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Νησίδες 8

Ο Χαροκόπος

Σε κάποιαν κοιλάδα σε μίαν άλλην χώραν είχαν στεριώσει 
μια ομάδα νομάδες πρώην γραφείς με τις γυναίκες τους και τα 
παιδιά τους και το κάνανε πατρίδα τους αλλά θέλανε την ησυ-
χία τους και γι' αυτό, όπως εκτίσαν ταις βιλίτσες τους αραία-
αραία με τα περιβόλια των και τα οπωροφόρα, στο κέντρον, 
σαν πλατεία της κοιλάδος, ανέγειρον ένα μεγαλοπρεπές μέγα-
ρον, ομορφώτατον, με σκαλισμένο το όνομα ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΝ και 
επειδή δεν εβούλετο κανείς να κάμει αυτήν την δουλειάν ήταν 
πάντα έτσι, δηλαδή καλοσιγυρισμένο, μόνον δεν καθόταν κα-
νείς εντός. Αλλά είχε και τα εδάφη του γύρω-γύρω που απέφε-
ρον αρκετά.

Κάποτες όμως έφθασε ένας νεαρός μέχρι τριάντα χρονώ και 
διέδωσε ότι ήτο ιδικόν του το μέγαρον με όλα τα ελαιόδεντρα 
και κατέληξε να εγκατασταθεί και να νέμεται και τα οφέλη των 
γαιών του. Μόνον έκανε άνω κάτω όλην την κοινότηταν με τα 
ξενύχτια του αλλά ύστερα απεδείχθη οποίος απατεώνας ήτο και 
ξεκουμπίστηκε κακήν-κακώς. Στο μόνον σημείον όπου δεχθή-
καν οι εντόπιοι να του κάνουν την χάρη ήταν που είχε την επι-
θυμία να στηθεί η προτομή του έμπροσθεν του κτιρίου δια ανά-
μνησις. Και καθώς που ήταν και ψηλός και ωραίος, ήταν και 
ομορφότερο το Δημαρχείον.

Παναγιώτης Κουτρουμπούσης, περιοδικό Πάλι, καλοκαίρι 1965
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Άννα Γρ ίβα

Αθανασία

Ατενίζω τις λέξεις
το ποίημα που κλείνει
τα μάτια στο φως
ακίδες μαχαίρια
στης γειτονιάς τον πάταγο
στο κτήμα που παίζανε 
μπουλούκι τα παιδιά
μπάλες μεγάλες κολοκύθες
κλαδιά μονά ζυγά
και γιασεμιά κρυψώνες
-μια στιγμή που συνθλίβεται
και ξετυλίγει τις πλεξούδες μας-
σκαλίζω το μέτωπο
να βγάλω τις σκέψεις
και ξεθάβω παράσιτα
τότε που αρνήθηκα
το στήθος που φούσκωνε
τυλίγοντάς το
σ’ ένα βρώμικο επίδεσμο
με μπαγιάτικο αίμα
στις άκρες ν’ αχνίζει
τα πλευρά μου ακόμη
κρατούν την οσμή του
κι εξαπατώ και βλάπτομαι
πως δε μεγάλωσα ποτέ.
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Νησίδες 8 | Π Ο Ι Η Σ Η

 

Οι τρόποι να μη λυπάστε

Προσέχτε τα βήματά σας
κάτω απ’ τις φυλλωσιές των δέντρων κρύβεται
το σώμα σας ντυμένο τα φτερά της νυχτερίδας
και τα τυφλά της μάτια
αν σκοντάψετε ξεγλιστρά πάνω σας
κρέμεται ανάποδα απ’ το σαγόνι σας 
όπως απ’ της σπηλιάς τα εξογκώματα
και τα νύχια που χρόνια μεγάλωναν 
κι ελίσσονταν στα κλαδιά 
βρίσκουν επιτέλους μια θέση στο μυαλό σας

προσέχτε τη μήτρα σας αν είστε γυναίκες
το καρύδι που μεγαλώνει το λαιμό σας αν είστε άντρες
και παιδιά αν μείνατε βρείτε επιτέλους έναν τρόπο
να πεθάνετε ανώδυνα χωρίς να χρειαστεί ούτε άντρες 
ούτε γυναίκες να φανείτε

προσέχτε τον κίνδυνο που ανατέλλει κάθε πρωί απ’ το βουνό 
σταθείτε μακριά και δώστε του ονόματα να τον ξορκίσετε
κόψη ξυράφι 
φλοιό ανθρώπου λιωμένη ύλη
μες στα χέρια 
κάποτε σύσπαση σιωπή 
νύχτα πουλιά που τρόμαξαν 
των κυνηγών το βόρβορο
και τις βαριές πατημασιές τους 
ταίρι 
προπάντων ταίρι
που οσφραίνεται το αίμα μας. 
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Δημήτρης  Περέογλου

Άδεια εξόδου

Είχαν κιόλας περάσει είκοσι πέντε χρόνια όταν ξανανταμώσα-
με. Εκείνος γνωστός κι επιτυχημένος δικηγόρος, εγώ γνωστός 
μάρτυρας κατηγορίας κι επιτυχημένος ψευδομάρτυρας. Χαιρε-
τηθήκαμε με θέρμη, μ’ αυτό το γνωστό χαμόγελο ειλικρίνειας 
μεταξύ κατεργαραίων κι έπειτα πήραμε ο ένας το πρόσωπο του 
άλλου (ίσως και γι’ αυτό δε νοιώσαμε ποτές τόσο ένοχοι) και 
κατηφορίσαμε μαζί το παρελθόν, μήπως και βρούμε εκείνες τις 
λεπτομέρειες που μας καταδίκασαν, 
μάρτυρές μου όλοι οι νεκροί π’ αφήσαμε πίσω. 

Η συνάντηση

Με τον Λάζαρο συναντηθήκαμε τυχαία σ’ εκείνο το ήσυχο μέ-
ρος όπου σύχναζα. Είχα χρόνια να τον δω. Δε με γνώρισε.
«Μα τόσο πολύ έχω αλλάξει;» του είπα.
Δε μίλησε˙ μα κατάλαβα ακριβώς τι ήθελε να μου πει.
Κι ύστερα, άρχισε μια βιβλική βροχή και τα κυπαρίσσια όλα 
έσκυψαν 
μην τυχόν τα θερίσει
η χαμηλή πτήση της αθανασίας!
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Νησίδες 8 | Π Ο Ι Η Σ Η

Μαθήματα μουσικής

Κι αν ασχολήθηκα, το λίγο, με τη μουσική ήταν γιατί έπρεπε 
— λόγω νευρικότητας, με κάτι να απασχολώ τα χέρια μου όταν 
δεν έκανα τους φόνους. Άλλωστε, ανεξαρτήτου εποχών, ποτέ 
κανέναν δεν αγάπησα˙ 
κι αν μερικές φορές ολιγώρησα ήταν γιατί ο άλλος, ο οικτρός, 
πάλι έκλαιγε ενόσω σκούπιζα τα χείλη μου απ’ τις αιμάσσουσες 
συνομιλίες 
ή τα χέρια μου απ’ τις ελάσσονες απραξίες˙
μόνο που και το καλοκαίρι τώρα, που παίζω πιάνο, 
βρέχει όλο και πιο συχνά…

Μια «ευτυχής» κατάληξη
 

Ήταν ένα ευτυχές ατύχημα, γιατί — αν και το σχήμα οξύμωρο, 
αν το δει κανείς απ’ την πλευρά του νεκρού, μερικές φορές, 
είναι ευτύχημα, 
αφού κι η τύχη αποκτά άλλο νόημα στην άλλη πλευρά˙ όπως 
και κανένας δε μπορεί να φανταστεί της μοναξιάς το αβά-
σταχτο, όταν το σώμα, ξένο πια κι από νου κι από συγγενείς, 
αντικρίζει στιγμιότυπα ζωής πίσω από ένα φιλότιμο παράθυρο 
γηροκομείου, κι ας αναφέρει η έκθεση ότι, 
εκ παραδρομής, πήρε λάθος χάπια. 
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Το προξενιό της Εύας

Παρακαλείσθε μην ενοχοποιείται τα μήλα (εξού και κάποια 
κατακόκκινα — από ερυθριούσα ευθιξία), ή τα καημένα τα φί-
δια για την όποια αθέλητη προπατορική ανυπακοή έστω κι αν 
έχει μόνιμο αντίκτυπο σε βάθος αιώνων˙ ήταν απλά μια άτυχη 
στιγμή, παράκουσε νομίζοντας η εντολή πως ήταν: 

«Μη φάτε απ’ αυτά τα φύλλα!».
Η Εύα απ’ την άλλη μεριά ήταν κυριολεκτικά εκεί στην 

άλλη μεριά του κήπου. Ουδέν οίδε περί μηλέας˙ πίστεψε μόνο 
στα υφέρποντα λόγια ενός μικρού, αθώου κι ευγενέστατου όφι:

«Σσσ… θα σσε προσσσέξει μη σσστεναχωριέσσσαι, να τον 
πλησσιάσσεις μόλιςςς σσσταματήσσει να κυνηγάει αυτέςς τιςς 
ηλίθιεςςς πεταλούδεςςς και κλείνοντάςςς του το μάτι να του 
πείςςς: Δοκίμασσσε λίγο απ’ αυτή τη μυρωδάτη, σσσφιχτή και 
πολλά υποσσχόμενη σσσάρκα του θα σσου αρέσσσει… δεν είναι 
κακό…».

Μην έχετε λοιπόν αναδρομικές τύψεις για επίπλαστα πρω-
τόπλαστες αντιλήψεις περί αμαρτίας˙ άλλωστε ο δρόμος για τη 
σωτηρία είναι αυστηρά ιδιωτικός, φιδίσιος και περνά κάτω από 
λογιών-λογιών μηλιέςςς!
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Νησίδες 8 | Π Ο Ι Η Σ Η

Μια παρ’ ολίγον ναυτική τραγωδία

Συνήθεια˙ 
ένα παρήλικο καράβι που παραπλέει σ’ έναν ακηδή Βόσπορο, 

διαφεύγει των καινοτόμων συμπληγάδων καταπλέοντας ασφα-
λώς σε εύξεινους συμβιβασμούς 

υπό την αλλοεθνή πάντα του άλλοθι σημαία˙ 
εκ της δειλίας ναυλωμένο, ενίοτε κι εκ της αδυναμίας, 
εξού κι άξαφνα καταβυθίζεται αύτανδρο με τα λιγοστά του 

σωσίβια θάρρητα 
και κάτι παροπλισμένες σωστικές αποφάσεων λέμβους
«Παρακαλούνται οι επιβάτες όπως εγκαταλείψουν
το πλοίο πάραυτα
κι ο σώζων εαυτό σωθήτω!»

«Προσοχή-προσοχή: Σανίδες σωτηρίας και φιλιά ζωής
                         δεν προσφέρονται σε καθ’ έξιν ναυαγούς
                        διότι τεκμαίρονται επανάπαυση
                         και λιμναία μιζέρια!»

  Παραδίδονται μαθήματα κολύμβησης
  σε επικείμενους έθους ναυαγούς
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Γιώργος  Λ. Ο ικονόμου

Τα τσιγάρα

Δυο-δυο ανάβω τα τσιγάρα
όπως τα κεριά —
ένα για τους ζωντανούς
ένα για τους πεθαμένους

Μικρή αγγελία

Από ερασιτέχνη ηθοποιό
Ζητείται ρόλος ανδρικός.
Όχι γιος, απέτυχα. 
Μήτε γονιός, δεν θα γίνω ποτέ.
Ρόλος ζητείται υπηρέτη
από άνθρωπο
που μεγάλωσε σαν βασιλιάς.
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Νησίδες 8 | Π Ο Ι Η Σ Η

Ποίημα έγινα

Σαν τον Οδυσσέα
βρήκα τρόπο
στα άδυτά σου να χωθώ.
Δούρειος ίππος-ποίημα έγινα,
τρύπωσα σε ένα περιοδικό.
Και να ’μαι τώρα!
στο κομοδίνο σου
μαζί με τις ασπιρίνες 
και τα προφυλακτικά.
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Παντελής  Ράμμης

Στιγμιότυπα

α. 
Οι λέξεις 
σαν ψιχάλες 
της αδούλωτης βροχής 
 

β. 
Πέφτουν 
τα σώματα γυμνά 
στην αλήθεια του ήλιου 
 

γ. 
Η ψυχή μας οσφραίνεται 
του γλαυκού αλόγου 
την ήμερη ανασαιμιά 
 

δ. 
Φωνή που γητεύεις τη φωτιά 
αίμα που επιζητείς το μαχαίρι 
ποια τέρατα να φοβηθείς πια
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Νησίδες 8 | Π Ο Ι Η Σ Η

Η Άνω Πόλη

1.
Τα χωράφια σπαρμένα με αρχαία ερείπια
Ανάσες διυλίζουν πελάγη, άστρα κυοφορούν ανέμους
Σκόρπια τα προσωπεία των θεών σαν λευκά μάρμαρα ναΐσκων.

2.
Άγγελοι και γλάροι πετούν πάνω απ’ το μισογκρεμισμένο κά-
στρο
Η έρημη βάρκα στο καραβοστάσι σκέφτεται τη ρότα της
Δέσαμε από χρόνια τα κορμιά μας με και αφεθήκαμε
στους παφλασμούς μιας κυανόξανθης τρικυμίας.

3.
Στις επάλξεις ο ουρανός προσεύχεται για τους νεκρούς του
Οι βιγλάτορες λίθινα ομοιώματα, σκελετοί καθώς σκλήρυναν
απ’ την αρμύρα
Αφρίζει το αίμα στην προκυμαία. 
Κάποτε όλα θα καταποντιστούν 
στην ανωνυμία μιας παλίρροιας.

4.
Στα ξωκλήσια ιερουργεί η αύρα
και στις πληγές των δέντρων ο κεραυνός
Συννεφιά στράγγιξε τη βροχή σου πάνω απ’ τα καμένα σώματα
και πότισε τις ψυχές μας με τον άσβεστο πόθο σου.
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Βασ ίλης  Τσ ιαμπούσης

Η Σκούνα 

Χτες βράδυ πέθανε ο Γιώργης, «η Σκούνα». Τον βρήκαν το 
πρωί πεσμένο στο λιμάνι, κοκαλωμένο απ’ το κρύο. Στο 
νοσοκομείο περίμεναν να ’ρθει ένας χειρούργος απ’ το 

διπλανό νησί, να κάνει τη νεκροτομή, αν κι όλοι ήξεραν πως 
δολοφόνοι ήταν το πιοτό και ο χειμώνας. Εντέλει ο γιατρός 
έφτασε απόγευμα και, μέχρι να κόψει και να ράψει, νύχτωσε 
πάλι. 

Έπειτα ο πάπα Θέμης έβαλε το νεκρό σε μια κάσα και τον 
έφερε στην αίθουσα τελετών του «Αγίου Νικολάου». Πήρε και 
τηλέφωνο να έρθουν όσοι γνωστοί, ν’ ανάψουν κάνα κεράκι, 
καθ’ ότι ο Γιώργης συγγενή δεν είχε ούτε έναν. 

Μετά απ’ το κλείσιμο του καφενείου, κατά τις δέκα, κατέ-
φτασαν ο Κώστας ο «Μαρκόνης», που κάποτε, γυρίζοντας από 
υπερατλαντικό ταξίδι, έπιασε τη γυναίκα του στο κρεβάτι μ’ 
έναν άλλο και, αφού πρώτα την ξυλοφόρτωσε, έπειτα τη συγ-
χώρησε και την πήρε πίσω, ο Φώτης Κ. που πριν από χρόνια 
είχε χάσει το μοναχογιό του σε ατύχημα με μηχανάκι κι από το 
βάσανο η γυναίκα του έβγαινε στους δρόμους κι έδειχνε στους 
περαστικούς το βρακί της, ο Θόδωρος Κ., αεριτζής μεγαλοβιοτέ-
χνης που, ενώ οι επιχειρήσεις του χρεοκοπούσαν, ο ίδιος πλού-
τιζε απ’ τις επιδοτήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, είχε όμως 
κι ένα γιο που ήταν μπλεγμένος με ναρκωτικά, ο Πέτρος Λ., 
καθηγητής μαθηματικών που τελευταία είχε πάθει δυο εμφράγ-
ματα κι εντούτοις συνέχιζε στην καθισιά να τρώει πέντε μπρι-
ζόλες και να πίνει μια κάσα μπύρες, και ο «Ζακχαίος», ύψους 
ένα και πενήντα, που δούλευε παλιά στο Τελωνείο κι είχε το 
παρατσούκλι «ο κύριος είκοσι τοις εκατό», απ’ τη στιγμή όμως 
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που συνταξιοδοτήθηκε ξημεροβραδιαζόταν στις Εκκλησίες, έχο-
ντας πρώτα μεταφέρει τις οικονομίες του στην Ελβετία. Η πα-
ρέα έφερε τρία μπουκάλια Μεταξά, διάφανα πλαστικά ποτήρια, 
σοκολατάκια, ελιές και κουλουράκια βανίλιας. Κι όπως κάθισαν 
τριγύρω από το φέρετρο κι άρχισαν το πιοτό —το πρόσωπό του 
νεκρού ήταν σκεπασμένο με μια κάτασπρη πετσέτα— έπιασαν 
να διηγούνται διάφορες ιστορίες με πρωταγωνιστή τη Σκούνα. 

Πρώτη θυμήθηκαν εκείνη με το Θεοχάρη Λιβανό που κάπο-
τε κατέπλευσε στα μέρη τους με το κότερό του. Ένα απόγευμα 
ο εφοπλιστής βγήκε με την παρέα του στη Χώρα κι ήρθαν στο 
καφενείο του Παστάδα να πιουν καφέ. Τότε ένας ντόπιος λέει 
του Γιώργη: «Ετούτος είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Ελ-
λάδα».

«Και πώς τον λένε;», ρώτησε εκείνος. 
«Λιβανό!».
Από τη στιγμή εκείνη ο Γιώργης κοίταζε την παρέα με μισό 

μάτι. Κι όταν «φόρτωσε» για τα καλά, αναφώνησε:

Η θάλασσα κι ο ουρανός
Έχουν το ίδιο χρώμα

Κι ο Γιώργης με τον Λιβανό
Θα μπουν στο ίδιο χώμα.

Ο εφοπλιστής, φυσικά. ενοχλήθηκε απ’ το τετράστιχο, μα 
όταν του εξήγησαν περί τίνος επρόκειτο, ζήτησε απ’ τον κα-
φετζή να κεράσει τη Σκούνα ό,τι επιθυμούσε. Ο Γιώργης πα-
ράγγειλε ένα μπουκάλι ούζο και το έπινε σαν γκαζόζα. Τον 
πλησιάζει τότε ο άλλος και του λέει: «Γιατί το πίνεις ξεροσφύρι, 
παράγγειλε κάτι να φας!». Αλλά ο δικός τους, που νέος δε λο-
γάριαζε κανέναν, του απάντησε: «Αν θέλεις να είμαστε φίλοι, 
παρατηρήσεις κομμένες!». 

Μετά απ’ το δεύτερο μπουκάλι, και λίγο πριν από το τρίτο, 
ο Λιβανός έκανε ακόμα μια προσπάθεια: «Πιες και λίγο νερό, 
καλύτερο απ’ το νερό δεν υπάρχει!». 

Ο Γιώργης ξέσπασε σε γέλια… «Άμα σε μια αυλή βάλεις έναν 
κουβά με νερό κι έναν κουβά με ούζο, κι αφήσεις ένα γάιδαρο, 
πού θα πάει το ζώο;». 

«Στο νερό!», του απάντησε ο Λιβανός. 
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«Ε, γάιδαρος είμαι εγώ, να πίνω νερό;»…
Όταν ο εφοπλιστής επέστρεψε στον Πειραιά, κάθε μήνα 

έστελνε στον Παστάδα τρία χιλιάρικα να σιτίζει τη Σκούνα. Κι 
ο Γιώργης έβαλε κιλά και πήρε τα πάνω του. Έπειτα από ένα 
εξάμηνο, όμως, τα εμβάσματα κόπηκαν, γιατί ο Λιβανός, κατά 
τα άλλα νέος και υγιής, πέθανε από έμφραγμα. 

«Σκούνα, πάνε τα μπερεκέτια!», τον πείραζαν οι γνωστοί. «Ο 
φίλος σου τα κακάρωσε!» 

Κι εκείνος απαντούσε:

Η θάλασσα κι ο ουρανός
Έχουν το ίδιο χρώμα

Ο Λιβανός κι αν πέθανε
Ο Γιώργης ζει ακόμα.

Μετά απ’ αυτή την ιστορία θυμήθηκαν εκείνη με τον Πατ-
τακό, που έβγαλε λόγο στο αμφιθέατρο της νομαρχίας κι η 
Σκούνα έκανε καραγκιοζλίκια και γκριμάτσες, ώσπου τον μά-
ζεψε η ασφάλεια και τον έστειλε δυο μήνες «παραθέριση». Θυ-
μήθηκαν και το περιστατικό με τη Σαπουντζάκη που έδωσε 
στο νησί παράσταση κι ο Γιώργης ανέβηκε στη σκηνή και δεν 
κατέβαινε, άμα η μεγάλη σταρ δεν χόρευε μαζί του ταγκό. 

Γύρω στις έντεκα ο πάπα-Θέμης πήγε στο ναό να φέρει 
το θυμιατήρι, να διαβάσουνε τρισάγιο. Και η παρέα άρχισε ν’ 
απαγγέλει τα δίστιχα που ο Γιώργης έλεγε σε κάθε ευκαιρία. Πε-
τούσε, δηλαδή, κάποιος ένα όνομα λογοτέχνη, ηθοποιού, ποδο-
σφαιριστή, η Σκούνα απαντούσε μ’ έναν ομοιοκατάληκτο στίχο 
και κέρδιζε ένα κονιάκ, μια μπύρα ή ένα ούζο... 

«Ηλίας Βενέζης!», άρχισε ο Κώστας, κι οι άλλοι απάντησαν 
εν χορώ: «Σ’ αγαπώ κι εσύ με χέζεις!». Ο Φώτης θυμήθηκε το 
«Ιωάννης Μακρυγιάννης, σ’ αγαπώ κι εσύ με κλάνεις» κι ο 
Θόδωρος πρόσθεσε το: «Κλαούντια Καρτινάλε, δέκα ρουφηχτές 
και βάλε», οπότε ξέσπασαν όλοι σε γέλια, γιατί το τελευταίο 
ήταν αχνιστό, δηλαδή το συνέθεσε ο βιομήχανος, κατ’ απομί-
μησιν, εκείνη τη στιγμή. 

Από τη γενική ευφορία επηρεάστηκε ο πάντα κατσούφης 
Πέτρος Λ. κι αμόλησε το «Κωστής Παλαμάς, στα παπάρια μας 
κι εμάς», κι έπειτα ο Ζακχαίος ετοιμάστηκε να πει το «Ζοζέ Αλ-
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ταφίνι, να την πάρεις δε σ’ αφήνει», που θα μπορούσε να εκλη-
φθεί ότι αναφερόταν στη στρογγυλή θεά του ποδοσφαίρου, που 
τόσο καλά την προστάτευε με το σώμα από τους αντιπάλους, 
μόνο που καθυστέρησε κι άρχισαν να πέφτουν σαν βροχή οι 
«κοτρόνες» των άλλων, τα «Γεώργιος Παπαδόπουλος, μαλακο-
παπαρόπουλος», «Ιωσήφ Στάλιν, εις τα τέτοια μας και πάλιν», 
«Μπενίτο Μουσολίνι, μαύρος κώλος που δεν κλείνει», «Μαρ-
τσέλο Μαστρογιάνι, κι όποια θέλεις σου την πιάνει», «Μέριλιν 
Μονρώ, απ’ το στόμα σε ρουφώ» κι άλλα πολλά. Τότε κι ο κο-
ντός ξεσπάθωσε, «Θα σας πω το καλύτερο!», σηκώθηκε όρθιος, 
αλλά εκείνη τη στιγμή επέστρεψε στην αίθουσα ο πάπα Θέμης 
κι έπεσε στην παρέα άκρα σιωπή που κράτησε μισό λεπτό, γιατί 
έπειτα ο Θόδωρος πήρε να γαζώνει τον Ζακχαίο, «Πες το, ρε, 
μην κωλώνεις!», μια, δύο, τρεις φορές, και ο παπάς απόρησε, 
«Τι θέλετε, ρε, να σας πει ο άνθρωπος;», κι ο κοντός, αφού στην 
αρχή κοκκίνησε και δεν μπορούσε ν’ αναπνεύσει, ανέκτησε την 
ψυχραιμία του και ξεκίνησε να διηγείται μια ιστορία που παλιά 
είχε συνταράξει το νησί. 

«Το 1973», είπε, «ήμουν μαθητής του Γυμνασίου. Μήνα Δε-
κέμβριο με χιόνια δύο μέτρα, έξω από το Στρατώνι της Χαλκιδι-
κής ναυάγησε το φορτηγό πλοίο “Οδυσσέας”. Οι ναυτικοί, όλοι 
από τα μέρη μας, πνίγηκαν εκτός από τρεις. Είχε όμως σφοδρή 
θαλασσοταραχή και επί πολλές ημέρες τα πλοία του Πολεμικού 
Ναυτικού προσπαθούσαν να μαζέψουν τ’ ανθρώπινα κουφάρια. 

Μετά από μια εβδομάδα οι νεκροί μεταφέρθηκαν στο νησί 
κλεισμένοι σε τενεκεδένια φέρετρα, κολλημένα με οξυγόνο, 
και με τ’ όνομα του καθενός γραμμένο κάτω από ένα μαύρο 
σταυρό. Το κλάμα πήγαινε σύννεφο, γιατί ο καθένας είχε ένα 
συγγενή, ένα φίλο, ένα γείτονα, κάποιον απ’ τον οποίο δεν 
προλάβαινε πια να ζητήσει συγνώμη για κάτι που θα του έμενε 
βάρος σ’ όλη τη ζωή. 

Εντέλει οι νεκροί θάφτηκαν στο νεκροταφείο της πόλης με 
δημοτική δαπάνη. Την πομπή συνόδευε η μπάντα του δήμου 
κι ακολουθούσαν τα σχολεία κι οι κάτοικοι του νησιού. Ανάμε-
σα στους πνιγμένους ήταν κι ο αδερφός του Γιώργη. Την ώρα 
που τους κατέβαζαν στον τάφο, η Σκούνα άρχισε να ουρλιάζει: 
Θέλω ν’ ανοίξετε το φέρετρο, να τον δω! Δεν είναι ο αδερφός 
μου μέσα, θέλω να τον δω!
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Σε λίγα λεπτά οι συγγενείς των νεκρών καταλήφθηκαν από 
την ίδια μανία και δεν άφηναν να πραγματοποιηθεί η ταφή. 
Μάταια ο δήμαρχος τους προειδοποιούσε ότι τα πτώματα ήταν 
σε αποσύνθεση και υπήρχε κίνδυνος για την υγεία όλων. Εντέ-
λει οι μαθητές απομακρύνθηκαν και κάποια φέρετρα ανοίχτη-
καν. Μέσα βρίσκονταν τα σώματα τουμπανιασμένα, αηδιαστι-
κά, κι όποιος τα είδε… έκανε χρόνια να τα ξεχάσει». 

Μετά από την αφήγηση του Ζακχαίου ο πάπα Θέμης έβαλε 
μπρος το τρισάγιο. Κι όταν τέλειωσε, έβγαλε το πετραχήλι κι 
είπε: «Απόψε έχετε κι εσείς την τελευταία ευκαιρία να ζητήσετε 
συγνώμη απ’ το νεκρό. Να ζητήσετε να σας συγχωρήσει που τον 
παιδεύατε και τον εξευτελίζατε για τόσα πολλά χρόνια».

Αμέσως η διάθεση όλων χάλασε, παρ’ όλο που ο ιερέας δεν 
επεδίωκε να τους προσβάλει, γιατί ήταν παλιός συμμαθητής και 
φίλος τους και κάποιες φορές πήγαινε και στα γλέντια τους, 
όποτε τον καλούσαν, και, άμα μερακλωνόταν, τραγουδούσε «Τα 
λασπόνερα» και τις «Νταλίκες» με τρόπο ανυπέρβλητο. Για ένα 
λεπτό ακούγονταν βαριές αναπνοές, ώσπου ο κοντός έσπασε τη 
σιωπή και είπε:

«Εγώ τον Γιώργη δεν τον πείραξα ποτέ. Αλλά και δεν αντέ-
δρασα, όποτε οι άλλοι τον υπέβαλαν σε μαρτύρια και καψόνια. 
Για να τα έχω καλά μαζί σας, ρεμάλια, υπήρξα, κατά κάποιο 
τρόπο, συνεργός σας. Γι’ αυτό, Γιώργη», γύρισε προς το φέρε-
τρο, «και πάπα Θέμη», τον κοίταξε στα μάτια, «σας ζητώ να με 
συγχωρήσετε…». 

Ο επόμενος που πήρε το λόγο ήταν ο Κώστας. «Θυμόσαστε 
πως τη Σκούνα της δίναμε λεφτά κι έπειτα τα παίζαμε στα 
ζάρια», είπε. «Κι άμα τα έχανε, τον βάζαμε κι έκανε διάφορα 
καραγκιοζλίκια, για να του ξαναδώσουμε χρήματα, να τα ξανα-
παίξει και να τα ξαναχάσει. Όπως εκείνη τη φορά που του φορ-
τώσαμε στην πλάτη ένα τραπέζι και, στις δώδεκα το μεσημέρι, 
μόνο με το σώβρακο, τον βάλαμε να κάνει βόλτες στο λιμάνι. 
Γι’ αυτό, πάπα Θέμη», είπε, «κάνω μια πρόταση», στο σημείο 
αυτό πήγε να κλάψει ή να γελάσει. «Ως απόδειξη της συντριβής 
που αισθανόμαστε», ο ιερέας τον κοίταξε αυστηρά, «ας πιούμε 
για τον Γιώργη ένα ποτήρι κονιάκ. Κάτι που, βέβαια, δεν αρ-
μόζει σε γαϊδούρια όπως εμείς, αφού τα συμπαθή τετράποδα 
προτιμούν το νερό, αλλά που ο ίδιος ο νεκρός σίγουρα θα το 
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εκτιμούσε». Αμέσως γέμισε το ποτήρι του κι έπειτα τα ποτήρια 
των άλλων. «Θεός σχωρέσ’ τον», είπε και τα κατέβασαν όλοι 
μονοκοπανιά. 

«Εγώ θα σας θυμίσω», ο Θόδωρος πήρε έκφραση στυφή, σαν 
να ’χε σταθεί το πιοτό στον οισοφάγο του, «τη φορά που βά-
λαμε τη Σκούνα και ήπιε οχτώ γκαζόζες απανωτές, για να του 
δώσουμε ένα πεντακοσάρικο, κι έπειτα του το πήραμε πίσω με 
μια ζαριά». 

«Ναι, όμως, πάντα τον παίζαμε τίμια!», είπε ο Φώτης. 
«Αναγκάζοντάς τον να τα “ρίχνει” όλα μια κι έξω, ήθελε δεν 

ήθελε!», ειρωνεύτηκε ο Πέτρος. «Πεντακόσιες το πρώτο στοίχη-
μα, άμα κέρδιζε, χίλια, αν ξανακέρδιζε, δυο χιλιάδες, την άλλη 
τέσσερις, οπότε τη μια φορά που έχανε, έμενε ταπί». 

«Να σας θυμίσω όμως…», επέμεινε ο Φώτης, «εκείνη τη φορά 
που μ’ ένα πεντακοσάρικο μας κέρδισε εξήντα τέσσερις χιλιάδες 
δραχμές κι έπειτα μας κορόιδευε: Πώς αισθάνεστε, τώρα; Πού 
πήγε η μαγκιά σας; Μαζέψτε εξήντα τέσσερα χιλιάρικα να τα 
ρίξουμε όλα μαζί, αν σας βαστάει!».

«Η Σκούνα, αν δεν τον πείραζες, σε προκαλούσε εκείνος», 
μουρμούρισε ο Θόδωρος. «Γιατί, Θεός σχωρέσ’ τον, δεν ήταν και 
καλό κουμάσι!». 

«Και τότε που έκανε τον λούστρο και του βάλατε μέσα στο 
κασελάκι δυο μεγάλες πέτρες;», είπε ο πάπα Θέμης. «Ή τη φορά 
που πήγε στο παζάρι να πουλήσει κάλτσες κι εσείς του χώσατε 
μέσα στο χαρτόκουτο πέντε νιογέννητα γατάκια, πώς σας προ-
κάλεσε; Ή όταν τον πληρώσατε για να φάει πρωί-πρωί πέντε 
καυτερές πιπεριές, τη μια πίσω απ’ την άλλη, με κίνδυνο να 
τρυπήσει το στομάχι του…». 

«Θα πρέπει και γι’ αυτά να πιούμε ένα ποτήρι κονιάκ, για 
να μας συγχωρήσει», είπε ο Φώτης. Και πιάνοντας το μπουκάλι 
γέμισε όλα τα ποτήρια, κι εκείνο του πάπα Θέμη μέχρι επάνω. 

Αφού τα ήπιαν μονορούφι, «Περάσαμε όμως μαζί του κι 
ωραίες στιγμές», θυμήθηκε ο Κώστας. «Τότε που στο μπαρ Ρι-
φιφί τού ρίξαμε την γκόμενα από την Ουκρανία…». 

«Και κόντεψε να χύσει στα βρακιά του!», χαχάνισε ο Ζακχαί-
ος που δεν άντεχε το ποτό, κι όλοι τον κοίταξαν επιτιμητικά, 
εκτός από τον πάπα Θέμη που έκανε ότι δεν άκουσε.

«Αυτό το τελευταίο σηκώνει όχι ένα, αλλά δύο κονιάκ μα-
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ζεμένα!», είπε ο Φώτης κι ακολούθησε νέος γύρος με αυξημένη 
δόση για όλους… 

Οι συζητήσεις συνεχίστηκαν κι οι πέντε μια σοβάρευαν και 
μια έκαναν πλάκα, μια ξεκαρδίζονταν στα γέλια και μια αισθά-
νονταν τύψεις. Έπειτα ο Πέτρος διηγήθηκε το ανέκδοτο με τον 
Αϊνστάιν και τη Μέριλιν Μονρόε κι ο Θόδωρος εκείνο με το 
βιοτέχνη που έστησε εργοστάσιο στην Κόλαση κι έφτιαχνε κα-
πότες. Το παράξενο ήταν πως ο πάπα Θέμης, είτε επηρεασμένος 
απ’ τα ποτά που κι ο ίδιος είχε καταναλώσει είτε για λόγους 
τακτικής, τους άφηνε κι έλεγαν ό,τι τους ερχόταν στο στόμα. 

