

Δεδομένου λοιπόν ότι η κριτική παιδαγωγική έχει να κάμει με την κατα-
νόηση των περιθωριοποιημένων, την ανάπτυξη εγρήγορσης, την αναγνώ-
ριση της καταπίεσης και την ενδυνάμωση της φωνής των λιγότερων ισχυ-
ρών (Giroux, 2011∙ MacLaren, 2010), προκύπτει ότι η ανάπτυξη ενσυναίσθη-
σης αποτελεί ένα βασικό συστατικό της κριτικής παιδαγωγικής. Πώς όμως 
μπορούμε να καλλιεργήσουμε την ενσυναίσθηση στους μαθητές μας ού-
τως ώστε να τους ωθήσουμε προς τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου κόσμου, 
χωρίς καταπιέσεις; 

ΚΑΛΛΙΕΡΓωΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΣυΝΑΙΣΘΗΣΗ

Με βάση τα αποτελέσματα προηγούμενης έρευνας μεγάλης κλίμακας σχε-
τικά με το ρόλο των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της κύ-
πρου, η οποία διεξήχθη με αντιπροσωπευτικό δείγμα 536 συμμετεχόντων, 
αποφασίσαμε να διερευνήσουμε περαιτέρω πώς τα ευρήματά μας θα μπο-
ρούσαν να μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε μια στρατηγική για να καλλι-
εργήσουμε την ενσυναίσθηση. Όπως είχε βρεθεί στην αρχική μας έρευνα, 
οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της κύπρου πιστεύουν ότι 
το εκπαιδευτικό σύστημα της κύπρου δεν επιτρέπει πρωτοβουλίες (66.9%) 
και ότι είναι δυσλειτουργικό (63.2%). Παράλληλα, πέραν των μισών παραδέ-
χονται ότι πάντα ακολουθούν πιστά το αναλυτικό πρόγραμμα (50.9%). Πα-
ρόλα αυτά, πίσω από την απογοητευτική εικόνα της καταπίεσης και της σι-
ωπής, βρήκαμε ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο για αντίσταση, αφού σε αντί-
θεση με τις υποθέσεις μας, οι κύπριοι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης δηλώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αλλάξουν τις από-
ψεις και τις πεποιθήσεις των μαθητών τους αν το προσπαθήσουν συστη-
ματικά (74.5%). Επομένως, όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα της έρευ-
νας, οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη 
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θέση ισχύος που έχουν για να καλλιεργήσουν αξίας που συμβάλλουν στη 
δημιουργία μιας πιο δίκαιας και ίσης κοινωνίας. 

Για να καταλάβουμε καλύτερα πώς θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε το 
κατάλληλο χειραφετικό σχέδιο μαθήματος με δραστηριότητες που εύκο-
λα οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να υλοποιήσουν αφενός και αφετέρου 
θα ήταν σύμφωνες με το αναλυτικό πρόγραμμα, αποφασίσαμε να πάρου-
με συνεντεύξεις από 21 εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για 
να επιλέξουμε το δείγμα χρησιμοποιήσαμε δειγματοληψία χιονοστιβάδας. 
Όπως αποκάλυψαν οι συνεντευξιασθέντες, παρά τους περιορισμούς του 
αναλυτικού προγράμματος, πάντα προσπαθούν να καλλιεργήσουν την κρι-
τική σκέψη στους μαθητές τους. Για να επιτύχουν αυτό το στόχο, χρησιμο-
ποιούν συνήθως χειραφετικό διδακτικό υλικό κατά τη διδασκαλία τους. Βέ-
βαια, οι συνεντευξιασθέντες δήλωσαν επίσης ότι παρά την επιθυμία τους 
να εισάγουν τέτοιο υλικό, δυσκολεύονται να βρουν πηγές, αφού προσεγ-
γίσεις κριτικής παιδαγωγικής, καθώς και τα ανάλογα χειραφετικά κείμενα 
δεν συμπεριλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα. 

Ως εκ τούτου, αποφασίσαμε να παράξουμε υλικό, το οποίο όχι μόνο θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο μάθημα της Λογοτεχνίας, αλλά θα ήταν 
επίσης σύμφωνο μα αυτά που προτείνει το αναλυτικό πρόγραμμα. Οι συμ-
μετέχοντες πρότειναν την ενότητα «Εγώ και οι άλλοι», η οποία κατά τη γνώ-
μη τους έχρηζε βελτίωσης, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει θέματα διαφο-
ρετικότητας και τονίζει τη σπουδαιότητα της ενσυναίσθησης. Έτσι, αποφα-
σίσαμε να αναπτύξουμε μια κριτική παιδαγωγική της ενσυναίσθησης, ως 
μια στρατηγική για χειραφέτηση και κοινωνική δικαιοσύνη, σε τρία βήμα-
τα, κατά τα οποία δίνεται έμφαση στη συνεχή διαντίδραση και επικοινωνία 
μαθητών-εκπαιδευτικού, στην ενεργητική ακρόαση και στην εναλλαγή των 
ρόλων. Με αυτό τον τρόπο θεωρούμε ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι 
μαθητές, θα αναπτύξουν ενσυναίσθηση για τους άλλους.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤωΝ ΤΡΙωΝ ΒΗΜΑΤωΝ

κατά το πρώτο στάδιο της κριτικής παιδαγωγικής της ενσυναίσθησης, ο εκ-
παιδευτικός προσπαθεί να κατανοήσει την οπτική γωνιά των μαθητών του 
και να εξοικειωθεί με τις προσωπικές εμπειρίες. Στα πλαίσια αυτά, ο εκπαι-
δευτικός γίνεται ο ίδιος μαθητής και ενεργητικός ακροατής, ούτως ώστε να 
επιτρέψει στους μαθητές του να τον διδάξουν για τη ζωή από μια διαφο-
ρετική οπτική, μέσα από την εναλλαγή ρόλων με τους μαθητές του. Σύμ-
φωνα με τους Cawthon, Dawson και Ihorn (2011), η χρήση τεχνικών δρά-
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ματος, όπως είναι τα διαδραστικά παιχνίδια, η υπόδηση ρόλων και η μίμη-
ση, συνδέονται με τη δέσμευση του μαθητή, ο οποίος σε τέτοιες περιπτώ-
σεις συμμετέχει ενεργά σε δραστηριότητες που τον ενθαρρύνουν να χρη-
σιμοποιήσει προηγούμενη γνώση και εμπειρίες, να σκεφτεί κριτικά και να 
εφαρμόσει αυτό που έχει μάθει στην καθημερινή του ζωή. 

Τέτοιες δραστηριότητες που αντικατοπτρίζουν τις βασικές αρχές της κρι-
τικής παιδαγωγικής για αμφισβήτηση της επίσημης γνώσης είναι οι ακό-
λουθες:

•	 Ένας μαθητής αναλαμβάνει το ρόλο ενός ατόμου που προέρχεται 
από μια περιθωριοποιημένη και καταπιεσμένη ομάδα (κατά προτί-
μηση τη δική του) και διηγείται τις εμπειρίες του, ενώ ο εκπαιδευτι-
κός και οι μαθητές αναλαμβάνουν το ρόλο του ακροατή και του συ-
νεντευξιαστή (DiCamillo & Gradwell, 2013). 

•	 Η τάξη χωρίζεται σε δύο ομάδες μαθητών που εκπροσωπούν μια 
ισχυρή και μια λιγότερη ισχυρή ομάδα (π.χ. μαθητές χωρίς και με 
αναπηρία). Στη συνέχεια προσποιούνται ότι κάνουν δημόσια συζή-
τηση, η οποία πρέπει να σχετίζεται με στερεότυπες ιδέες και προ-
βληματικές καταστάσεις (π.χ. απουσία ίσων ευκαιριών στην εκπαί-
δευση), ενώ ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το ρόλο του συντονιστή 
(Lazarakou, 2008). 

•	 Με βάση τη χειρότερη ή καλύτερη εμπειρία τους, οι μαθητές παί-
ζουν το ρόλο του «ειδικού» σε θέματα καταπίεσης, όπως είναι για 
παράδειγμα ο ρατσισμός, και διδάσκουν την τάξη, ενώ ο εκπαιδευ-
τικός και οι υπόλοιποι μαθητές γίνονται οι εκπαιδευόμενοι και οι 
κριτικοί παρατηρητές. Εναλλακτικά, οι μαθητές ετοιμάζουν και πα-
ρουσιάζουν στην τάξη ένα λεύκωμα με προσωπικές φωτογραφίες 
και αυτοβιογραφικό υλικό, σχετικό με το θέμα-στόχο. Όπως υπο-
στηρίζουν οι Wissman και Wiseman (2011), το να μοιράζεται κανείς 
εμπειρίες και τραυματικά γεγονότα σχετίζεται με βαθύτερες και πιο 
συνεργατικές σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της κοινότητας της τάξης.

•	 Αν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι μαθητές μπορούν να δημι-
ουργήσουν εικονικές φιγούρες, οι οποίες να έχουν προδιαγεγραμ-
μένα δημογραφικά χαρακτηριστικά και περιβάλλον ζωής. Με αυτό 
τον τρόπο οι μαθητές παίρνουν στα χέρια τους την δική τους μάθη-
ση, αντιλαμβάνονται καλύτερα την πραγματικότητα και ενστερνίζο-
νται θεμελιακές αξίας της εκπαίδευσης για ελευθερία (Volk, 2012). 

Όταν τα κανάλια επικοινωνίας διανοιχτούν και οι μαθητές αισθάνονται 
εμπιστοσύνη, καθώς και ότι μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους και τα 
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αισθήματά τους χωρίς να επικριθούν, ο εκπαιδευτικός προχωρά στο δεύ-
τερο βήμα, κατά το οποίο παρουσιάζει υλικό σχετικό με τις εμπειρίες των 
μαθητών αφενός και αφετέρου με θέματα καταπίεσης και χειραφέτησης. 
Όπως βρέθηκε από τους Ren και Crick (2013), όταν η μάθηση σχετίζεται με 
προσωπικές αξίες, στάσεις και ταυτότητες, τότε το αποτέλεσμα είναι η εν-
δυνάμωση και η καλύτερη μάθηση. Αφού λοιπόν ο εκπαιδευτικός έχει μπει 
πια στη θέση των μαθητών του μέσα από τις πιο πάνω δραστηριότητες, τό-
τε μπορεί σε αυτό το στάδιο να κατανοήσει τους φόβους και τις ανησυχί-
ες τους. Έτσι είναι σε θέση να διαλέξει το πιο κατάλληλο εκπαιδευτικό υλι-
κό για να διευκολύνει τους μαθητές του να οργανώσουν, να ανασυνθέσουν 
την προηγούμενη και τη νέα γνώση, να εμβαθύνουν και να ξεκινήσουν την 
κριτική ανάλυση (Jones & Clark, 2007). 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Για να μπορέσει να έχει θετικά αποτελέσματα η στρατηγική της κριτικής 
παιδαγωγικής της ενσυναίσθησης πρέπει ο εκπαιδευτικός να χρησιμο-
ποιεί τα κατάλληλα διδακτικά εργαλεία, ξεκινώντας πρώτα από τις ερω-
τήσεις. Μέσα από την χρήση στοχευμένων ερωτήσεων ο εκπαιδευτικός 
μπορεί να δώσει το έναυσμα για συζητήσεις, να παρακινήσει τους μαθητές 
του να διερευνήσουν το θέμα προς μελέτη και να προωθήσει την κριτική 
σκέψη (Tofade, Elsner & Haines, 2013∙ Qatipi, 2011). Σημαντικό θεωρείται 
επίσης ο εκπαιδευτικός να ενθαρρύνει τους μαθητές τους να ανατρέξουν 
στην ιστορία και να υψώσουν τη φωνή τους, ούτως ώστε να απελευθε-
ρωθούν από τις δοσμένες ιστορίες και τις προκατασκευασμένες ιστορίες. 
Με αυτό τον τρόπο ενδυναμώνονται για να δημιουργήσουν ένα καλύτερο 
μέλλον και μια διαφορετική κοινωνία που απαρτίζεται από πληροφορη-
μένους, δημοκρατικούς και ενεργούς πολίτες (Giroux, 2004, 2010, 2011).

Άλλα διδακτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι η 
ανάλυση κειμένων και πινάκων. Σύμφωνα με τον Christensen (2000), η 
ανάγνωση κειμένων μπορεί να έχει χειραφετική επίδραση στους μαθητές, 
ενώ όπως βρέθηκε από τις Symeonidou και Damianidou (2013), η λογο-
τεχνία μπορεί να αξιοποιηθεί διδακτικά για να διευκολύνει την ανάπτυξη 
ενσυναίσθησης και κατανόησης για τον άλλο, ως χαρακτηριστικό δημο-
κρατικής πολιτότητας. κατά την ανάλυση των κειμένων βέβαια πρέπει, 
εκτός από λογοτεχνικές, να χρησιμοποιηθούν και ερωτήσεις που παρα-
πέμπουν τους μαθητές να κάμουν τις ακόλουθες συνδέσεις (Kalogirou & 
Malafantis, 2012):
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•	 κείμενο – εαυτός: ο αναγνώστης κάνει προσωπικό το κείμενο αφού 
το συνδέσει με τις προσωπικές του εμπειρίες.

•	 κείμενο – κόσμος: ο αναγνώστης συνδέει το κείμενο με τις κοινωνι-
κές, ιστορικές και πολιτισμικές εμπειρίες του κόσμου.

•	 κείμενο – κείμενα: γίνονται συνδέσεις με άλλα κείμενα και συγκεί-
μενα.

Για παράδειγμα στο δεύτερο στάδιο της προτεινόμενης στρατηγικής 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ποίημα «Τείχη» του κ. Π. καβάφη:

Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ 
μεγάλα κ’ υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη. 

 
και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ. 

Άλλο δεν σκέπτομαι: τον νουν μου τρώγει αυτή η τύχη∙ 
 

διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχον. 
A όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω. 

 
Aλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον. 
Aνεπαισθήτως μ’ έκλεισαν από τον κόσμον έξω.

κατά την επεξεργασία του πιο πάνω ποιήματος, ο εκπαιδευτικός μπορεί 
να περιλάβει ερωτήσεις όπως:

•	 κείμενο – εαυτός: Υπάρχουν καθόλου τείχη γύρω ΣΟΥ; Ποιος είναι 
ο χτίστης που τα έχει χτίσει;

•	 κείμενο – κόσμος: Πώς η κοινωνία χτίζει τείχη γύρω από τους αν-
θρώπους; Ποιοι είναι συνήθως εκείνοι που κλείνονται «ανεπαισθή-
τως από τον κόσμον έξω» στη δική σου κουλτούρα/ένα συγκεκρι-
μένο ιστορικό συγκείμενο/στην κοινωνία σου/κάποια άλλη κοινω-
νία; Σε ποια άλλη περίπτωση οι άνθρωποι μπορεί απλά να «κάθο-
νται και να απελπίζονται»;

•	 κείμενο – κείμενα: Πώς το άτομο στο ποίημα του καβάφη συνδέεται 
με τα άτομα στο ποίημα “Canto General” του Pablo Neruda;

Εναλλακτικά, ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει αντί για κείμε-
νο ένα πίνακα ή εικόνα, τα οποία θεωρούνται ότι μπορούν να διδάξουν αξί-
ες όπως η ενσυναίσθηση και η κατανόηση, να προωθήσουν την κριτική πα-
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ρατήρηση και να ενθαρρύνουν εποικοδομητικές συζητήσεις και ανταλλαγή 
σκέψεων, ούτως ώστε να δημιουργηθεί νόημα (Inwood, 2010∙ LeCompte & 
Bauml, 2012∙ Phillips & Fragoulis, 2012). Βέβαια για να επιτευχθούν οι στό-
χοι αυτοί, πρέπει ο πίνακας να αναφέρεται σε οικείες καταστάσεις, ούτως 
οι μαθητές να ενεργοποιήσουν, να αμφισβητήσουν και να ανασυνθέσουν 
την προσωπική εμπειρία (Lazarakou, 2008). 