Κατά τα μεσάνυχτα, κι αφού ο Θόδωρος παράγγειλε κι έφε-
ραν τρία ψητά κοτόπουλα, που τα ξεκοκάλισαν με τα χέρια, 
μια κάσα μπίρες κι ένα δεκαοχτάρι ουίσκι, ο παπάς πήρε να 
κελαηδάει «Τα Λασπόνερα». Κι ο Ζακχαίος αποπειράθηκε να 
του κρατήσει διφωνία, μα οι άλλοι απαίτησαν να σταματήσει 
αμέσως. 

«Οι αμαρτίες του κόσμου είναι τόσο πολλές και μεγάλες», 
είπε στο τέλος ο κοντός, «που, αν δικαστούμε και για τις παρα-
φωνίες μας, την κόλαση δεν τη γλιτώνουμε με τίποτε». 

«Τον παράδεισο τον κερδίζουμε ή τον χάνουμε βάσει του 
χρηματικού υπόλοιπου που έχουμε στην τράπεζα!», τον πείραξε 
ο Πέτρος. «Μηδέν υπόλοιπο, είσοδος ελεύθερη, πολλά λεφτά, 
τράβα στην κόλαση!». 

«Τον παράδεισο τον κερδίζουμε ή τον χάνουμε από το πόσα 
βάσανα τραβήξαμε στη ζωή μας!», είπε ο Θόδωρος. «Με τα πα-
θήματά μας εξαγοράζουμε τις αμαρτίες μας». 

«Τον παράδεισο τον κερδίζουμε ή τον χάνουμε από το πόση 
αγάπη δείξαμε στους άλλους!», είπε κι ο πάπα Θέμης. «Όλα τ’ 
άλλα είναι πταίσματα!».

«Αυτό το τελευταίο σηκώνει πολλά ποτά», επανέλαβε ο Φώ-
της, αλλά, επειδή τα Μεταξά είχαν αδειάσει, γέμισε τα ποτήρια 
με μπύρα αφρόεσσα που όμως ήτανε ζεστή σαν νερό της βρύ-
σης…

Η επόμενη μισή ώρα γέμισε με τρία μινοράκια, ένα τραγούδι 
του Καζαντζίδη για το Χάρο κι ένα ανέκδοτο με ιπποπόταμους. 
Λίγο πριν το διαλύσουν, ο πάπα Θέμης, θέλοντας να κλείσει 
την «ημι-ολονυκτία» με κάποια διδαχή, αφηγήθηκε μια ιστορία 
που την είχε ακούσει απ’ τον πατέρα του. 
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«Στο νησί, πριν από χρόνια, υπήρχαν δυο γνωστοί μπε-
κρήδες, ο Πέτρος κι ο Αχιλλέας. Αυτοί, κάποτε, αγόρασαν ένα 
βαρελάκι ούζο και πήγαιναν να το πουλήσουν στο πανηγύρι 
του Μοναστηρακιού. Είχαν και δυο τρία ρακοπότηρα κι ένα 
τσουβάλι με άσπαστα καρύδια. Στο δρόμο ο Πέτρος ζήτησε απ’ 
τον Αχιλλέα να του βάλει να πιει ένα ποτηράκι, εκείνος όμως 
αρνήθηκε, γιατί το ούζο το είχαν πάρει βερεσέ κι έπρεπε να το 
ξοφλήσουν. Τότε ο άλλος βγάζει απ’ το γιλέκο ένα μισόφραγκο 
και του λέει: “Βάλε μου ένα ποτηράκι, σ’ το πληρώνω”. Ο Αχιλ-
λέας αναγκάστηκε και του έβαλε. Μετά από λίγο δίνει ο Αχιλ-
λέας το μισόφραγκο στον Πέτρο, πίνει κι εκείνος ένα ποτηράκι. 
Και, μέχρι να πάνε στο Μοναστηράκι, μ’ ένα μισόφραγκο ήπιαν 
όλο το βαρέλι»… 

«Για την ωραία ιστορία», είπε ο Φώτης, «ας πιούμε και την 
τελευταία μας γουλιά». Κι έπιασε το ουίσκι και το άδειασε μες 
στα ποτήρια μέχρι σταγόνα.

Ο παπάς όμως δεν είχε τελειώσει όσα ήθελε να πει και, όταν 
οι άλλοι το κατάλαβαν, σοβάρεψαν, ενώ ο Πέτρος με τον Θόδω-
ρο έμειναν με τα ποτήρια στον αέρα, έτοιμα για τσούγκρισμα. 
«Η ζωή του ανθρώπου είναι μια προσπάθεια να ξεγελάσει τον 
εαυτό του και τον Θεό», είπε ο ιερέας. «Κι όλοι μας είμαστε σαν 
τον Πέτρο και τον Αχιλλέα… Ευτυχώς ο Θεός αντί να θυμώνει 
με τις ασωτίες μας, γελάει με τα καραγκιοζλίκια μας. Μας λυ-
πάται για το χάλι μας κι αυτό μας σώζει!». 

«Πάτερ Άγιε», επενέβη ο Φώτης, «Στην κατάσταση που εί-
μαστε τα κηρύγματα δεν μας ωφελούν! Γι’ αυτό το μόνο που 
μένει είναι να πιούμε ένα ποτηράκι στην υγεία του καλού Θεού. 
Καλό Παράδεισο και συγχωρεμένοι όλοι». Και άδειασαν τα πο-
τήρια τους μονορούφι, σχεδόν αμέσως, όμως, ο Ζακχαίος, παίρ-
νοντας δυο βαθιές αναπνοές θαρρείς κι ήταν οι τελευταίες του, 
έριξε έναν εμετό στο πάτωμα και ξίνισε όλη η ατμόσφαιρα. Ο 
Θόδωρος τον έπιασε απ’ τις μασχάλες και τον κάθισε σε μια 
καρέκλα, ενώ ο Κώστας είπε: «Αφού δεν αντέχει το ποτό, τι στο 
διάολο πίνει!». 

Ο παπάς πήγε στην τουαλέτα κι έφερε έναν κουβά και τη 
σφουγγαρίστρα ενώ ο κοντός πνιγμένος στις τύψεις, μουρμού-
ριζε κλαίγοντας: «Αύριο το πρωί… θα δώσω το ένα τοις εκατό 
απ’ όσα έχω στους φτωχούς…». Κι ο Θόδωρος, που σε τέτοια 
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ξεσπάσματα είχε παραβρεθεί πολλές φορές, του χάιδευε τα μαλ-
λιά και του έλεγε: «Τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό, Ζακχαίε. 
Είκοσι έπαιρνες, είκοσι δώσε, μήπως κι εξασφαλίσεις κάνα εισι-
τήριο στον εξώστη του Παραδείσου!». 

Έπειτα από λίγο βγήκαν όλοι από την αίθουσα, γέρνοντας 
δεξιά κι αριστερά, σαν τη Σκούνα. Κι ο πάπα Θέμης, τελευταίος, 
έσβησε τα φώτα και διπλοκλείδωσε την πόρτα, σαν να μπορού-
σε ο νεκρός, χωρίς σταγόνα οινόπνευμα δίπλα του, να σηκωθεί 
και να κατηφορίσει προς τα πατσατζίδικα της παραλίας που 
έμεναν όλη τη νύχτα ανοιχτά. Κι εκεί ν’ αρχίσει πάλι με δυνα-
τή φωνή ν’ απαγγέλλει τα δικά του, αναμένοντας να λάβει απ’ 
τους ξενύχτηδες την πληρωμή του σε πιοτό. 
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Αθηνά Τζοβάρα

Ο κόκκινος κουβάς

Το αγόρι σκούπισε τον ιδρώτα από το πρόσωπό του. Στεκό-
ταν μπροστά στον ανεμιστήρα, ο αέρας του ανακάτευε τα 
μαλλιά. Στην τηλεόραση στο βάθος περνούσαν ασπρόμαυ-

ρες εικόνες ενώ η μητέρα του κοιμόταν μισοξαπλωμένη στην 
πολυθρόνα της. Το αγόρι τη σκούντηξε στον ώμο κι εκείνη 
ανασηκώθηκε ταραγμένη.

«Φαγητό έχει στο ψυγείο, ζέστανέ το», του είπε και ξαναγύ-
ρισε στο λήθαργό της.

Το αγόρι απορημένο τη σκούντηξε ξανά.
«Έλα, πάμε στη θάλασσα!», της είπε, «δεν πεινάω».
«Μη λες ανοησίες, είναι μεσημέρι, καίει ο ήλιος».
«Έλα, πάμε για λίγο, θα σε αφήσω να μου βάλεις αντηλια-

κό!», επέμενε μάταια
«Μη με ζαλίζεις! Αρκετά. Πήγαινε στο δωμάτιό σου να παί-

ξεις. Και δυνάμωσε τον ήχο πριν φύγεις», του φώναξε και κλεί-
νοντας τα μάτια έριξε ξανά το κεφάλι της στο πλάι.

Είχαμε δύο μέρες μπροστά στην τηλεόραση. Τρώγαμε και 
κοιμόμασταν στον παλιό πράσινο καναπέ. Εγώ κρατούσα το τη-
λεχειριστήριο, πού και πού άλλαζα κανάλι κι όταν η ζέστη γινό-
ταν αφόρητη δυνάμωνα το κλιματιστικό. Ήταν από εκείνες τις 
ημέρες με τον καύσωνα, καμίνι η Αθήνα... Ο Μάνος προσπα-
θούσε να με πάρει αγκαλιά μα εγώ απομακρυνόμουν, δεν άντε-
χα να νιώθω το κορμί του στο δικό μου. Με τα χρόνια μάλιστα 
είχα εξασκηθεί κι έκανα μία μικρή, ανεπαίσθητη κίνηση μακριά 
του. Έτσι, αμίλητοι, κοιτούσαμε με τις ώρες την επίπεδη οθόνη. 
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Μου άρεσε αυτή η σιωπή, με βοηθούσε να αδειάζω τις σκέψεις 
μου. Οι εικόνες γέμιζαν το μυαλό μου σχεδόν αυτόματα πια και 
με ταξίδευαν σε μέρη μακρινά, έξω από το σαλόνι μας και μα-
κριά από το φθαρμένο καναπέ. Καμιά φορά ήταν δάση, βουνά, 
μα συνήθως η θάλασσα. Αυτή η ήρεμη παραλία με τα φύκια, ο 
μικρός κόλπος και ο λόφος με τα αρμυρίκια γύρω του. Σκέτη 
ερημιά, σαν να μην είχε πατήσει άνθρωπος εκεί. Μερικές φορές 
όμως, τελείως ξαφνικά, στη μέση της αμμουδιάς ξεχώριζε κάτι 
κόκκινο, μισοθαμμένο στην άμμο.

Το αγόρι απέμεινε να κοιτάζει τη μητέρα του που κοιμόταν. 
Πλησίασε την τηλεόραση, γύρισε ένα κουμπί κι ο ήχος δυνάμω-
σε. Αμέσως απομακρύνθηκε στις μύτες των ποδιών του. Πήρε 
το κόκκινο κουβαδάκι του, το φτυάρι και ό,τι άλλα παιχνίδια 
είχε για την αμμουδιά κι άνοιξε την πόρτα. Το μεσημεριανό 
φως του τύφλωσε τα μάτια μα δε τον ένοιαξε, σε δύο λεπτά 
εξάλλου θα ήταν στην παραλία! 

Μία παραλία, γεμάτη ομπρέλες και κόσμο ξαπλωμένο στη 
σκιά τους. Κόσμος παντού, οικογένειες με δύο και τρία παιδιά, 
ζευγάρια, παρέες, όλοι εξαντλημένοι από τη ζέστη. Το αγόρι 
έβγαλε τα παπούτσια του και περπατώντας ξυπόλητος στην 
αμμουδιά, τους προσπέρασε όλους. Πού και πού έριχνε κλε-
φτές ματιές στα υπόλοιπα παιδιά που παίζανε στην άκρη της 
θάλασσας. Έβλεπε τα κάστρα τους να διαλύονται από το κύμα 
και χαμογελούσε πονηρά. Λίγο πιο κάτω έβλεπε μανάδες να 
παίζουν με τα παιδιά τους και τις προσπερνούσε γρήγορα χα-
μογελώντας λυπητερά. Μου χαμογέλασε κι εμένα κι η παιδική 
μου καρδιά κόντευε να σπάσει. Με πρόσεξε! Μάζεψα όλο μου το 
κουράγιο και τον φώναξα να έρθει να κολυμπήσουμε.

«Δε μ' αρέσει το κολύμπι», μου είπε κοιτώντας τη θάλασσα, 
«Προτιμώ να φτιάχνω πολιτείες στην άμμο».

«Τότε να φτιάξουμε ίσως μαζί;»
«Όχι, καλύτερα μόνος. Πάω στην άλλη παραλία, πίσω από 

το λόφο», και μου έδειξε το μικρό λόφο στο τέρμα του κόλπου. 
Δίσταζε λίγο, σαν κάτι να ήθελε μα,

«Σήμερα θα φτιάξω κάτι αλλιώτικο», είπε τελικά κι απομα-
κρύνθηκε χωρίς να μου ρίξει δεύτερη ματιά.

Είχε επιτέλους φτάσει στο σωστό σημείο. Πέταξε κάτω τον 
κόκκινο κουβά και το φτυάρι του και στρώθηκε στη δουλειά. 
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Βρήκε ένα μεγάλο ξύλο, σχεδόν στο ύψος του κι άρχισε να σχε-
διάζει στην άμμο. Τετράγωνα, κύκλους, σχήματα ακανόνιστα. 
Κρατούσε το ξύλο με τα δυο του χέρια, δυσκολευόταν λιγάκι, 
μα δε δίστασε ούτε στιγμή. Ήταν σα να ήξερε από πάντα τι 
ήθελε να χαράξει. Στην αρχή δεν κατάλαβα πού το πήγαινε, 
δεν έβλεπα και καλά έτσι όπως στεκόμουν κρυμμένη πίσω από 
τα αρμυρίκια. Σύντομα όμως φάνηκε ξεκάθαρα, ήταν τα σχέ-
δια ενός κάστρου. Θα μπορούσα να πω με σιγουριά ποια ήταν 
τα υπνοδωμάτια, ο σταύλος, η αίθουσα του θρόνου. Η έρημη 
παραλία γέμιζε σιγά σιγά με την ιδέα μιας άλλης ζωής κι εγώ 
ένιωθα σαν εισβολέας. Έτρεμα μη με δει, μην καταλάβει ότι τον 
είχα ακολουθήσει στα κρυφά, μα δεν το κουνούσα από τη θέση 
μου. Ήθελα να δω κι άλλα. 

Σύντομα άρχισε να μαζεύει άμμο και να χτίζει τον πρώτο 
τοίχο. Ήταν τόσο απορροφημένος στη δουλειά, τόσο υπέροχος 
τη στιγμή εκείνη που με δυσκολία κρατιόμουν και δεν πήγαινα 
κοντά του. Είχα δει τον κόσμο του στα θεμέλια κι ήθελα να 
γίνω μέρος του, να τον βοηθήσω να τον χτίσουμε μαζί. Ήξερα 
όμως πως αν φανέρωνα το μυστικό μου θα τον τρόμαζα κι ίσως 
τον έχανα για πάντα. Έμεινα λοιπόν σκυμμένη στην κρυψώνα 
μου και κρυφοκοιτούσα κρατώντας την ανάσα μου.

«Να πηγαίναμε πουθενά διακοπές; Ξέρω βέβαια εσένα δε σου 
αρέσει και πολύ η θάλασσα», ακούστηκε η φωνή του Μάνου 
στο βάθος, σαν ηχώ πάνω από την παραλία. «Σκεφτόμουν ίσως 
κάπου στο εξωτερικό, τι λες;» Η τηλεόραση τώρα έδειχνε ξανά 
ειδήσεις, έκτακτο δελτίο, πέθανε άλλος ένας ηλικιωμένος από 
τον καύσωνα.

«Ξέρω κι εγώ, πού να τρέχουμε τώρα...», απάντησα κοιτάζο-
ντας στο ρολόι απέναντι την ώρα. Είχε πάει δέκα, έξω είχε σκο-
τεινιάσει για τα καλά. «Να βάλω φαγητό; Έπεσε λίγο η ζέστη.»

«Μπα, δε πεινάω, αρχίζει κι η ταινία τώρα.», μου αποκρίθη-
κε και ηρέμησα, το ταξίδι είχε ξεχαστεί.

Το κάστρο ήταν πλέον ψηλό, σχεδόν όσο και το αγόρι κι 
ήταν φτιαγμένο με μαεστρία. Πού και πού είχε τις ατέλειές 
του, μα ήταν κι αυτές μέρος της ομορφιάς. Δεν ήξερα τι ήταν 
ο έρωτας των μεγάλων, τον είχα ακούσει μόνο στις ταινίες μα 
ήθελα να το φωνάξω πάνω από το λόφο να το ακούσει όλη η 
παραλία, ήμουν ερωτευμένη!

Nesides_8 - 176 pages final2.indd   25Nesides_8 - 176 pages final2.indd   25 18/3/2012   8:59:45 πμ18/3/2012   8:59:45 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



26

Είχα χάσει την ώρα μα πρέπει να ήταν σχεδόν απόγευμα 
όταν φάνηκε ικανοποιημένος από τη δουλειά του. Έκανε ένα 
βήμα πίσω, κάθισε στην άμμο με διπλωμένα τα γόνατα κι απλά 
κοιτούσε το έργο του. Μάζεψα όλο μου το κουράγιο και διστα-
κτικά κατέβηκα το λόφο. Πλησίαζα τόσο σιγά που δε με κατά-
λαβε παρά μόνο όταν κάθισα κι εγώ στην αμμουδιά δίπλα του. 
Τινάχτηκε αγριεμένος μόλις ένιωσε την παρουσία μου κι εγώ 
απλά του χαμογέλασα.

«Τι κάνεις εσύ εδώ;», σηκώθηκε γρήγορα και μου φώναξε. 
«Δε σε κάλεσα!»

«Μπα, δικιά σου είναι η παραλία;», προσπάθησα να τον 
πάρω στα αστεία μπας κι ηρεμούσε λίγο, τον έβλεπα πολύ θυ-
μωμένο.

«Α, να σου πω! Δεν έχεις καμιά δουλειά εδώ και το ξέρεις.»
«Ωραίο κάστρο...», ξεκίνησα να λέω.
«Δεν είχες δικαίωμα να το δεις. Έπρεπε να είχα φτιάξει το 

εξωτερικό τείχος πρώτα, να κρατά τους περίεργους μακριά». Τα 
έχασα, τέτοια αντίδραση δε την περίμενα.

«Συγγνώμη... Δε το έκανα από περιέργεια...», ψέλλισα και 
σηκώθηκα να φύγω, προφανώς ήμουν ανεπιθύμητη.

Δάκρυα θόλωναν τα μάτια μου, δεν έβλεπα πού πήγαινα 
μα έτρεχα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Ο έρωτας πονάει, είχα 
ακούσει να λένε και δε θα μπορούσε να είναι πιο αλήθεια. 
Έφτασα ψηλά, πάνω στο λόφο και μόνο τότε γύρισα και τον 
κοίταξα. Γύρω από το κάστρο βρισκόταν τώρα σχεδιασμένος 
ένας μεγάλος κύκλος και το αγόρι στεκόταν μέσα του. Ήταν 
μεταμορφωμένος, μάζευε χώμα γρήγορα κι άγρια. Ύψωνε με 
μανία το τείχος του.

Σκέφτηκα να του φωνάξω από εκεί ψηλά κάτι τελευταίο μα 
δε βγαίναν λόγια, μόνο λυγμοί. 

Απέμεινα για κάμποση ώρα να τον κοιτάζω καθώς το τείχος 
μεγάλωνε μα σύντομα έγινε τόσο ψηλό που δε μπορούσα να 
τον ξεχωρίσω πίσω του. Αποφάσισα τότε να γυρίσω σπίτι, οι 
γονείς μου θα ανησυχούσαν. 

Είχε αρχίσει ήδη να σκοτεινιάζει, σηκώθηκε κι ένα αεράκι 
όπως ήταν σύνηθες για την περιοχή. Οι πολύ ζεστές ημέρες 
κλείνουν πάντα με δυνατό αέρα, έτσι για να κρατιέται η ισορ-
ροπία, συνήθιζε να λέει ο πατέρας μου.
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«Είναι εξαιτίας εκείνου του παιδιού, ε;» ο Μάνος είχε πλέον 
ζωντανέψει κι είχε όρεξη για κουβέντα. «Που δε σ' αρέσει η 
θάλασσα εννοώ.»

«Μμμ... Όχι... δε νομίζω... Τι πας και θυμάσαι τώρα βραδιά-
τικα...», έκανα δήθεν την αδιάφορη.

«Μα ήταν φίλος σου. Τότε που μένατε στο νησί. Έτσι δεν 
είναι;», είπε και κοίταξε ξανά την τηλεόραση όπου τώρα μια 
χαρούμενη οικογένεια πήγαινε εκδρομή με το αυτοκίνητο.

«Περασμένα ξεχασμένα...», του απάντησα και σηκώθηκα να 
πιω νερό.

Την επόμενη μέρα η ζέστη είχε υποχωρήσει. Οι μεγάλοι κλεί-
σανε τους ανεμιστήρες τους και βγήκαν από το λήθαργο. Η μη-
τέρα του αγοριού θυμήθηκε ότι έπρεπε να του ετοιμάσει πρωινό 
κι άρχισε να τον ψάχνει. Οι δικοί μου γονείς με ξύπνησαν σο-
βαροί. Με βάλανε να καθίσω στον καινούριο πράσινο καναπέ, 
μόλις τον είχαν αγοράσει. Το μόνο που θυμάμαι από την ημέρα 
εκείνη είναι λέξεις. Λέξεις αθώες όπως παραλία, άμμος, αγόρι, 
παλίρροια, μα που πέφταν πάνω μου σαν καρφιά. Τους άφησα 
να μιλάνε και μόλις τελείωσαν σηκώθηκα ήσυχα και κλείστηκα 
στο δωμάτιό μου.

Δε μπορούσαν να καταλάβουν, ποτέ δεν κατάλαβαν μα εγώ 
ήξερα. Δεν τον σκότωσε η παλίρροια, μόνος του χτίστηκε μέσα 
στο τείχος του. Εκείνος χτίστηκε κι εγώ κοιτούσα. Ίσως να 
μπορούσα να τον είχα σταματήσει, ίσως να έπρεπε να πω κάτι 
σε κάποιον εκείνο το βράδυ. Δεν το έμαθε κανείς όμως κι ούτε 
πρόκειται τώρα πια. Τύψεις; ψευτο-υπερηφάνεια; όπως κι αν το 
λένε, πονάει ακόμα μα δε με νοιάζει.

«Μου φέρνεις κι εμένα ένα ποτήρι;» μου φώναξε ο Μάνος 
όταν με είδε να σηκώνομαι. Γύρισα στο σαλόνι με δύο ποτήρια 
παγωμένο νερό, του έδωσα το ένα και τον φίλησα απαλά στο 
μέτωπο. Κάθισα στη θέση δίπλα του, μου χάιδεψε το χέρι και 
μου χαμογέλασε. Η ταινία είχε τελειώσει και στη τηλεόραση 
τώρα παίζαν οι τίτλοι τέλους. Τα ονόματα των ηθοποιών περ-
νούσαν με τη σειρά ενώ στο βάθος φαινόταν μια παραλία με 
αρμυρίκια. Παντού άμμος ανακατεμένη με ξερά φύκια και στη 
μέση, σχεδόν θαμμένος στην άμμο, ένας κόκκινος κουβάς.
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Αλέξανδρος  Κυπρ ιώτης

Μ’ ένα καλά ακονισμένο μαχαίρι
Ιστορίες ανθρώπων

ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ

Άρχισε να ψάχνει πάλι τις τσέπες του για να βεβαιωθεί ότι 
είχε ακόμα τα κλειδιά του. Πρώτα τη δεξιά τσέπη στο 
σακάκι του, μετά την αριστερή, μετά την αριστερή τσέπη 

του παντελονιού του και τέλος τη δεξιά. Στη δεξιά τσέπη του 
παντελονιού του τα βρήκε, ησύχασε, τα έβγαλε και τα έχωσε 
στη δεξιά τσέπη του σακακιού του. Κάθε φορά που αργεί να τα 
βρει και που τελικά τα βρίσκει τους αλλάζει και τσέπη, για να 
θυμάται καλύτερα την επόμενη φορά που θα τα ψάξει. Κάθε 
φορά όμως ξεχνάει πού τα έχει βάλει και πάντα αρχίζει από τη 
λάθος τσέπη και πάντα τα βρίσκει στην τελευταία. Αλλά μέχρι 
να τα βρει κάθε φορά είναι σίγουρος ότι τα έχει χάσει. Και τότε 
αρχίζει να βλέπει μες στο κεφάλι του τι θα γίνει. Θα φτάσει, 
λέει, νύχτα σπίτι του και έξω από την πόρτα του θα αρχίσει να 
ψάχνει τα κλειδιά του. Πρώτα στη δεξιά τσέπη στο σακάκι του, 
μετά στην αριστερή, μετά στην αριστερή τσέπη του παντελο-
νιού του και τέλος στη δεξιά. Όμως αυτή τη φορά, λέει, δεν θα 
τα βρίσκει. Και θα αρχίσει να ψάχνει πάλι τις τσέπες του από 
την αρχή. Αλλά όχι με μια σειρά. Θα ψάχνει ανακατεμένα. Κι 
ύστερα από κάποια δευτερόλεπτα ή λεπτά, που θα του φανούν 
αιώνες, θα είναι πλέον σίγουρος ότι έχει χάσει τα κλειδιά του 
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και δεν θα ξέρει τι να κάνει. Και θα αρχίσει να στριφογυρίζει 
μπροστά στην πόρτα του σπιτιού του και δεν θα ξέρει τι να κά-
νει. Πώς να μπει μέσα; Και θα αρχίσει να βρίζει. Πρώτα σιγά. Το 
Χριστό μου! Την Παναγία μου! Και μετά λίγο πιο δυνατά. Τα 
γαμημένα! Ρε, πούστη μου! Κι ύστερα θα χάσει τον έλεγχο. Και 
θα κλοτσήσει την πόρτα και θα αρχίσει να βρίζει ξανά. Γαμώ το 
Χριστό μου! Γαμώ την Παναγία μου! Ο μαλάκας! Ρε, πούστη, 
Θεέ! Και ξαφνικά θα ανάψει το φως πάνω απ’ την πόρτα του 
κάτω διαμερίσματος. Και τότε αυτός θα κολλήσει την πλάτη 
του στη δική του πόρτα για να μη φαίνεται. Και θα ακούσει 
το κλειδί στην πόρτα του κάτω διαμερίσματος να ξεκλειδώνει 
την κλειδαριά. Μια φορά, δυο φορές. Κι ύστερα η κυρά Ελένη 
θα βγάλει το κεφάλι της, δειλά-δειλά αλλά όλο περιέργεια και 
θα αρχίσει να ρωτάει. Πρώτα σιγά. Ποιος είναι; Ποιος είναι; Και 
μετά λίγο πιο δυνατά. Βασίλη, εσύ είσαι; Ποιος είναι; Βασίλη; 
Και μετά πολύ δυνατά. Βασίλη, εσύ είσαι; Παιδί μου, εσύ είσαι; 
Και τότε αυτός θα αναγκαστεί να ξεκολλήσει από την πόρτα 
του. Και θα αναγκαστεί να εμφανιστεί. Και θα αναγκαστεί να 
μιλήσει. Ναι, κυρά Ελένη. Εγώ είμαι. Ο Βασίλης. Μην ανησυ-
χείτε. Και η κυρά Ελένη τότε θα συνεχίσει να ρωτάει. Τι έπαθες, 
παιδί μου; Είσαι καλά; Θέλεις να ειδοποιήσω κανέναν; Και τότε 
αυτός θα φουντώσει ακόμα πιο πολύ. Αλλά θα προσπαθήσει 
να το κρύψει. Και θα πει: Όχι, κυρά Ελένη, μια χαρά είμαι. Η 
φωνή του όμως θα τον προδώσει. Η αναπνοή του που θα κόψει 
τη φωνή του εκεί κανονικά δεν θα έπρεπε να την κόψει θα τον 
προδώσει. Και η κυρά Ελένη θα επιμένει. Θέλεις να ειδοποιήσω 
κανέναν; Να πάρω τηλέφωνο την αδελφή σου; Και τότε αυτός 
θα πει: Όχι, κυρά Ελένη. Δεν χρειάζεται να πάρετε τηλέφωνο 
κανέναν. Αλλά αυτά χωρίς να το θέλει θα τα πει αγριεμένα. Και 
θα αρχίσει να κατεβαίνει σιγά-σιγά τη σκάλα. Και η κυρά Ελένη 
θα χώνεται όλο και πιο μέσα. Αλλά την πόρτα της δεν θα την 
κλείνει. Και θα πει: Καλά, καλά, αγόρι μου, ό,τι πεις. Εγώ να 
βοηθήσω ήθελα. Και τότε αυτός θα αρχίσει να ξαναβρίσκει την 
ψυχραιμία του. Και για να πείσει την κυρά Ελένη ότι δεν χρει-
άζεται να πάρει τηλέφωνο την αδελφή του κι ότι δεν χρειάζεται 
να ειδοποιήσει κανέναν, θα κατέβει όλη τη σκάλα και θα πλη-
σιάσει την πόρτα της. Και η κυρά Ελένη, που θα την πλησιάζει, 
θα κάνει πιο πίσω και την πόρτα της θα την κρατάει μια χαρα-
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μάδα ανοιχτή και θα ξαναπεί, αυτή τη φορά ψιθυριστά: Καλά, 
καλά, αγόρι μου, ό,τι πεις. Και τότε αυτός επειδή θα είναι 
σίγουρος ότι η κυρά Ελένη θα πάρει τελικά τηλέφωνο την αδελ-
φή του και θα της πει ότι τον άκουσε να βρίζει και ότι δεν είναι 
καλά και θα βάλει και σάλτσες από πάνω δεν θα μπορεί να την 
αφήσει έτσι. Και όπως θα τα σκέφτεται όλα αυτά, θα της πει: 
Να, ξέμεινα από γάλα, κυρά Ελένη. Και βαριέμαι να πηγαίνω 
μέχρι το περίπτερο. Κι αν θα είναι ανοιχτό τέτοια ώρα. Και θα 
προσπαθήσει να τη ρωτήσει ευγενικά: Έχεις να μου δώσεις ένα 
ποτήρι γάλα; Αλλά πόσο ευγενικά να τη ρωτήσει όταν ξέρει ότι 
η κυρά Ελένη θα πάρει τελικά τηλέφωνο την αδελφή του και 
θα της πει ότι τον άκουσε να βρίζει και ότι δεν είναι καλά και 
θα βάλει και σάλτσες από πάνω; Και τότε η κυρά Ελένη θα πει: 
Πώς αγόρι μου, έχω να σου δώσω. Μόνο ένα ποτήρι; Όσο θες. 
Αλλά επειδή η κυρά Ελένη θα φοβάται θα πάει να κλείσει την 
πόρτα της. Κι αυτός θα το ξέρει ότι δεν θα του φέρει γάλα αλλά 
θα πάρει τηλέφωνο την αδελφή του να της πει ότι τον άκουσε 
να βρίζει και ότι δεν είναι καλά και θα βάλει και σάλτσες από 
πάνω, όπως την άλλη φορά. Γι’ αυτό κι αυτός θα σπρώξει την 
πόρτα, και η κυρά Ελένη από το χτύπημα της πόρτας θα πέσει 
κάτω κι αυτός θα μπει μες στο σπίτι της και θα κλείσει την 
πόρτα πίσω του και θα πάρει στα χέρια του εκείνο το βαρύ 
κρυστάλλινο βάζο που το έχει πάντα άδειο πάνω στο τραπεζάκι 
του χωλ, που της το είχε φέρει δώρο η κόρη της λίγο προτού 
πεθάνει, και θα το κατεβάσει στο κεφάλι της κυρά Ελένης, το 
βάζο. Πρώτα μια φορά. Μετά άλλη μία. Κι άλλη μία. Και μετά 
όλοι θα λένε ότι έφταιγε αυτός κι ότι δεν έπαιρνε τα φάρμακά 
του. Ποιος θα τον πιστέψει ότι είχε χάσει τα κλειδιά του;
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ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ

Αν είναι να διαλέξει ανάμεσα στις κρίσεις πανικού που 
τον πιάνουν και στις σκέψεις που κάνει αυτός μετά τις 
κρίσεις πανικού που τον πιάνουν, δεν είναι σίγουρος τι 

να διαλέξει. Κι ούτε και είναι σίγουρος ότι μπορεί να διαλέξει 
τελικά. Ούτε αυτός ούτε κανένας άλλος. 

Έτσι κι αλλιώς όλα μαζί ένα κουβάρι γίνονται. Κι αυτός μες 
στο κουβάρι. 

Όταν όμως έρχεται εκείνη η στιγμή κι ο αέρας στα πνευμό-
νια του τελειώνει και στα μηνίγγια του χτυπάει η καρδιά του 
κι αυτός αρχίζει να γλείφει τα χείλια του το ένα με το άλλο και 
τα μάτια του θολώνουνε και γύρω του δεν βλέπει, τότε ξέρει 
ότι πεθαίνει. 