Παρά τα θετικά χειραφετικά αποτελέσματα για τους μαθητές που απορ-
ρέουν από την ανάπτυξη κριτικής σκέψης μέσα από κείμενα και πίνακας, 
δεν είναι αρκετό τα αποτελέσματα αυτά να παραμείνουν εντός της τάξης 
μόνο. Επομένως, ως τρίτο βήμα της στρατηγικής, προτρέπονται οι μαθητές 
να μεταδώσουν τα ευρήματά τους και τις σκέψεις σε όλη τη σχολική κοινό-
τητα και τον έξω κόσμο, ούτως ώστε να επέλθει η αλλαγή (Cawthon et al., 
2011). Τέτοιες δραστηριότητες περιλαμβάνουν παρουσιάσεις μικρών εργα-
σιών και αυτοβιογραφικού υλικού σε σχολικές εκθέσεις και συνέδρια, έκ-
δοση σχολικής εφημερίδας, σχεδιασμό ιστοσελίδας και διασπορά της γνώ-
σης μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. 

ΣυΜπΕΡΑΣΜΑ

Συμπερασματικά, στους δύσκολους καιρούς της καταπίεσης, της περιθωρι-
οποίησης και του αποκλεισμού, η παιδαγωγική έχει εξελιχτεί σε μια πολύ-
πλοκη εμπειρία με πολλές προεκτάσεις (Saevi & Eilifsen, 2008). Παρόλα αυ-
τά, αν οι εκπαιδευτικοί υιοθετήσουν μια κριτική παιδαγωγική της ενσυναί-
σθησης και προσθέσουν στη διδασκαλία τους υλικό σχετικό με τις εμπειρί-
ες των μαθητών τους, τότε μια πιο δίκαιη και αληθινή προσέγγιση της γνώ-
σης προκύπτει, καθιστώντας έτσι το Σχολείο θεματοφύλακα της κοινωνι-
κής δικαιοσύνης (Cawthon et al., 2011). 
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a teaching program in line with critical pedagogy. Within this framework we 
designed a three-step teaching strategy. Our main axes were: continuous 
interaction between the teacher and the students, active listening and role 
interchange, aiming at developing empathy, as a prerequisite for realizing 
the oppression and the infringement of social justice. During the second 
step, we proposed the preparation and elaboration of teaching material 
related to the students’ experiences. At the final step, teachers should 
encourage students to disseminate the knowledge that they have gained, 
through social media, so as to contribute to a better future and a fairer 
society. 
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Βελτιώνοντας τη διδασκαλία του μαθήματος 
της λογοτεχνίας στο λύκειο: η περίπτωση 

της προσέγγισης Lesson study (Ls)

Μαρία Δάρρα, Ευρυδίκη – Μαρία Κανελλοπούλου

1.ΕΙΣΑΓωΓΗ

Η εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων, αποτελεί σημαντικό πα-
ράγοντα για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η απελευθέρωση 
των εκπαιδευτικών από την απομόνωση της αίθουσας και η προώθηση της 
συνεργασίας και της επαγγελματικής τους ανέλιξης εντός της σχολικής μονά-
δας, καθώς και η βελτίωση της γνώσης των μαθητών, αποτελούν τα βασικά χα-
ρακτηριστικά του Lesson Study (Μελέτη Μαθήματος) (Ρεκαλίδου, 2012: 101). 

Πιο συγκεκριμένα, από τη διερεύνηση και μελέτη της σχετικής βιβλιογρα-
φίας αναφορικά με τη σπουδαιότητα της αξιοποίησης του LS στην αναβάθμι-
ση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου προκύπτει ότι:

•	 Το LS οικοδομεί τις διαπροσωπικές σχέσεις και υποκινεί τους εκπαιδευ-
τικούς στην επαγγελματική τους εξέλιξη και στη βελτίωση της απόδο-
σής τους, η οποία αντανακλάται στις επιδόσεις των μαθητών (Doig, & 
Groves, 2011: 90). 

•	 Η επαγγελματική ανάπτυξη συνδέεται άμεσα με την ενδοσχολική συ-
νεργασία των εκπαιδευτικών η οποία λειτουργεί ως μια μορφή αυτοε-
πιμόρφωσή τους (Παπαναούμ, 2005: 83).

•	 Το LS μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία και στην Ελλάδα, καθώς αποτε-
λεί την πιο αποτελεσματική και ευρέως διαδεδομένη μορφή επιμόρφω-
σης σε άλλες χώρες. καλλιεργεί τη συλλογικότητα και την πλήρη αφο-
μοίωση καινοτόμων θεωρητικών και πρακτικών διδακτικών εφαρμο-
γών. Επίσης, η αυτονομία που παρέχει στους εκπαιδευτικούς, καθώς 
και ο χρόνος και ο τρόπος υλοποίησής του, το καθιστούν ως μια από 
τις πιο κατάλληλες μορφές ενδοσχολικής επιμόρφωσης (Ντρενογιάν-
νη, & Πριμεράκης, 2008: 169-170). 

•	 Η επιτυχία του LS αποδίδεται στη δικτύωση των ομάδων των εκπαι-
δευτικών που το υλοποιούν, καθώς και στην κοινοποίηση των αποτε-
λεσμάτων σε άλλες ομάδες του δικτύου του LS με τη δημοσίευση των 
συμπερασμάτων τους (Chokshi, & Fernandez, 2005: 675).
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•	 Το LS, εκτός από τα πλεονεκτήματα που διαθέτει, παρουσιάζει και μερι-
κές δυσχέρειες κατά την υλοποίησή του, όπως η έλλειψη χρόνου για συ-
νεργασία με συναδέλφους και ο φόβος έκθεσης στα μέλη της ομάδας 
και της επακόλουθης κριτικής τους (Lenski, Caskey, & Anfara, 2009: 52).

 Από τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη: α. ότι στο πλαίσιο του σχεδι-
ασμού και των εφαρμογών της προσέγγισης Lesson Study (LS) στη σχολική 
πραγματικότητα, ενισχύονται η συνεργασία και η ανατροφοδότηση μεταξύ 
των εκπαιδευτικών με σκοπό τη βελτίωση της διδακτικής και μαθησιακής δι-
αδικασίας και την επαγγελματική τους ανάπτυξη, και β. την έλλειψη σχετικών 
ερευνών στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, γίνεται αντιληπτό ότι η 
πιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς της LS στη σχολική τάξη αποκτά ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον. Αυτός είναι και ο σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας. 

2.Η ΒΕΛΤΙωΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟυ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕ-
ΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΛυΚΕΙΟ ΜΕΣω ΤΗΣ πΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LessOn stuDy: ΘΕω-
ΡΗΤΙΚΗ πΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Το LS είναι μια καινοτόμος διαδικασία μάθησης μαθητών αλλά και εκπαι-
δευτικών, η οποία πρωτοεμφανίστηκε στην Ιαπωνία. 

Για την υλοποίησή του οι εκπαιδευτικοί αφιερώνουν 10-15 ώρες κατα-
νεμημένες σε 3-4 εβδομάδες (Fernandez, 2002: 394) και, όπως φαίνεται στο 
παρακάτω διάγραμμα, περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

Σχήμα 1: Φάσεις Lesson Study, (προσαρμογή από Stepanek, et al., 2007:3).
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Στο στάδιο του καθορισμού στόχων, εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότη-
τας σε μια σχολική μονάδα, συγκροτούν μια ομάδα 3-6 ατόμων και καθορί-
ζουν τους στόχους που επιδιώκουν να κατακτήσουν οι μαθητές τους. Αναζη-
τούν ένα σημαντικό θέμα για τους μαθητές το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέ-
ρον ή μαθησιακή δυσκολία. Διερευνούν, μέσω του καταιγισμού ιδεών, στο 
πλαίσιο ενός γόνιμου διαλόγου, τις στρατηγικές και τις μεθόδους διδασκαλί-
ας που θα κατευθύνουν τους μαθητές τους στην κατάκτηση της γνώσης του 
συγκεκριμένου θέματος. To μάθημα αυτό θα υλοποιήσει τους επιδιωκόμε-
νους στόχους, για τη μάθηση και την ανάπτυξη των μαθητών και ειδικότερα 
η έμφαση δίνεται όχι στο τί θα μάθουν, αλλά κυρίως πώς θα μάθουν (Ρεκαλί-
δου, 2012: 103). Στο σχεδιασμό του μαθήματος, οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν 
μια ενότητα από τη διδακτέα ύλη, που σχετίζεται άμεσα με το θέμα αυτό, και 
συνεργατικά σχεδιάζουν λεπτομερώς ένα ερευνητικό μάθημα προβλέποντας 
τις αναμενόμενες ερωτήσεις-απορίες των μαθητών τους (Stepanek, Appel, 
Leong, Mangan, & Mitchell, 2007: 2). Το μάθημα θα διδάξει ένα μέλος της 
ομάδας, και τα υπόλοιπα θα παρατηρήσουν και θα συλλέξουν δεδομένα 
για τη διδασκαλία και την κατάκτηση της γνώσης από τους μαθητές (Shaun, 
2014: 116). Με βάση τα δεδομένα αυτά, η ομάδα προβαίνει στην αξιολόγη-
ση-ανατροφοδότηση του ερευνητικού μαθήματος, χωρίς να ασκεί κριτική 
στο διδάσκοντα, και αν κριθεί απαραίτητη, υλοποιείται η επαναδιδασκαλία 
του μαθήματος σε ένα άλλο τμήμα από ένα άλλο μέλος της ομάδας (Ρεκαλί-
δου, 2012: 105). Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας, γίνεται ο αναστοχασμός 
του ερευνητικού μαθήματος, διαμορφώνονται και κοινοποιούνται τα τε-
λικά αποτελέσματα (Hiebert, Gallimore, & Stigler, 2002: 7). Τα συμπεράσμα-
τα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν από άλλες ομά-
δες εκπαιδευτικών, που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν το LS. 

Από την παρουσίαση του LS προκύπτει, ότι διαθέτει αρκετά πλεονεκτή-
ματα, τα οποία βελτιώνουν τη μαθησιακή διεργασία, αλλά και ορισμένες δυ-
σκολίες, που δυσχεραίνουν τη γενικευμένη εφαρμογή του.

 Ένα θετικό χαρακτηριστικό του LS είναι η υποστήριξη της συνεχιζόμενης 
μάθησης μαθητών και εκπαιδευτικών, μέσω της αξιολόγησης της ερευνητι-
κής διδασκαλίας. Το LS συμβάλλει στην ανάπτυξη και καλλιέργεια της κριτι-
κής σκέψης των μαθητών, με τη συμβολή της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου, 
καθώς και των εκπαιδευτικών, οι οποίοι εστιάζουν περισσότερο στον τρόπο 
σκέψης των μαθητών (Stepanek, et al., 2007: 58). Οι τελευταίοι συμμετέχουν 
πιο ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία μέσω της ομαδικής εργασίας, ανα-
πτύσσοντας σημαντικές δεξιότητες που βελτιώνουν τις σχολικές τους επι-
δόσεις (Darling–Hammond, & Richardson, 2009: 46).
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Η μάθηση των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του LS απορρέει από την πα-
ρατήρηση του τρόπου διδασκαλίας ενός εκπαιδευτικού, ο οποίος δε διστά-
ζει να εκτεθεί σε συναδέλφους του (Cerbin, & Kopp, 2006: 250). καθώς, δεν 
υπάρχει ιεραρχική σχέση ανάμεσα στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, 
αλλά αμοιβαίες σχέσεις συνεργασίας και επικοινωνίας, το LS καθοδηγείται 
από τους ίδιους. Οι διδάσκοντες, παράλληλα με την προώθηση της επαγγελ-
ματικής τους γνώσης, επιδρούν θετικά στην κουλτούρα της σχολικής μονά-
δας. Με την καλλιέργεια της συνεργασίας, της συλλογικότητας και της συ-
ναδελφικότητας (Lewis, & Hurd, 2011: 7- 9) και όχι του ατομικισμού και του 
ανταγωνισμού, δημιουργείται ένα καλύτερο, φιλικότερο και πιο αποτελε-
σματικό εργασιακό περιβάλλον. Επίσης, επιτυγχάνονται καλύτερα μαθησι-
ακά αποτελέσματα από τους μαθητές (Berry, Daughtrey, & Wieder, 2009: 2). 

Μια άλλη σημαντική ιδιότητα του LS αποτελεί η ύπαρξη του ερευνητι-
κού μαθήματος. Για τη διεξαγωγή του, οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν ελεύ-
θερα τις απόψεις τους και διαμορφώνουν συνεργατικά όλοι μαζί μια κοινή 
βάση αντιλήψεων για τη διδασκαλία του (Lewis, & Hurd, 2011: 6). Οι διδά-
σκοντες για το σχεδιασμό του μαθήματος αναλύουν τον τρόπο σκέψης των 
μαθητών και συναποφασίζουν τις κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους δι-
δασκαλίας του. Οι ιδέες τους δοκιμάζονται στην πράξη, ελέγχονται και υι-
οθετούνται, απορρίπτονται ή τροποποιούνται. Η διαδικασία αυτή, παρακι-
νεί τους εκπαιδευτικούς να βελτιώνουν τον τρόπο διδασκαλίας τους, ανα-
λαμβάνοντας δημιουργικές πρωτοβουλίες, οι οποίες τους υποκινούν προς 
τη συνεχή βελτίωσή τους. Στo LS οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν ενεργά ως 
ερευνητές, για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, με εθελοντικό και όχι κα-
ταναγκαστικό τρόπο (Ρεκαλίδου, καραδημητρίου, & Μουμουλίδου, 2014: 8). 

Οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη συμμετοχή 
τους στο LS, σχετίζονται, καταρχάς, με το χρόνο που αυτό διαρκεί. Το ασφυ-
κτικό χρονικό πλαίσιο του σχολικού ωρολογίου προγράμματος, ο όγκος της 
διδακτέας ύλης και η αυστηρή τήρηση του αναλυτικού προγράμματος, απο-
τελούν τροχοπέδη για την υλοποίησή του. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών 
εμποδίζεται, επίσης, από την έλλειψη κουλτούρας συνεργασίας και συλλο-
γικότητας. κατά τη διεξαγωγή των φάσεων του LS, μπορεί να δημιουργη-
θούν εντάσεις και συγκρούσεις μεταξύ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. 
Η έλλειψη συνεργατικής κουλτούρας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη συνο-
χή της ομάδας και να οδηγήσει στη διάσπασή της, ματαιώνοντας τη διαδι-
κασία του LS (Rock, & Wilson, 2005: 89). Επιπλέον, η παρακολούθηση του 
μαθήματος από άλλους εκπαιδευτικούς μπορεί να προκαλέσει πρόσθετο 
άγχος στο διδάσκοντα, ο οποίος έχει συνηθίσει στην απομόνωση της τά-
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ξης. Μια άλλη δυσχέρεια μπορεί να αποτελέσει η επιφανειακή εφαρμογή 
του LS (Chokshi, & Fernandez, 2004: 520).

Ωστόσο, η επέκταση της εφαρμογής του σε όλο και περισσότερα γνω-
στικά αντικείμενα και βαθμίδες εκπαίδευσης σε διάφορες χώρες, υποδη-
λώνει τη δυνατότητα υπέρβασης των δυσχερειών αυτών.

3.ΣΚΟπΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕυΝΗΤΙΚΑ ΕΡωΤΗΜΑΤΑ

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την αποτε-
λεσματικότητα της προσέγγισης Lesson Study (LS) στη σχολική τάξη. Ειδι-
κότερα, η εργασία αποσκοπεί να διερευνήσει: α. την αποτελεσματικότητα 
της προσέγγισης Lesson Study (LS) στη βελτίωση της ποιότητας της διδα-
κτικο-μαθησιακής διαδικασίας, β. τις προϋποθέσεις και τις δυσχέρειες για 
την αποτελεσματική εφαρμογή της και γ. τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις 
προτάσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και μαθητών για αποτελε-
σματικότερη διδασκαλία του ερευνητικού μαθήματος. 

Τα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται και στα οποία θα επι-
χειρήσει να δώσει απάντηση η έρευνα είναι:

1ο: Πώς το LS ενισχύει τη μάθηση των μαθητών;
2ο: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή του LS στη 

σχολική τάξη;
3ο: Ποιες είναι οι δυσχέρειες υλοποίησής του;
4ο: Ποιες είναι οι προτάσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και μα-

θητών για αποτελεσματικότερη μελλοντική διδασκαλία του ερευνητικού 
μαθήματος;

5ο: Πώς αξιολογείται η συμβολή του LS από τους συμμετέχοντες εκπαι-
δευτικούς και μαθητές στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας; 

4.Η ΜΕΘΟΔΟΣ

Η παρούσα εργασία, η οποία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ερευνητικής 
προσπάθειας, ακολούθησε μικτό μεθοδολογικό σχεδιασμό για λόγους τρι-
γωνοποίησης. 

Ως εργαλεία συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν απομαγνητο-
φωνημένες συναντήσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στο LS και δι-
δασκαλίες (παραδοσιακή και ερευνητικού μαθήματος). Επίσης, δεδομέ-
να αποτέλεσαν ημερολόγια, που τηρήθηκαν κατά το χρόνο υλοποίησης 
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του LS από το διευκολυντή και τον καταγραφέα της ομάδας, καθώς και τα 
πρωτόκολλα σχεδιασμού, παρατήρησης, αναστοχασμού και αναθεώρησης 
του ερευνητικού μαθήματος. Πηγές, επίσης, αποτέλεσαν οι εργασίες των 
μαθητών, καθώς και τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από καθη-
γητές και μαθητές. Από τα ερωτηματολόγια προκύπτουν και ποσοτικά δε-
δομένα, τα οποία χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν τη σε βάθος ανά-
λυση των ποιοτικών δεδομένων. Η ύπαρξη των παραπάνω διαφορετικών 
πηγών δεδομένων, συνέβαλε μέσω της τριγωνοποίησης στην επικύρωση 
των αποτελεσμάτων της έρευνας, που προσδίδουν σε αυτή αξιοπιστία και 
εγκυρότητα (Robson, 2010: 207). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Γενικό 
Λύκειο Αυλώνα, στην Ανατολική Αττική από τις 12 Φεβρουαρίου ως την 1 
Απριλίου του 2016, στο γνωστικό αντικείμενο της Λογοτεχνίας με την άδεια 
των αρμόδιων σχολικών συμβούλων και του διευθυντή της σχολικής μο-
νάδας. Συμμετείχαν ο διευθυντής και, αρχικά, όλοι οι φιλόλογοι του σχο-
λείου (4), ενώ ένας στη συνέχεια αποχώρησε. Επίσης, συμμετείχαν τα δύο 
τμήματα της Β΄ Λυκείου, εκ των οποίων το πρώτο αποτελείται από δεκα-
έξι (16) μαθητές ως ομάδα πειραματισμού και το δεύτερο από δεκαπέντε 
(15) ως ομάδα ελέγχου.

5.πΑΡΟυΣΙΑΣΗ ΤωΝ ΑπΟΤΕΛΕΣΜΑΤωΝ ΤΗΣ ΕΡΕυΝΑΣ

Οι ηχογραφημένες συναντήσεις και οι διδασκαλίες, του παραδοσιακού και 
του ερευνητικού μαθήματος, απομαγνητοφωνήθηκαν και μεταγράφηκαν σε 
ψηφιακή μορφή ως αρχεία κειμένου. Ακολούθως, τα αρχεία αυτά αναλύθη-
καν και σε συνδυασμό με τις άλλες πηγές δεδομένων της έρευνας κατηγορι-
οποιήθηκαν σε πεδία, τα οποία σχετίζονται άμεσα με τα ερευνητικά ερωτή-
ματα. Τα αποτελέσματα και τα κύρια ευρήματα της έρευνας έχουν ως εξής: 

1. Η ενίσχυση της μάθησης των μαθητών μέσω του Ls. Από τις γρα-
πτές εργασίες των μαθητών, οι οποίες απαντήθηκαν στο πλαίσιο του ερευ-
νητικού μαθήματος, η ομάδα των εκπαιδευτικών διαπίστωσε μια σαφή κα-
τανόηση των στόχων του μαθήματος και μια ικανοποιητική ανταπόκριση 
από το σύνολο των μαθητών. Η καθολική συμμετοχή, ακόμα και των πιο 
αδύναμων μαθητών, θεωρήθηκε ως επιτυχία του LS και ανέδειξε τη θετι-
κή του συμβολή στη μάθηση των μαθητών, η οποία καταγράφηκε, επίσης, 
στα εργαλεία παρατήρησης και αναστοχασμού. Η βελτίωση, επίσης, της 
μάθησης των μαθητών αποτυπώθηκε μέσα από τις απαντήσεις τους στο 
ερωτηματολόγιο.
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Ραβδόγραμμα 1: Απαντήσεις των μαθητών αναφορικά με τη συμβολή του LS 
στη βελτίωση της μάθησής τους.

Στο ραβδόγραμμα (1) απαντήσεων των μαθητών στις ερωτήσεις κλειστού 
τύπου, οι μαθητές στο σύνολό τους απάντησαν ότι κατανόησαν τους στόχους 
του μαθήματος και ότι αυτοί επιτεύχθηκαν κατά τη διδασκαλία. Επίσης, η πλει-
οψηφία τους απάντησε ότι κατανόησε το μάθημα και θέλει να επαναληφθεί ο 
νέος τρόπος διδασκαλίας, ενώ λίγοι μαθητές τήρησαν ουδέτερη στάση. Ακό-
μη, ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών απάντησε ότι ο τρόπος διδασκαλίας 
κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον τους για το μάθημα, ενώ οι υπόλοιποι τήρη-
σαν ουδέτερη στάση. 