Τότε ξεχνάει το κουβάρι. 
Τότε θυμάται ότι έχει καιρό να μιλήσει σε άνθρωπο γι’ αυτές 

τις κρίσεις. 
Και συνειδητοποιεί ότι έτσι κι αλλιώς πεθαίνει μόνος του κι 

αυτός όπως πεθαίνουν όλοι. 
Γιατί αυτός κάθε φορά πεθαίνει.
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 Η ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Μην τον λυπάσαι. Είν’ αχάριστος. Η αχαριστία της ψυχής 
είναι πολύ κακό πράμα. Αμαρτία είναι. Έτσι της έλεγε 
η γιαγιά της. Ο άνθρωπος που ’ναι σκατόψυχος καλό 

δεν βλέπει στη ζωή του. Και όπως το έλεγε η γιαγιά της έτσι 
έγινε. Και τώρα αυτή κάθεται και τον κοιτάει. Και μέσα της, αν 
τη ρωτήσει κανείς, δεν ξέρει αν τον λυπάται. Γιατί είναι εύκολο 
να το λες: Μην τον λυπάσαι. Είν’ αχάριστος. Δεν είναι όμως 
εύκολο να το κάνεις. Και όπως τον κοιτάει της φαίνεται ότι 
κάτι θέλει να της πει. Αλλά δεν μπορεί. Παίρνει τα μάτια της 
από πάνω του και γυρίζει στο παράθυρο. Κι απ’ το παράθυρο 
βλέπει έξω στην αυλή. Και όπως βλέπει έξω στην αυλή, βλέπει 
και τη συκιά και βλέπει και τη γιαγιά της να κάθεται κάτω 
απ’ τη συκιά, στην ψάθινη καρέκλα, και δίπλα της βλέπει τον 
εαυτό της. Το πρόσωπό της μούσκεμα. Η μύτη της όλο μύξες. 
Κι ακούει πάλι τη γιαγιά της. Μην τον λυπάσαι. Είν’ αχάρι-
στος. Η αχαριστία της ψυχής είναι πολύ κακό πράμα. Αμαρτία 
είναι. Ο άνθρωπος που ’ναι σκατόψυχος καλό δεν βλέπει στη 
ζωή του. Και τότε γυρίζει και τον κοιτάει πάλι. Και μέσα της, 
αν τη ρωτήσει κανείς, δεν ξέρει αν τον λυπάται. Γιατί είναι 
εύκολο να το λες: Μην τον λυπάσαι. Είν’ αχάριστος. Δεν είναι 
όμως εύκολο να το κάνεις. Και όπως τον κοιτάει της φαίνεται 
ότι κάτι θέλει να της πει. Αλλά δεν μπορεί. Παίρνει τα μάτια 
της από πάνω του και γυρίζει στην πόρτα. Κι από την πόρτα 
βλέπει έξω στην κουζίνα. Και όπως βλέπει έξω στην κουζίνα, 
βλέπει και το τραπέζι το μεγάλο και βλέπει και τη μάνα της να 
κάθεται στο τραπέζι, στην ψάθινη καρέκλα. Το πρόσωπό της 
μούσκεμα. Η μύτη της όλο μύξες. Και βλέπει και τον πατέρα 
της να σηκώνεται και να δίνει μια στο τραπέζι με τα χέρια του 
και να το ρίχνει κάτω. Και τα πιάτα να πέφτουνε στο πάτωμα 
και να σπάνε. Και τα ρεβίθια να χύνονται στο πάτωμα. Και τα 
κουτάλια ανάποδα. Κι ακούει πάλι τη γιαγιά της. Μην τον λυ-

Nesides_8 - 176 pages final2.indd   32Nesides_8 - 176 pages final2.indd   32 18/3/2012   8:59:45 πμ18/3/2012   8:59:45 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



33

Νησίδες 8 | Π Ε Ζ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

πάσαι. Είν’ αχάριστος. Η αχαριστία της ψυχής είναι πολύ κακό 
πράμα. Αμαρτία είναι. Ο άνθρωπος πού ’ναι σκατόψυχος καλό 
δεν βλέπει στη ζωή του. Και τότε γυρίζει και τον κοιτάει πάλι. 
Και μέσα της, αν τη ρωτήσει κανείς, δεν ξέρει αν τον λυπάται. 
Γιατί είναι εύκολο να το λες: Μην τον λυπάσαι. Είν’ αχάριστος. 
Δεν είναι όμως εύκολο να το κάνεις. Και όπως τον κοιτάει της 
φαίνεται ότι κάτι θέλει να της πει. Αλλά δεν μπορεί. Και τότε 
το παίρνει απόφαση. Σηκώνεται. Δεν ξέρει αν θα το μετανιώσει. 
Σηκώνεται και πάει στο δωμάτιό της. Σκύβει κάτω απ’ το κρε-
βάτι και βγάζει μια βαλίτσα. Ανοίγει την ντουλάπα της κι αρχί-
ζει να βγάζει όλα τα ρούχα της και να τα βάζει μες στη βαλίτσα. 
Ανοίγει και τα συρτάρια στη σιφονιέρα, ένα-ένα, και βγάζει όλα 
τα εσώρουχα και τα βάζει μες στη βαλίτσα. Κι απ’ τη βιασύνη 
της τα έχει βάλει όπως να ’ναι. Και η βαλίτσα δεν κλείνει. Κι 
έτσι όπως προσπαθεί να κλείσει τη βαλίτσα την πιάνουνε τα 
κλάματα. Το πρόσωπό της μούσκεμα. Η μύτη της όλο μύξες. 
Και τότε το παίρνει απόφαση. Τίποτα δεν θα πάρει. Παίρνει 
μόνο την τσάντα της και βγαίνει από το σπίτι. Και όπως περνά-
ει μπροστά απ’ τη συκιά σκέφτεται μήπως έπρεπε τουλάχιστον 
να του κλείσει τα μάτια. Αλλά δεν μπορεί. Κι ακούει πάλι τη 
γιαγιά της. Μην τον λυπάσαι. Είν’ αχάριστος. Η αχαριστία της 
ψυχής είναι πολύ κακό πράμα. Αμαρτία είναι. Ο άνθρωπος πού 
’ναι σκατόψυχος καλό δεν βλέπει στη ζωή του. Και βλέπει πάλι 
την εικόνα του, με ανοιχτά τα μάτια, να φαίνεται ότι κάτι θέ-
λει να της πει. Αλλά δεν μπορεί. Και μέσα της, αν τη ρωτήσει 
κανείς, δεν ξέρει αν τον λυπάται. 
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Η λογοτεχνία 
στο σχολείο

Επιμέλεια: Πάνος Δρακόπουλος, Δημήτρης Κόκκινος

Γράφουν: Δημήτρης Κόκκινος, Κωνσταντίνος Λυντέρης,
Πάνος Δρακόπουλος, Χαρά Νικολακοπούλου,

Σωτηρία Σιαμαντούρα,  Κατερίνα Δ. Σχοινά, Ευαγγελία Μουλά
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Βασικά εισαγωγικά ερωτήματα 
γύρω από μια πολύπαθη σχέση

του Δημήτρη Κόκκ ι νου

…Μέσα σε πόλεμο — φαντάσου, ελληνικά ποιήματα…
Ο Δαρείος, Κ.Π. Καβάφης

Μια προσεκτική ματιά στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή 
αρθρογραφία των τελευταίων δεκαετιών δείχνει πως, 
κατά την περίοδο αυτή, αυξάνεται έντονα το ενδιαφέ-

ρον των μελετητών γύρω από το θέμα: «Λογοτεχνία και Εκπαί-
δευση». Η ίδια τάση επιβεβαιώνεται και στο επίπεδο της βιβλι-
οπαραγωγής. Ένας προφανής λόγος είναι η καλπάζουσα ανά-
πτυξη του εκδοτικού αλλά και του ερευνητικού κλάδου της 
παιδικής λογοτεχνίας. Ένας επιπλέον λόγος είναι η εκρηκτι-
κή αύξηση του αριθμού των ερευνητών, των αναγνωστών και 
των μέσων δημοσίευσης, την οποία πυροδότησε η εξέλιξη των 
νέων τεχνολογιών. Ωστόσο οι παραπάνω συνθήκες απλώς τρο-
φοδοτούν το διάλογο γύρω από ένα θέμα που διαχρονικά διχά-
ζει και γοητεύει τους πάσης φύσεως ενδιαφερόμενους. Και αυ-
τοί είναι πολλοί. Αρχής γενομένης από τους άμεσα εμπλεκόμε-
νους, ανά τον κόσμο, διδάσκοντες και διδασκόμενους, συγγρα-
φείς, εκδότες, γονείς, όσους σχεδιάζουν παιδαγωγικές πολιτι-
κές, όσους αγαπούν τη λογοτεχνία... Δηλαδή ένα ευρύ και ετε-
ρογενές πλήθος ανθρώπων, που πολύ συχνά ανήκουν σε δια-
φορετικά πολιτισμικά πλαίσια. Στην Ελλάδα η εν λόγω θεματο-
λογία συμπεριλαμβάνει πλέον στους κόλπους της μια όχι ασή-
μαντη σοδειά από σχετικά άρθρα, μονογραφίες και συγκεντρω-
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τικούς τόμους. Στην εισαγωγή που ακολουθεί θα επιχειρήσου-
με να συνθέσουμε ένα αδρό περίγραμμα με τις πιο βασικές πα-
ραμέτρους που διέπουν το θέμα. Για λόγους αποφόρτισης του 
κειμένου θα επιχειρήσουμε να αποφύγουμε τον αυστηρό υπο-
μνηματισμό και τις υποσημειώσεις. Για περισσότερη εμβάθυνση 
ο αναγνώστης παραπέμπεται στη ενδεικτική βιβλιογραφία που 
παρατίθεται στο τέλος του αφιερώματος. 

Στην περιήγηση μας στο λαβύρινθο του θέματος θα ακολου-
θήσουμε, ως μίτο, το παιχνίδι των βασικών ερωτημάτων.

ΓΙΑΤΙ;

Ξεκινάμε με το ερώτημα γιατί διδάσκεται ή γιατί πρέπει να 
διδάσκεται η λογοτεχνία; Τίθεται λοιπόν ευθέως το θέμα πε-

ρί του διδακτέου της λογοτεχνίας. «Εν αρχή ην ο λόγος» και 
σε κάθε λόγο λανθάνει πάντοτε η χροιά των προθέσεων του. Εν 
προκειμένω, για ποιους λόγους πρέπει ή θέλει να διδάξει κά-
ποιος λογοτεχνικά κείμενα και κατ’επέκταση να εντάξει τη λο-
γοτεχνία ανάμεσα στα διδακτικά αντικείμενα του αναλυτικού 
προγράμματος ενός εκπαιδευτικού συστήματος; Εάν ανατρέξει 
κανείς στην περίφημη σκοποθεσία του μαθήματος που περι-
λαμβάνεται πλέον σε όλα τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμμα-
τα (βλ. π.χ. ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Ελληνικής γλώσσας για το Δημοτικό) 
θα δει να αναφέρεται μια σειρά από λόγους. Η σκοποθεσία αυ-
τή, όπως εύκολα μπορεί να εικάσει κάποιος, μεταβάλλεται ανά-
λογα με το χωροχρονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται. Η με-
λέτη των σκοπών, που προβάλλονται κάθε φορά ως κυρίαρχοι, 
αναφορικά με το αντικείμενο της λογοτεχνίας, προσφέρει γόνι-
μο έδαφος προς διερεύνηση των προθέσεων των εκάστοτε ιθυ-
νόντων. Και οι προθέσεις αυτές δεν είναι πάντοτε οι πιο αγνές. 
Γιατί, κατά κανόνα, υπηρετούν με κάθε μέσο την κυρίαρχη ιδε-
ολογία και τάξη των πραγμάτων. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός 
ότι ο Πλάτωνας από την ουτοπική πολιτεία του εξορίζει την 
ποίηση εξαιρώντας μονάχα τους «ύμνους προς τους θεούς και 
τα εγκώμια για τους άξιους ανθρώπους» (Πολιτεία, 10, 607, a). 
Από τότε ο Πλάτωνας έχει σκιαγραφήσει τα δυο βασικά επιχει-
ρήματα ενάντια στη διδασκαλία και τη διάδοση της λογοτεχνί-
ας. Μέσω της γοητείας που ασκεί στο θυμικό μας: α) μπορεί να 
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μας ξεστρατίσει από την αλήθεια και β)μπορεί να μας διαφθεί-
ρει ηθικά. Παρατηρούμε πως οι βασικές ενστάσεις κατά της λο-
γοτεχνίας εδράζονται στη γνωστική και στην ηθική διαστρέβλω-
ση του ατόμου που οδηγούν με τη σειρά τους στον εκμαυλισμό 
του πολίτη. Επομένως, η απόρριψη της λογοτεχνίας από τον 
Πλάτωνα έχει βαθιά πολιτικό υπόβαθρο. Έκτοτε η λογοτεχνία 
υφίσταται διαχρονικά ακρωτηριασμούς που την θέλουν να πε-
ριορίζεται αποκλειστικά στο ένα της πόδι, συνήθως εκείνο που 
συνδέεται με το σημαινόμενο αποκόπτοντας την οργανική του 
σχέση με το σημαίνον. Όμως όσο αφελής φαντάζει η αντίλη-
ψη μιας λογοτεχνίας απαλλαγμένης από την πολιτική και φι-
λοσοφική υπόσταση άλλο τόσο τυφλωμένο και στρεβλωτικό εί-
ναι το βλέμμα που ταυτίζει ένα λογοτεχνικό κείμενο με το ιδε-
ολογικό του υπόβαθρο. 

Μιλώντας παραπάνω περί των προθέσεων των ιθυνόντων 
οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι πίσω από αυτές κρύβονται κά-
θε φορά συγκεκριμένα πρόσωπα και ιδεολογίες. Μόνον έτσι περ-
νάμε από τη σφαίρα του αφηρημένου στη σφαίρα του συγκε-
κριμένου. Να γιατί η θεωρητική αναζήτηση περί του διδακτέου 
της λογοτεχνίας δεν δύναται να δώσει τεκμηριωμένες απαντή-
σεις, εάν δεν εμβαπτισθεί σε συγκεκριμένα χωροχρονικά πλαί-
σια. Η προσέγγιση στο ερώτημα οφείλει, εάν θέλει να ξεπερά-
σει το σκόπελο της αοριστίας, να έχει χαρακτήρα ιστορικό. Εάν 
λοιπόν στραφούμε προς τα βάθη του χρόνου, στην προϊστορική 
κοινωνία, θα ανιχνεύσουμε το λογοτεχνικό βίωμα στις προφορι-
κές αφηγήσεις γύρω από τη φωτιά όπου ο άνθρωπος μέσα από 
τον μύθο, το τραγούδι, την εξιστόρηση μεταβίβαζε στους γύρω 
του γνώσεις και αξίες αναγκαίες για την επιβίωση αλλά και τη 
συγκρότηση της ταυτότητας της ομάδας. Από τα χρόνια εκεί-
να συναντάμε το αξεδιάλυτο πάντρεμα της αισθητικής και της 
γνώσης στις πρακτικές της έκφρασης του ανθρώπινου λόγου. 

Η ίδια ανάγκη που γέννησε σταδιακά την παιδαγωγική τέ-
χνη, ώθησε και τους ανθρώπους να αξιοποιήσουν τα πιο πρό-
σφορα μέσα για την επίτευξη των στόχων τους. Η μελέτη των 
παραδοσιακών προφορικών πολιτισμών μας δείχνει ότι ένα από 
αυτά είναι και η τέχνη του λόγου μέσα από τις πολυποίκιλες 
εκφάνσεις της (π.χ. στην περίπτωση ενός προφορικού πολιτι-
σμού ως μνημεία του λόγου μελετώνται τα νανουρίσματα, οι 
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αίνοι, τα αινίγματα, τις παροιμίες, τα παραμύθια, τα τραγού-
δια, κ.ά.). Από το μακρινό αυτό παρελθόν φαίνεται να κρατά 
τις ρίζες του ο φρονηματιστικός, ο διδακτικός και ο ηθικοπλα-
στικός χαρακτήρας που διέπει, εδώ και αιώνες, τα κείμενα και 
τις μεθόδους με τις οποίες αυτά απευθύνονταν σε παιδιά. Πιο 
συγκεκριμένα μάλιστα η Ν. Εσκαρπί διακρίνει τρία θεμελιώδη 
είδη διδακτισμού στα κείμενα που απευθύνονταν σε παιδιά της 
δυτικής Ευρώπης από τον Μεσαίωνα και έπειτα: τον παιδαγωγι-
κό, τον ηθικό και τέλος τον θρησκευτικό διδακτισμό (Εσκαρπί, 
1995). Μια ρεαλιστική απάντηση λοιπόν, ιστορικά αλλά και 
ψυχαναλυτικά (Rose, 2001) τεκμηριωμένη, θέλει τη λογοτεχνία 
να διδάσκεται ως μέσο διάπλασης του χαρακτήρα και της ιδεο-
λογίας του παιδιού. 

Αρκεί μια συγκριτική μελέτη, σε επίπεδο διαχρονίας, για να 
αντιληφθεί κανείς ότι η εκάστοτε κυρίαρχη ιδεολογία αξιοποι-
εί όλα τα μέσα και όλους τους θεσμούς που έχει στη διάθεση 
της, με εξέχουσα ανάμεσα τους την εκπαίδευση, προκειμένου 
να εδραιωθεί, να αναπαραχθεί και να εξαπλωθεί. Η λογοτεχνία 
έχει αποδειχθεί ένα ιδιαίτερα προσφιλές μέσο για την εκάστο-
τε εξουσία λόγω της γοητείας που ασκεί στους αποδέκτες της 
(Δημητρίου, 2009, Εξουσία και δύναμη στην παιδική και νεανική 
λογοτεχνία, 2010). Κι αυτό γιατί ο λογοτεχνικός λόγος ενέχει 
εκείνο το ανεπανάληπτο μείγμα από βιωματικό, συγκινησιακό 
αλλά και στοχαστικό φορτίο που τον καθιστά ένα απόσταγμα 
(για να θυμηθούμε τον Καβάφη) ιδιαίτερα δραστικό (και πα-
ράλληλα επικίνδυνο ως σύσταση). Ίσως γιατί έχει διατηρήσει 
κάτι από τις μακρινές εκείνες καταβολές της μαγικής χρήσης 
της γλώσσας (Χριστίδης, 2002) όπου η κάθε λέξη δεν αναπαρι-
στά απλώς, αλλά «είναι». (Μπέλυ, 1981, Θεωρία Λογοτεχνίας, 
Κείμενα των Ρώσων φορμαλιστών, 1995). Παρατηρείται λοιπόν 
συχνά το φαινόμενο φορείς της πολιτικής εξουσίας να επιχει-
ρούν μέσα από μηχανισμούς λογοκρισίας να ελέγξουν τόσο τη 
συγγραφή όσο και την έκδοση αλλά και την ανάγνωση των κει-
μένων. Αυτή είναι μια πάγια στάση που επιτείνεται ανάλογα με 
την αυταρχικότητα του καθεστώτος (Τριανταφυλλίδης, 2007). 
Η πρακτική της καύσης των βιβλίων και ο Ζντανοφισμός συ-
νιστούν εύγλωττα παραδείγματα. Η άλλη συνήθης τακτική εί-
ναι ακριβώς η εκμετάλλευση της λογοτεχνίας (ή έστω των φορ-
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μαλιστικών της στοιχείων) ως μέσο ιδεολογικής προπαγάνδας. 
Πιο συγκεκριμένα, η σύνθεση και η διδασκαλία κειμένων «κατά 
το φαίνεσθαι» λογοτεχνικών που λειτουργούν προπαγανδιστι-
κά υπέρ του καθεστώτος (Μποντίλα, 2003). Όλα τα παραπάνω 
στοιχεία τεκμηριώνουν πως μια θεμελιώδης διάσταση που χα-
ρακτηρίζει ανεξίτηλα τη σχέση της εκπαίδευσης με τη λογοτε-
χνία είναι αυτή που ξεκινάει με τη διαδικασία της λογοκρισίας 
και καταλήγει στην ιδιοποίηση της ως μέσον προκειμένου να δι-
αδοθούν συγκεκριμένες ιδέες και πρακτικές.

Είχε όμως άδικο ο Πλάτωνας να φοβάται τους ποιητές; Η 
πολεμική του δεν στοχεύει τόσο, όπως με μια πρώτη ανάγνω-
ση μπορεί να εικάσει κανείς, στην εκάστοτε ιδεολογία που φέ-
ρουν τα κείμενα όσο στην ίδια τη λειτουργία και την επενέρ-
γεια τους. Στην βαθύτατα παιγνιώδη, ανατρεπτική, ειρωνική, 
εξερευνητική φύση της λογοτεχνίας. Η οποία μας δίνει έναν 
εναλλακτικό ορισμό της έννοιας: Λογοτεχνία είναι η ανθρώπινη 
γλώσσα που παίζει με τον εαυτό της και τον κόσμο ένα γοητευ-
τικό και παράλογο παίγνιο. «Αντισταθείτε σε μένα ακόμα που 
σας ιστορώ», έγραφε ο Μ. Κατσαρός που μαζί με μια πλειάδα 
άλλων ποιητών επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες του αρχαίου φι-
λοσόφου προσφέροντας ένα ισχυρό κίνητρο σε όσους θέλουν να 
υπονομεύσουν την κυρίαρχη τάξη πραγμάτων, αξιοποιώντας 
τη λογοτεχνία με το διαβρωτικό και ανοικτό κριτικό πνεύμα 
που διακρίνει ένα καλογραμμένο κείμενο. Επομένως, στις προ-
θέσεις της ένταξης της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση, από την 
όχθη που κείται αντίπερα των θεσμικών φορέων, θα μπορού-
σαμε να συμπληρώσουμε εκείνες της αφύπνισης και της αντί-
θεσης σε όποια μορφή ηγεμονίας και ολοκληρωτισμού. Υπό αυ-
τό το πρίσμα η λογοτεχνία παίζει το ρόλο του τρελού της βασι-
λικής αυλής στο Μεσαίωνα, του παλιάτσου που μέσα από τον 
λήρο του ασκεί κεκαλυμμένη μα οξεία κριτική στον άρχοντα. 
Εξάλλου, όπως σοφά υπογραμμίζει ο Bloom, το διάβασμα προ-
σφέρει ανεξέλεγκτες διαστολές του εαυτού, τις οποίες μάλιστα 
βιώνουμε υπό μορφή απόλαυσης, ένα συνδυασμό, δηλαδή, εξό-
χως επικίνδυνο για κάθε εξουσία (Bloom, 2004).

Εάν παραμερίσουμε εκείνους που υποστηρίζουν τη διδασκα-
λία της λογοτεχνίας εκκινούμενοι είτε από κατεξοχήν ιδεολογι-
κά ελατήρια είτε από παιδαγωγικά, θα δούμε να αναπτύσσεται 
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μια λανθάνουσα τάση, που καλλιεργήθηκε ιδίως από την Ανα-
γέννηση και μετά, να θεωρείται από κάποιους η φιλολογία ως 
η κορωνίδα της ανθρώπινης παιδείας (Κακριδής, 1989). Η τά-
ση αυτή, η οποία κορυφώνεται με τη άνοδο της αστικής τά-
ξης, θεωρούσε τη λογοτεχνία αναγκαία συνθήκη για την κατά-
ταξη ενός προσώπου στην ελίτ των «καλλιεργημένων» ατόμων 
(Bourdieu, 1966). Η προσέγγιση αυτή έχει δεχτεί από το δεύτε-
ρο μισό του 20ου αιώνα έντονη αμφισβήτηση. Αρκεί να θυμη-
θούμε τον γνωστό αφορισμό του Αντόρνο: «το να γράφεις ποί-
ηση μετά το Άουσβιτς είναι βάρβαρο», που θίγει από μια σκο-
πιά το παράδοξο φαινόμενο της συνύπαρξης της κλασσικής αν-
θρωπιστικής παιδείας των Γερμανών με τις φρικαλεότητες και 
την βαρβαρότητα. Παράδοξο που θέτει το δάκτυλο επί τον τύ-
πον των ήλων: έχει τελικά τη δύναμη η τέχνη να κάνει καλύτε-
ρο τον άνθρωπο; Ή μήπως αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις μια 
ψευδαίσθηση, μια επίφαση -λεπτή και εύθραυστη- πολιτισμού, 
που επιβιώνει καταδικασμένη να συντηρείται γονυκλινής στην 
αυλή κάθε εξουσίας;

Τις τελευταίες δεκαετίες η αίγλη της φιλολογίας έχει υπο-
χωρήσει σημαντικά με την ένταξη της στο ευρύτερο πεδίο των 
ανθρωπιστικών σπουδών και ειδικότερα σε εκείνο των πολιτι-
σμικών σπουδών. Ωστόσο, η άνθηση της έρευνας στο χώρο της 
παιδικής λογοτεχνίας σε συνδυασμό με μια εκρηκτική εκδοτι-
κή ανάπτυξη φέρνουν στο προσκήνιο στη χώρα μας, όπως και 
σε άλλες, το θέμα της θέσης της λογοτεχνίας στο σύγχρονο εκ-
παιδευτικό σύστημα. Στα πλαίσια της καλλιέργειας του ανθρω-
πιστικού πνεύματος στην παγκόσμια εκπαίδευση, η διδασκαλία 
της λογοτεχνίας χρησιμοποιείται για να προάγει την κοινωνική, 
ηθική, συναισθηματική και διανοητική ανάπτυξη των παιδιών. 
Θεωρείται ως ένα πρόσφορο μέσο που βοηθάει στη συγκρότηση 
του χαρακτήρα και της ταυτότητας του (Χατζηβασιλείου, 2001; 
Bruner, 2009), στην εξάσκηση της φαντασίας και της δημιουρ-
γικής σκέψης του, στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, καθώς 
και στην καλλιέργεια του γλωσσικού του οργάνου. Από τη δι-
ατύπωση των σύγχρονων σκοπών της εκπαιδευτικής προσέγγι-
σης της λογοτεχνίας αλλά και από τη σύσταση των ίδιων των 
εγχειριδίων προκύπτει ένας συγκερασμός που συμπεριλαμβάνει 
στοιχεία από τις κυριότερες τάσεις της λογοτεχνικής θεωρίας 
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(βιογραφισμός, ιστορικισμός, δομισμός, θεωρίες αναγνωστικής 
ανταπόκρισης,…), την κλασσική φιλολογική ανάλυση και ερ-
μηνεία, στοιχεία σύγχρονης παιδαγωγικής, ψυχολογίας, φιλοσο-
φίας, γλωσσολογίας και πολιτισμικών σπουδών. Ωστόσο η μελέ-
τη της σύγχρονης σκοποθεσίας τα τελευταία χρόνια αναδεικνύ-
ει ως θεμελιώδη διδακτική συνθήκη την αναγνώριση της αυτα-
ξίας της λογοτεχνίας και της ανάγνωσης, με αιχμή του δόρατος 
την ενίσχυση της ιδέας της φιλαναγνωσίας. 

ΠΩΣ;

Έχοντας θίξει μερικές μονάχα από τις πιο σημαντικές πτυ-
χές περί του διδακτέου της λογοτεχνίας οδηγούμαστε στο 

ερώτημα περί του διδακτού. Ακόμη λοιπόν και εάν συμφωνή-
σουμε στο ότι πρέπει να διδάσκεται η λογοτεχνία, μπορεί άρα-
γε να διδαχθεί; Το ερώτημα αυτό, το οποίο παραπέμπει ευθέως 
στο θέμα που πραγματεύεται ο Πρωταγόρας του Πλάτωνα σχε-
τικά με το διδακτό της αρετής, ανήκει στην τάξη εκείνη των 
ανοικτών φιλοσοφικών αναζητήσεων που τροφοδοτούν αέναα 
το διάλογο. Γιατί όμως δεν μπορεί να διδαχθεί η λογοτεχνία; 
Εξειδικεύοντας περισσότερο θα αναρωτιόμασταν: ποια ακριβώς 
στοιχεία της δεν είναι διδακτά και για ποιους λόγους; Και στο 
σημείο αυτό έχει ενδιαφέρον να αναλογιστούμε γιατί όταν ανα-
ρωτιόμαστε εάν διδάσκεται η λογοτεχνία, σπανίως σκεφτόμαστε 
εάν διδάσκεται η ικανότητα του να γράφεις όσο του να διαβά-
ζεις λογοτεχνία. 

Στα παραπάνω ερωτήματα έχουν δοθεί κατά καιρούς διάφο-
ρες απαντήσεις. Εάν δώσει κανείς έμφαση στα τεχνικά χαρα-
κτηριστικά που συνθέτουν κάθε τέχνη, τότε μάλλον θα απο-
δεχτεί χωρίς δυσκολία ότι για καθεμία υπάρχει μια σειρά από 
στοιχεία και πρακτικές που διδάσκονται. Την αντίληψη αυ-
τή συναντάμε επίσης σε διάφορους θεωρητικούς του δομισμού 
(Prop, Levi-Straus, Genette, Greimas,…), από τη σκοπιά τό-
σο της ανάλυσης όσο και της σύνθεσης ενός κειμένου με τις 
μορφές και τα νοήματα που το συνέχουν. Με βάση τα πα-
ραπάνω επιχειρήματα βλέπουμε στις μέρες μας να λειτουρ-
γούν το ένα μετά το άλλο εργαστήρια δημιουργικής γραφής 
(Παπαρούση & Τσιλιμένη, 2010). Κάποιοι άλλοι πάλι εστιά-
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ζουν το ενδιαφέρον τους σ’αυτό το ιδιαίτερο βλέμμα και στην 
αντισυμβατική στάση προς τα πράγματα, που ξεχωρίζουν τον 
ικανό δημιουργό. Ο Φλωμπερ δήλωνε χαρακτηριστικά: «ο άν-
θρωπος που αποφασίζει να γίνει καλλιτέχνης δεν έχει πια το 
δικαίωμα να ζει όπως οι άλλοι». Στην περίπτωση αυτή συνα-
ντάμε, με εξαίρεση τους αυτοδίδακτους δημιουργούς, μια δια-
λεκτική σχέση μαθητείας: το δάσκαλο εκείνο που θα αναγνωρί-
σει έγκαιρα το χάρισμα στο μαθητή του, θα τον συνεπάρει, θα 
τον πείσει ως μύστης να ακολουθήσει την τέχνη ως απαρέγκλι-
το μονοπάτι της ζωής του και θα τον βοηθήσει να εκμαιεύσει 
το πνευματικό κεφάλαιο που έχει να κομίσει στην τέχνη του. 
Κλασσικό παράδειγμα αποτελεί η σχέση μαθητείας του Μωπα-
σάν με το Φλωμπέρ. Τη θεώρηση αυτή συναντάμε στο Σεφέρη 
(Σεφέρης, 1984, σ. 306) και σε πολλούς άλλους δημιουργούς, 
από τη σκοπιά του καλλιτέχνη-δάσκαλου που περνάει τα μυ-
στικά της τέχνης του στις επόμενες γενιές. 

Εάν πάλι αποδώσει κανείς τη μεγαλύτερη βαρύτητα σε μη 
μετρήσιμους παράγοντες της καλλιτεχνικής δημιουργίας όπως 
το ταλέντο, η έμπνευση, η ψυχική κατάθεση, η μοναδικότητα, 
τότε σαφέστατα θα κλίνει υπέρ της άποψης ότι τα πιο σημα-
ντικά στοιχεία σε κάθε τέχνη δεν είναι διδακτά. Η άποψη αυ-
τή αναδεικνύεται από τον Ζ. Λορεντζάτο, όταν σχολιάζοντας 
απόσπασμα από το βιβλίο του Τσουανγκ Τσου, ενός σοφού της 
αρχαίας Κίνας, εκθέτει με μοναδικό τρόπο τον προβληματισμό 
για το αμετάδοτο στοιχείο στην τέχνη του λόγου (Λορεντζάτος, 
1994, σ. 444). Πέρα όμως από την ικανότητα και το ταλέντο 
υπάρχει και μια άλλη ένσταση περισσότερο ιδεαλιστική που 
στηρίζεται στην άποψη ότι οι τέχνες ως κατεξοχήν τρόποι έκ-
φρασης μιας ανεπανάληπτης διανοητικής συγκίνησης και μιας 
εύθραυστης, αινιγματικής ομορφιάς δεν μπορούν να αποτελέ-
σουν αντικείμενο διδασκαλίας. Κι εδώ ταιριάζει το παράδειγμα 
του ανατόμου που, επιδιώκοντας να ανακαλύψει το μυστικό 
της ομορφιάς ενός ζωντανού οργανισμού τον τεμαχίζει, ανακα-
λύπτει την εσωτερική του δομή, αφού όμως του έχει αφαιρέσει 
μια για πάντα τόσο τη ζωή όσο και την ομορφιά. Μια συμπλη-
ρωματική θέση, η οποία υποστηρίζεται από σημαντική μερίδα 
μεταξύ των δημιουργών, συνίσταται στην ιδέα ότι η προσέγγιση 
της τέχνης είναι ένα μονοπάτι καθαρά προσωπικό το οποίο δύ-
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σκολα μπορεί να το ανακαλύψει κανείς μέσα από την τυποποι-
ημένη ατραπό της εκπαίδευσης (Bloom, 2004). Σύμφωνα με αυ-
τή την θέση το πνεύμα οποιασδήποτε τέχνης, όταν καλείται να 
φανερωθεί στο ασφυκτικό πλαίσιο ενός κρατικού θεσμού, εξα-
φανίζεται έντρομο. Τελευταία συνηγορία στην αντιφατικότητα 
που χαρακτηρίζει την σχέση της λογοτεχνίας με την εκπαίδευ-
ση αποτελεί και η καταδίκη της χρησιμοθηρίας στην τέχνη από 
τους αισθητιστές των αρχών του 20ου αιώνα με κατεξοχήν εκ-
πρόσωπο τους τον Όσκαρ Ουάιλντ, ο οποίος στον κλασικό, πλέ-
ον, πρόλογο του πορτραίτου του Ντόριαν Γκρέυ αναφέρει προ-
κλητικά: «κάθε τέχνη είναι εντελώς άχρηστη». 

Ανεξαρτήτως όμως από τις όποιες απόψεις και ενστάσεις 
έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς, η λογοτεχνία, από συστάσεως, 
συνιστά μέρος της εκπαίδευσης των νέων ατόμων μιας κοινωνί-
ας τόσο με την προφορική όσο και με την γραπτή της μορφή. 
Παρόλα λοιπόν τα εύλογα ερωτηματικά, τις αμφιβολίες και τις 
ενστάσεις φιλοσοφικής υφής, η λογοτεχνία στην πράξη διδά-
σκεται, κλυδωνιζόμενη ανάμεσα στον αισθητικό και στον γνω-
στικό-παιδαγωγικό πόλο, ακολουθώντας τις ποικίλες, ανά τους 
αιώνες, προθέσεις των ενηλίκων με το βάρος να πέφτει σαφέ-
στατα προς το γνωστικό και παιδαγωγικό μέρος (Ζερβού, 2004). 
Άρα από μια πραγματιστική σκοπιά, το βάρος μετατίθεται πλέ-
ον όχι στο εάν αλλά στο πως διδάσκεται. 

Το τελευταίο αυτό ερώτημα συνδέεται καταρχήν με τις αντι-
λήψεις και τις ανάγκες που κυριαρχούν σε μια δεδομένη κοινω-
νία καθώς και με το ευρύτερο πλαίσιο της παιδαγωγικής θεω-
ρίας και των πρακτικών που εφαρμόζει. Έτσι το μονοπάτι της 
μύησης στη λογοτεχνία ξεκινάει ανθρωπολογικά στα πλαίσια 
της παραδοσιακής προφορικής κοινωνίας όπου λειτουργεί ως 
κιβωτός της συλλογικής μνήμης, μεταφέροντας γεγονότα, γνώ-
σεις και ιδέες στα πλαίσια της ζωντανής ακρόασης ενός έρρυθ-
μου συνήθως κειμένου. Η διαδρομή αυτή οδηγεί φυσικά στην 
εξέλιξη και τη διάδοση των επών και κορυφώνεται στην κα-
ταξίωση-μυθοποίηση του Ομήρου ως κατεξοχήν σημείου ανα-
φοράς της εγκυκλίου παιδείας της αρχαιότητας. Ώσπου έρχε-
ται ο Πλάτωνας να αμφισβητήσει τόσο ηθικά όσο και γνωστικά 
τη λογοτεχνία ως παιδαγωγικό μέσο και να θέσει το θέμα της 
αναπαράστασης και επομένως της εσφαλμένης προσέγγισης της 
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αλήθειας μέσω της τέχνης καθώς, κατά τη θεώρηση του, απέχει 
τρία επίπεδα από την αλήθεια. Εν συνεχεία, ο Αριστοτέλης υι-
οθετεί την ιδέα της μίμησης της πραγματικότητας, ωστόσο δεν 
την θεωρεί ούτε βλαπτική και παραπλανητική για τα ήθη των 
πολιτών καθώς συνιστά έναν έμμεσο και ανώδυνο τρόπο να βι-
ώσει κανείς καταστάσεις ακραίες και να διδαχθεί για τα ανθρώ-
πινα. Με την Ποιητική του θεμελιώνει ουσιαστικά το αντικεί-
μενο της θεωρίας της λογοτεχνίας και προσφέρει μερικά από τα 
πιο βασικά εργαλεία κατάταξης και ανάλυσης ενός κειμένου.