2. προϋποθέσεις επιτυχούς υλοποίησης του Ls. Ο λεπτομερής σχεδι-
ασμός του LS αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίησή του 
και κυριάρχησε στις συναντήσεις της ομάδας των εκπαιδευτικών. Επίσης, οι 
εκπαιδευτικοί στις ερωτήσεις που αφορούσαν το σχεδιασμό του LS απάντη-
σαν στο σύνολό τους, ότι είχαν ενημερωθεί πολύ καλά για τη διαδικασία του. 
Ο εμπλουτισμός, η βελτίωση, η ολοκλήρωση και η πιστή τήρηση του πρωτο-
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κόλλου σχεδιασμού του ερευνητικού μαθήματος από την ομάδα, φανερώνει 
ότι όλα τα μέλη της είχαν αντιληφθεί τη σημασία του για την επιτυχία του ερευ-
νητικού μαθήματος. 

3. Δυσχέρειες υλοποίησης του Ls. Η σημαντικότερη δυσχέρεια που παρα-
τηρήθηκε ήταν η αποχώρηση ενός μέλους της ομάδας, η οποία δεν επέδρασε 
αρνητικά στην ολοκλήρωση του LS. Οι δυσχέρειες υλοποίησης, που επισημάν-
θηκαν από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, εντοπίστηκαν αρχικά, στο άγ-
χος, που προέρχεται από την έλλειψη εξοικείωσης των εκπαιδευτικών με την 
παρακολούθηση της διδασκαλίας από άλλους συναδέλφους. Ωστόσο, η ομά-
δα αντιμετώπισε το άγχος αυτό δημιουργικά. Επίσης, ανέφεραν την πίεση του 
χρόνου και την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Ένας εκπαιδευτικός κατέ-
γραψε και την έλλειψη αυθορμητισμού του διδάσκοντος ως δυσχέρεια. 

Από τις απαντήσεις των μαθητών αναφορικά με τις δυσκολίες που αυτοί 
αντιμετώπισαν κατά τη διδασκαλία προκύπτει ότι (Βλ. κυκλικό διάγραμμα 1): 
το 68,75% των μαθητών δεν παρατήρησε κάποια δυσκολία, το 12,5% των μα-
θητών ανέφεραν ότι το άγχος τους δυσκόλεψε, το ίδιο ποσοστό θεώρησε ως 
δυσκολία την κατανόηση του παράλληλου κειμένου και τέλος, το 6,25% των 
μαθητών θεωρεί ως δυσκολία την έλλειψη συμμετοχής, λόγω έμφυτης ντρο-
πής και διστακτικότητας. 

Δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μαθητές κατά τη διδασκαλία

68,75%

12,50%

12,50%

6,25%

Καμιά δυσκολία Άγχος Η κατανόηση του παράλληλου κειμένου Έλλειψη συμμετοχής λόγω έμφυτης ντροπής και διστακτικότητας 

Κυκλικό διάγραμμα 1: Δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μαθητές 
στη διδασκαλία, σύμφωνα με τις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο.
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4. προτάσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και μαθητών για 
αποτελεσματικότερη μελλοντική διδασκαλία του ερευνητικού μαθή-
ματος. Οι καθηγητές πρότειναν ομόφωνα να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη έμ-
φαση στον τρόπο σκέψης των μαθητών, ώστε με την αξιοποίηση της προ-
ηγούμενης γνώσης τους, να αυτενεργούν περισσότερο, καλλιεργώντας την 
κριτική τους σκέψη και ικανότητα. Επίσης, κατέγραψαν τις εξής προτάσεις 
για την καλύτερη υλοποίηση του LS: προγραμματισμός υλοποίησης του LS 
από την αρχή της σχολικής χρονιάς, ενημέρωση εκπαιδευτικών για εθελο-
ντική συμμετοχή τους στο LS και κατάλληλος σχεδιασμός και επιλογή ερευ-
νητικών θεμάτων, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών.

Από τις απαντήσεις των μαθητών αναφορικά με προτάσεις τους για βελ-
τίωση του ερευνητικού μαθήματος προκύπτει ότι (Βλ. κυκλικό διάγραμμα2): 
το 31,25% απάντησαν ότι το μάθημα τους ικανοποίησε πλήρως και δεν πρό-
τειναν καμία βελτίωση, το ίδιο ποσοστό πρότεινε τη βελτίωση του τεχνο-
λογικού εξοπλισμού της σχολικής μονάδας, το 25% τη μεγαλύτερη διάρ-
κεια του μαθήματος, ώστε να μην υπάρχει χρονική πίεση στην απάντηση 
των ασκήσεων, το 6,25% την ένταξη της Τέχνης στο μάθημα σε μεγαλύτε-
ρο βαθμό και το υπόλοιπο 6,25% πρότεινε τη διεξαγωγή του ερευνητικού 
μαθήματος μια φορά το μήνα. 

Προτάσεις βελτίωσης ερευνητικού μαθήματος από τους μαθητές

31,25%

31,25%

25,00%

6,25% 6,25%
Το μάθημα τους ικανοποίησε πλήρως 

Βελτίωση τεχνολογικού εξοπλισμού του σχολείου 

Μεγαλύτερη διάρκεια του μαθήματος για να μην
υπάρχει χρονική πίεση  
Η ένταξη της Τέχνης σε μεγαλύτερο βαθμό 

Το μάθημα να γίνεται μια φορά το μήνα 

Κυκλικό διάγραμμα 2: Εκατοστιαία αναλογία των προτάσεων των μαθητών 
για τη βελτίωση του μαθήματος, σύμφωνα με τις απαντήσεις τους 

στο ερωτηματολόγιο.

5. Αξιολόγηση της συμβολής του Ls από τους συμμετέχοντες εκ-
παιδευτικούς και μαθητές στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας. Οι καθηγητές στο σύνολό τους αξιολόγησαν θετικά το ερευνητικό 
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μάθημα. Η αξιολόγηση του LS ανέδειξε τη θετική του επίδραση στη συνερ-
γασία των εκπαιδευτικών. Επίσης, αξιολογήθηκαν θετικά η εφαρμογή της 
ομαδοσυνεργατικής μεθόδου, η χρήση των Νέων Τεχνολογιών και η έντα-
ξη της Τέχνης στη διδασκαλία. Η γνώση του τρόπου με τον οποίο μαθαί-
νουν οι μαθητές, καθώς και η πρόβλεψη των δυσκολιών, που ενδεχομένως 
αντιμετωπίζουν, αποτιμήθηκαν θετικά από τους καθηγητές. 

Οι μαθητές, επίσης, αξιολόγησαν τη διδασκαλία θετικά. Ειδικότερα, ανέ-
φεραν την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, τα οπτικοακουστικά μέσα και τη 
χρήση υπολογιστών.

Τέλος, οι μαθητές στην ανοικτού τύπου ερώτηση «Τί δεν σας άρεσε»; 
στην πλειοψηφία τους δεν παρατήρησαν κάποιο αρνητικό στοιχείο. Οι υπό-
λοιποι, ανέφεραν ότι το ερευνητικό μάθημα τους προκάλεσε κούραση και 
άγχος λόγω των πολλών ασκήσεων.

6.ΣυΖΗΤΗΣΗ ΤωΝ ΑπΟΤΕΛΕΣΜΑΤωΝ ΤΗΣ ΕΡΕυΝΑΣ

Από την ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας προέκυψε, ότι το LS ενίσχυ-
σε σημαντικά τη μάθηση των μαθητών. Πιο αναλυτικά, από τις προφορικές 
και γραπτές εργασίες των μαθητών της ομάδας πειραματισμού, καταγρά-
φηκε μια πολύ ικανοποιητική ανταπόκρισή τους στην κατανόηση των δι-
δακτικών στόχων του ερευνητικού μαθήματος. Η συμμετοχή τους κατά τη 
διδασκαλία, όπως αποτυπώθηκε στα εργαλεία παρατήρησης και αναστο-
χασμού, και, ιδιαίτερα, των πιο αδύναμων μαθητών, καταδεικνύει τη θετι-
κή συμβολή του LS στη μάθησή τους. Οι απαντήσεις τους στα φύλλα εργα-
σίας σε ατομικές και ομαδικές εργασίες φανερώνουν, ότι ο εμπλουτισμός 
της διδασκαλίας του ερευνητικού μαθήματος επέδρασε θετικά στην κατά-
κτηση της γνώσης. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών που διατυπώθηκαν στη 
συνάντηση μετά το ερευνητικό μάθημα, συμφωνούν με το αποτέλεσμα αυ-
τό, καθώς στο σύνολό τους θεωρούν ότι το LS βοήθησε όλους τους μαθη-
τές να ανταποκριθούν με επιτυχία στο μάθημα. Επιπρόσθετα, για τη συμ-
βολή του LS στη μάθηση των μαθητών, ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι απα-
ντήσεις των ίδιων των μαθητών της ομάδας πειραματισμού. Οι μαθητές δή-
λωσαν στο σύνολό τους ότι συμφωνούν απόλυτα–συμφωνούν στην ερώτη-
ση για την κατανόηση των στόχων του μαθήματος. Το ίδιο ποσοστό μαθη-
τών παρατηρήθηκε και στην απάντηση για την επίτευξη των στόχων του 
μαθήματος. Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν το λεπτομερή σχεδιασμό και 
την επιτυχή υλοποίηση του ερευνητικού μαθήματος, τα οποία συνέβαλαν 
στην επίτευξη του βασικού στόχου του LS, που είναι η μάθηση των μαθη-
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τών. Επίσης, η πλειοψηφία των μαθητών απάντησε ότι κατανόησε επαρκώς 
το μάθημα και θέλει να επαναληφθεί ο νέος τρόπος διδασκαλίας, ενώ λίγοι 
μαθητές απάντησαν ότι ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν. Ακόμη, ένα μεγά-
λο ποσοστό των μαθητών απάντησε ότι ο νέος τρόπος διδασκαλίας κρά-
τησε αμείωτο το ενδιαφέρον τους για το μάθημα, ενώ οι υπόλοιποι ότι ού-
τε συμφωνούν ούτε διαφωνούν. Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν ότι 
το LS βοηθά σημαντικά τους μαθητές στην κατάκτηση της γνώσης. Ωστό-
σο, το μικρό ποσοστό των μαθητών που δε συμφωνεί αλλά και που δε δι-
αφωνεί, μπορεί να αποδοθεί σε διάφορες αιτίες. καταρχάς, κλήθηκαν να 
συμμετάσχουν σε ένα νέο τρόπο διδασκαλίας με τον οποίο δεν είναι ιδιαί-
τερα εξοικειωμένοι. Επίσης, έπρεπε να απαντήσουν σε αρκετές ερωτήσεις 
ατομικά και ομαδικά και να χρησιμοποιήσουν τις Νέες Τεχνολογίες σε μία 
από αυτές. Ενδεχομένως, η χρονική πίεση να επηρέασε την απάντησή τους.

 Οι παραπάνω θετικές επιδράσεις του LS στους μαθητές, προϋποθέτουν 
την επιτυχή υλοποίηση του ερευνητικού μαθήματος. Η επιτυχία του, όπως 
αποτυπώθηκε στην παρούσα έρευνα, εξαρτάται άμεσα από το λεπτομερή 
σχεδιασμό της διδασκαλίας του, καθώς και το θέμα του ερευνητικού μα-
θήματος, το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στις μαθησιακές ανάγκες. Τα 
ευρήματα της έρευνας κατέδειξαν ότι ο λεπτομερής σχεδιασμός του ερευ-
νητικού μαθήματος απασχόλησε τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς σε 
όλες τους τις συναντήσεις. Ο εμπλουτισμός, η βελτίωση, η ολοκλήρωση 
και η πιστή τήρηση του πρωτοκόλλου σχεδιασμού του ερευνητικού μαθή-
ματος από την ομάδα, φανερώνει ότι όλα τα μέλη της είχαν αντιληφθεί τη 
μεγάλη σημασία του σχεδιασμού για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήμα-
τος. Ακόμα, και στη συνάντηση μετά το ερευνητικό μάθημα, όπου εξήχθη-
σαν χρήσιμα συμπεράσματα, η αξιολόγηση-ανατροφοδότηση αφορού-
σε κυρίως το σχεδιασμό του μαθήματος. Οι εκπαιδευτικοί, εξάλλου, απά-
ντησαν ότι συμφωνούν απόλυτα–συμφωνούν στις ερωτήσεις για τον αρχι-
κό σχεδιασμό και τον κύκλο του LS. Από το εύρημα αυτό προκύπτει, ότι το 
σύνολο των καθηγητών είχε ενημερωθεί πολύ καλά για τη διαδικασία του 
LS. Επίσης, από την έρευνα διαπιστώθηκε, ότι η συμμετοχή των εκπαιδευ-
τικών σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού, σύμπνοιας και συναδελφικότητας εί-
ναι, επίσης, σημαντική για την επιτυχία του LS. 

Απεναντίας, διάφορες δυσχέρειες μπορεί να υπονομεύσουν τη διεξαγω-
γή του LS. Στην παρούσα έρευνα, η σημαντικότερη δυσχέρεια που παρατη-
ρήθηκε ήταν η αποχώρηση ενός μέλους της ομάδας. Η αποχώρηση αυτή, 
όμως, δεν επέδρασε αρνητικά στην ολοκλήρωσή του. Μια ακόμη δυσχέρεια 
που καταγράφηκε, σχετίζεται με την έλλειψη εξοικείωσης των εκπαιδευτι-
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κών με την παρακολούθηση της διδασκαλίας τους από άλλους συναδέλ-
φους. Το άγχος που απορρέει από την έκθεση αυτή, εκφράστηκε ως δυσκο-
λία από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, ωστόσο, το αντιμετώπισαν δημιουρ-
γικά κατά τη διδασκαλία του παραδοσιακού και ερευνητικού μαθήματος.

Μια ακόμα δυσκολία που εντόπισε η συγκεκριμένη έρευνα, σχετίζεται 
με την υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής μονάδας. Το σύνολο των συμ-
μετεχόντων εκπαιδευτικών ανέφερε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα που δη-
μιουργήθηκε, λόγω της παλαιότητας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
καθυστέρησε, αλλά δεν εμπόδισε την επιτυχή ολοκλήρωση του ερευνητι-
κού μαθήματος. 

Ένας άλλος ανασταλτικός παράγοντας για την επιτυχία του LS, σύμφω-
να με την άποψη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, μπορεί να αποτελέ-
σει η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου στο πλαίσιο του σχολικού προγράμμα-
τος. Επίσης, ως δυσχέρεια αναφέρθηκε από έναν εκπαιδευτικό η έλλειψη 
αυθορμητισμού του διδάσκοντος. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να αποδο-
θεί στη διδασκαλία του ερευνητικού μαθήματος, η οποία προϋποθέτει την 
πιστή τήρηση του πρωτοκόλλου σχεδιασμού του μαθήματος που έχει ήδη 
συμφωνηθεί, χωρίς ο εκπαιδευτικός να αυτενεργεί, όπως συνηθίζεται από 
μερικούς. Από τους μαθητές, η πλειοψηφία δεν ανέφερε κάποια δυσκολία. 
Το άγχος και η επεξεργασία του παράλληλου κειμένου δυσχέραναν εξί-
σου ένα μικρό ποσοστό μαθητών. Ένα πολύ μικρότερο ποσοστό μαθητών 
ανέφερε ως δυσκολία την έμφυτη ντροπή και διστακτικότητα. Η δυσκολία 
των τελευταίων μπορεί να αποδοθεί στην ύπαρξη και άλλων εκπαιδευτι-
κών στην αίθουσα διδασκαλίας. 