Φτάνουμε λοιπόν σε εκείνο το κομβικό σημείο από όπου 
αναδύεται ο κατεξοχήν καθοριστικός παράγοντας για τη διδα-
σκαλία της λογοτεχνίας: η ίδια η θεωρία της. Και πιο συγκε-
κριμένα, όπως απέδειξε ο Α. Compagnon, το τι εκλαμβάνουμε 
ως βασική πηγή νοηματοδότησης του κειμένου (Compagnon, 
2003). Ανάλογα με το ποιον παράγοντα προάγει κάποιος ως 
σημαντικότερο στη διαδικασία της νοηματοδότησης ενός κει-
μένου, επηρεάζεται το βλέμμα και η μέθοδος με την οποία θα 
προσεγγίσει το κείμενο. Και οι παράγοντες αυτοί είναι οι ακό-
λουθοι: ο συγγραφέας, το κείμενο, ο αναγνώστης και, κατά 
κάποιους, η πραγματικότητα. Όταν βρισκόταν στο προσκήνιο 
ο ρόλος του ευρύτερου κοινωνικο-πολιτισμικού πλαισίου και 
της, εν γένει, πραγματικότητας, η ανάλυση αξιοποιούσε στοι-
χεία από τον μαρξισμό και τον ιστορικισμό, εστιάζοντας και 
αναλύοντας τους αντίστοιχους κειμενικούς δείκτες. Όταν πάλι 
το επίκεντρο της προσοχής γινόταν ο συγγραφέας, ο ρόλος και 
οι προθέσεις του (με τη θεωρία της έμπνευσης και την ταύτι-
ση του στο αποκορύφωμα με την υπερβατική μορφή ενός δημι-
ουργού-μικρού θεού) προέκυψαν σχολές ανάλυσης που έριχναν 
το βάρος τους στη βιογραφική ανάλυση κι αργότερα στην ψυ-
χολογία και στην ψυχαναλυτική μέθοδο. Η μετάθεση του ενδι-
αφέροντος στο κείμενο καθαυτό από τους Ρώσους Φορμαλιστές, 
τη Νέα Κριτική και το Δομισμό δημιούργησε αναλυτικές μεθό-
δους που βασίζονταν στη δομή —μορφολογική και εννοιολογι-
κή— του κειμένου (όπως αυτές του Genette, Greimas,…) και 
τη σημειολογία. Ακολούθησε στα μέσα του 20ου αιώνα η θεωρία 
της πρόσληψης και, εν συνεχεία, οι θεωρητικοί της αναγνωστι-
κής ανταπόκρισης οι οποίοι επιχείρησαν να εστιάσουν την ανά-
λυση τους στο ρόλο και τις λειτουργίες του αναγνώστη. Η τε-
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λευταία αυτή τάση έριξε το βάρος της στην ερμηνευτική κα-
θώς και σε πρακτικές που ενισχύουν τη διάδραση μεταξύ κει-
μένου-αναγνώστη.

Όποιος επιθυμεί πλέον να προσεγγίσει ένα κείμενο είναι βέ-
βαιο πως μπορεί να αλιεύσει μεθοδολογικά εργαλεία και τρό-
πους στα μεγάλα Παραδείγματα (κατά την ορολογία της επιστη-
μολογίας του T. Kuhn) της λογοτεχνικής θεωρίας, όπως: ο Ιστο-
ρικισμός, η Ψυχαναλυτική προσέγγιση, ο Ρώσικος Φορμαλισμός, 
η Νέα Κριτική, η Μαρξιστική ανάλυση, ο Δομισμός, η Σημειο-
λογία, η Θεωρία της Πρόσληψης, η Ερμηνευτική, η Αναγνωστι-
κή Ανταπόκριση, ανάμεσα σε άλλα. Στις μέρες μας η άγνοια της 
θεωρίας εκ μέρους ενός διδάσκοντα, είτε από πνευματική οκνη-
ρία είτε από αδιαφορία και αλαζονεία, τον στερεί από μια θε-
ωρητική και μεθοδολογική σκευή που λογαριάζεται πια εκ των 
ουκ άνευ. Αρκεί να αναρωτηθεί κανείς κατά πόσο δικαιούται να 
θεωρείται κάποιος κοινωνός, γνώστης και μύστης μιας τέχνης 
όταν αγνοεί τα θεμελιώδη ερωτήματα που την αφορούν και 
κατ’επέκταση τις σημαντικότερες απόψεις που έχουν διατυπω-
θεί πάνω σε αυτά; Έως ποιο σημείο επιτρέπεται σε έναν δάσκα-
λο ο αυτοσχεδιασμός και πόσο μπορεί να βασίζεται αποκλειστι-
κά στο ένστικτο εάν δεν εξισορροπείται από την άλλη με τη θε-
ωρητική γνώση και την προσωπική εμπειρία; Μπορούμε να φα-
νταστούμε πόσο έωλη μοιάζει σήμερα η θέση ενός διδάσκοντα ο 
οποίος, αγνοώντας όλο το διάλογο περί ανοικτού κειμένου και 
περί ορίων της ερμηνείας που οφείλουμε στον Ο. Eco, προτρέ-
πει, για παράδειγμα, τους μαθητές του να ανιχνεύσουν τη μια 
και μοναδική αυθεντική ερμηνεία του κειμένου που ταυτίζεται 
με τις (υποτιθέμενες) προθέσεις του συγγραφέα. 

Εν κατακλείδι θα λέγαμε πως η σύγχρονη λογοτεχνική θεω-
ρία προσφέρει στον καθένα τη δυνατότητα να φωτίσει ένα κεί-
μενο μέσα από την οπτική που τον ενδιαφέρει, με την προϋ-
πόθεση φυσικά πρώτα να έχει εντρυφήσει σε αυτήν. Και επει-
δή τα παιδιά δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, ο διδάσκων ανα-
λαμβάνει, μεταξύ άλλων, το ρόλο εκείνου που —μέσα από τις 
κατάλληλες σχηματοποιήσεις, νύξεις, υποβολές και προσαρμο-
γές— θα γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στη θεωρία και την πρά-
ξη, προσφέροντας ελκυστικά εργαλεία ανάλυσης και σύνθεσης 
στους μικρούς μαθητευόμενους μάγους της τέχνης. 
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ΤΙ;

Η πρόθεση του να διδάξεις λογοτεχνία αυτομάτως σε οδη-
γεί στο περιεχόμενο της διδασκαλίας σου, στο τι θα διδά-

ξεις. Κι εδώ προκύπτει φυσικά ένα θέμα: από το αχανές σώμα 
γραπτών και προφορικών κειμένων που εντάσσονται σε κάποιο 
γλωσσικό ή πολιτισμικό πλαίσιο, ποια ακριβώς επιλέγει κανείς 
και με ποιο κριτήριο τα κατατάσσει στο λογοτεχνικό σύμπαν; 
Το ερώτημα λοιπόν τι διδάσκουμε συναρτάται άμεσα με το τι 
είναι λογοτεχνία. Είναι σημαντικό καταρχήν να έχουμε πάντο-
τε κατά νου ότι η έννοια της λογοτεχνίας όπως τη χρησιμοποι-
ούμε στις μέρες μας αποκρυσταλλώθηκε μόλις κατά τον 19ο αι-
ώνα (Ηγκλετον, 1996). Πέρα όμως από όψιμος ο όρος είναι και 
αρκετά ρευστός (Cuddon, 2005). Οι κατά καιρούς απόπειρες 
ορισμού της λογοτεχνίας δεν ευδοκίμησαν. Η διερεύνηση όμως 
των εγγενών στοιχείων και των ορίων της εμπλουτίζουν διαρ-
κώς τη θεωρία της και γονιμοποιούν τις εκφάνσεις της: όπως η 
έννοια της λογοτεχνικότητας που οφείλουμε στον R. Jakobson 
ή ακόμα εκείνη της ανοικείωσης (των Ρώσων φορμαλιστών) 
που φανερώνει μια από τις πιο χαρακτηριστικές τάσεις της λο-
γοτεχνίας, εκείνη της δημιουργίας και της εξερεύνησης των σχέ-
σεων και των ορίων της γλώσσας. Αντλώντας από έναν αχανή 
ωκεανό σελίδων θεωρίας και λογοτεχνίας το κάθε εκπαιδευτικό 
σύστημα προκρίνει διαφορετικά κριτήρια στη σύσταση των λο-
γοτεχνικών εγχειριδίων που διαθέτει στα παιδιά. 

Όμως το τι επιλέγει να διδάξει κάποιος αποτελεί επίσης άμε-
ση συνάρτηση των προθέσεων και των στόχων του. Η επιλογή 
κειμένων και κατ’επέκταση συγγραφέων και αισθητικών ρευμά-
των συνιστά σαφέστατα μια διαδικασία διαρκούς λογοκρισίας 
με συγκεκριμένα κριτήρια η οποία αφήνει εκτός έναν τεράστιο 
όγκο κειμένων, εν συγκρίσει με τα ελάχιστα που θα προκρίνει 
τελικώς. Για το λόγο αυτό παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον η μελέτη των εγχειριδίων και η διερεύνηση των επιλογών 
που το καθένα εκφράζει (Βαρελάς, 2007). Μια διερεύνηση που 
σχετίζεται για άλλη μια φορά με το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο 
μέσα στο οποίο λειτουργούν τα κείμενα. Δεν είναι δύσκολο να 
αντιληφθεί κανείς γιατί τα κείμενα όχι μόνο του Εμπειρίκου 
και του Εγγονόπουλου αλλά και του Ελύτη (καθώς και του Ρί-
τσου και του Καρυωτάκη για διαφορετικούς λόγους βέβαια) πε-
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ρίμεναν τη δεκαετία του 1980 προκειμένου να βρουν μια θέ-
ση στα σχολικά εγχειρίδια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη 
χώρα μας. Δεν είναι επίσης δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί 
ποτέ σε κανένα σχολικό ανθολόγιο δεν θα βρει έστω ένα από-
σπασμα από την Πάπισσα Ιωάννα του Ροΐδη ή γιατί στα τέλη 
του 19ου αιώνα δεν θα βρει ούτε ένα δημοτικό ποίημα, ενώ θα 
βρει πεζά κείμενα του Σπ. Τρικούπη. 

Η μελέτη των σχολικών εγχειριδίων αποδεικνύεται πολύτι-
μη γιατί, εκτός των ανομολόγητων κριτηρίων και των αντιλή-
ψεων περί λογοτεχνίας που εμπεριέχουν σε λανθάνουσα μορ-
φή, αναδεικνύει και τις γενικότερες στάσεις εκείνων που χαρά-
ζουν εκπαιδευτική πολιτική απέναντι στην τέχνη του λόγου. 
Στην ουσία έχουμε να κάνουμε με έναν θεωρητικό συγκρητι-
σμό ενώ στην πράξη εφαρμόζεται ο συγκερασμός πολλών δια-
φορετικών και διαχρονικών αντιλήψεων και πρακτικών. Κατά 
περίπτωση λοιπόν βλέπουμε να αντιμετωπίζεται η λογοτεχνία 
ως η πεμπτουσία της ανθρώπινης έκφρασης και να αξιοποιείται 
ως μέσο γλωσσικής διδασκαλίας (ανάπτυξη λεξιλογίου, ύφους, 
σύνταξης, καλλιέργεια προφορικού και γραπτού λόγου), άλλο-
τε ως μια από τις κυριότερες πτυχές της αισθητικής έκφρασης, 
ως θεμελιώδες συστατικό μιας εθνικής ταυτότητας, ως μέσο δι-
απαιδαγώγησης και φρονηματισμού, ως πηγή γνώσεων και πλη-
ροφοριών, κι άλλοτε ως εργαλείο ενδοσκόπησης και συγκρότη-
σης μιας προσωπικότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ελλη-
νική εκπαιδευτική πραγματικότητα, όπως εξάλλου και σε πολ-
λές άλλες, κυριαρχούσαν για χρόνια οι εξής τάσεις: α) Τα κεί-
μενα δεν επιλέγονταν συνήθως με βάση κατεξοχήν λογοτεχνικά 
κριτήρια όσο με ιδεολογικά, θεματικά, ειδολογικά, γλωσσολογι-
κά, κ.α. β) Πολύ συχνά τα λογοτεχνικά κείμενα λειτουργούσαν 
περισσότερο ως επικουρικά μέσα που διακονούσαν άλλα γνω-
στικά αντικείμενα (κυρίως εκείνο της γλώσσας και ενίοτε της 
ιστορίας) και όχι ως αυτόνομα αντικείμενα μελέτης και στοχα-
σμού. Μια τάση που φαίνεται να αναπτύσσεται στην εποχή μας 
είναι αυτή ενός νέου μεταμοντέρνου παιδαγωγισμού ο οποίος 
εκδηλώνεται με αιχμή του δόρατος το σεβασμό στην ετερότη-
τα. Ολοένα και περισσότερο συναντάμε στις προθήκες των βι-
βλιοπωλείων βιβλία γραμμένα για παιδιά τα οποία φέρουν στο 
εξώφυλλό τους ενδείξεις σχετικές με τη θεματολογία την οποία 
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μπορεί να πραγματευτεί παιδαγωγικά ως συναναγνώστης ο ενή-
λικος αγοραστής είτε στο στενό οικογενειακό πλαίσιο είτε στα 
πλαίσια μιας σχολικής τάξης.

Κυρίαρχη ωστόσο έννοια στο ερώτημα τι επιλέγεται να διδα-
χθεί, κατά καιρούς, ως λογοτεχνία παραμένει αυτή του κανόνα. 
Με καταβολές από θρησκευτικές πρακτικές, συνδέεται άμεσα 
με την αντίληψη περί αυθεντικού και ορθού λόγου, δυο έννοι-
ες που αντιστρατεύονται το παιγνιώδες, ερευνητικό και ανοικτό 
πνεύμα της λογοτεχνίας που παρουσιάσαμε νωρίτερα. Ωστόσο η 
διαδικασία της κανονικοποίησης στη λογοτεχνία έχει πολλούς 
θιασώτες καθώς δημιουργεί σταθερές, αναγνωρίσιμες αξίες στο 
λογοτεχνικό στερέωμα, γεγονός που αρμόζει με τα συντηρητικά 
αντανακλαστικά του θεσμού της εκπαίδευσης. Η πολεμική ενά-
ντια στην έννοια του κανόνα και τις σκοπιμότητες που υπηρε-
τεί στη λογοτεχνία, ενώ καταρχήν είχε εστιαστεί στις αισθητικές 
πτυχές της διαδικασίας (με ποια αισθητικά κριτήρια αποτιμού-
με τη λογοτεχνική αξία), στη συνέχεια επεκτάθηκε και στις κοι-
νωνικές και ιδεολογικές προεκτάσεις του αποκλεισμού. Με βάση 
αυτά τα κριτήρια αμφισβητήθηκε έντονα και ο περίφημος Δυ-
τικός Κανόνας του H. Bloom καθώς κατηγορήθηκε ότι απέκλειε 
σημαντικούς δημιουργούς και έργα που δεν προέρχονταν από 
πολιτισμικά ισχυρές και διαδεδομένες κουλτούρες και γλώσσες. 

Ποιος όμως δικαιούται να αξιολογεί, να χαρακτηρίζει και 
να επιλέγει, εν είδει αυθεντίας μεταξύ των λογοτεχνικών κειμέ-
νων και κατά πόσο η διαδικασία αυτή και τα αποτελέσματα της 
μπορούν να αντέξουν στο χρόνο και στην κριτική; Στα παρα-
πάνω ερωτήματα δύσκολα μπορούν να σταθούν οι όποιες απα-
ντήσεις. Και εδώ διαφαίνεται η δυνατότητα της εκπαίδευσης 
να διαμορφώσει δυο ειδών αναγνώστες διαμετρικά αντίθετους, 
ανάλογα με τη στάση της απέναντι στον κανόνα: α)τους παθη-
τικούς και αδιάφορους καταναλωτές των επιλογών των ειδημό-
νων β)τους αναγνώστες που στέκονται κριτικά απέναντι στις 
όποιες προτάσεις, που διαμορφώνουν μέσα από την προσωπική 
ανάγνωση, ελεύθερα, τη δική τους άποψη και τη δική τους μο-
ναδική κάθε φορά εμπειρία απόλαυσης του κειμένου. Υπό αυτή 
την έννοια κάθε αναγνώστης (με βάση τα κείμενα εκείνα που 
τον καθόρισαν, που του διεύρυναν το βλέμμα, που τον συγκί-
νησαν, εκείνα στα οποία επανέρχεται, εκείνα που πιστεύει ότι 
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αξίζουν να διαβαστούν,…) ενδόμυχα διαμορφώνει ασυναίσθη-
τα, ως έργο εν προόδω, μέσα από τις αναγνώσεις του, τον προ-
σωπικό του κανόνα ο οποίος όμως δεν είναι δεσμευτικός ούτε 
παγιωμένος. 

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στα πλαίσια της σύγχρονης 
εκπαιδευτικής πρακτικής οφείλει να προασπίζεται ένα ευρύ και 
ανοικτό πνεύμα απέναντι στα κείμενα. Να κάνει κτήμα του μα-
θητή τη στοιχειώδη ειδολογική διάκριση της λογοτεχνικής έκ-
φρασης και επισημαίνοντας πάντοτε το πόσο λεπτά και διαπε-
ρατά είναι τα όρια (όπως στην περίπτωση των λογοτεχνικών 
υβριδίων, π.χ. poème en prose). Να υπερασπίζεται την ακεραι-
ότητα ενός κειμένου έναντι της αποσπασματικότητας που κυ-
ριαρχεί έως τις μέρες μας στην προσέγγιση των κειμένων εντός 
της σχολικής τάξης. Να αναδεικνύει το συγκείμενο και το δια-
κείμενο (με την ευρύτερη πολιτισμική έννοια) που συνθέτουν 
το οργανικό του περιβάλλον. Να παρακολουθεί την εξελικτική 
πορεία των ειδών από την κοινή καταγωγή έως την εξειδίκευση 
των τελευταίων αιώνων. Να προσφέρει παράλληλα με την εθνι-
κή λογοτεχνία, ενδεικτικά κείμενα της παγκόσμιας λογοτεχνί-
ας, σε μετάφραση και, ει δυνατόν, στο πρωτότυπο. Να διδάσκει 
τόσο τα γραπτά όσο και τα προφορικά κείμενα, ξεκινώντας από 
την αρχαία γραμματεία και φτάνοντας στο σήμερα. Να αξιο-
ποιεί δημιουργικά τις μεθόδους της σύγκρισης, της μεταγρα-
φής και της διασκευής. Να μελετά αξιόλογα δείγματα γραφής 
του κριτικού λόγου που αναφέρεται στη λογοτεχνία. Να εισά-
γει στην αναλυτική διαδικασία βασικά στοιχεία της λογοτεχνι-
κής θεωρίας. Να εκμεταλλεύεται τις τεχνικές δυνατότητες που 
παρέχουν οι νέες τεχνολογίες στην εποχή μας. Να απαγκιστρω-
θεί από τη διαδικασία της αξιολόγησης και της βαθμολόγησης. 
Να λειτουργεί όσο το δυνατόν βιωματικά. Τέλος, να ωθεί τους 
μαθητές να βιώσουν το λογοτεχνικό φαινόμενο όχι μονάχα ως 
αναγνώστες αλλά και ως δημιουργοί. 

ΠΟΙΟΣ; — ΣΕ ΠΟΙΟΝ;

Όπως συμβαίνει σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία ο παράγο-
ντας άνθρωπος- τόσο με την ιδιότητα του διδάσκοντα όσο 

και με την ιδιότητα του διδασκόμενου- συνιστά την πιο απρό-
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βλεπτη αλλά ίσως και την πιο σημαντική παράμετρο. Ακόμη 
και εάν μπορούσαν, που δεν μπορούν, να απαντηθούν με από-
λυτο τρόπο τα ερωτήματα που θέσαμε παραπάνω, εάν έμενε 
ανοιχτό μονάχα το ζήτημα ποιος διδάσκει το λογοτεχνικό κεί-
μενο και σε ποιόν, θα αρκούσε αυτή η διάσταση για να δια-
λύσει την ψευδαίσθηση της όποιας δυνατότητας τυποποίησης 
στην απόπειρα διδασκαλίας της τέχνης. Παρότι φαντάζει αυτο-
νόητη η σημασία της μελέτης των δυναμικών σχέσεων που ανα-
πτύσσονται ανάμεσα σε αυτό το δυναμικό δίπολο καθώς και 
της όσμωσης που αναπτύσσουν με το κείμενο, είναι γεγονός ότι 
η διερεύνηση του θέματος είναι αρκετά όψιμη. 

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που, όπως απορρίπτουν συλλήβδην 
την ιδέα της διδασκαλίας της λογοτεχνίας, έτσι δεν δέχονται 
ότι μπορεί κάποιος να τη διδάσκει. Στην περίπτωση αυτή μπο-
ρεί να θυμηθεί κανείς την αντίδραση του Διογένη του Κυνικού, 
όταν του ανέπτυξαν το παράδοξο του Ζήνωνα περί του ανυπό-
στατου της κίνησης: άρχισε να βαδίζει. Στο άλλο άκρο συναντά-
με εκείνους που έχουν μια ιδεαλιστική άποψη περί του ρόλου 
του διδάσκοντα ως ενός ιεροφάντη που μυεί τους αδαείς στα 
μεγάλα μυστικά της τέχνης. Όσοι ασπάζονται αυτή τη θεώρη-
ση πολύ συχνά αναγνωρίζουν τέτοιους δασκάλους στο πρόσω-
πο καταξιωμένων δημιουργών (κατά το πρότυπο του maitre) 
οι οποίοι εκτός από τη δημιουργία καταγίνονται -έστω έμμεσα- 
και με τη διδαχή. Θέλοντας να ξορκίσουν τον τυποποιημένο 
και αποστειρωμένο κάποτε χαρακτήρα της διδακτικής πράξης 
υιοθετούν μια ορολογία που περιβάλλει με μιαν ιερή και μυ-
στηριακή αχλή το λογοτεχνικό σύμπαν. Μιλούν για μύηση. Ο 
κίνδυνος που υπάρχει στη θεώρηση αυτή πέρα από τον ναρκισ-
σισμό, είναι το να υποπέσει κάποιος και στην παγίδα του ελι-
τισμού. Υπό αυτή τη σκοπιά η ‘’υψηλή’’ τέχνη είναι για λίγους 
και εκλεκτούς. Μια στάση που ναρκοθετεί εκ θεμελίων την παι-
δαγωγική του υπόσταση και λειτουργία. Ωστόσο, η λογοτεχνία 
πλέον θεωρείται μέρος οργανικό της γλωσσικής έκφρασης, κατά 
τον ίδιο τρόπο που το παιχνίδι, η δημιουργικότητα και η κα-
λαισθησία είναι μέρος οργανικό της ανθρώπινης ζωής. 

Μια πιο πραγματιστική οπτική αντιμετωπίζει το διδάσκοντα 
της λογοτεχνίας όπως καθέναν ο οποίος καλείται να διδάξει ένα 
οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο: οφείλει να είναι καταρτι-
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σμένος και συστηματικός. Όμως στην περίπτωση αυτή αγνοού-
νται θεμελιώδεις παράμετροι όπως η αισθητική πλευρά, το βι-
ωματικό και το συγκινησιακό στοιχείο. Όσα δηλαδή καθιστούν 
τη σχέση των ανθρώπων με την τέχνη μοναδική. Τα τελευταία 
χρόνια με την αρωγή της θεωρητικής σκέψης και την αποδέ-
σμευση από τη μυθοποίηση και τα ιδεολογικά στεγανά συνα-
ντάμε ένα άλλο μοντέλο δασκάλου της λογοτεχνίας. Εκείνο του 
συναναγνώστη, συνοδοιπόρου, διαμεσολαβητή που παραστέκει 
τον μαθητή του στα πρώτα βήματα του στο δάσος της ανάγνω-
σης ενισχύοντας την περιέργεια του, προκειμένου όταν απογα-
λακτιστεί να τον χειραφετήσει και να τον αφήσει ελεύθερο να 
χαράξει τη δική του προσωπική διαδρομή. 

Οι σκόπελοι που οφείλει να αποφύγει όποιος επιθυμεί σή-
μερα να διδάξει λογοτεχνία είναι πολλοί. Από το να βυθιστεί 
μέσα στον ωκεανό της θεωρίας έως το να την αποθεώσει. Από 
το να εγκλωβιστεί στη μέγγενη της τυποποίησης που καλλιερ-
γούσε η παραδοσιακή φιλολογία έως το να χαθεί ανερμάτιστος 
στην απόλυτη σχετικοποίηση των πάντων, που προκρίνει ο με-
ταμοντερνισμός. Χρειάζεται να αντιπαρέλθει τη βολική μα στεί-
ρα και άκριτη αναπαραγωγή του κανόνα και την ματαιόδοξη 
ψευδαίσθηση της αντικειμενικότητας και της αυθεντίας. Εάν 
θα έπρεπε να αναδείξουμε τις άκρως αναγκαίες συνθήκες που 
οφείλει να πληρεί ο δάσκαλος της λογοτεχνίας αυτές δεν είναι 
άλλες από την γνώση, την αγάπη, και τη δημιουργική, κριτι-
κή σκέψη. Και οι τρεις αυτές συνθήκες οδηγούν σε μια ισότιμη, 
δυναμική και ζωντανή σχέση τόσο με το μαθητή όσο και με το 
ζωντανό κι ευπαθές αντικείμενο της μελέτης του. 

Κλείνουμε την επισκόπηση μας εστιάζοντας —συμβολικά— 
τελευταία στο πρόσωπο του μαθητή-αναγνώστη. Κι αυτό για-
τί χρειάστηκε να περάσουν τόσοι αιώνες ώστε να φτάσουμε στα 
μέσα του 20ου αιώνα προκειμένου να αντιληφθούμε ότι το κεί-
μενο χωρίς τον αναγνώστη ή έστω τον ακροατή του είναι νεκρό 
γράμμα και ότι οι όποιες προθέσεις του συγγραφέα ή του ίδιου 
του κειμένου είναι ανύπαρκτες εάν δεν ζωντανέψουν μέσα στο 
πνεύμα του αναγνώστη. Το γραπτό κείμενο, που έχει δεύτερη 
φύση του την απουσία εκείνου που το δημιούργησε, θυμίζει τη 
Νέκυια του Ομήρου, όπου οι πεθαμένοι, για να μιλήσουν στους 
ζωντανούς, ζητούσαν να πιούν λίγο αίμα. Έτσι και τα κείμε-
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να… Τα τελευταία χρόνια λοιπόν, χάρη στη θεωρία της Πρό-
σληψης και στους θεωρητικούς της Αναγνωστικής Ανταπόκρι-
σης, ο αναγνώστης διεκδικεί τα δικαιώματα του στην νοηματο-
δότηση του κειμένου. Η θεωρία στην προκειμένη περίπτωση δε 
θεμελίωσε αυστηρά δομημένα μοντέλα ανάλυσης και διδασκα-
λίας του λογοτεχνικού κειμένου, όσο ένα ευρύτερο πνεύμα προ-
σέγγισης τους. Όσο και εάν δέχτηκε κριτική για αποθέωση του 
αναγνώστη-καταναλωτή των κειμένων σε μια κοινωνία όπου τα 
κείμενα αντιπροσωπεύουν ένα σοβαρό κεφάλαιο τόσο με την 
οικονομική όσο και με την πολιτισμική έννοια του όρου, όσο 
και εάν τέθηκαν ως αντίβαρο, στο δικαίωμα στην ερμηνεία που 
προτείνει, τα εύλογα όρια που τη διαχωρίζουν από την αυθαι-
ρεσία (Έκο), οι οφειλές του σύγχρονου αναγνώστη στην προά-
σπιση των δικαιωμάτων και στην αναγνώριση του ρόλου του 
είναι μεγάλες. 

Το παράδοξο είναι λοιπόν ότι τόσα χρόνια οι διδακτικές 
πρακτικές που σχετίζονταν με τη λογοτεχνία αγνοούσαν επι-
δεικτικά και υποτιμητικά τον μαθητή, προκαλώντας με τη σει-
ρά τους την δική του αρνητική ανταπόκριση. Έτσι εξηγούνται 
όλες αυτές οι έρευνες που παρουσίαζαν τις αρνητικές αναπαρα-
στάσεις και τα στερεότυπα που κουβαλούσε για πολλά χρόνια 
ο μαθητικός πληθυσμός σε πολλές χώρες του λεγόμενου δυτι-
κού κόσμου απέναντι στο μάθημα της λογοτεχνίας. Στην επο-
χή μας φαντάζει αδιανόητο το να θέλεις να διδάξεις οτιδήποτε 
χωρίς να ενδιαφέρεσαι και να γνωρίζεις το ποιον θα διδάξεις. 
Εμβαθύνοντας στην πράξη της ανάγνωσης αντιλαμβάνεται εύ-
κολα κανείς ότι συνιστά μια εφ’όρου ζωής μαθητεία. Και πα-
ράλληλα μια βαθιά προσωπική εμπειρία, ακόμη και στην περί-
πτωση μιας συλλογικής ανάγνωσης-ακρόασης. Διαβάζει κανείς 
με τα μάτια της ψυχής του, κατά πως θα έλεγε ο Σολωμός. Δη-
λαδή, με βάση τις εμπειρίες του, το αξιακό-ιδεολογικό του σύ-
στημα, τις πρότερες αναγνώσεις, τις κλίσεις και τα ενδιαφέρο-
ντα του (παροδικά και μη) κι ακόμα την ψυχοσωματική κα-
τάσταση στην οποία βρίσκεται. Ας αναλογιστούμε λοιπόν ποιο 
παιδαγωγικό και αισθητικό ατόπημα διαπράττονταν για αιώνες 
όταν ελάχιστες από αυτές τις παραμέτρους λαμβάνονταν υπό-
ψη. Το ατόπημα γινόταν ακόμη επαχθέστερο εάν σκεφτούμε 
ότι πέρα από την έλλειψη του δέοντος ενδιαφέροντος στο μα-
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θητικό κοινό, συνήθης ήταν και ο ακρωτηριασμός και η λογο-
κρισία των κειμένων από την προκρούστεια κλίνη των μηχανι-
σμών της εκάστοτε εξουσίας. 

Παλιότερα, σε εκτενέστερη μελέτη, είχαμε υποστηρίξει την 
άποψη ότι εάν θα θέλαμε να ενισχύσουμε το ενδιαφέρον, την 
αγάπη και την πρωτοβουλία των παιδιών απέναντι στο λογο-
τεχνικό φαινόμενο θα έπρεπε να αναδείξουμε την παιγνιώδη 
και τη βιωματική του διάσταση, να βγάλουμε τον μαθητευό-
μενο αναγνώστη από την άχαρη και παθητική κατάσταση ενός 
αδαούς που αναζητά να εκμαιεύσει από ένα κείμενο τα υψηλά 
νοήματα μιας θεόπνευστης αυθεντίας (που αποτυπώνεται με 
την περίφημη ερώτηση, τι θέλει να πει ο ποιητής;) και να τον 
κάνουμε να νιώσει τη λογοτεχνία ως μια δυνατότητα έκφρα-
σης, συνάντησης, επικοινωνίας, παιχνιδιού, δημιουργίας που 
τον συμπεριλαμβάνει σε μια ανοικτή κοινωνία πνεύματος. Για 
να συμβεί αυτό —και αυτό ήταν το δεύτερο σκέλος της θέσης 
μας— η λογοτεχνία οφείλει να απαλλαγεί από το βάρος της 
στείρας ανάλυσης και του νεκρού γράμματος και να εμβαπτι-
σθεί, μέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσης αυτή τη φορά, και πά-
λι στις πηγές που τη γέννησαν αξιοποιώντας ποικίλους παιδα-
γωγικούς τρόπους και συνδυάζοντας στοιχεία από διαφορετικές 
τέχνες. Εκεί που ο λόγος γεννιέται μέσα από το σώμα, προκύ-
πτει μέσα από το καθημερινό βίωμα, ενέχει τη μουσική και το 
ρυθμό του και κοινωνείται από τα μέλη μιας ομάδας προσώ-
πων. Εκεί δηλαδή που οι μεγάλες τέχνες της ποίησης, του χο-
ρού, του τραγουδιού και του θεάτρου συναντιούνται υπηρετώ-
ντας τον ενθουσιασμό, το θαυμασμό, τα πάθη και τις αγωνίες 
που συνοδεύουν τη ζωή του κάθε ανθρώπου. 

Στο αφιέρωμα των Νησίδων που ακολουθεί θελήσαμε, με 
ερευνητική διάθεση, να αποτυπώσουμε ποια είναι η σύγχρονη 
πραγματικότητα αυτής της πολύπαθης σχέσης. Με αυτή τη λο-
γική αποταθήκαμε σε εκπαιδευτικούς που καλύπτουν το ευρύ 
φάσμα από την προσχολική αγωγή έως και τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό όλα τα κείμενα του αφιερώματος, 
μηδενός εξαιρουμένου, είναι γραμμένα από ενεργούς εκπαιδευ-
τικούς. Διαβάζοντας τα είναι αδύνατον να μην επισημάνει κα-
νείς μια τάση που, όπως ελπίζουμε, δεν είναι τόσο τυχαία και 
συγκυριακή: τα κείμενα προδίδουν παιδαγωγική ευαισθησία και 
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εγρήγορση, αγάπη και σεβασμό προς τη λογοτεχνία, θεωρητική 
κατάρτιση και δημιουργικό πνεύμα. 

Ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα της εκπαίδευσης με το 
κείμενο του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας, Κώστα Λυντέρη, 
το οποίο πραγματεύεται μια βιωματική προσέγγιση του αρχε-
τυπικού κειμένου της Οδύσσειας που περιλαμβάνει τρία βασι-
κά στάδια: εκείνα της μύησης, της εξοικείωσης και της ενσάρ-
κωσης. Με βάση την παιδαγωγική εμπειρία που αποτυπώνεται 
στο άρθρο, τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας λειτουργούν, δι-
αψεύδοντας τις προκαταλήψεις, ως άριστοι συνταξιδιώτες στον 
διαχρονικό αναγνωστικό διάπλου του αρχετυπικού κειμένου. 
Εν συνεχεία περνάμε στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
όπου ο Πάνος Δρακόπουλος, δάσκαλος με μεταπτυχιακές σπου-
δές στη φιλοσοφία, παρουσιάζει ένα εκτενές σχέδιο εργασίας μέ-
σα από μια τεκμηριωμένη θεωρητικά εναλλακτική προσέγγιση 
της λογοτεχνίας: Καλλιεργώντας τη διαλεκτική συνάντηση της 
λογοτεχνίας με άλλες μορφές της τέχνης όπως ο κινηματογρά-
φος, η ζωγραφική και το τραγούδι, μέσα από τη λειτουργία δη-
μιουργικών εργαστηρίων τέχνης στα πλαίσια της τάξης (όπως 
π.χ. μια μουσική χορωδία), μέσα από τη δημιουργία ιστολογίου 
καθώς και τη χρήση ποικίλων άλλων μέσων και πρακτικών, με-
τατρέπει τους μαθητές του σε μαθητευόμενους αναγνώστες και 
δημιουργούς της λογοτεχνίας εφαρμόζοντας στην πράξη τη φι-
λοσοφία της χαρούμενης μάθησης. 

Με τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στα πλαίσια της δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης ασχολούνται τα υπόλοιπα κείμενα του 
αφιερώματος μας. Η Χαρά Νικολακοπούλου, φιλόλογος σε Γυ-
μνάσιο της Καλαμάτας, εκθέτει την παιδαγωγική αποτελεσμα-
τικότητα που είχαν οι διαθεματικές και βιωματικές πρακτι-
κές που εφάρμοσε στα πλαίσια του μαθήματος της νεοελληνι-
κής λογοτεχνίας. Αναφέροντας ως παραδείγματα την προσέγγι-
ση κειμένων του Ι. Καλβίνο, του Κ. Ουράνη, του Ν. Καζαντζά-
κη, του Ο. Ελύτη, του Θ. Βαλτινού και του Λ. Σεπούλβεδα δεί-
χνει πως αξιοποιώντας τεχνικές και παιδαγωγικά μέσα όπως η 
προβολή κινηματογραφικών ταινιών, η δημιουργία κόμικς, κο-
λάζ, η βιβλιογραφική έρευνα και η τεχνική της συνέντευξης 
καλλιεργείται μια πιο προσωπική και πιο σύνθετη σχέση των 
μαθητών με το λογοτεχνικό κείμενο. Η Σωτηρία Σιαμαντούρα, 
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καθηγήτρια που υπηρετεί στη Μέση Εκπαίδευση, παρουσιάζει 
τη δική της πρόταση για μια δημιουργική διδασκαλία του λο-
γοτεχνικού μαθήματος στα πλαίσια του Λυκείου. Βασιζόμενη 
σε στοιχεία της λογοτεχνικής θεωρίας, αξιοποιεί σύγχρονα παι-
δαγωγικά μέσα όπως οι νέες τεχνολογίες και τεχνικές διδασκα-
λίας (ομαδοσυνεργατική, διαλεκτική, διερευνητική), εφαρμόζο-
ντας βιωματικές και διαθεματικές προσεγγίσεις επιδιώκει να με-
τατρέψει το μαθητή του Λυκείου από παθητικό αποδέκτη κει-
μένων σε ενεργητικό υποκείμενο δημιουργίας και μάθησης. Και 
περνάμε από το γενικότερο πλαίσιο στο ειδικότερο με το κεί-
μενο της φιλολόγου Κατερίνας Σχινά η οποία καταθέτει τη δι-
κή της διδακτική πρόταση για το έργο του Βιζυηνού Το αμάρ-
τημα της μητρός μου. Στη μελέτη της παρουσιάζει ένα εκτενές 
και αναλυτικό σχέδιο εργασίας, το οποίο καλύπτει εννέα διδα-
κτικές ώρες και στηρίζεται στο αφηγηματικό μοντέλο ανάλυσης 
του G. Genette. Κλείνουμε το αφιέρωμα μας με μια θεωρητική 
μελέτη η οποία έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό. Η Ευαγ-
γελία Μουλά, φιλόλογος, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αιγαί-
ου, μελετά στη διαχρονία της τη θέση και το ρόλο της λογοτε-
χνίας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας. Μέσα από 
μια τεκμηριωμένη ιστορική ανάλυση καταδεικνύει τις αγκυλώ-
σεις που ναρκοθετούσαν, άμα τη εμφανίσει της, τη λειτουργία 
της λογοτεχνίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και θέτει 
τα θεωρητικά πλαίσια για ένα νέο μοντέλο διδασκαλίας προ-
σαρμοσμένο στις ανάγκες και τα δεδομένα του σήμερα. Το λόγο 
όμως έχουν τώρα τα κείμενα… 
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Προσεγγίζοντας την “Ιθάκη” 
με συντρόφους παιδιά νηπιαγωγείου!

Του Κωνσταντ ί νου  Λυντέρη

Η Λογοτεχνία υπηρετεί την Εκπαίδευση ή το αντίθετο; 
Αναμφισβήτητα καλούμαστε ν’ απαντήσουμε σε ένα 
ερώτημα τόσο παλιό όσο και η γένεση της έκφρασης του 

ανθρώπου. 
Η λογοτεχνία αποτελεί παραδοσιακά για τον τομέα της εκ-

παίδευσης ένα πολύτιμο εργαλείο προσέγγισης των μαθητών, 
αλλά και δημιουργικής απασχόλησης καθώς συνδέεται άρρηκτα 
με την καλλιέργεια του προφορικού και γραπτού λόγου τους.

Η προσχολική ή πρώτη σχολική ηλικία είναι ένα υπεργόνι-
μο έδαφος για τη διδασκαλία όλων των έργων που έχουν πα-
ραχθεί από ανθρώπινο πνευματικό μόχθο. Οι μικροί μαθητές 
—παρεξηγημένοι και άστοχα εστιασμένοι για αμέτρητα χρόνια, 
από την Πολιτεία, αλλά και από τις επιστήμες της αγωγής— 
αποδεικνύουν πλέον θεωρία τε και πράξει ότι διαθέτουν εντυ-
πωσιακές πύλες γνώσεων, μάθησης, φαντασίας, έκφρασης και 
δημιουργικότητας.

Έχοντας ως αδιαμφισβήτητα δεδομένα τα παραπάνω, οι 
παιδαγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν —και εν συνεχεία να το 
πράττουν— ότι στα παιδιά μπορούν να διδάξουν τα πάντα, αλ-
λά πάντοτε με μία ιδιαίτερη, ελκυστική κι ενίοτε ανατρεπτική 
κι επαναστατική μέθοδο.

Τα Ομηρικά Έπη, η Ιλιάδα και η Οδύσσεια, απετέλεσαν για 
αιώνες το βασικό εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, το θεμελιώδες λογο-
τεχνικό κείμενο πάνω στο οποίο στηρίζονταν οι παιδαγωγοί, 
όχι μόνο οι Έλληνες αλλά και ολόκληρης σχεδόν της σημερινής 
ευρωπαϊκής περιοχής, προκειμένου να διαπαιδαγωγήσουν τους 
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μαθητές τους. Κι αυτό διότι τα μοναδικά λογοτεχνικά κείμενα 
της Ιλιάδας και της Οδύσσειας είναι μεστά από ηθικοπλαστικές, 
γεωγραφικές και ιστορικές αναφορές, στοιχεία αρκετά ώστε να 
τοποθετήσουν ισχυρές βάσεις στους μικρούς και μεγαλύτερους 
μαθητές, αλλά και από μόνα τους να καλλιεργήσουν φιλομά-
θεια, φαντασία και δημιουργικότητα.

H Οδύσσεια είναι ένα λογοτεχνικό κείμενο εξαιρετικά ελκυ-
στικό για παιδιά προσχολικής ηλικίας καθώς εμπεριέχει το στοι-
χείο της δράσης και της περιπέτειας, κάνει αναφορές σε ιστορι-
κά γεγονότα αλλά και σε μύθους, είναι γραμμένη σε εκπληκτι-
κά περιγραφική γλώσσα, με συμβολισμούς, παρομοιώσεις, αλ-
ληγορίες, στοιχεία που κρατούν σε εγρήγορση τον αναγνώστη 
ή ακροατή. Επιπλέον, λόγω του ότι πρόκειται για ένα έμμετρο 
λογοτεχνικό κείμενο, επιδέχεται τόσο μελωδικών όσο και θεα-
τρικών παρεμβάσεων από τον αναγνώστη του. Το σημαντικό-
τερο όμως θα λέγαμε ότι είναι ο ηθικοπλαστικός χαρακτήρας 
του κειμένου. 

Κυριολεκτικά εκ προοιμίου ο Όμηρος, όταν προβαίνει στην 
επίκληση της Μούσας για να τον βοηθήσει ν’ αφηγηθεί τα γε-
γονότα στέλνει το μήνυμα της σεμνότητας και της ταπεινότη-
τας στον αναγνώστη. Το στοιχείο της επίκλησης το συναντάμε 
σε όλα τα επικά έργα, ως συγγραφικό έθιμο που μετέφερε την 
λαϊκή πεποίθηση της εποχής ότι το έργο του ποιητή είναι θεό-
πνευστο και υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνατότητες. 

Αλλά και παρουσιάζοντας τον βασικό ήρωα του έπους, τον 
Οδυσσέα, ο Όμηρος υπογραμμίζει με θαυμασμό μια προσωπικό-
τητα που φέρει τα χαρακτηριστικά του πολύτροπου (ευφυούς, 
επινοητικού), πολύπειρου (κοσμογυρισμένου, με πολλές εμπει-
ρίες), πολύπαθου (ταλαιπωρημένο από κακουχίες), καστροκα-
τακτητή (καθώς χάρη σ’ εκείνον και την επινόηση του Δουρεί-
ου Ίππου οι Έλληνες κέρδισαν τον πόλεμο στην Τροία), φιλέ-
ταιρο αρχηγό (που αγαπά τους συντρόφους του) και θεϊκό (κα-
θώς διαθέτει εξαιρετικές ικανότητες και αρετές που ταιριάζουν 
σε θεό). Αλήθεια, τέτοιες προσωπικότητες δε θέλουμε, εμείς οι 
παιδαγωγοί, να καλλιεργήσουμε και να διαμορφώσουμε;

Στη διήγησή του ο ποιητής ξεκινώντας από τη μέση της χρο-
νικής σειράς των γεγονότων (immediasres), από τον πιο κρίσι-
μο σταθμό του στο νησί της Καλυψώς, εξασφαλίζει ουσιαστικά 
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την εγρήγορση και την απαντοχή του αναγνώστη. Με την τε-
χνική αυτή σε συνδυασμό με τον απαράμιλλο λόγο του, έχει κα-
τακτήσει οριστικά τον άνθρωπο που τον μελετά. Σε ολόκληρη 
τη διήγηση και τη λογοτεχνική αφήγηση του ίδιου του ήρωα, 
του Οδυσσέα, προβάλλεται η βασική ηθική αρχή του έπους: οι 
άνθρωποι είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις τους και όποιοι ξε-
περνούν το μέτρο τιμωρούνται. Σε καμμία περίπτωση ωστόσο 
δεν υστερεί το μήνυμα της διάχυτης αγάπης των ηρώων για την 
πατρίδα και της επιθυμίας επιστροφής σε αυτήν.

Όλα αυτά τα ισχυρά χαρακτηριστικά της Οδύσσειας είναι 
απόλυτα αξιοποιήσιμα εφόσον επιθυμήσει ο παιδαγωγός να 
προβεί σε μια άρτια διδασκαλία του βασικού θέματος στα παι-
διά του νηπιαγωγείου αλλά και του προνηπίου. Θα μπορούσα-
με να πούμε μάλιστα ότι είναι ιδανικά. Μένει λοιπόν να προ-
χωρήσουμε στη διδασκαλία. Η διδασκαλία χρονικά θα πρέπει να 
κινηθεί πάνω στον ακόλουθο άξονα:

ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΜΥΗΣΗΣ
Σε αυτό το στάδιο εν αρχή ερωτούμε τους μαθητές εάν 

έχουν ακούσει ή διαβάσει ή παρακολουθήσει κάτι σχετικό με 
την Οδύσσεια. (Ανίχνευση γνώσεων επί του αντικειμένου) Εν 
συνέχεια, συστηματοποιούμε τις τυχόν γνώσεις των μαθητών 
και αφηγούμαστε, περιληπτικά, τα κύρια μέρη του έπους. Το-
νίζουμε ιδιαίτερα τα μηνύματα που θέλει ο ποιητής να μετα-
φέρει και αναπτύσσουμε διαλόγους προκειμένου να διασαφηνι-
σθεί το κυρίως θέμα, η χρονική σειρά των γεγονότων και το τε-
λικό αποτέλεσμα. Στο τέλος αυτού του σταδίου δίνουμε τη δυ-
νατότητα στα παιδιά να εκφράσουν τις απόψεις ή τις απορίες 
τους, να προβληματισθούν ή και να προτείνουν.

ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ 
Για ένα τόσο μεγάλο λογοτεχνικό κείμενο, εν σχέσει με την 

ηλικία των μαθητών είναι απαραίτητο κι επιβεβλημένο να δι-
ασκευασθεί το κείμενο και να δεχθεί μιας προσεκτικής προσαρ-
μογής, ώστε να μην αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του. Η διασκευή 
/ προσαρμογή συνέβη λοιπόν τόσο ως προς το μέγεθος, όσο και 
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ως προς τη σημαντικότητα των χωρίων, για την ευκρινή εξέλι-
ξη του έργου. Επιπλέον προστέθηκαν κωμικά στοιχεία, ελκυστι-
κά προς τους μαθητές, με απόλυτο σεβασμό στον ποιητή ,υπήρ-
ξαν προσθήκες και από τους ίδιους τους μαθητές, όπως νοσταλ-
γικά λόγια των συντρόφων του Οδυσσέα κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού και εν γένει της περιπέτειας. Τέλος, εντάξαμε στο κεί-
μενο το πρόσωπο του αφηγητού-ραψωδού με μελοποιημένους 
στίχους που είτε διέθεταν το στοιχείο της προοικονομίας, είτε 
επεξήγησης όσων είχαν προηγηθεί, τους οποίους τραγουδούσε 
με συνοδεία μουσικών οργάνων, κιθάρας και κρουστών.

ΣΤΑΔΙΟ ΕΝΣΑΡΚΩΣΗΣ
Η επιτυχία μιας οιασδήποτε δραστηριότητας / διδασκαλίας, 

έγκειται στην ενεργή συμμετοχή των παιδιών. Τα χρόνια κα-
τά τα οποία ο δάσκαλος παρέδιδε το μάθημα και απέναντί του 
έστεκαν ακροατές κι όχι μαθητές έχουν παρέλθει, αν και το ση-
μερινό ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δε μοιάζει να συμπο-
ρεύεται πλήρως με αυτή την εξέλιξη. Τι εννοούμε όμως ενεργή 
συμμετοχή; Μήπως απλά να συμμετέχει ο μαθητής όταν απευ-
θύνουμε μια ερώτηση στο σύνολο των μαθητών ή στον ίδιο; Ή 
εννοούμε στ’ αλήθεια το να παρέχουμε τη δυνατότητα στους 
μαθητές να βιώσουν το γνωστικό αντικείμενο, να ενσαρκώσουν 
τους ρόλους, να υποδυθούν τους πρωταγωνιστές, να ψυχογρα-
φήσουν τους ήρωες, να θέσουν εαυτόν στη θέση εκείνων, να 
αφουγκρασθούν τους ήχους, να φαντασθούν τις συνθήκες, να 
συναισθανθούν, να συμπαθήσουν ή ν’ αποστραφούν, να νο-
σταλγήσουν και να επιθυμήσουν. Μία τέχνη έχει τόσο εντυπω-
σιακό εύρος που μπορεί ν’ αγκαλιάσει όλα όσα προαναφέρθη-
καν, να τα θρέψει και να τα αναδείξει: το ΘΕΑΤΡΟ! Ο ενθουσι-
ασμός των μαθητών μας οδήγησε στην απόφαση ν’ αποτελέσει 
η Οδύσσεια τη Θεατρική Παράσταση με την οποία «κλείνουμε» 
κάθε χρόνο τη σχολική χρονιά! Αμέσως προχωρήσαμε στη δια-
νομή των ρόλων. Τονίσαμε σε εξαντλητικό βαθμό ότι όλοι οι 
ρόλοι είναι το ίδιο σημαντικοί! Επίσης διαβεβαιώσαμε τα παι-
διά ότι είμαστε σίγουροι για τις δυνατότητές τους, ότι μπορούν 
να τα καταφέρουν και ό,τι δεν υπάρχει κανένας λόγος ν’ αγχω-
θούν. Στη συνέχεια προσαρμόσαμε στην πρώτη διασκευή όλες 
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τις προτάσεις και προσθήκες που είχαν προκύψει από τα προη-
γούμενα στάδια και το κείμενο πήρε την τελική, θεατρική πια, 
μορφή του. Εν τω μεταξύ ενισχύαμε τους πρωταγωνιστές, έναν-
έναν ξεχωριστά ώστε να συνειδητοποιήσουν στο μέγιστο, τα συ-
ναισθήματα, τις σκέψεις, τα διλήμματα και τις αποφάσεις των 
ηρώων. Το κείμενο μοιράστηκε στα παιδιά, για να το μελετούν 
στο σπίτι, πάντα με τους γονείς τους, καθώς ως γνωστόν, παι-
διά νηπιαγωγείου δεν είναι σε θέση να μαθαίνουν εξ ανάγνω-
σης κείμενα. Αφού παρήλθε μία εβδομάδα ξεκινήσαμε τις πρό-
βες. Οι μαθητές είχαν ήδη αποστηθίσει ένα μεγάλο μέρος του 
ρόλου (σημειωτέον ότι τους ρόλους δεν τους μοιράζαμε ολόκλη-
ρους, αλλά τμηματικά για να ελέγχουμε εμείς το ρυθμό εκμά-
θησης) που τους είχαν δοθεί. Όταν τους είχαν μάθει ικανοποι-
ητικά, τους δίναμε κι άλλους. Έτσι σε σχετικά μικρό χρονικό 
διάστημα επιτύχαμε τα παιδιά να γνωρίζουν τους ρόλους τους. 
Σε επόμενο στάδιο θέσαμε την πραγματική ενσάρκωση, τη δι-
άνθιση δηλαδή του λόγου με κινήσεις, με μορφασμούς και ό,τι 
άλλο μπορεί να παρασύρει τον θεατή στο να πιστέψει ότι αυτά 
που βλέπει συμβαίνουν πραγματικά! Σε αυτό το σημείο ασφα-
λώς υπεισέρχεται ο παράγοντας: προσωπικό ταπεραμέντο, κλί-
ση, ταλέντο! Ήταν εντυπωσιακές κάποιες θετικές εκπλήξεις που 
μας επιφύλαξαν μαθητές που στις περισσότερες σχολικές κα-
θημερινές δραστηριότητες ήταν συνεσταλμένοι, παθητικοί και 
ίσως ενίοτε και αδιάφοροι, ενώ στην παρούσα είχαν πραγματι-
κά μεταμορφωθεί σε μετρ της υποκριτικής και του θεάτρου! Οι 
πρόβες διήρκεσαν περίπου 2 μήνες. Όλοι οι μαθητές, ανεξαρτή-
τως ρόλων, γνώριζαν όλο το έργο, σε βαθμό που μπορούσαν να 
το παίξουν, να το αφηγηθούν, να το διηγηθούν, να το διηγη-
θούν περιληπτικά και ν’ απαντήσουν σε οποιαδήποτε ερώτηση 
τους έθετε κάποιος. Δε μείναμε όμως εκεί. Στηριζόμενοι στη συ-
νεργασία, αποφασίσαμε από κοινού με τα παιδιά, το ποιο θα εί-
ναι και πως θα στηθεί το σκηνικό της παράστασης, τα κοστού-
μια των πρωταγωνιστών, τη μουσική επένδυση του έργου, την 
κατασκευή της πρόσκλησης προς τους γονείς, τα αξεσουάρ της 
παράστασης. Σε κάποια από αυτά ζητήσαμε τη συμμετοχή των 
γονέων, οι οποίοι ενθουσιασμένοι προσέφεραν σημαντική βοή-
θεια. Αφού αποφασίσαμε να υπάρχει ένα αφαιρετικό, λιτό σκη-
νικό προβήκαμε στην κατασκευή του καραβιού του Οδυσσέα 
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και των συντρόφων του. Παιδαγωγοί και μαθητές εργασθήκα-
με στην αυλή του σχολείου, με ξύλα, πανιά, κοντάρια, σχοινιά, 
μπογιές και τρυπάνια και φτιάξαμε το μοναδικό, μα τόσο συμ-
βολικό, αξεσουάρ της σκηνής: το καράβι! Η υπερηφάνεια και η 
ευτυχία της δημιουργικότητας χόρευαν σαν αρλεκίνοι στα μά-
τια των παιδιών.

Έτσι φθάσαμε στην παράσταση. Ένα γεμάτο θέατρο, στην 
πλατεία, στους εξώστες και τα παρασκήνια. Τα παιδιά άνετα, 
ήρεμα, βέβαια, σίγουρα, γεμάτα γνώση, αυτοπεποίθηση, ταλέ-
ντο. Εμείς, απλά γοητευμένοι, υπερήφανοι, συγκινημένοι. Οι 
θεατές εν αγνοία, δίχως να γνωρίζουν τι ακριβώς θα παρακο-
λουθήσουν. Κάτι μουσικοχορευτικό ή μια πραγματική παρά-
σταση; Τα φώτα έσβησαν, μόνο ένα φως στη σκηνή που φώτι-
ζε τον μέλλοντα ραψωδό να επικαλείται τη Μούσα της ησυχί-
ας, του σεβασμού και της τάξης να εγκατασταθεί στην αίθου-
σα. Ένα χειροκρότημα, κι έπειτα αρχή με μια προσθήκη των τε-
λευταίων ημερών: από τις δύο αντικριστές γκουίντες της σκη-
νής εμφανίστηκαν νευρικά δύο παιδιά απαγγέλοντας τους πρώ-
τους στίχους από τη σύγχρονη Ιθάκη του Καβάφη και μετά εξί-
σου νευρικά αποσύρθηκαν. Αυτό έμελλε να επαναληφθεί αρκε-
τές φορές σε όλη τη διάρκεια της παράστασης, δίνοντας έναν 
ακόμη πιο ποιητικό τόνο.

Οι πρωταγωνιστές επιβεβαίωσαν και ξεπέρασαν τις προσδο-
κίες μας. Με τη λήξη της παράστασης, όταν στο απόλυτο σκό-
τος, εισήλθαν στη σκηνή κρατώντας κεριά κι επανέλαβαν όλοι 
μαζί, εν χορώ τους στίχους του Καβάφη, έλαβαν το θερμό και 
παρατεταμένο χειροκρότημα των θεατών που συγκινημένοι, εί-
χαν μείνει άναυδοι από όσα είχε καταφέρει το κάθε παιδί ξεχω-
ριστά αλλά και το σύνολο της ομάδας.

 

ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Το στάδιο αυτό είναι απαραίτητο αλλά και αναπόφευκτο. 

Πρόκειται ουσιαστικά για τον απόηχο της κάθε δραστηριότη-
τας. Πόσο και από ποιους συζητιέται; Τι φαίνεται ότι αποκο-
μίσαμε; Τι επιπλέον θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει; Τι ήταν 
υπερβολικό; Οι ερωτήσεις αυτές θα πρέπει να είναι συνολικές 
και όχι ατομικές. Ατομικά, έχουμε μόνο να ρωτήσουμε τα παι-
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διά για τα συναισθήματά τους και γενικά πως βίωσαν όλη τη 
διαδικασία και να τους προσφέρουμε επιβράβευση, χειροκρότη-
μα, αυτοπεποίθηση, ένα μεγάλο μπράβο για την προσπάθεια 
και το αποτέλεσμά της. Δεν αναφερόμαστε καθόλου σε τυχόν 
παραλείψεις ή λάθη, δε θα είχε εξάλλου κανένα νόημα. Τα παι-
διά κατά την αποτίμηση ήταν τόσο ενθουσιασμένα που στο διά-
λειμμα έπαιζαν ακόμη το έργο και τραγουδούσαν τους στίχους 
του ραψωδού, τόσο απλά, αγνά, χαριτωμένα, σεμνά, έχοντας δι-
απρέψει και με τόση γνώση, ζηλευτή από εμάς τους ίδιους τους 
παιδαγωγούς. Αυτό το αποτέλεσμα μας εξασφάλισε το ηθικό δι-
καίωμα έκτοτε ν’ αξιώνουμε από τους μαθητές μας ανάλογες 
εμπειρίες, οι οποίες ανεξαιρέτως μας έχουν οδηγήσει στα ίδια 
συναισθήματα θαυμασμού σε σχέση με τις ανυπολόγιστες δυνα-
τότητες των παιδιών της προσχολικής ηλικίας.

Τα παιδιά του νηπιαγωγείου μας ταξίδεψαν και μας παρέ-
δωσαν στον λιμένα της παιδαγωγικής Ιθάκης μας. Αισθανόμα-
στε ευγνώμονες!
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Τα Ουρανοποιηματάκια
Του Πάνου Δρακόπουλου 

Δε λυπάμαι τους ποιητές που έμειναν χωρίς κοινό, 
λυπάμαι το κοινό που έμεινε χωρίς ποιητές

Οδ. Ελύτης1

Με την έναρξη του σχολικού έτους 2010-2011 η Ε2 του 
Δημοτικού Σχολείου Κοσκινού μπήκε στη 2η φάση των 
φιλαναγνωστικών της δράσεων. Ένας πρώτος κύκλος 

ανάγνωσης λογοτεχνικών έργων κι επεξεργασίας τους με ποικί-
λες καλλιτεχνικές κι αισθητικές προεκτάσεις είχε ολοκληρωθεί 
κατά την προηγούμενη χρονιά με αποκορύφωμα την παρουσί-
αση τους ενώπιον φοιτητών των Παιδαγωγικών τμημάτων του 
Παν/μίου Αιγαίου και συναδέλφων εκπαιδευτικών του Διδα-
σκαλείου Αλ. Δελμούζος (Μάιος 2010). 

Κατά τη διάρκεια αυτής της Παιδαγωγικής Συνάντησης, 
εκτός από την μεταφορά σε κινηματογραφικό φιλμ του με-
λοποιημένου ποιήματος του Οδ. Ελύτη Το κορίτσι2 και της 
σύντομης ιστορίας Η κιμωλία από τις Περιπέτειες του Μικρού 
Νικόλα των Ρ. Γκοσινί και Ζ.Ζ. Σαμπέ3 βρήκαμε την ευκαιρία 
να εκθέσουμε ένα συνοπτικό θεωρητικό κάδρο μέσα στο οποίο 
αναδύεται ένα εναργέστερο νόημα για την παιδαγωγική αξία 

1. Ελύτης Οδυσσέας, Συν τοις άλλοις, Ύψιλον, Αθήνα, 2010, σελ. 77. 
2. Ελύτης Οδυσσέας, Ο ήλιος ο ηλιάτορας, Ίκαρος, 7η έκδοση, 1996 – Δίσκος 
ακτίνας εκτός εμπορίου, Ιούνιος 2010: «Το κοχύλι» σε μελοποίηση του γράφο-
ντος. Υπό μορφή μουσικού φιλμ έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση: http://www.
youtube.com/watch?v�Z3e4y_EKADo&list�UUekCY0TAfU9RJAiHudrJBRQ
&index�24&feature�plcp
3. Sempė J. J. & Goscinny R., Ο μικρός Νικόλας και τα προβλήματα του Γιο-
κίμ, μτφρ. Ν. Δαμιανίδης, Τεκμήριο, 1981, σελ. 107-111.
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αυτών των εργασιών — κι όσων, εννοείται, θα ακολουθούσαν 
στην συνέχεια. Αρχικά μιλήσαμε για τα δύο «χρυσά δικαιώμα-
τα» του αναγνώστη λογοτεχνίας — είτε ως ενηλίκου είτε ως 
παιδιού: 

1. Ο αναγνώστης διαβάζει όσο το επιθυμεί. Με όποιο ρυθμό 
— το απολαμβάνει.

2. Ο αναγνώστης είναι ελεύθερος να διακόψει οριστικά την 
αναγνωστική του σχέση με εκείνο το βιβλίο που δεν του 
κεντρίζει πια το ενδιαφέρον. Ακόμη και από τη σελ. 2.

Πλάι στην αυτενέργεια του αναγνώστη, αναπτύξαμε και την 
υποστήριξή μας στα «δικαιώματα» του ίδιου του κειμένου, αλλά 
και του δημιουργού του. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις που έκα-
ναν λόγο στα τέλη της δεκαετίας του ’60 κι εντεύθεν, για τον 
«θάνατο του συγγραφέα» και την αδιαφιλονίκητη πρωτοκαθε-
δρία της γλώσσας σε εκείνα που είναι γραπτός του λόγος, όσο 
κι αν ήταν για χρόνια δημοφιλής —στην Ελλάδα από το ’80 
και μετά— έχουν αφενός ανασκευαστεί σε σημαντικό βαθμό 
και από τους ίδιους τους εκφραστές τους (Ρόλαντ Μπαρτ4), 

4. Βλ. τον πρόλογο του Μπαρτ στο έργο του Force de loi, Galilėe, Paris, 1994. 
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αφετέρου έχουν καταρριφθεί επαρκώς —που θα πει, στην πρά-
ξη— από δημιουργούς και θεωρητικούς όπως ο Ουμπέρτο Έκο, 
ο Χόρχε Λούις Μπόρχες και ο Τσβέτναν Τοντόροφ5. 

Επομένως επενδύσαμε και επενδύουμε την σχέση μας με τα 
λογοτεχνικά έργα επί τη βάσει δύο απλών αρχών: 

1η αρχή: Δεν έχει το όποιο λογοτεχνικό κείμενο άπειρες «ανα-
γνώσεις». Έχει όμως πάρα πολλές. Τα μεγάλα δε έργα, πιθανών, 
όσες και οι αναγνώστες τους.

2η αρχή: Αν θες, να «διασκευάσεις» ένα λογοτεχνικό κείμενο 
— πολύ δε περισσότερο να το «εξακτινίσεις» σε μία άλλη μορφή 
τέχνης (εικαστικά, κινηματογράφος), διαθέτεις την ελευθερία 
μίας πολύ μεγάλης γκάμας κινήσεων και επινοήσεων με ένα 
ωστόσο ορατό, αν και λεπτό όριο — το όριο της παρερμηνείας 
του. Σε αυτή την περίπτωση μπορείς να ξεκινήσεις από μία 
άλλη αφετηρία — ενδεχομένως εκτός λογοτεχνίας, που να μη 
τη δεσμεύει το x ερμηνευτικό πλαίσιο αναφοράς της.

Γίνεται πλέον πιο σαφές ότι δεν ήταν μόνο το μόττο της 
παιδαγωγικής συνέχειας που επικύρωνε τον πρωτογενή δημι-
ουργικό μας προσανατολισμό για τις δράσεις μας όσον αφορά 
πια το νέο σχολικό έτος — ως Πέμπτης τάξης. Δεν ήταν επίσης 
μόνο όσα μας κληροδοτούσε ο διάλογος της νεότερης θεωρίας 
των λογοτεχνικών κειμένων με τις παλαιότερες προσεγγίσεις6. 
Είχε την καθοριστική του σημασία και κάτι ακόμη: η οργάνω-
ση, η ανάπτυξη και η επεξεργασία του πρωτογενούς υλικού, εν 
προκειμένω λογοτεχνικού, υπό διαθεματικό πρίσμα. 

Ας μην προτάξουμε εδώ τυχόν συμπεράσματα που καταξιώ-
νουν ή όχι τη διαθεματική προσέγγιση στη σχέση του σχολείου 

5. Βλ. ενδεικτικά: Eco Umberto, I limiti dell’ interpretazione, Bompiani, 
Milano, 1990 (Στα ελληνικά: Έκο Ουμπέρτο, Τα όρια της ερμηνείας, μτφρ. Μ. 
Κονδύλη, Γνώση, Αθήνα, 1993) — Μπόρχες Χ. Λ., Δοκίμια, μετάφραση-επιμέ-
λεια-σχόλια: Αχ. Κυριακίδης, Αθήνα, 2007 — Todorov Tzvetan, Critique de la 
critique, Seuil, Paris, 1984 (Στα ελληνικά: Τοντόροφ Τβέταν, Κριτική της κρι-
τικής, μτφρ. Γ. Κιουρτσάκης, Προλεγόμενα: Π. Μουλλάς, Πόλις, Αθήνα, 1994).
6. Στο σημείο αυτό αξίζει να αποδώσουμε ένα μερίδιο ευγνωμοσύνης από παι-
δαγωγική αλλά και ευρύτερα από ερμηνευτική σκοπιά τόσο στην λεγόμενη 
Νεοκριτική Θεωρία (New Criticism) με βασικό εισηγητή τον J.A. Richards, 
όσο και στη Θεωρία της Αισθητικής της Πρόσληψης και Ανταπόκρισης (Reader 
Response Theory) με πιο ενδιαφέροντες κατά τη γνώμη μας εκφραστές τον H. 
R. Jauss, τον W. Isher και την L. Rosenblatt.
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με τη λογοτεχνία. Ας δούμε εκ του πλησίον, προτείνω, τη δημι-
ουργική πορεία που της αποδώθηκε το όνομα από τα ίδια παι-
διά Ουρανοποιηματάκια, βήμα-βήμα. Με αυτόν τον τρόπο ανοί-
γουμε απευθείας κι ελευθέρως στη δημόσια κριτική τα «φύλλα» 
της διαθεματικής προσέγγισης.

 

ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
Σε ένα από τα παιχνίδια ανίχνευσης βιβλίων στη σχολική 

βιβλιοθήκη «Οδ. Ελύτης» εντοπίζουμε το έργο της Θέτης Χορ-
τιάτη «Ανθολογία Παιδικής Ποίησης» (Εκδ. Νέα σύνορα — Λι-
βάνης, 1997). Η ανίχνευση περνάει και στις μέσα σελίδες του. 
Ήδη γνωρίζαμε από το Ανθολόγιο Γ-Δ΄ τάξης το ποίημα «Λούνα 
Παρκ, παππούλη μου» (σελ. 39). Το ενδιαφέρον των παιδιών 
κορυφώνεται με την προτροπή μου: «Ας διαλέξει ο καθένας/η 
καθεμία ένα ποίημα από την Ανθολόγια για να το απαγγείλει 
αύριο στην τάξη». Είναι Οκτώβριος του 2010.

Με χαροποιεί που τα παιδιά έχουν κάνει διακριτές επιλογές 
— δεν διεκδικούν δύο μαθητές το ίδιο κείμενο. Πρόκειται για 
ένδειξη σεβασμού στην προτίμηση του συμμαθητή τους. Όμως 
δύο από αυτά, η Σταματία και ο Μιχάλης, δεν ξεχωρίζουν κά-
ποιο που να τους κεντρίζει με την «πρώτη ματιά». Αντιδρούν 
το ίδιο και με την «δεύτερη». «Είστε ελεύθεροι να βρείτε ένα 
ποίημα από την προσωπική σας βιβλιοθήκη ή από το Διαδίκτυο 
και να μας το παρουσιάσετε αύριο», αντιπρότεινα.

 

ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
Οι απαγγελίες των παιδιών την επομένη καθώς και οι απα-

ντήσεις τους όσον αφορά τα κριτήρια της επιλογής τους για 
το κάθε ποίημα χωριστά προδίδουν αναμφισβήτητη συναι-
σθηματική κλίση προς το θέμα των στίχων του. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις —καθώς αναφερόμαστε σε έμμετρη ποίηση— κα-
τοχυρώνεται μία έλξη τους προς τη ρυθμική αγωγή του ποιή-
ματος της επιλογής του: η Πόπη προτιμάει να τραγουδήσει το 
ποίημα «Ο Φλοίσβος» χρησιμοποιώντας ένα γνωστό αγαπημένο 
της μουσικό μοτίβο, ενώ η Σέβη από τη δεύτερη στροφή του 
ποιήματος «Φεγγάρι και σπαράγγι» χρησιμοποιεί αυθόρμητα τη 
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μελωδία του παιδικού τραγουδιού «Φεγγαράκι μου λαμπρό».  
Αρπάζω την ευκαιρία μονομιάς. «Μία προσεχή δραστηριότητα 
του βιβλίου της Γλώσσας, μάς προτρέπει να ηχογραφήσουμε 
τις φωνές μας. Τί λέτε; Γιατί δεν ηχογραφούμε το ποίημα που 
μόλις απάγγειλε ο καθένας σας; Έτσι θα αντιμετωπίσουμε και 
τα μικροπροβληματάκια στην άρθρωση και στην ανάγνωση που 
διαπιστώσαμε πριν και επίσης θα μπορούμε να μάς ακούσουμε 
— για να μας αξιολογήσουμε πιο καθαρά.»

Ο «σπόρος» έπεσε σε γόνιμο έδαφος. Ακόμη και η επιφυ-
λακτικότητα των λιγότερο προετοιμασμένων παιδιών δεν τους 
στέρησε ένα ολόγιομο χαμόγελο από τα χείλη. Πολύ γρήγορα 
εξάλλου συγκροτήθηκε και η σχετικός αναγνωστικός κατάλογος 
— κατά αλφαβητική σειρά:

• Γιάννης: «Το παιδί και το σκυλί»
• Δέσποινα: «Προσευχή»
• Μαρία: «Γαϊδαράκο ντε ντε ντε»
• Σταματία: «Το αηδόνι»
• Άννα: «Τζίτζικά μου σ’ αγαπώ»
• Μιχάλης: «Ζωή»
• Σέβη: «Φεγγαράκι και σπαράγγι»
• Πόπη: «Ο φλοίσβος»
• Σάββας: «Το φεγγαράκι γλειφιτζούρι»
• Κωνσταντίνος: «Το οχταποδόσφαιρο»
• Ματούλα: «Η γοργόνα με τον ήλιο»
• Σεβαστή: «Τον ίδιο ήλιο»
• Στέλλα: «Το τραγούδι του πουλιού» 
• Μάρτης: «25 ήταν του Μάρτη»
• Ιωάννης: «Το παιδί μιλάει στα αστέρια»
 
Πλάι στα 13 ποιήματα της Θ. Χορτιάτη παρατηρούμε την 

προσθήκη του ποιήματος «Ζωή» του Κ. Παλαμά και του έργου 
«Το αηδόνι» του Ν. Λαπαθιώτη. 

Ελευθερόστιχο —όχι όμως άνευ μέτρου— το πρώτο, έμμετρο 
και ομοιοκατάλληκτο ως προς τη φόρμα του το δεύτερο, δεν 
βρήκα λόγο γιατί να μην γίνουν δεκτά στο ποιητικό σώμα της 
ηχογράφησης. Τα κριτήρια των παιδιών, τόσο η συναισθηματι-
κή και η νοηματική αποδοχή του θέματος του ποιήματος όσο 
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και η θελκτική τους μορφή («είναι γραμμένο σε όμορφες στρο-
φές με πλούσιο λεξιλόγιο / με πρωτότυπη ομοιοκαταληξία»), 
τους έδωσε μία επιχειρηματολογία απολύτως σεβαστή.

 ΒΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
Η ηχογράφηση ορίστηκε για την πρώτη Παρασκευή του Νο-

εμβρίου. Με άδεια από τη διεύθυνση του σχολείου ανέλαβα 
την ευθύνη της μετακίνησης των μαθητών στο προσωπικό μου 
στούντιο — στο σπίτι όπου κατοικούσα εκείνη την περίοδο. 
Από τεχνικής σκοπιάς ας σημειωθεί ότι εργαστήκαμε στο ψη-
φιακό περιβάλλον του μουσικού λογισμικού Nuendo 4, με πυ-
κνωτικά μικρόφωνα που απομόνωναν αποκλειστικά την φωνή 
του μαθητή-αναγνώστη.

Ηχογραφήσαμε τηρώντας όχι ιδιαίτερα αυστηρά την σειρά 
που μας υποδείκνυε ο αναγνωστικός μας κατάλογο. Ήταν ένας 
από τους τρόπους για να αντιμετωπιστεί το άγχος ορισμένων 
παιδιών μπροστά στο μικρόφωνο. 

Ένα άγχος που αν όχι με το χιούμορ («Ελάτε να ακούσουμε 
το ποίημα της Δέσποινας πώς θα ακουγόταν μέσα σε ένα δάσος 
ή μέσα σε ένα λουτρό!»), αλλά με την δοκιμαστική πρώτη, όπως 
ονομάσαμε την πρώτη λήψη ήχου, εξατμιζόταν στη στιγμή. Δεν 
υπήρξε παιδί που να μην το ομολογήσει — γεγονός που ενθάρ-
ρυνε τους επομένους.

Όταν ολοκληρώσαμε οι πάντες, ήρθε η ώρα της έκπληξης. 
Για να γίνω ακριβέστερος, είχα υποσχεθεί στα παιδιά πως αν 
όλα κυλήσουν κατ’ ευχήν, θα τους κάνω μία έκπληξη: η έκ-
πληξη ήταν μία μελοποίηση — του ποιήματος «Το παιδί και 
το σκυλί». Λόγω της μεγάλης εξοικείωσης των παιδιών με τη 
φωνητική μέσα από τις δράσεις μας ως «νέας Χορωδίας που 
πετάει στα σύννεφα» (η επωνυμία της Χορωδίας του τμήματός 
μας) δεν ήταν διόλου δύσκολη η εκμάθηση και η απόδοση της 
μελωδικής γραμμής του τραγουδιού. 

Στήσαμε εκ νέου τα μικρόφωνα και με δύο λήψεις — όσες 
ήταν και οι λήψεις των απαγγελιών ...πετάξαμε ως τα ντο-ρε-
μι-φα-σολ-λα-σύ-ννεφα!

Στο δρόμο προς το σχολείο το αρχικό τρακ είχε μεταμορφω-
θεί πια σε μελωδία. 
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 ΒΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
Όσα βήματα είχαν προηγηθεί, ήλθε η ώρα να βρουν την 

έκφρασή τους σε γραπτή μορφή. Μοιράστηκε στους μαθητές 
ένα σχετικό φύλλο εργασίας για τη σύνθεση κειμένου με θέμα 
την περιγραφή της μέχρι στιγμής εμπειρίας μας — μέσα από 
ένα προσωπικό βλέμμα, με όρους, για να το πούμε εναργέστερα, 
αναδρομής και αναστοχασμού. Προφανής κεντρικός μου στόχος 
ήταν η κριτική αντιπαράθεση των παρατηρήσεων μου για το 
βαθμό μύησης και μέθεξης των παιδιών στην προφορική διά-
σταση ενός ποιητικού έργου με τη δική τους πρωτοπρόσωπη 
μαρτυρία7. 

Κατά την συνήθη μας τακτική όσον αφορά πρωτότυπα κεί-
μενα των παιδιών, σε πρώτη φάση διορθώθηκαν και σχολιά-
στηκαν τα κείμενα από εμένα τον ίδιο, σε δεύτερη από έναν 
συμμαθητή τους κατόπιν κλήρωσης. Επομένως ήταν διαλογική 
—και σε αυτή την περίπτωση— η παρουσίαση των γραπτών 
ενώπιον όλων. Με τη βοήθεια του λάπτοπ της τάξης και του 
σχολικού μας βιντεοπροβολέα παραθέσαμε φωτογραφίες που 
εμπλούτιζαν τη συζήτηση για το περιεχόμενο και την τροπή 
που μπορεί να λάβει προσεχώς η παρούσα δέσμη των δράσεών 
μας με άξονα τα 15 τούτα ποιήματα.

Η πρώτη ιδέα που διατυπώθηκε ήταν η έκδοση του ηχογρα-
φήματος σε δίσκο ακτίνας (CD). Με δύο προϋποθέσεις: να είναι 
ικανοποιητικό το φωνητικό και τεχνικό του επίπεδο και τέλος, 
να διανθίζεται με νέες μελοποιήσεις, εκτός από το «Παιδί και 
το σκυλί». 

Μία δεύτερη ιδέα που προέκυψε —ως προέκταση της πρώτης 
στο σημείο που συζητήθηκε η πιθανή οικονομική αδυναμία 
από μέρους της σχολικής μονάδας να εκδόσει το παρόν έργο σε 
CD— ήταν η ίδρυση ενός ιστολογίου του τμήματος. Τούτο το 
εργαλείο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει πλήθος ενδιαφερόντων 
και δραστηριοτήτων μας — και της πιο πρόσφατης συμπερι-
λαμβανομένης ως προς την δημοσίευσή τους. «Μπορούμε να 
ανεβάζουμε εκεί τα ηχογραφήματα μας, τα τραγούδια και τις 
ταινίες μας δωρεάν» — ήταν το πλέον πειστικό επιχείρημα.

7. Ως έναυσμα για την παραγωγή ενός τέτοιου κειμένου ήταν η ανάγνωση από 
μέρους μου ενός σύντομου κειμένου που είχα αναρτήσει την προηγούμενη 
ημέρα στο προσωπικό μου ιστολόγιο (βλ. Παράρτημα 1). 
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Συνομιλώντας για τις λεπτομέρειες που αφορούσαν το στή-
σιμο του ιστολογίου μας ανέκυψαν ακόμη δύο ευφάνταστες 
νέες ιδέες: Α. Να το ονομάσουμε μέσα από μία λέξη ή φράση 
που θα αγκαλιάζει θεματικά τα ποιήματα που είχαμε μόλις 
ηχογραφήσει και Β. Να εικονογραφήσουμε μία διαλογή τους με 
σκοπό την δημιουργία ταινιών βασισμένων σε αυτά.

 

ΒΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ
Στα μέσα Νοεμβρίου αναδύθηκαν στην άνευ συνόρων χώρα 

του Διαδικτύου Τα Ουρανοποιηματάκια (Ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: http://ouranopoihmatakia.blogspot.com). 

Ήταν το όνομα που διάλεξαν ομόφωνα τα παιδιά από όσα 
προτάθηκαν, τόσο για τον τελευταίο κύκλο της φιλαναγνω-
στικών μας δραστηριοτήτων όσο και για το μέρος εκείνο των 
έργων μας —από τα τραγούδια της «νέας Χορωδίας που πετάει 
στα σύννεφα» έως τα φιλμ της κινηματογραφικής μας ομάδας 
«Ταινίες από ξυλομπογιά»— που θα επιθυμούσαμε να εκτεθεί 
στο Διαδίκτυο. 

Το κείμενο καλωσορίσματος του νέου ιστολογίου κατέληγε 
ως εξής:

Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά», 
που θα έλεγε κι ο αγαπημένος μας Καραγκιόζης.

Μόνον που αντί για λευκό σεντονάκι χρησιμοποιούμε τα 
πολύ χρωμα pixel της οθόνης. Κάθε εποχή έχει τον τρόπο της. 
Να κάνει τη γιορτή μάθημα και το μάθημα γιορτή.

Όπως μετά το μακροβούτι μας στη θάλασσα απομένει το 
κάψιμο στο στήθος και το αλμυρό νερό στα χείλη έτσι και μετά 
το μάθημα μας έχουμε αγκαλιά τα Ουρανοποιηματάκια μας.

Αυτά σκοπεύουμε να μοιραζόμαστε μαζί σας από εδώ.
Καλώς να ορίσετε, λοιπόν!
 

ΒΗΜΑ ΕΚΤΟ
Απέμενε να ενεργοποιηθεί η πρόταση για την κινηματογρα-

φική επεξεργασία ορισμένων Ουρανοποιημάτων. «Τί θα λέγατε 
να εικονογραφήσουμε τα ποιήματα που μελοποίησα αυτές τις 
μέρες;» πρότεινα στα παιδιά. «Το έχουμε ξανακάνει με το ποί-
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ημα «Το κορίτσι» του Οδ. Ελύτη: ανά στίχο ή ανά στροφή θα 
δημιουργούμε ένα εικαστικό κάδρο (καρέ) που στο τέλος θα το 
συρράψουμε με αυτό που προηγείται και με αυτό που ακολου-
θεί σύμφωνα με το ποίημα»8. Τρία ήταν τα μελοποιημένα ποι-
ήματα — αντιστοίχως σχηματίστηκαν τρείς ομάδες ζωγράφων 
με την αυτενέργεια κι εδώ των ίδιων των παιδιών9:

1. ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΑΚΙ ΓΛΕΙΦΙΤΖΟΥΡΙ. Ζωγραφική: Στέλλα, Μα-
ρία, Ματούλα

2. ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΗΛΙΟ. Ζωγραφική: Σεβαστή
3. ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΥΛΙ. Ζωγραφική: Σέβη, Σταματία, 

Άν να, Δέσποινα, Σεβαστή, Μάρτης
Μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρο-

νιάς τόσο ο μελοποιός όσο και οι μικροί ζωγράφοι θα έβρισκαν 
χρόνο να ακούσουν και να ιχνογραφήσουν κάτι από τα ολοκαί-
νουργια ...κάλαντα της φαντασίας τους!

 ΒΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ
Η πρώτη ακρόαση από τα Ουρανοποιηματάκια καθώς και η 

παρθενική έκθεση των έργων ζωγραφικής που επωάστηκαν από 
τις λέξεις τους, πραγματοποιήθηκαν με το νέο έτος (2011). Τρία 
σκέλη το συνοψίζουν: 

α. Συζήτηση και καταγραφή συμπερασμάτων γύρω από την 
αναγνωστική ετοιμότητα, το ηχόχρωμα, την άρθρωση των μα-
θητών εν σχέσει με τις απαγγελίες τους. 

β. Διαλογή των κάδρων από το σύνολο της τάξης για το ποιά 
έργα θα περάσουν στην «κινηματογραφική διασκευή» των 3 
μελοποιημένων ποιημάτων. 

γ. Πρώτη πρόβα των δύο νέων μελοποιήσεων: «Το φεγγα-
ράκι γλειφιτζούρι», «Στον ίδιο ήλιο». Η μουσική άσκηση ολο-
κληρώθηκε με την απόδοση πάνω στο μιξαριμένο πια με πλήρη 
ορχήστρα ηχογράφημα του τραγουδιού «Το παιδί και το σκυλί».

 

8. Πρόκειται για μία μέθοδο που είναι πολύ οικεία κυρίως στον χώρο των κό-
μιξ τα οποία μάς είχαν ενεργά απασχολήσει ως τμήμα κατά την προηγούμενη 
σχολική περίοδο (2009-2010).
9. Βλ. Παράρτημα 2.
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ΒΗΜΑ ΟΓΔΟΟ
Μέσα στο Πάσχα ολοκληρώνεται το μοντάζ των 3 μουσικών 

φιλμ «Το φεγγαράκι γλειφιτζούρι», «Στον ίδιο ήλιο», «Το παιδί 
και το σκυλί». Με την χρήση του απλού λογισμικού κινούμενης 
εικόνας muvee Reveal (version 8).

Η πρώτη «εσωτερική» τους προβολή —αποκλειστικά μέσα 
στην σχολική μας αίθουσα—, όσο και η επακόλουθη ανάρτησή 
τους στο ιστολόγιο μας, εντείνει τον ενθουσιασμό των παιδιών 
για το κοινό μας έργο — το οποίο πλέον έχει εξίσου ολοκληρω-
μένο το φωνητικό-ποιητικό, το μουσικό, όσο και το «κινημα-
τογραφικό» του σώμα. Είναι εξάλλου γνωστό: ενώ η αμορφία 
είναι σκέτη «κόλαση» — η ολοκληρωμένη μορφή, η ευμορφία 
(σε μία έστω ικανοποιητική της εκδοχή) έχει κάτι από το άγγιγ-
μα του «παραδείσου».

Προετοιμάσαμε και εν τέλει καταθέσαμε στη σχολική μας 
μονάδα την πρόταση να διοργανώσει το τμήμα μας μία εκ-
δήλωση με την επωνυμία «Ημέρα σχολικού κινηματογράφου». 
Η ιδέα έγινε αποδεκτή από το Σύλλογο Διδασκόντων καθώς 
έδενε άριστα με το γενικότερο θέμα των θερινών εορταστικών 
εκδηλώσεων του σχολείου μας που ήταν «Ελληνικός κινηματο-
γράφος».

Η ημερομηνία της εκδήλωσής μας ορίστηκε για την Πέμπτη, 
9 Ιουνίου 2011. Συμμετείχαν σε δύο διαδοχικές προβολές όλοι 
οι μαθητές του Δ.Σ. Κοσκινού: 1η προβολή: Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη — 2η 
προβολή: Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξη. 

 Στο τέλος των δύο προβολών ακολούθησε συζήτηση μεταξύ 
των μικρών δημιουργών και των πολλών θεατών-συμμαθητών 
τους. 

Με την αφορμή των ερωτήσεων που τέθηκαν και τις απα-
ντήσεις που διατυπώθηκαν, είχα την ευκαιρία να σφυγμομε-
τρήσω εκ νέου τη συναισθηματική, την κοινωνική αλλά και 
την βαθύτερα αισθητική πτυχή της μέχρι στιγμής πορείας μας. 

Καθώς πια βρισκόμασταν μία ανάσα από την εκπνοή του 
σχολικού έτους συλλογίστηκα το πόσο ευεργετική ήταν από 
κάθε σκοπιά η εκτύλιξη αυτής της παιδαγωγικής δυναμικής με 
τις πολλαπλές τις εκφάνσεις — δυναμική που πρωτοξεκίνησε 
από την προσωπικό εντοπισμό και την ανάγνωση ποιημάτων 
για να «καταλήξει» έως και την λειτουργία ενός εν ενεργεία μα-
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θητικού ιστολογίου, έως και την διεξαγωγή μίας Εκδήλωσης εξ 
ολοκλήρου αφιερωμένης σε φιλμ μαθητών Δημοτικού Σχολείου.

 Ειδική μνεία αξίζει να γίνει στον αντίκτυπο που είχε και 
εξακολουθεί να έχει τούτη η δυναμική σε εκείνους τους μαθητές 
μας με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία σε δύο 
περιπτώσεις, δυσορθογραφία, ειδική γλωσσική διαταραχή, SLI, 
σε ακόμη δύο). 

Εφόσον είθισται από την παραδοσιακή — την λεγόμενη, φι-
λολογική προσέγγιση, η ποίηση να αντιμετωπίζεται με όρους 
γραπτής τέχνης, μαθησιακές δυσκολίες τέτοιας υφής θα βρί-
σκουν τα γνωστά ανυπέρβλητα εμπόδια μύησης και μέθεξης 
των παιδιών όχι μόνο στην ποίηση, αλλά στην λογοτεχνία γε-
νικότερα. 

Η δε απόλαυση όσο και η πρωτογενής δημιουργία των παι-
διών τις περισσότερες φορές, μέσα σε αυτό το άκαμπτο πλαίσιο 
διδασκαλίας, περιορίζονται εξ αρχής στη μορφή κενού ρητορι-
κού σχήματος. 

Αντιθέτως μέσα από όσα βίωσαν οι μαθητές μας στην πορεία 
που συνοπτικά περιγράψαμε, όλοι οι μαθητές μας, σπεύδω να 
διευκρινίσω, είχαν ένσαρκη, ισότιμη και πολλαπλώς δημιουρ-
γική σχέση μεταξύ τους — καθώς και με όλες τις θεματικές /
καλλιτεχνικές πτυχές του έργου «Τα Ουρανοποιηματάκια». 

Η τόνωση της προφορικής διάστασης ενός ποιήματος, ο εξα-
κτινισμός του σε ζωγραφικό έργο, σε τραγούδι, σε φιλμ, σε δια-
δραστική διαδικτυακή σχέση, σε ενδοσχολική εκδήλωση, σε νέο 
ποίημα, σε ουρανοποιηματάκι —για να είμαστε πιο ακριβείς—, 
ο διάλογος και το παιχνίδι ανάμεσα στις επιμέρους τέχνες και 
τεχνικές, ανέσυραν από παιδιά με σημαντικές δυσχέρειες στα 
του γραπτού λόγου, όπως κι από μαθητές με λιγότερο καλλιερ-
γημένο το αίσθημα αυτεπίγνωσης και αυτοπεποίθησης ή ακόμη 
και με όχι ιδιαίτερα σταθερό το πλέγμα των επι-κοινωνιακών 
τους δεξιοτήτων, δυνάμεις ικανές να κλονίσουν την προγενέ-
στερη παιδαγωγική τους αυτο-εικόνα. Αυτό είναι εξάλλου και 
το ευτυχέστερο δώρο της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου: όλοι οι 
φορείς της βγαίνουν κατά τι πλουσιότεροι — από τον δάσκαλο 
έως τον μαθητή κι αντιστρόφως.
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ
ΒΗΜΑ ΕΝΑΤΟ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΟΧΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

Δε χρειάζεται στις μέρες μας, εκτιμώ, ειδική επιχειρηματολο-
γία για την αυταξία που περιέχει η απευθείας συνομιλία των 
μαθητών με έναν σημαντικό δημιουργό — εν προκειμένω λο-
γοτεχνίας. Δεδομένης της απόστασης της Θεσσαλονίκης όπου 
διαμένει μόνιμα η 87χρονη κα Θέτη Χορτιάτη και της Ρόδου 
όπου θάλλουν τα Ουρανοποιηματάκια, προέτρεψα τα παιδιά να 
αλληλογραφήσουν μαζί της. 

Κι ενώ η ομότιτλη λέσχη ανάγνωσης «Τα ουρανοποιηματά-
κια» κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2011-2012, έχει ανοίξει 
νέους κύκλους εργασιών και καλλιτεχνικών παιγνίων, η συνο-
μιλία των μαθητών μας με την δημιουργό της Ανθολογίας Παι-
δικής Ποίησης και τόσων ακόμη έργων10 αναμένεται να ενταθεί. 
Την ευχαριστούμε για την άδειά της να διανείμουμε τη κοινή 
μας εργασία κατ’ αρχάς μέσω του Διαδικτύου, μα κυρίως την 
ευγνωμονούμε που με τους στίχους της άνοιξε τη σχολική μας 
ζωή σε συναρπαστικά, όσο γόνιμα μονοπάτια. 

Στην δική της απόκριση: «Η προσπάθεια της προσέγγισης 
της τέχνης και με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, 
διευρύνει τους ορίζοντες της αντίληψης των πραγμάτων. — Σε 
ευχαριστώ δάσκαλε, σας ευχαριστώ παιδιά για το φάκελο που 
μού στείλατε με τόσα καλούδια!»11 συνοψίζεται η δυναμική των 
σχέσεων μεταξύ μας, με τη μάθηση, με το αέναο ποτάμι της 
λογοτεχνίας.

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
• ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ «Τα Ουρανοποιηματάκια»: http://

ouranopoihmatakia.blogspot.com/
• ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΑΚΙ ΓΛΕΙΦΙΤΖΟΥΡΙ (Μουσικό φίλμ) http://www.

youtube.com/watch?v�bqVHQu62-zI&list�UUekCY0TAfU9RJAiHu
drJBRQ&index�10&feature�plcp

10. Για την πλήρη εργογραφία της Θέτης Χορτιάτη βλ. http://www.biblionet.
gr/main.asp?page�showauthor&personsid�13451
11. Απαντητική επιστολή της Θ. Χορτιάτη προς τα «Ουρανοποιηματάκια» (Δη-
μοτικό Σχολείο Κοσκινού, 9 Φεβρουαρίου 2012).
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• ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΗΛΙΟ (Μουσικό φίλμ) http://www.youtube.com/
watch?v�IIUlChAF-nE&list�UUekCY0TAfU9RJAiHudrJBRQ&inde
x�9&feature�plcp

• ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΥΛΙ (Μουσικό φίλμ) http://www.
youtube.com/watch?v�lOsSozYcnHI&list�UUekCY0TAfU9RJAiHu
drJBRQ&index�11&feature�plcp

• Τ΄ ΑΗΔΟΝΙ (Απαγγελία) http://soundcloud.com/panos_
drakopoulos/nightingale

• ΠΡΟΣΕΥΧΗ (Απαγγελία) http://soundcloud.com/panos_
drakopoulos/prayer

• ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ (Απαγγελία) http://
soundcloud.com/panos_drakopoulos/taliking-to-the-stars-kid?utm_
campagin�timeline&utm_content�http%3A%2F%2Fsoundcloud.
com%2Fpanos_drakopoulos%2Ftaliking-to-the-stars-kid&utm_
medium�facebook&utm_source�soundcloud#_�_

• Ο ΦΛΟΙΣΒΟΣ (Απαγγελία) http://soundcloud.com/panos_
drakopoulos/o-fl isvos

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Η πρώτη ανάρτηση για την ηχογράφηση του έργου «Ουρανοποιη-

ματάκια» στο προσωπικό μου ιστολόγιο — Ελεύθερη αγορά, nothia.
blogspot.com, 19/11/2011. (Βλ. http://nothia.blogspot.com/2010/11/
blog-post.html). Ανακοίνωσα το περιεχόμενό της την επόμενη ημέρα 
στην τάξη — εν είδη σκέψεων πάνω στο δημιουργικό αυλάκι που 
έχουμε ήδη ανοίξει.

Αγαπώ την ποίηση
Αγαπώ, θα πει κατ’ αρχήν, μαθαίνω. Και αγαπώ την ποίηση σημαί-

νει, στήνω αυτί και την ανακαλύπτω: Τη διαβάζω — πάνω αρχικά στις 
λέξεις, έπειτα πέρα από αυτές. 

Πάει να πει ακόμη: πως ακούω την ποίηση. Η καταγωγή της είναι 
η ίδια μας η λαλιά. 

Εν αρχή ην ο ήχος, όπως έλεγε και ο Καρούζος. Κι έπειτα ο λόγος. 
Κι έπειτα, συμπληρώνω, ο πόθος. 

Ο πόθος μας για τις λέξεις και το ανεξάντλητο παιχνίδι τους μέσα 
και γύρω από μας ήταν λοιπόν, η αιτία. 

Κι αν η αφορμή ήταν ενδοσχολική, δεν περιοριστήκαμε στον αυλό-
γυρο για τη νέα μας παιδαγωγική δράση.

Το θέμα ήταν: «Διαλέγω ένα από τα αγαπημένα μου ποιήματα —το 
προετοιμάζω ως αναγνώστης— και το απαγγέλω υπό μορφή ηχογρα-
φήματος.»

Και αυτό συνέβη. 
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Το μάθημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας 
ως εφαλτήριο για μια βιωματική 

και διαθεματική προσέγγιση 
της πραγματικότητας
Της Χαράς Νικολακοπούλου

Στόχος του μαθήματος της νεοελληνικής λογοτεχνίας είναι 
εν γένει η δημιουργική επαφή του μαθητή με την τέχνη 
του λόγου, τη λογοτεχνία, η εξοικείωσή του με την γραπτή 

αποτύπωση των ιδεών, των επιθυμιών και των προβληματι-
σμών του, των σκέψεων και των εσωτερικών συναισθημάτων 
του ανθρώπου. 

Μέσα από το μάθημα αυτό ο μαθητής έρχεται σε επαφή με 
χαρακτηριστικά έργα σπουδαίων εκπροσώπων της νεοελληνικής 
γραμματείας. Τα επιλεγμένα κείμενα του σχολικού βιβλίου στο-
χεύουν στην εξοικείωση του μαθητή με την τεχνοτροπία,, τον 
τρόπο γραφής, το ιδιαίτερο ύφος, τις πλούσιες ιδέες και τους 
προβληματισμούς ποιητών και πεζογράφων κάθε περιόδου της 
νεοελληνικής γραμματείας.

Πλοηγώντας με δημιουργικό τρόπο τα παιδιά να ανιχνεύ-
σουν, να εντρυφήσουν, να εμπεδώσουν, να πειραματιστούν, ευ-
ελπιστούμε να συμβάλλουμε κατάτι ως εκπαιδευτικοί στην καλ-
λιέργεια του πνεύματος και της φαντασίας τους, στη δημιουργία 
γόνιμου προβληματισμού και περιέργειας και τον κόσμο γύρω 
μας, στην καλλιέργεια ηθικών αξιών. Πάνω από όλα επιβάλλε-
ται να μην παραγνωρίζουμε την απόλαυση της ανάγνωσης. 
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Μέχρι αυτό το σημείο θα βρούμε αρκετά κοινά σημεία με 
τις κατά καιρούς αναλυτικές οδηγίες και τις κατευθυντήριες 
γραμμές του υπουργείου παιδείας και του Παιδαγωγικού Ινστι-
τούτου. Τίποτα το πρωτοφανέρωτο δηλαδή.

Περαιτέρω απόπειρες για μια πιο «απενοχοποιημένη», πιο 
ελεύθερη δηλαδή προσέγγιση των νεοελληνικών κειμένων μπο-
ρεί μας οδηγήσει μερικές φορές σε δρόμους που χωρίς να ευ-
αγγελίζονται την άκρατη καινοτομία μπορεί να αποβούν πιο 
δημιουργικές και ενδιαφέρουσες, επιχειρώντας να εισάγουν τις 
έννοιες της διαθεματικότητας αλλά και της βιωματικής προσέγ-
γισης της πραγματικότητας.

Διδάσκοντας το μάθημα στην Α΄ τάξη σε γυμνάσιο της Κα-
λαμάτας κατά την περασμένη χρονιά και έχοντας στα χέρια 
μου δύο τμήματα με εξαιρετικό υλικό μαθητών από άποψη 
ήθους αλλά και επίδοσης είχα τη χαρά να μοιραστώ μαζί τους 
μερικές ιδιαίτερες εμπειρίες που εστιάστηκαν στην πολυποίκιλη 
προσέγγιση και διερεύνηση του κόσμου γύρω μας λαμβάνοντας 
πάντα ως αφόρμηση ένα συγκεκριμένο κείμενο.

Είναι αυτονόητο ότι καλύψαμε την διδακτέα ύλη (διδάχθη-
καν 18-19 κείμενα σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες) και θα 
πρέπει να επισημανθεί ότι οι εργασίες δεν αφορούσαν μόνον 
ένα τμήμα αλλά δύο, άλλες δηλαδή πραγματοποιήθηκαν από 
το ένα τμήμα και άλλες από το άλλο και αυτό σύμφωνα με τις 
προτιμήσεις και τις ιδιαίτερες ικανότητες των παιδιών. 

Στόχοι μας ήταν:
• να αυτενεργήσουν τα παιδιά στην συγκομιδή υλικού 
• να εξοικειωθούν ακόμα περισσότερο με τις νέες τεχνο-

λογίες
• να αναλάβουν ρόλους (όπως του μικρού δημοσιογρά-

φου, ερευνητή, μουσικού κ.τ.λ.)
• να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τη μέθοδο project και 

να μάθουν να δουλεύουν ομαδικά
• να αποκτήσουν μια πρώτη εμπειρία της έννοιας διαθε-

ματική προσέγγιση.
• να αγαπήσουν τη λογοτεχνία. Φυσικά και εκ των ων 

ουκ άνευ.
Γενική πρόθεση ήταν να πιάσουμε μικρούς μίτους από το 

κουβάρι που υφαίνει ένα λογοτεχνικό κείμενο και κρατώντας 

Nesides_8 - 176 pages final2.indd   78Nesides_8 - 176 pages final2.indd   78 18/3/2012   8:59:50 πμ18/3/2012   8:59:50 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



79

Νησίδες 8 | Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α :  Η  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α  Σ Τ Ο  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο

αυτό το νήμα άλλοτε σφιχτά και άλλοτε πιο χαλαρά να δια-
κτινιστούμε σε εμπειρίες και γνώσεις, σε μονοπάτια που άπτο-
νται των εικαστικών τεχνών, της ταξιδιωτικής κουλτούρας, της 
γαστρονομίας, της ποίησης, της ιστορίας, της μουσικής, του 
ακτιβισμού και της δημιουργικής γραφής.

Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα αναφέρω συνοπτικά παρα-
κάτω. Σε κάποιες περιπτώσεις απαιτήθηκε η χρήση προτζέκτορα 
και laptop. Οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν αποδείχτηκαν σχε-
δόν ανέξοδες, τα μέσα εξαιρετικά απλά και η προσέγγιση όσο το 
δυνατόν βιωματική. 

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ, ΤΟΥ ΚΑΛΒΙΝΟ
Πρόκειται για ένα αυτοτελές κείμενο απόσπασμα από το μυ-

θιστόρημα Μαρκοβάλντο ή Οι εποχές στην πόλη, του Ιταλο 
Καλβίνο. Στο κείμενο εξιστορείται η περιπέτεια του Μαρκο-
βάλντο, νοσταλγού της αγνής ειδυλλιακής ζωής στη φύση ο 
οποίος έχει αναγκαστεί να ζει στην πόλη για λόγους προφανώς 
βιοποριστικούς. Όταν κάποια μέρα ανακαλύπτει σε μια πρασιά 
του δρόμου μανιτάρια τα συναισθήματα του είναι απερίγρα-
πτα. Ενθουσιάζεται, συγκινείται, τον συνεπαίρνει η ιδέα ότι 
θα φάει μανιτάρια, γίνεται καχύποπτος απέναντι σε όποιον τα 
πλησιάζει, ανυπόμονος, γκρινιάρης, και κρυψίνους. Στο τέλος 
αναγκάζεται να τα μοιραστεί με τον αχώνευτο Αμάντιτζι και 
με πολύ κόσμο με δυσάρεστη κατάληξη. Όλοι καταφεύγουν στο 
νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση.