Οι εκπαιδευτικοί στις προτάσεις τους για την αποτελεσματικότερη εφαρ-
μογή του LS σε μελλοντικές διδασκαλίες, τόνισαν τη σημασία του σωστού 
και έγκαιρου προγραμματισμού και σχεδιασμού της διαδικασίας, με την 
έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου ερευνη-
τικού μαθήματος υλοποιήθηκε σύμφωνα με το γνωστικό επίπεδο των μα-
θητών και τις μαθησιακές τους ανάγκες. Επίσης, οι προτάσεις των μαθητών 
για τη μελλοντική εφαρμογή του LS είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αρκετοί 
μαθητές απάντησαν, ότι δεν χρειάζονται βελτιώσεις και για το λόγο αυτό 
δεν έκαναν καμία πρόταση. Το ίδιο ποσοστό μαθητών πρότειναν τη βελτί-
ωση της υλικοτεχνικής υποδομής και ένα μικρότερο ποσοστό τη μεγαλύ-
τερη διάρκεια του μαθήματος. Ένα πολύ μικρότερο ποσοστό πρότεινε την 
ένταξη της Τέχνης σε μεγαλύτερο βαθμό και το ίδιο ποσοστό το ερευνητι-
κό μάθημα να διεξάγεται μια φορά το μήνα. Οι καθηγητές, στο στάδιο του 
αναστοχασμού, αφού αξιολόγησαν θετικά το ερευνητικό μάθημα, επισή-
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μαναν το πρόβλημα με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συμφώνησαν 
ότι ο χρόνος που είχαν στη διάθεσή τους οι μαθητές σε σχέση με τις ασκή-
σεις ήταν οριακά επαρκής. Το αποτέλεσμα αυτό υποδεικνύει σαφώς τη ση-
μασία των συγκεκριμένων φάσεων του LS για μελλοντική διδασκαλία του.

Η έρευνα, επίσης, ανέδειξε την αξιόλογη συμβολή της ομαδοσυνεργα-
τικής μεθόδου, η οποία αξιοποιήθηκε στο πλαίσιο του LS, στη μάθηση των 
μαθητών. Επίσης, η σωστή χρήση των Νέων Τεχνολογιών και η ένταξη της 
Τέχνης ενίσχυσε τους μαθητές στη διαδικασία της μάθησης.

Η συμβολή του LS, σύμφωνα με το διευθυντή της σχολικής μονάδας και 
τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, αξιολογήθηκε ιδιαίτερα θετικά στην 
αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η θετική του αποτίμηση από 
το διευθυντή στην παρούσα έρευνα, απορρέει από την άψογη συνεργασία 
των εκπαιδευτικών και την καθολική και ενεργητική συμμετοχή των μαθη-
τών κατά τη διεξαγωγή του ερευνητικού μαθήματος, δύο προϋποθέσεις οι 
οποίες συνέβαλαν στη βελτίωση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου. 

7.ΣυΜπΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από την ανάλυση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων της έρευνας 
προκύπτουν αξιόλογα συμπεράσματα για τις θετικές επιδράσεις του LS σε 
εκπαιδευτικούς και μαθητές. καταρχάς, το LS σύμφωνα με το σύνολο των 
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, συνέβαλε σημαντικά στην οικοδόμηση της 
συνεργασίας μεταξύ τους, στην εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, 
στη συνεργασία και στη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, επιχειρημάτων 
και τεχνικών διδασκαλίας. Το LS διεύρυνε τις γνώσεις τους και προώθησε 
την επαγγελματική τους ανέλιξη, η οποία κατευθύνθηκε από τους ίδιους, 
με την εθελοντική συμμετοχή τους και λειτούργησε ως μια μορφή επιμόρ-
φωσης μέσα στη σχολική μονάδα.

Ωστόσο, ένα ζήτημα που ανέκυψε, ήταν η αποχώρηση ενός μέλους της 
ομάδας, γεγονός που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ακόμα και να μα-
ταιώσει την υλοποίηση του LS. Συνεπώς, η έλλειψη κινήτρων αποτελεί ένα 
σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την εθελοντική συμμετοχή των εκ-
παιδευτικών στο LS. 

Οι θετικές επιδράσεις του LS καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν και από 
τους μαθητές. Η κατανόηση του ερευνητικού μαθήματος από την πλειοψη-
φία των μαθητών και η θετική τους ανταπόκριση σε μελλοντική εφαρμογή 
του, αποτελεί ένα ακόμα συμπέρασμα της έρευνας. Για την επιτυχία του LS, 
απαραίτητες προϋποθέσεις είναι ο λεπτομερής σχεδιασμός του, ο οποίος 
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θα πρέπει να βασίζεται στις ανάγκες των μαθητών, καθώς και η ειλικρινής 
και ουσιαστική συνεργασία των εκπαιδευτικών μεταξύ τους. 

Διαφωνίες ή προσωπικές αντιπαραθέσεις, μπορεί να υπονομεύσουν τη 
συνοχή της ομάδας. Επίσης, το άγχος της έκθεσης των εκπαιδευτικών, που 
κλήθηκαν να διδάξουν μπροστά στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, αποτελεί 
μια δυσχέρεια, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση αντιμετωπίστηκε με 
επιτυχία. Επίσης, η αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής και η έλλειψη 
διαθέσιμου χρόνου στο ωρολόγιο πρόγραμμα, είναι ζητήματα τα οποία μπο-
ρούν να αντιμετωπιστούν με κατάλληλο τρόπο από τη διοίκηση του σχο-
λείου. Τα θετικά αποτελέσματα του LS στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα 
καταδεικνύουν, ότι η καινοτόμος αυτή μέθοδος διδασκαλίας θα μπορού-
σε να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω έρευνας.

Η υλοποίηση του LS σε περισσότερες σχολικές μονάδες της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, Γυμνάσια και Λύκεια και σε διαφορετικά διδακτικά 
αντικείμενα αποτελεί πρόταση για περαιτέρω έρευνα. Οι προϋποθέσεις 
δημιουργίας και επέκτασης ενός δικτύου επικοινωνίας μεταξύ των εκπαι-
δευτικών διαφορετικών σχολικών μονάδων που θα συμμετέχουν στο LS, 
καθώς και η δημιουργία ενός συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του 
LS για την αποφυγή της επιφανειακής εφαρμογής του στο ελληνικό εκπαι-
δευτικό σύστημα, θα μπορούσαν, επίσης, να αποτελέσουν προτάσεις για 
περαιτέρω μελέτη.
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AbstrAct

Τhe key aim of the present study is to examine the effectiveness of the uti-
lization of the Lesson Study (LS) in the teaching of literature in high school. 
According to the results of the research, we come about a very important 
contribution in student learning through the teamwork teaching method, 
which is utilized in the context of the LS. Furthermore, the study records 
that most students of the experimental group responded very well in un-
derstanding the learning goals of the research lesson as well as participat-
ing in teaching, and especially, the weakest of them, in demonstrating the 
positive contribution of the LS in all students’ learning and improving their 
development. 
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