Ξεκινώντας από το κείμενο είχαμε την ευκαιρία να μιλήσου-
με φυσικά για —τι άλλο;— μανιτάρια. Τα παιδιά χωρίστηκαν 
σε ομάδες η μία εκ των οποίων μας έφερε πληροφορίες για τα 
μανιτάρια , ποια είναι τα δηλητηριώδη, τι πρέπει να προσέχου-
με, πότε τα μαζεύουμε κ.τ.λ. 

Μιλήσαμε επίσης για τις τρούφες, αυτά τα πανάκριβα και 
δυσεύρετα δώρα της φύσης και για τον ιδιαίτερο τρόπο συλ-
λογής τους αλλά και για υψηλή γαστρονομία ένα θέμα με το 
οποίο τα παιδιά είναι αρκετά εξοικειωμένα χάρη στις πολυάριθ-
μες εκπομπές της τηλεόρασης. Με τα στοιχεία που έφερε η ομά-
δα δημιουργήθηκε μια παρουσίαση PowerPoint για προβολή σε 
όλη την τάξη. 
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Η δεύτερη ομάδα ανέλαβε να περισυλλέξει από το διαδίκτυο 
αλλά και από τα κιτάπια της μαμάς συνταγές με μανιτάρια. 
Δημιουργήσαμε ένα συμπαθητικό εντυπάκι με συνταγές και με 
τον τίτλο Μανιτάρια στο σχολείο το οποίο και διανείμαμε στις 
μητέρες. Κάποιες προθυμοποιήθηκαν να μας μαγειρέψουν και 
φυσικά άλλο που δεν θέλαμε. Με την ευκαιρία της πρώτης 
μας εκδρομής στις αρχές Οκτωβρίου οι μαθητές του τμήματος 
κουβάλησαν τα ταπεράκια τους τα οποία μοιράστηκαν με τους 
συμμαθητές τους άμα τω πέρας της εκδρομής και με τη συνο-
δεία αναψυκτικών που ο σύλλογος γονέων είχε την καλοσύνη 
να μας προσφέρει. 

Δύο μαθητές του τμήματος που είχαν μια καλή επίδοση στα 
εικαστικά ανέλαβαν να φτιάξουν την ιστορία σε μορφή κόμικ, 
το οποίο φωτοτυπήθηκε έγχρωμα, και μοιράστηκε στους μαθη-
τές της τάξης.

 ΤΟ ΘΕΛΓΗΤΡΟ ΤΗΣ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ, ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΗ
Πρόκειται για ένα λυρικότατο ταξιδιωτικό κείμενο του Κώ-

στα Ουράνη που εκθειάζει τα ποικίλα θέλγητρα της ισπανικής 
αυτής επαρχίας. Εδώ το υλικό που μαζέψαμε ήταν κυριολεκτι-
κά ανεξάντλητο. 

Κατ’ αρχήν παρουσιάστηκε στην τάξη με τη βοήθεια λά-
πτοπ ένα εκπληκτικό βίντεο από το διαδίκτυο με τίτλο Κόρδο-
βα Πάτιος με λουλούδια όπου τα παιδιά έμειναν κυριολεκτικά 
άναυδα από την ομορφιά των ανθισμένων κήπων, των πάτιος 
όπως αναφέρονται στο κείμενο. Έπειτα η μια ομάδα ανέλα-
βε να φέρει πληροφορίες για τον ποιητή Φεντερίκο Γκαρθία 
Λόρκα, αλλά και να βρει μελοποιημένη ποίηση από τον Μάνο 
Χατζηδάκη. Μιλήσαμε για το κλασικό του αριστούργημα Μα-
τωμένος Γάμος, είδαμε σκηνές από θεατρικές παραστάσεις και 
αγγίξαμε ακροθιγώς και τα άλλα έργα του ποιητή, διαβάσαμε 
ποιήματά του. 

Μια δεύτερη ομάδα ανέλαβε να φτιάξει ένα κολάζ με έργα 
του Πάμπλο Πικάσο και να μας παρουσιάσει συνοπτικές πλη-
ροφορίες για τη ζωή του. 

Μια τρίτη ομάδα κατέβασε βίντεο από το Youtube με χορούς 
φλαμένγκο και μας δόθηκε ευκαιρία να μιλήσουμε για τον πα-
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θιασμένο αυτό χορό. Μια μαθήτρια που έπαιζε κιθάρα ανέλαβε 
να μας παίξει τραγούδια. 

 Η επόμενη ομάδα ανέλαβε το θέμα ταυρομαχίες με οπτικό 
και πληροφοριακό υλικό. Μέσα από την προβολή του υλικού 
έγινε φανερή η βαρβαρότητα και η ωμότητα αυτού του σπορ 
και διοργανώθηκε συζήτηση για τα δικαιώματα των ζώων και 
τους τρόπους υπεράσπισής τους. 

Η ΝΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
Σε ένα απόσπασμα από το έργο του Αναφορά στον Γκρέκο 

ο Καζαντζάκης ανακαλεί τις τραυματικές αναμνήσεις του από 
την πρώτη μέρα του αλλά και την υπόλοιπη θητεία του στο 
τετρατάξιο τότε δημοτικό σχολείο. Η αυστηρότητα των δασκά-
λων, οι ανηλεείς ξυλοδαρμοί, η άτεγκτη πειθαρχεία τον έχουν 
σημαδέψει. 

Με βάση το κείμενο οργανώσαμε λοιπόν μια κινηματογρα-
φική προβολή —ευτυχώς υπήρχε στο σχολείο ειδικά διαμορφω-
μένος χώρος με οθόνη, προτζέκτορα και laptop— με το έργο Τα 
παιδιά της χορωδίας το οποίο πραγματευόταν επίσης το θέμα 
της σχολικής πειθαρχίας εν έτει 1948 σε ένα σχολείο-αναμορ-
φωτήριο αρρένων στη Γαλλία. Εκεί εμφανίζεται ένας ασήμα-
ντος φαινομενικά καθηγητής μουσικής που θα κατορθώσει να 
εμπνεύσει στα παιδιά την αγάπη για τη μουσική και θα αξιο-
ποιήσει τα ταλέντα τους με τη δημιουργία μιας χορωδίας. 

Στη συνέχεια και με τη βοήθεια του φύλλου εργασίας που 
είχε διανεμηθεί στους μαθητές πριν την προβολή, συζητήσαμε 
για τις μεγαλύτερες και μικρότερες αλλαγές που έχει επιφέρει 
στην εκπαιδευτική διαδικασία η εφαρμογή νέων παιδαγωγικών 
μεθόδων τα τελευταία χρόνια. Στη συνέχεια τα παιδιά δούλε-
ψαν ατομικά αυτή τη φορά παίζοντας το ρόλο του μικρού δη-
μοσιογράφου και παίρνοντας συνέντευξη από τους παππούδες 
και τις γιαγιάδες πάνω σε ερωτήσεις που είχαμε προσυμφωνήσει 
στην τάξη και αφορούσαν βεβαίως τις σκληρές μεθόδους πει-
θαρχίας στο σχολείο της παλιότερης εποχής. Τα αποτελέσματα 
ήταν άκρως ενδιαφέροντα αφού πληροφορηθήκαμε για τις ευ-
φάνταστες μεθόδους κολασμού (εγκλεισμός στο σχολείο, στέρη-
ση τροφής) των παιδικών παραπτωμάτων.
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ΔΕΗΣΙΣ, ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ
Ένα πολύ μικρό και ίσως όχι τόσο αντιπροσωπευτικό δείγμα 

της ποίησης του Κ.Π. Καβάφη αποτέλεσε για τα παιδιά το έναυ-
σμα να μεταμορφωθούν σε εν δυνάμει συγγραφείς αλλά και σε 
ερευνητές του παρελθόντος.

Το ποίημα είναι το εξής:

Η θάλασσα στα βάθη της πήρ’ ένα ναύτη
Η μάνα του ανήξερη πηαίνει κι ανάφτει

Στην Παναγιά μπροστά ένα υψηλό κερί
Για να επιστρέψει γρήγορα και να’ν’ καλοί καιροί

Κι όλο προς τον άνεμο στήνει τ’ αυτί
Αλλά ενώ προσεύχεται και δέεται αυτή

Η εικών ακούει σοβαρή και λυπημένη,
Ξεύροντας πως δεν θα ‘λθει πια ο υιός που περιμένει.

Σε αυτή την περίπτωση η ανάθεση εργασίας ακολούθησε ένα 
πιο χαλαρό πρότυπο. Όσα παιδιά επιθυμούσαν να εκφραστούν 
δημιουργικά γράφοντας ένα πεζό κείμενο ή ένα ποίημα έχοντας 
ως έμπνευση το παραπάνω ποίημα ανέλαβαν να το πράξουν 
κατ’ οίκον.

Οι υπόλοιποι ανέλαβαν το ρόλο ερευνητή και κλήθηκαν να 
συλλέξουν στοιχεία για τη ζωή και το έργο του ποιητή πα-
ρουσιάζοντας τα πιο αντιπροσωπευτικά του ποιήματα. Βρήκαν 
επίσης όσα έχουν μελοποιηθεί.

Μια τρίτη ομάδα ανέλαβε να παρουσιάσει τη ζωή και τα 
έργα της ελληνικής παροικίας της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου. 
Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε ως πηγή το διαδίκτυο και 
επιπλέον οργανώσαμε μια επίσκεψη στη βιβλιοθήκη του Πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών που 
εδρεύει στην πόλη μας και στην οποία είχε προηγηθεί προσωπι-
κή έρευνα για τον εντοπισμό υλικού. 

Όντως βρήκαμε πολυτελή λευκώματα με φωτογραφίες και 
αρκετά στοιχεία για τη ζωή της ελληνικής παροικίας τα οποία 
φωτοτυπήσαμε επιτόπου. 
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Με αφορμή αυτό διατρέξαμε ένα σημαντικό κομμάτι της 
ελληνικής ιστορίας της ομογένειας μέσα από την ιστορία της 
Αλεξάνδρειας από τη στιγμή της ίδρυσής της από τον Μέγα 
Αλέξανδρο μέχρι σήμερα. 

Το υλικό οργανώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι παρου-
σιάσιμο στην τάξη.

Η ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ, ΤΟΥ ΒΑΛΤΙΝΟΥ
Πρόκειται για ένα απόσπασμα από το πεζογράφημα Συνα-

ξάρι Ανδρέα Κορδοπάτη το οποίο διεκτραγωδεί τις απεγνωσμέ-
νες προσπάθειες ενός φτωχού, απλοϊκού ανθρώπου από την 
Αρκαδία να μετοικήσει στην Αμερική το 1903 σε αναζήτηση 
καλύτερης ζωής. 

Εδώ δόθηκε η ευκαιρία για μια συζήτηση πάνω στη μετανά-
στευση, μια πρακτική αναγκαιότητα (λόγοι, συνέπειες) που έχει 
σημαδέψει την πατρίδα μας ως έθνος τον περασμένο αιώνα. 
Τα παιδιά χωρίστηκαν και πάλι σε τρεις ομάδες και ερεύνησαν 
στο διαδίκτυο για τις συνθήκες μετανάστευσης των Ελλήνων 
στην Αμερική, τη Γερμανία και την Αυστραλία αντίστοιχα, πα-
ράλληλα δόθηκε έμφαση στις δυσκολίες που συνάντησαν οι 
μετανάστες και έγινε μια πρώτη κουβέντα για τους πρόσφυγες 
της σημερινής εποχής. Προβλήθηκε τέλος η ταινία του Παντελή 
Βούλγαρη Νύφες.

ΟΛΑ ΤΑ ΠΗΡΕ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, ΤΟΥ ΕΛΥΤΗ
Πρώτα πρώτα ακούσαμε βεβαίως μελοποιημένο το ποίημα 

από την Ελευθερία Αρβανιτάκη, έπειτα τα παιδιά ενημερώθη-
καν για την πιο άγνωστη πτυχή της δημιουργικής υπόστασης 
του ποιητή που αφορά τη δημιουργία ιδιόμορφων πινάκων με 
την τεχνική του κολάζ (συνεικόνες όπως το αποκαλεί ο ίδιος). 
Εδώ ζητήσαμε και τη συνδρομή του καθηγητή των εικαστικών. 
Δόθηκε λοιπόν στους μαθητές ένα εύλογο χρονικό διάστημα 
τριών εβδομάδων να συλλέξουν υλικό και αφιερώσαμε μια ώρα 
στην κατασκευή του δικού τους κολάζ με τίτλο Το δικό μου 
καλοκαίρι.
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ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΥΜΑ, ΤΟΥ ΣΕΠΟΥΛΒΕΔΑ
Αυτό ήταν και το τελευταίο κείμενο της χρονιάς και το πιο 

αγαπημένο των παιδιών (ελπίζω όχι επειδή ήταν τελευταίο) 
Πρόκειται για έναν απόσπασμα από το βιβλίο του Η ιστορία 
του γάτου που έμαθε σε ένα γλάρο να πετάει.

Η ιστορία αφηγείται τις απεγνωσμένες προσπάθειες μια γλα-
ροπούλας να επιβιώσει από τη θανάσιμη κηλίδα πετρελαίου 
που την έχει μολύνει, μέχρι που καταλήγει στο μπαλκόνι ενός 
γάτου όπου και ξεψυχάει εκλιπαρώντας το γάτο να φροντίσει 
το αυγό που με μύριες δυσκολίες καταφέρνει να γεννήσει.

Εδώ σταθήκαμε λίγο στο βιογραφικό του Χιλιανού συγγρα-
φέα και είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε πολύ συνοπτικά 
για τη λογοτεχνία της Νότιας Αμερικής και για τους πιο ση-
μαντικούς εκπροσώπους της. Επίσης εστιάσαμε στο γεγονός ότι 
ο Σεπούλβεδα υπήρξε μέλος της Διεθνούς Αμνηστίας και της 
Greenpeace. Έτσι δυο ομάδες παιδιών ανέλαβαν να βρουν τις 
διευθύνσεις των εν λόγω οργανώσεων, έστειλαν mail σε αυτές 
και μας προμήθευσαν με πληροφοριακό υλικό η παρουσίαση 
του οποίου έγινε στην τάξη. 

Μια άλλη ομάδα ανέλαβε να μας διαβάσει αποσπάσματα 
από το συγκεκριμένο βιβλίο το οποίο αποδείχτηκε εξαιρετικά 
ευκολοδιάβαστο και συγκινητικό . 

Τέλος δόθηκε στα παιδιά η ευκαιρία να εξασκήσουν τη φα-
ντασία τους μέσα από ένα απλό μάθημα δημιουργικής γραφής. 
Ανέλαβαν οι μαθητές να συνεχίσουν την ιστορία της γλαρο-
πούλας δίνοντας της το τέλος που τους ευχαριστούσε. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι τα 26 από τα 28 παιδιά επέλεξαν ένα ευ-
τυχισμένο τέλος. 

Σαν αναπόφευκτη κατακλείδα της γκρίνιας θα πρέπει ασφα-
λώς να αναφερθώ και στα πολύπλευρα προβλήματα που προέ-
κυψαν από τις επιμέρους διαδικασίες. 

Τα παιδιά δεν ήταν διόλου εξοικειωμένα με την εκπόνηση 
εργασιών και αυτό ήταν κάτι που το είχα λάβει υπόψη εξαρχής. 
Δεν ήταν λοιπόν λίγες οι φορές —για να μην πω συνεχώς— που 
αναγκάστηκα να επέμβω προκειμένου ένα κείμενο να γίνει ευ-
σύνοπτο και κατάλληλο για παρουσίαση. 
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Ο όρος διαθεματικός δεν έγινε εύκολα κατανοητός και χρει-
άστηκε να περάσει αρκετός καιρός μέχρι να υπάρξει κοινός κώ-
δικας επικοινωνίας με τα παιδιά. 

Στο συγκεκριμένο σχολείο ήταν η πρώτη χρονιά που δίδαξα 
οπότε δεν γνώριζα τις ιδιομορφίες τους ούτε και τις δυνατότη-
τες του μηχανικού εξοπλισμού ο οποίος σε κάποιες περιπτώσεις 
μας πρόδωσε. 

Το κόμικ χρειάστηκε πολλαπλάσιο χρόνο από όσο είχαμε 
προγραμματίσει προκειμένου να υλοποιηθεί. 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα αποδείχτηκε ένας ακόμα βραχνάς 
καθότι αναγκαστήκαμε εκ των πραγμάτων να υπερβούμε τις 
καθορισμένες από τις αναλυτικές οδηγίες ώρες διδασκαλίας 
κάθε κειμένου με αποτέλεσμα, για να είμαστε συνεπείς με το 
πρό γραμμα, να συντομεύσουμε την διδασκαλία άλλων κειμέ-
νων. Τα τμήματα ήταν πολυάριθμα (28 με 29 μαθητές) γεγονός 
που κατέστησε το όλο εγχείρημα ιδιαιτέρως δυσχερές.

Σημασία όμως έχει ότι τα παιδιά φάνηκαν να αποκομίζουν 
ουσιαστικά οφέλη αλλά και να απολαμβάνουν τις περισσότερες 
από αυτές τις διαδικασίες και αυτό είναι τελικά που βαρύνει ως 
τελικός απολογισμός.
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Προτάσεις για δημιουργική διδασκαλία 
του μαθήματος της Λογοτεχνίας 

στο Λύκειο
Της Σωτηρ ίας  Σιαμαντούρα

Η διδακτική της λογοτεχνίας αποτελούσε πάντα μείζον ζή-
τημα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Γενικότερα, 
από νωρίς αναπτύχθηκαν ερωτηματικά σχετικά με το 

πώς και το γιατί διαβάζουμε λογοτεχνία1, οι οποίοι προσαρμό-
στηκαν στην σχολική πραγματικότητα ως προβληματισμοί για 
την διδαξιμότητα και σκοπιμότητα της διδασκαλίας του συγκε-
κριμένου μαθήματος2. Είναι γεγονός ότι τα παιδιά κατά ένα με-
γάλο βαθμό δεν αγαπούν το μάθημα και το αντιμετωπίζουν από 
την μια ως «καταναγκαστικό» έργο και από την άλλη ως άλ-
λον έναν σκόπελο που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν για να εξα-
σφαλίσουν την είσοδο τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυ-
τό οφείλεται, κατά ένα σημαντικό ποσοστό, στον παρωχημένο 
τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος, που θέλει τους μαθητές πα-
θητικούς δέκτες μιας φορμαλιστικής ερμηνευτικής διαδικασίας. 

Έτσι λοιπόν ο καθηγητής έρχεται αντιμέτωπος με εξαιρε-
τικά δύσκολες συνθήκες, εξαιτίας της αρνητικής στάσης των 
παιδιών απέναντι στο αντικείμενο. Πολλοί, που επέλεξαν το 
μάθημα, θα το έχουν βιώσει, όπως συνέβη και σε εμένα από 
τις πρώτες ώρες κιόλας που μπήκα στην τάξη ως εκπαιδευ-
τικός. Η στάση των παιδιών με έκανε να αναζητήσω διεξό-
δους στο παιδαγωγικό και διδακτικό «οπλοστάσιο» που «κλη-

1. Bloom Harold, Πώς και γιατί διαβάζουμε, μετφρ. Κ. Ταβαρτζόγλου, εκδ. 
Τυπωθήτω, Αθήνα 2004
2. Περιοδικό, «Δέντρο», τεύχ. 48-49, Χριστούγεννα 1989.
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ρονόμησα» από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Εξετάζοντας ένα-ένα 
τα προβλήματα, προσπάθησα να βρω μια προσαρμοσμένη λύ-
ση που θα έκανε και την δική μου ζωή πιο εύκολη, αλλά βα-
σικά θα προκαλούσε το αναγνωστικό ενδιαφέρον των παιδιών. 
Αν καταφέρουμε ως δάσκαλοι να οδηγήσουμε σε επικοινωνία 
τους μαθητές με το λογοτεχνικό κείμενο και να τους εμπλέ-
ξουμε στην διδακτική πράξη, τότε θα μπορέσουν να κατανοή-
σουν και να απολαύσουν τη λογοτεχνία, ενώ συγχρόνως θα κα-
ταστούν «επαρκείς αναγνώστες», που θα αρθρώνουν το δικό 
τους συγκροτημένο λογοτεχνικό λόγο, προφορικό και γραπτό.
 Το πρώτο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κανείς κατά 
την διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η γενικευ-
μένη αδιαφορία των παιδιών απέναντι στο αντικείμενο. Αυ-
τό οφείλεται κατά ένα μεγάλο βαθμό στις παραδοσιακές μορ-
φές διδασκαλίας που ακολουθούνται στα σχολεία της χώρας, 
οι οποίες δίνουν έμφαση στην φορμαλιστική ερμηνεία μορφής 
και περιεχομένου και απωθούν τον μαθητή από την λογοτε-
χνική ανάγνωση, αλλά και στα ενδιαφέροντα αυτής της γενιάς 
μαθητών. Η συγκεκριμένη γενιά μαθητών έχει μεγαλώσει στην 
εποχή της εικόνας και του ήχου. Το πρώτο ζητούμενο λοιπόν 
στην διδακτική πορεία που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια, εί-
ναι να προσαρμόσουμε κατά κάποιο τρόπο το μάθημα στα εν-
διαφέροντά τους. 

Σύμφωνα με την ερμηνευτική μέθοδο3, η οποία προτείνε-
ται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα ως κατάλληλη για την διδα-
σκαλία της Λογοτεχνίας4, το πρώτο βήμα της διδασκαλίας είναι 
η ανάγνωση. Αυτή θα αποτελέσει και το εφαλτήριο για να έρ-
θουμε σε επαφή με το κείμενο. Κατά την άποψή μου, η πρώτη 
ανάγνωση θα πρέπει να γίνει με τρόπο φυσικό, χωρίς υπερβο-
λές και επιτονισμούς. Όπως επισημαίνει και ο Δ. Μαρωνίτης5, 
θα πρέπει να πλησιάζει τον απλό καθημερινό προφορικό λόγο. 
Αυτό είναι απαραίτητο για τον ποιητικό λόγο, έτσι ώστε ο μα-

3. Για την ερμηνευτική μέθοδο βλ και Πηγιάκη Π, Προετοιμασία, σχεδιασμός 
και αξιολόγηση της διδασκαλίας, σσ. 140-154 εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2004.
4. Οδηγίες διδασκαλίας φιλολογικών μαθημάτων για το Λύκειο, 2002.
5. Δ. Μαρωνίτης, Η διδασκαλία της ποίησης στη μέση εκπαίδευση, Φιλόλογος, 
τεύχος 109, Φθινόπωρο 2002 (http://siamantoura.blogspot.com/2010/01/blog-
post_2142.html).
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θητής να μπορέσει να επικοινωνήσει με το ποίημα με τον τρό-
πο που αυτός θέλει, να πιαστεί από τις λαβές που ο ίδιος θα 
βρει. Ιδιαίτερα στις τάξεις του Λυκείου επιβάλλεται η φυσική 
και λιτή ανάγνωση προκειμένου να μην επηρεάζονται οι μαθη-
τές από την αναγνωστική στάση του δασκάλου. 

Μια ανάγνωση όμως δεν αρκεί, είναι απαραίτητη και μια 
δεύτερη, η οποία θα έχει την δύναμη να μας βοηθήσει να ξε-
κλειδώσουμε το κείμενο, να φωτίσουμε τα σκοτεινά σημεία 
του. Σε αυτή τη φάση μπορούν να συνδυαστούν και άλλα μέ-
σα, ώστε να γίνει πιο θελκτικό το κείμενο στους απαιτητικούς 
αναγνώστες του σήμερα. Μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο 
(Google, Youtube, Edutv) θα μας δώσει πρόσβαση σε πολλαπλά 
εργαλεία. Πρώτα-πρώτα μεγάλος βοηθός μας θα είναι η μουσική 
και κατά συνέπεια η μελοποιημένη ποίηση. Μπορούμε να βρού-
με πάρα πολλά από τα έργα που ανθολογούνται στα βιβλία της 
λογοτεχνίας μελοποιημένα και να τα χρησιμοποιήσουμε υποκα-
θιστώντας την δεύτερη ανάγνωση. Παραθέτω ένα σύντομο κα-
τάλογο από αυτά:
• Πούσι: Στίχοι: Νίκος Καββαδίας, Μουσική / Εκτέλεση: Ξέ-

μπαρκοι 
• Μπαλάντα στους άδοξους ποιητές των αιώνων: Στίχοι: Κώ-

στας Καρυωτάκης / Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης. Πρώτη 
εκτέλεση: Βασίλης Παπακωνσταντίνου 

• Είμαστε κάτι: Στίχοι: Κώστας Καρυωτάκης / Μουσική: Βασί-
λης Δημητρίου. Πρώτη εκτέλεση: Χρήστος Θηβαίος 

• Μόνο γιατί μ’ αγάπησες: Στίχοι: Μαρία Πολυδούρη /Μου-
σική: Δημήτρης Παπαδημητρίου. Πρώτη εκτέλεση: Ελευθε-
ρία Αρβανιτάκη 

• Τρελή ροδιά: Στίχοι: Οδυσσέας Ελύτης, Μουσική: Αργύρης 
Μπακιρτζής. Πρώτη εκτέλεση: Χειμερινοί Κολυμβητές

• Ρωμιοσύνη: Στίχοι: Γιάννης Ρίτσος / Μουσική: Μίκης Θεο-
δωράκης. Πρώτη εκτέλεση: Γιώργος Νταλάρας / Άλλες ερμη-
νείες: Μαρία Δημητριάδη 

• Ελεύθεροι πολιορκημένοι: Στίχοι: Διονύσιος Σολωμός/Μου-
σική: Γιάννης Μαρκόπουλος. Εκτέλεση: Νίκος Ξυλούρης

• Ερωτόκριτος: Τα θλιβερά μαντάτα: Στίχοι: Βιτσέντζος Κορ-
νάρος / Μουσική: Παραδοσιακό. Εκτέλεση: Νίκος Ξυλούρης 
– Β. Παπακωσταντίνου
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Από την αρχαιότητα έχει τονιστεί η αλληλεπίδραση μετα-
ξύ της ποίησης και των άλλων τεχνών(ζωγραφικής, μουσι-
κής). Aς μην ξεχνάμε άλλωστε, το δόγμα των συμβολιστών «de 
la musique avant toute le chose». Οι συμβολιστές πίστευαν 
στην άρρηκτη σχέση μουσικής και ποίησης και επεδίωκαν τον 
ηχητικό συνδυασμό των λέξεων, που θα προκαλούσε συγκινή-
σεις στον αναγνώστη6. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές έρχονται 
σε μια τέτοια συναισθηματική και ψυχική κατάσταση, η οποία 
τους επιτρέπει να προσεγγίσουν το κείμενο με πολύ θετική διά-
θεση. Ειδικά αν εμβαθύνουμε λίγο σε αυτόν τον τομέα, θα δού-
με ότι μόνοι τους πλέον θα αναζητούν τραγούδια από τα αγα-
πημένα τους συγκροτήματα (Διάφανα Κρίνα, Υπόγεια Ρεύμα-
τα, Β. Παπακωσταντίνου κ.ά.) που δεν είναι τίποτε άλλο παρά 
μελοποιημένα ποιήματα. Ξαφνικά αποκτούν έναν πρωτόγνωρο 
ενθουσιασμό για το μάθημα και προσεγγίζουν τα έργα με ένα 
μοναδικό τρόπο. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο πετυχαίνουμε τον 
στόχο να βάλουμε την λογοτεχνία στην ζωή τους και γιατί όχι 
ίσως από απλοί «ακροατές της ποίησης» να γίνουν και συνειδη-
τοποιημένοι αναγνώστες.

Κάτι ανάλογο θα μπορούσε να γίνει και για την πεζογρα-
φία αν αναζητήσουμε και χρησιμοποιήσουμε στο μάθημα κεί-
μενα που έχουν γίνει ταινίες ή σειρές. Για παράδειγμα εξαιρετι-
κά επιτυχής ήταν η προβολή στην τάξη αποσπάσματος από την 
«Φόνισσα», που υπάρχει στην σελίδα της Εκπαιδευτικής τηλεό-
ρασης (www.edutv.gr) με τίτλο «Παπαδιαμάντης, Ελύτης. “Φό-
νισσα”». Τα παιδιά πραγματικά ενθουσιάστηκαν αλλά προχώ-
ρησαν και ένα βήμα παραπέρα χρησιμοποιώντας τις σκηνοθετι-
κές επιλογές αλλά και την ερμηνεία της ηθοποιού για να κατα-
νοήσουν το χαρακτήρα της Χαδούλας. Αντίστοιχο βίντεο υπάρ-
χει και για το «Μοιρολόι της Φώκιας».

Ξέρω ότι δεν αναφέρω κάτι πρωτότυπο πέρα από τις προ-
σωπικές εμπειρίες που μου απέδειξαν ότι οι παιδαγωγικές και 
διδακτικές θεωρίες, μπορούν να εφαρμοστούν στην τάξη πολύ 
εύκολα και με ελάχιστα μέσα. Αρκεί ένας φορητός υπολογιστής 
και ένα ζευγάρι ηχεία, τα οποία υπάρχουν σε κάθε σχολείο και 

6. Κατσίκη-Γκιβάλου Α., Λογοτεχνική ανάγνωση και διδακτικές εφαρμογές, σ. 
84, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2001.
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αν όχι, μπορούμε ακόμη και να τα φέρουμε από το σπίτι μας. 
Δυστυχώς είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουμε μόνοι μας τα ερ-
γαλεία που χρειαζόμαστε, καθότι οι ελλείψεις στον εκπαιδευ-
τικό τομέα στην χώρα μας είναι κάτι παραπάνω από δεδομέ-
νες. Αν και πολλοί από μας έχουμε την διάθεση να εφαρμόσου-
με τις σύγχρονες θεωρίες διδακτικής δεν έχουμε τα μέσα. Δυ-
στυχώς ούτε πρόκειται να τα αποκτήσουμε σύντομα, εφόσον οι 
παροχές στην παιδεία λόγω κρίσης θα είναι ακόμη πιο ισχνές.
 Εφόσον έχει τελειώσει το πρώτο στάδιο, ακολουθεί η διερεύ-
νηση των περικειμενικών στοιχείων. Κάθε λογοτεχνικό κείμενο 
θεωρείται παράγωγο κάποιας προϋπάρχουσας κοινωνικής, ιστο-
ρικής και ψυχολογικής πραγματικότητας, την οποία πρέπει να 
έχει υπόψη του ο αναγνώστης για να το κατανοήσει. Στο στά-
διο αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο να δοθεί η ευκαιρία στους μα-
θητές να αναζητήσουν στο διαδίκτυο πληροφορίες για τον συγ-
γραφέα, την εποχή του κ.τ.λ. 

Είναι πλέον επαρκώς αποδεδειγμένα τα οφέλη των παιδοκε-
ντρικών μεθόδων κατά την διδασκαλία7 γι αυτό δεν θα γίνει πε-
ρεταίρω λόγος. Γίνονται οι ίδιοι μικροί ερευνητές δουλεύοντας 
μόνοι τους ή σε ομάδες και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα 
στην τάξη. Η αναζήτηση θα τους οδηγήσει σε παρουσιάσεις του 
βίου του συγγραφέα, των ιστορικών συνθηκών, της πρόσληψης 
του έργου του ή ακόμα και σε παρουσιάσεις άλλων σχετικών έρ-
γων του ιδίου ή άλλων συγγραφέων. Τα αποτελέσματα πράγ-
ματι μπορούν να μας εκπλήξουν, καθώς η φαντασία των παι-
διών είναι αχαλίνωτη. Τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμο-
ποιήσουν είναι πολλά και άμεσα προσβάσιμα. Το πρώτο και πιο 
γνωστό λογισμικό είναι το Microsoft Powerpoint, που ωστόσο 
δεν διατίθεται δωρεάν. Σε περίπτωση που δεν έχουν πρόσβαση 
σε αυτό, μπορούν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά προγράμ-
ματα που προσφέρονται δωρεάν στο διαδίκτυο όπως το λογι-
σμικό παρουσιάσεων του Open Offi  ce και το Slideshare ενώ το 
Glogster για δημιουργία διαδραστικών αφισών.

Αν όμως δεν καταστεί αυτό εφικτό, συνήθως λόγω πίεσης 
χρόνου, μπορούμε να ανατρέξουμε οι ίδιοι στο διαδίκτυο και 
να αναζητήσουμε είτε πληροφορίες για τον συγγραφέα, δημι-

7. Ματσαγγούρας Η, Η σχολική τάξη, εκδ. Μέδουσα, Αθήνα 1999.
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ουργώντας οι ίδιοι παρουσιάσεις, είτε να βρούμε έτοιμες και 
να τις χρησιμοποιήσουμε στην τάξη, αναφέροντας πάντα φυ-
σικά την πηγή. 

Για παράδειγμα μπορούμε να δημιουργήσουμε μία παρου-
σίαση του ποιητή Γ. Ρίτσου χρησιμοποιώντας γνωστά μελοποι-
ημένα ποιήματά του, και αναφορές σε όλες τις καλλιτεχνικές 
ασχολίες του στην εξορία π.χ. χαρακτική, ζωγραφική σε κουτιά 
από τσιγάρα κ.α. Το υλικό αυτό καθιστά τον ποιητή πιο άμεσο 
και κατανοητό στους μαθητές και βοηθά ώστε να είναι και πιο 
δεκτικοί με το έργο που θα εξετάσουμε στην πορεία. 

Πολύ μεγάλη είναι και η ανταπόκριση των παιδιών στα αφι-
ερώματα τηλεοπτικών εκπομπών για συγκεκριμένους συγγρα-
φείς ή ακόμη και για λογοτεχνικά ρεύματα και τεχνοτροπίες. 
Το ψηφιοποιημένο υλικό κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των 
μαθητών. 

Ανάλογη ήταν η εμπειρία μου, όταν, με αφορμή την διδα-
σκαλία του ποιήματος «Πούσι» του Ν. Καββαδία, προέβαλα το 
αφιέρωμα για τον ποιητή από την εκπομπή «Μηχανή του χρό-
νου» που βρήκα χωρίς κόπο κάνοντας μια απλή αναζήτηση 
στον παγκόσμιο ιστό. 

Ακόμη θα μπορούσαμε να προβάλλουμε αποσπάσματα από 
την σειρά της ΝΕΤ «Κ. Καρυωτάκης», για να αναδείξουμε την 
ιδιαίτερη ζωή του ποιητή αλλά και την θερμή σχέση του με την 
Μαρία Πολυδούρη, που είχε το γνωστό άδοξο τέλος. Ομολο-
γώ ότι το στοιχείο αυτό κίνησε το ενδιαφέρον τον παιδιών και 
για τους δύο ποιητές και οδήγησε αρκετά από αυτά σε περεταί-
ρω μελέτη του έργου τους εκτός τάξης, ακόμα και σε παραγω-
γή αξιόλογου ποιητικού λόγου, αναλόγου ύφους. Στο τέλος της 
χρονιάς μάλιστα ο Καρυώτακης εκθρόνισε τον κλασικό αγαπη-
μένο ποιητή των μαθητών, Κ. Καβάφη, καταλαμβάνοντας την 
πρώτη θέση στις προτιμήσεις τους.

Στη συνέχεια, ακολουθεί στο στάδιο της επεξεργασίας. Η ερ-
μηνεία ενός λογοτεχνικού κειμένου μπορεί να γίνει με πολ-
λές μαθητοκεντρικές μεθόδους που στοχεύουν στην εμπλοκή 
του μαθητή στη διδασκαλία, στην καλλιέργεια μεταγνωστικών 
δεξιοτήτων και στη συνειδητοποίηση ότι η λογοτεχνία είναι 
μια από τις σημαντικότερες κοιτίδες του πολιτισμού μας, κάτι 
που προτείνεται άλλωστε και από το Πρόγραμμα Σπουδών για 
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το μάθημα της Λογοτεχνίας στο Νέο Λύκειο8. Ο εκπαιδευτικός 
μπορεί να επιλέξει όποιο μοντέλο θεωρεί καταλληλότερο για το 
επίπεδο της τάξης του ή κάνει συνδυασμό μοντέλων (διαλεκτι-
κό, διερευνητικό, ομαδοσυνεργατικό). Το ομαδοσυνεργατικό μο-
ντέλο συγκεκριμένα μπορεί να εφαρμοστεί με παραλλαγές. Από 
την μια μπορούν οι μαθητές χωρισμένοι σε μικρές ομάδες να 
εργαστούν σε συγκεκριμένους άξονες του λογοτεχνικού κειμέ-
νου, που τους ανακοινώνουν και τους συζητούν όλοι στην τά-
ξη, και από την άλλη η κάθε ομάδα να μελετάει από ένα σύντο-
μο ποίημα συνεξετάζοντας μορφή και περιεχόμενο και μετά γί-
νεται η συνολική συζήτηση στην τάξη, που ολοκληρώνεται με 
τη διακριτική καθοδήγηση του καθηγητή. 

Στο σημείο αυτό, ειδικότερα όσον αφορά την διδασκαλία του 
ποιητικού λόγου, πρέπει να καταστεί σαφές ότι κατά την ερμη-
νεία μας αποφεύγουμε την παραδοσιακή φορμαλιστικών κατα-
βολών διάκριση μορφής-περιεχομένου και του τεμαχισμού του 
ποιήματος. Όπως σημειώνει και ο Δ. Μαρωνίτης «Θέλησα ως τώ-
ρα να αποφύγω δύο παγίδες της ψευδοποιητικής ανάγνωσης, 
που ενδημεί ακόμη στο σχολείο. Εννοούνται: η έξαρση και η 
απομόνωση της ρητορικής σκευής του ποιήματος, των λεγόμε-
νων καλολογικών στοιχείων, αλλά και η αφελής αναζήτηση ενός 
κοινότοπου νοήματος, που μπορεί να μεταφραστεί αμέσως σε 
κοινότοπο μήνυμα. Τούτο δεν σημαίνει ότι τα ποιήματα είναι 
άτεχνα ή ανόητα. η όποια όμως τέχνη τους και το όποιο νόημά 
τους συγχωνεύονται μέσα στο σώμα του ποιήματος. Αυτή ακρι-
βώς η σύμπτωση απαγορεύει κατά τη διδασκαλία τη διάκριση 
μορφής και περιεχομένου, νοήματος και συγκεκριμένης έκφρα-
σης: εδώ το νόημα είναι η έκφρασή του και η έκφραση είναι το 
νόημά του»9. Στην περίπτωση της διδασκαλίας πεζογραφίας από 
την άλλη, οι μαθητές θα μπορούσαν να εργάζονται ανά ομάδες 
μελετώντας μόνο μία παράμετρο του κειμένου, π.χ. τη λειτουρ-
γία του χρόνου, τον κοινωνικό ρόλο της γυναίκας, την παρου-
σίαση και ψυχογράφηση ενός προσώπου, τη σχέση του συγγρα-
φέα με τον αφηγητή κ.ά. Με αυτόν τον τρόπο μελετώνται στοι-
χεία αφηγηματικής τεχνικής, σχολιάζεται ο ρόλος της, επιτυγχά-

8. Πρόγραμμα σπουδών για την Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α΄ Λυκείου ΦΕΚ 
1562/27-6-11.
9. Δ. Μαρωνίτης, ό.π .
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νεται η συνολική επικοινωνία με το λογοτεχνικό κείμενο αλλά 
και η ενεργοποίηση της δημιουργικής και αποκλίνουσας σκέψης. 
Αν δεν επιλέξουμε όμως το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο, αλλά το 
διαλεκτικό ή το διερευνητικό ή ακόμα και τον συνδυασμό τους, 
θα πρέπει να κινηθούμε έχοντας στο μυαλό μας τους προανα-
φερθέντες στόχους. Με τη διαμεσολάβηση του δασκάλου προσεγ-
γίζουν οι μαθητές το κείμενο στίχο-στίχο ή κατά ομάδες στίχων 
ανάλογα με τα σημεία στίξης ή τα νοηματικά και μορφικά σύνο-
λα. Ο εκπαιδευτικός συμμετέχει ως καθοδηγητής υποβάλλοντας 
ερωτήσεις που προωθούν τον προβληματισμό των μαθητών και 
τους φέρνουν σε μια γόνιμη επικοινωνία με το κείμενο. Οι ερω-
τήσεις είναι σύντομες, σαφείς, συγκεκριμένες και έχουν ως λει-
τουργικό γνώρισμα να οδηγούν τους μαθητές στο να βαδίζουν 
στα κρυφά «μονοπάτια» του κειμένου και να οδηγούνται στην 
ελεύθερη και αβασάνιστη κατανόηση του. Δεν θα πρέπει να πα-
ραλείψουμε όμως την επικαιροποίηση των προς εξέταση θεμά-
των. Ο προβληματισμός θα πρέπει να ξεκινά από θέματα της 
σύγχρονης εποχής το ενδιαφέρον των μαθητών να είναι πιο άμε-
σο και έντονο. Εξάλλου η διδασκαλία των θεμάτων σχετίζεται 
στενά με το αξιακό περιεχόμενο του μαθήματος της λογοτεχνί-
ας, μέσα από το οποίο επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες 
να διαμορφώσουν αξίες, στάσεις και συμπεριφορές που να αντα-
ποκρίνονται στον τύπο του ενεργού πολίτη του 21ου αιώνα10. 

Φτάνοντας λοιπόν σταδιακά στο τέλος της διδασκαλίας ενός 
συγκεκριμένου κειμένου ως ενότητα, μένει να εξεταστεί η αντα-
πόκριση και η πρόσληψή του από τους μαθητές. Συνήθως αυ-
τή η φάση της διδασκαλίας έχει την μορφή της αξιολόγησης. 
Ο εκπαιδευτικός δηλαδή, με μια σειρά ερωτήσεων ερευνά την 
πρόσληψη του προς εξέταση έργου από τους μαθητές. Προσω-
πικά, χωρίς να παραλείπω την φάση της αξιολόγησης, την «πα-
ραγκωνίζω» προσπαθώντας να έχω το ίδιο αποτέλεσμα με έναν 
πιο δημιουργικό τρόπο. Η διδακτική πρακτική που επιλέγω συ-
χνά είναι αυτή της «Θεωρίας της Πρόσληψης και της Αισθητι-
κής Ανταπόκρισης11». Σύμφωνα με τον Αναλυτικό Πρόγραμ-

10. Αναλυτικό πρόγραμμα Σπουδών Υπουργείου Παιδείας Κύπρου http://
www.moec.gov.cy/analytika_programmata/nea-analytika-programmata/
logotechnia.pdf.
11. Για την Θεωρίας της Πρόσληψης και της Αισθητικής Ανταπόκρισης βλ Α. 
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μα12 στόχος του εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι να κατα-
στήσει τους μαθητές μελλοντικούς επαρκείς αναγνώστες, η ανά-
πτυξη, δηλαδή, της φιλαναγνωσίας και της δημιουργικότη τας. 
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με παιγνιώδεις δραστηριότητες κατά 
τις οποίες ο μαθητής-αναγνώστης μετέχει στη διαδικασία δημι-
ουργίας του κειμένου, παράγοντας και ο ίδιος λογοτεχνικό λό-
γο. Με τον τρόπο αυτό του παρέχεται η εμπιστοσύνη και η βο-
ήθεια που χρειάζεται, για να επαυξηθεί η διάθεση του για επι-
κοινωνία με το λογοτεχνικό κείμενο, να εξοικειωθεί με έναν ως 
τώρα ανοίκειο κόσμο. Όπως σημειώνει και ο Γ. Σπανός, ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού σε αυτήν την δυναμική διάδραση συνίστα-
ται στην παρουσία του ως φυσικό κανάλι ανάμεσα στο κείμενο 
και τον μαθητή-αναγνώστη. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας 
συνεργάτης και βοηθός στην ανακαλυπτική πορεία που ακο-
λουθεί ο μαθητής δίνοντας του χώρο για δράση υποβάλλοντας 
μόνο εκείνα τα ερωτήματα που τον διευκολύνουν στη συνάντη-
σή του με τον κόσμο του κειμένου13. Η οργάνωση της διδασκα-
λίας κατά το προσληπτικό μοντέλο συμβάλλει στο να γίνει η 
σχολική τάξη ένα λογοτεχνικό εργαστήρι. Η μέχρι τώρα πορεία 
της διδασκαλίας, μας έχει βοηθήσει ώστε να επιτύχουμε αυτούς 
τους στόχους. Μένει λοιπόν το τελευταίο στάδιο: να γίνουν οι 
ίδιοι οι μαθητές λογοτέχνες ή ακόμη και καλλιτέχνες. Εφόσον 
έχουμε επιτύχει τους μέχρι εδώ στόχους μας και δεν έχει πα-
ρεκκλίνει πολύ η πορεία της διδασκαλίας, έχουμε καταφέρει να 
επικοινωνήσουν οι μαθητές μας με το κείμενο, να έχουν κατα-
νοήσει —ο καθένας με τον δικό του τρόπο— την αισθητική του 
και να είναι έτοιμοι να εξωτερικεύσουν τον απότοκο αυτής της 
εμπειρίας με οποιονδήποτε τρόπο τους εκφράζει. 

Η ωραιότερη εμπειρία που αποκόμισα χρησιμοποιώντας αυ-
τήν την μέθοδο ήταν κατά την διδασκαλία του «Κατάδικου» 
του Κ. Θεοτόκη. Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου αγάπησαν το συ-
γκεκριμένο κείμενο και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον 
Τουρκόγιαννο. Στο τέλος της διδασκαλίας μου ζήτησαν να μά-

Κάλφας, Ο μαθητής ως αναγνώστης: Λογοτεχνική θεωρία και διδακτική πράξη, 
σσ. 11-25, Θεσσαλονίκη, Τα τραμάκια, 1993.
12. Α.Π.Σ, ΦΕΚ 479/85.
13. http://www.gspanos.gr/uploads/articles/Didaskalia_se_taksis_anagno-
sti  ka_anomiogenis.pdf
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θουν την συνέχεια του αποσπάσματος που ανθολογείται στο 
σχολικό βιβλίο. Αμέσως σκέφτηκα να «εκμεταλλευτώ » τον ζή-
λο τους ζητώντας τους να γράψουν οι ίδιοι το τέλος. Τα απο-
τελέσματα με εξέπληξαν. Κάθε παιδί με τον τρόπο του απέδω-
σε την συνέχεια της ιστορίας ανάλογα με τον χαρακτήρα του, 
τα βιώματά του και την ψυχολογία του εν γένει. Περισσότερο 
όμως με εξέπληξε η περίπτωση μιας μαθήτριας, η οποία μου 
παρέδωσε μια εκτενή συνέχεια του έργου με εξαιρετικό ενδια-
φέρον. Κατάφερε να συνεχίσει την ιστορία αποδίδοντας αρκε-
τά ικανοποιητικά την γλώσσα του Θεοτόκη, το κερκυραϊκό ιδί-
ωμα αλλά και την σκιαγράφηση των προσώπων διατηρώντας 
όμως το προσωπικό της στυλ γραφής. Όταν διαβάστηκε στην 
τάξη οι μαθητές ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και εννοείται ότι 
με αυτόν τον τρόπο έγινε η αρχή για μια συνεχή παραγωγή έρ-
γων από την μεριά των μαθητών, τόσο πεζών , όσο και ποιη-
μάτων. Μια άλλη μαθήτρια, ερχόμενη σε επαφή με την ποίηση 
του Καρυωτάκη ξεδίπλωσε το ταλέντο της στην συγγραφή ποι-
ημάτων και στίχων τραγουδιών με επιρροές από Καρυωτάκη, 
Σεφέρη και Ρίτσο. Θα ήθελα να παρουσιάσω ένα μικρό δείγμα 
από το έργο της μαθήτριας που έδωσε το δικό της τέλος στην 
ιστορία του Τουρκόγιαννου14.

«…Την ίδια νύχτα, ο Πέπονας βρισκόταν στην πλατεία. Την 
ώρα που γύριζε στο σπιτικό του, στο ίδιο σημείο που εσκότω-
σε τον Αράθυμο, ένας μαυροφορεμένος του’ χε στήσει καρτέ-
ρι στη γωνιά και με μαχαίρι τον καρφώνει κατάστηθα. Ο Πέπο-
νας πέφτει χάμου βγάζοντας μια κραυγή. Κανείς δεν είδε τίπο-
τα… μήτε άκουσε. Η βροχή είναι αρκετή για να ξεπλύνει το αί-
μα του προδότη, του ψεύτη. Όμως με τούτο το νερό οι αμαρτί-
ες του δεν συγχωρέθηκαν. Η ψυχή του δεν καθαρίστηκε. Στην 
κόλαση θα πάει η σωρός του να ψηθεί στα καζάνια του σατα-
νά, αφού μ’ αυτόν εδιάλεξε να γίνει σύμμαχος.  Και ο ήλιος 
έλαμψε την άλλη μέρα. Ο δίκαιος κριτής, που στο φως του όλα 
τα φανερώνει. Ειδοποιούν τη Μαργαρίτα για το φόνο του Πέ-
πονα. Δε λυπήθηκε καθόλου. Ζήτησε όμως να μάθει ποιος ήταν 

14. Το κείμενο έγραψε η μαθήτρια Μαρίνα Γιακουμάκη από το ΓΕΛ Αρχαγγέ-
λου Ρόδου και βρίσκεται αναρτημένο στο ιστολόγιό μου: http//siamantoura.
blogspot.com.
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αυτός που το ’καμε. Κανείς όμως δεν εγνώριζε. Ένιωθε τη ν 
ευτυχία να γεννιέται ξανά μέσα της. Τα μάτια της σπινθήριζαν 
και τα κόκκινα χείλη της χαμογέλασαν. Κανείς απ’ τους γει-
τόνους δεν έκλαψε, γιατί ήξεραν καλά ποιος και τι ήταν ο Πέ-
τρος Πέπονας. Η Μαργαρίτα τρέχει στη φυλακή να πει τα μα-
ντάτα στον Τουρκόγιαννο. Ο αστυνόμος της ανακοινώνει με σο-
βαρότητα στο ύφος: 

— Ο Τουρκόγιαννος είναι βαριά άρρωστος. Καίγεται στον 
πυρετό. Υποφέρει. Εκείνη δεν μπορεί να το πιστέψει. 

— Μα πώς; Χθες ήταν απολύτως καλά. 
— Κυρά μου, εδώ είναι φυλακή. Οι κατάδικοι όλοι μαζί αρ-

ρωσταίνουν. Την έπαθε κι αυτός σαν τους άλλους και τον βρή-
κε η χολέρα στον ύπνο του. Αλλά εσύ γιατί σκας; Ένας κοινός 
φονιάς ήταν που σκότωσε τον άντρα σου. 

Η Μαργαρίτα του αποκρίθηκε με θυμό: 
— Πάψε! Δεν ξέρεις ούτε τι κάνεις, ούτε τι λες! Τόσο καιρό 

εδώ μέσα είχατε λάθος άνθρωπο! Θέλω να τον δω! Πού είναι; 
Πάρε με να τον δω! 

Ο αστυνόμος έντρομος την οδηγεί γρήγορα στο κελί. Αυτή τη 
φορά το κελί του μυρίζει θάνατο. Μπαίνει μέσα. Τη βλέπει και 
να ξανά η λάμψη μέσα στο χλωμό του πρόσωπο. Τον πλησιάζει 
με προσοχή. Τον πιάνει από το χέρι δίχως φόβο. Εκείνος ανοίγει 
τα μάτια… την κοιτά. Η Μαργαρίτα του ψιθυρίζει: 

—  Όλα τέλειωσαν πια. Ο Πέπονας έπαθε ό,τι του άξιζε. Εί-
σαι ελεύθερος. 

—  Την ελευθερία μου την είχα πάντα. Αυτό που δεν είχα 
ποτέ ήταν η αγάπη. Ποτέ μου δεν την γνώρισα. Έμαθα όμως 
τι ήταν. Ήξερα ότι θα δικαιωθώ. Όμως ο Θεός με δοκίμασε. 
Δεν θ’ αντέξω για πολύ ακόμα Μαργαρίτα. Είμαι πολύ σοβα-
ρά. Ξέρω ότι θα πεθάνω. Οι λέξεις λιγοστεύουν… βγαίνουν κο-
φτά απ’ το στόμα του.  Όλο τον καιρό που έμεινα μαζί σας 
ήταν σαν να ζούσα με την οικογένειά μου. Όμως δεν μπο-
ρώ να φύγω αν δε σου πω την αλήθεια. Γιατί για τα ψέματα 
που σου ’πα ο Θεός με τιμώρησε. Ήθελα το καλό του άντρα 
σου και της τιμής μου. Μέσα απ’ όλα αυτά έκανα κάτι που 
μου στοίχισε. Βαριανασαίνει. Παίρνει λίγη δύναμη και συνεχίζει. 
Θέλω να προσέχεις τα παιδιά γιατί ο αφέντης τα’ αγαπούσε. 
Και τώρα που θα πάω να τον έβρω θα σε προσέχουμε κι οι δυο.  
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Εκείνη με αγωνία του σφίγγει το χέρι και ρωτά: 
— Μα τι; Τί έκανες; Πες μου…
Τη χαϊδεύει στο μάγουλο και με τ’ άλλο χέρι της αγγίζει τα 

μαλλιά. Βήχει δυνατά. Πονάν τα σωθικά του. Μα θέλει τόσο 
να της πει. Τα μάτια του χαμηλώνουν, η ανάσα του χάνεται σι-
γά σιγά… γυρίζει και με τις τελευταίες του δυνάμεις της λέει: 

— Σ’ αγαπώ Μαργαρίτα. Σ’ αγάπησα από τη ν πρώτη μέ-
ρα που πάτησα στο αρχοντικό σας. Δε θέλω να πω τίποτα άλ-
λο. Νομίζω τώρα αποκαλύφθηκαν όλα.  Αυτό μου έμεινε. Τώρα  
πια  μπορώ να φύγω ήσυχος. Σ’ αγαπώ. Και κλείνει τα μάτια 
σαν να κοιμάται… όπως οι άγιοι...».

Η πρώτη ένσταση που θα εγείρουν οι προτάσεις μου αφορά 
τον περιορισμένο χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας. Πράγμα-
τι όσο μας πιέζει ο χρόνος και πρέπει να «βγεί» η ύλη δεν θα 
έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε με δημιουργικό τρόπο και 
να πετύχουμε την εξοικείωση των μαθητών με την Λογοτεχνία. 
Φυσικά χρειάζονται αρκετές διδακτικές ώρες για να ακολουθή-
σει κανείς την συγκεκριμένη πορεία. Ωστόσο οφείλω να ομολο-
γήσω ότι με τον καιρό τα παιδιά εξοικειώνονται με την συγκε-
κριμένη πρακτική το μάθημα προχωράει αρκετά γρήγορα. Απα-
ραίτητη βέβαια κρίνεται η σωστή και μεθοδική οργάνωση της 
διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό εκ των προτέρων. Ακολου-
θώντας αυτήν την πρακτική καταφέρνω να ολοκληρώσω πε-
ρίπου δεκατρία έως δεκαπέντε έργα κάθε σχολικό έτος, αριθ-
μός αρκετά ικανοποιητικός αν υπολογίσει κανείς τα οφέλη που 
αποκομίζουν κυρίως οι μαθητές αλλά και ο ίδιος ο εκπαιδευτι-
κός κατά δεύτερο λόγο. 

Η δεύτερη ένσταση που θα μπορούσε κανείς να προβάλλει 
είναι η έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών. Για το ζήτημα αυ-
τό έχει γίνει ήδη λόγος στο συγκεκριμένο άρθρο. Εφόσον υπάρ-
χει διάθεση από την πλευρά του εκπαιδευτικού και το πρόβλη-
μα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί πολύ εύκολα. Τα μόνα υλι-
κά που χρειάζονται είναι ένας φορητός υπολογιστής (ακόμη και 
ο δικός μας), σύνδεση στο διαδίκτυο (παρέχεται σε κάθε σχολείο 
από το Π.Σ.Δ.), ο προβολέας του σχολείου και ένα ζευγάρι ηχεία.

Κλείνοντας λοιπόν θα ήθελα να σημειώσω ότι πρέπει να 
αφήσουμε κατά μέρους τις γκρίνιες και να αφιερώσουμε λίγο 
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κόπο και λίγο από τον προσωπικό μας χρόνο για να ανανεώ-
σουμε την διδασκαλία. Οι μαθητές θα είναι πάντα συμμέτοχοι, 
υποστηρικτές και βοηθοί στο έργο αυτό γιατί έχουν ανάγκη από 
μαθήματα που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον τους και θα μιλή-
σουν στην ψυχή τους. Τα οφέλη θα αποδειχθούν πολλαπλά τό-
σο για τους μαθητές όσο και για εμάς τους ίδιους, που θα ανα-
νεωθούμε μέσα από αυτές τις δημιουργικές πρακτικές.
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Διδακτική προσέγγιση 
στο διήγημα 

“Το αμάρτημα της μητρός μου” 
Της Κατερ ί νας  Δ. Σχο ι νά

 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
Ο μαθητής που πρόκειται να διδαχθεί το εξεταζόμενο κείμε-

νο1 είναι γνώριμος με το συγγραφέα του: στην προηγούμενη τά-
ξη έχει ήδη διδαχθεί αποσπάσματα ενός διηγήματoς του Βιζυ-
ηνού που είναι είτε το διήγημα «Μοσκώβ-Σελήμ» είτε το «Ποί-
ος ήτο ο φονεύς του αδελφού μου». Αυτό σημαίνει πως ο μα-
θητής είναι στοιχειωδώς ενημερωμένος για τη βιωματική γρα-
φή του Θρακιώτη λογοτέχνη, το ιδιαίτερο γλωσσικό του ιδίω-
μα και την αφηγηματική του τεχνική. Από την άλλη, εξοικει-
ωμένος με το ιστορικοεξελικτικό πνεύμα της θεώρησης του λο-
γοτεχνικού φαινομένου λόγω της ιστορικής διάταξης των λο-
γοτεχνικών κειμένων στη διδασκόμενη ύλη του μαθήματος της 
Λογοτεχνίας Γενικής Παιδείας στις τρεις τάξεις του Λυκείου, ο 
μαθητής μπορεί να εντάξει το συγγραφέα στη Νέα Αθηναϊκή 

1. Η παρούσα διδακτική πρόταση αντιμετωπίζει το μαθητή ως ενεργητικό 
αναγνώστη που λειτουργεί διαδραστικά κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος, 
εκφράζεται, ερμηνεύει, κρίνει, δημιουργεί, ευαισθητοποιείται, επεκτείνει, απο-
φεύγοντας τη μία και μοναδική ερμηνεία, τη συγκινησιακή ή και την προθε-
τική πλάνη, αλλά εκτιμώντας το μάθημα ως πνευματική περιπέτεια. Το προ-
τεινόμενο θεωρητικό μοντέλο του Gerard Genette παρουσιάζεται ως ένα μέσο 
προσέγγισης του κειμένου, ποτέ ως κανονιστικό, ώστε να αποφευχθεί η μηχανι-
στική προσέγγιση κι ο στείρος τεχνικισμός. Η χρήση της τεχνολογίας, αναχθείσα 
εσχάτως σε κύριο εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, περιορίζεται εδώ στη 
δυνητική αναζήτηση στοιχείων για το έργο. Πολύτιμος αρωγός στο σχεδιασμό 
αυτής της διδασκαλίας στάθηκε η πολύτιμη πείρα της Ευαγγελίας Φρυδάκη, 
αποτυπωμένη στο βιβλίο της Η θεωρία της λογοτεχνίας στην πράξη της διδα-
σκαλίας, Κριτική, Αθήνα 2003.
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Σχολή, της οποίας τα κύρια χαρακτηριστικά έχει ήδη μελετήσει 
στην προηγούμενη τάξη.2 Ο διδάσκων μπορεί, επομένως, εύκο-
λα να ανασύρει από τη γνωστική υποδομή των μαθητών του 
τόσο τα ιστορικο-κοινωνικά όσο και τα τεχνοκρατικά στοιχεία 
που είναι σημαντικά για την προετοιμασία της προσέγγισης του 
κειμένου. Γι’ αυτό κι εξαρχής επιδιώκει την ανάκλησή τους μέ-
σω προπαρασκευαστικών εργασιών που αναθέτει σε ομάδες μα-
θητών πριν από την πρώτη ανάγνωση του κειμένου: έτσι, μία 
ομάδα μαθητών καλείται να δώσει εν περιλήψει τα χαρακτηρι-
στικά του ηθογραφικού διηγήματος στα τέλη του 19ου αιώνα, 
μελετώντας το λήμμα «ηθογραφία» από το Λεξικό Λογοτεχνι-
κών όρων, καθώς και τις σελίδες 7-9 από την εισαγωγή του Β΄ 
τεύχους του βιβλίου «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» για 
τη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου. Μια δεύτερη ομάδα αναλαμ-
βάνει να μελετήσει τα λήμματα «διήγημα» και «μυθιστόρημα» 
από το προαναφερθέν σχολικό λεξικό. Τέλος, μια τρίτη ομάδα 
καλείται να μελετήσει το βιογραφικό σημείωμα του Γεωργίου 
Βιζυηνού που φιλοξενείται στις σελίδες 121-123 του σχολικού 
βιβλίου «Νεοελληνική Λογοτεχνία» Θεωρητικής Κατεύθυνσης 
Γ΄ Λυκείου στο οποίο βρίσκεται το διήγημα «Το αμάρτημα της 
μητρός μου». Οι τρεις ομάδες θα κληθούν πριν από την πρώ-
τη ανάγνωση του μαθήματος στη σχολική αίθουσα να ενημε-
ρώσουν τους συμμαθητές τους για θέματα όπως είναι η ένταξη 
του λογοτέχνη στην εποχή του, τα κύρια λογοτεχνικά χαρακτη-
ριστικά αυτής της εποχής, οι τάσεις που επικρατούν στο λογο-
τεχνικό είδος που οι ίδιοι διερευνούν και που, στην προκειμέ-
νη περίπτωση, είναι το ηθογραφικό διήγημα, η ειδολογική δι-
αφορά μεταξύ διηγήματος και μυθιστορήματος και, τέλος, τα 
βιογραφικά στοιχεία του Βιζυηνού που άπτονται, μεταξύ άλ-
λων, της κλειστής κοινωνίας όπου μεγάλωσε, των προσωπικών 
και οικογενειακών του τραγωδιών, των φαναριώτικων καταβο-
λών του, των αξιόλογων σπουδών του στη φιλοσοφία, την παι-
δαγωγική και την ψυχολογία, των ευρωπαϊκών του περιπλανή-
σεων, των πνευματικών γνωριμιών του και των δημιουργικών 
αναβαθμών του. 

2. Ο μαθητής μπορεί να ανατρέξει και στο βιβλίο Ιστορία της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας του ΟΕΔΒ, το οποίο διανεμήθηκε στο Γυμνάσιο.
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 ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
1η διδακτική ώρα
Μετά το πέρας της ανάγνωσης στην τάξη επιδιώκεται η ενερ-

γοποίηση των ανταποκρίσεων των μαθητών. Ενθαρρύνεται η 
αισθητηριακή και φαντασιακή οικειοποίηση του κειμένου και η 
απόλαυσή του, ενώ γίνεται προσπάθεια να ενθαρρυνθεί η παρ-
ρησία των μαθητών, ώστε να εκθέσουν τη δική τους πρόσλη-
ψη και να οικοδομήσουν τη δική τους ερμηνεία. Ξεκινώντας 
από το παρακείμενο επιδιώκεται να σχολιαστεί εκ μέρους τους 
η αινιγματική διατύπωση του τίτλου, ως προς το ποιο θεωρούν 
ότι είναι το αμάρτημα που επισημαίνεται σε αυτόν. Επειδή το 
αμάρτημα της μητέρας είναι διπλό, αφορά, δηλαδή, τόσο την 
ακούσια βρεφοκτονία όσο και τον ψυχικό τραυματισμό του 
αφηγητή-πρωταγωνιστή, η απάντηση δε θεωρείται δεδομένη. 
Κατά το σχολιασμό του τίτλου, διερευνάται, επίσης, το δίπολο 
των κύριων προσώπων του διηγήματος που αυτός αναδεικνύ-
ει: η προγραμματική οικειοποίηση της μητέρας από το κτητικό 
«μου» μπορεί να προκαλέσει ποικίλες ερμηνείες και να αναδεί-
ξει το πρωταγωνιστικό δίδυμο της ιστορίας και πτυχές της σχέ-
σης του. Στην κατεύθυνση αυτή, ζητείται από τους μαθητές να 
αποδοθεί εν συντομία το νόημα του κειμένου με την εικονιστι-
κή αντίληψη που έχει γι’ αυτό ο Iser, κατά τον οποίο «το δι-
αμορφωμένο κείμενο συνιστά έναν τύπο, έναν δομημένο οδη-
γό που κατευθύνει τη φαντασία του αναγνώστη· άρα το νόημα 
δεν είναι δυνατόν να συλληφθεί παρά ως εικόνα».3 Οι διαφο-
ροποιημένες απαντήσεις των μαθητών για το ποια εικόνα σχη-
ματίστηκε στο μυαλό τους κατά την πρώτη ανάγνωση του κει-
μένου, όχι μόνον μπορούν να εκφράσουν πολλαπλούς τρόπους 
πρόσληψής του, αλλά και να τους βοηθήσουν να αναδείξουν 
πολλές πλευρές της ιστορίας που δεν έγιναν, ενδεχομένως, αντι-
ληπτές από όλους τους μαθητές κατά την πρώτη ανάγνωση του 
κειμένου. Οι εικόνες-σημασίες καταγράφονται από το διδάσκο-
ντα, ώστε να αποτελέσουν άξονες του μαθήματος κατά την τρί-
τη φάση της διδακτικής πρότασης. Στην αρχή, μάλιστα, της τέ-
ταρτης φάσης, οι μαθητές μπορούν να ερωτηθούν αν οι τελικές 

3. Iser W., L’acte de lecture. Théorie de l’eff et esthétique, Mardaga, Hayen, 
1976, σ.29-31. 
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τους εκτιμήσεις παραμένουν οι ίδιες με αυτές που καταγράφο-
νται στην παρούσα φάση ή αν έχουν, στο μεταξύ, αναθεωρηθεί.

Η ιστορία του κειμένου μπορεί, επίσης, να αναδιπλωθεί στο 
σύνολό της κατά την προσπάθεια ειδολογικής ταυτοποίησής του 
βάσει των ανακαλούμενων γνώσεων της προηγούμενης φάσης. 
Στην προκειμένη περίπτωση, δεν είναι εύκολος ο χαρακτηρισμός 
του ως διηγήματος ή ως μυθιστορήματος, αφού το έργο δεν πε-
ριορίζεται στην πραγμάτευση ενός και μόνου επεισοδίου (όπως 
κατά κανόνα συμβαίνει στο διήγημα), ενώ η ιστορία του εκτυ-
λίσσεται σε περισσότερα από 28 χρόνια. Επιπλέον, «αν ο κορμός 
της αφήγησης είναι μυθιστορηματικός, η έκβασή της, απροσδό-
κητη, παρουσιάζεται τυπικά διηγηματική, χωρίς επίλογο».4 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
2η διδακτική ώρα 
Στην αρχή αυτής της νέας διαδικασίας οι μαθητές καλού-

νται να επιχειρήσουν μια ενδοκειμενική προσέγγιση, με στόχο, 
όμως, την τελική πράξη της προσωπικής εμπλοκής, μέσω ενδε-
χόμενων προσωπικών τους ερμηνευτικών υποθέσεων. Δεδομέ-
νης της αφηγηματικής δεξιοτεχνίας του Βιζυηνού και της έμ-
φασης που δίνεται σε αυτήν από τη συντακτική ομάδα του 
σχολικού εγχειριδίου, όπου, μεταξύ των κύριων χαρακτηριστι-
κών του κειμένου, αναγνωρίζονται και «η αφήγηση σε πρώτο 
πρόσωπο, τομή για την πεζογραφία της εποχής», καθώς και «η 
δομή και η άρτια τεχνική»5, επιλέγεται ως μέθοδος διερεύνη-
σης της αφηγηματικής διαδικασίας το θεωρητικό μοντέλο του 
Gerard Genette, οικείο εν πολλοίς στους μαθητές από το μά-
θημα της Λογοτεχνίας της Β΄ Λυκείου. Οι λέξεις με έντονη γρα-
φή προέρχονται από την ορολογία που χρησιμοποιεί ο προανα-
φερθείς θεωρητικός της λογοτεχνίας. Επιπροσθέτως, η παραπο-
μπή στα λήμματα «αφηγηματικό επίπεδο», «αφήγηση», «αφη-
γητής», «χαρακτήρας» και «χρόνος αφηγηματικός» από το σχο-
λικό Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ 
για την αξιοποίηση της εν λόγω θεωρίας.

4. Μουλλάς Παναγιώτης (επιμ.), Νεοελληνικά διηγήματα, Γ.Μ. Βιζυηνός, Εστία, 
Αθήνα 1994, σ. 98 (εισαγωγή).
5. Βλ. σχολ. εγχειρίδιο, σ.123.
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3η διδακτική ώρα: 
«Άλλην αδελφήν δεν είχομεν…η ασθένεια της πτωχής μας 

αδελφής ήτον ανίατος.» ( σ. 125-129)6
Αυτός που αφηγείται είναι το πρώτο αντικείμενο διερεύνη-

σης. Η εξέταση της ταυτότητας του αφηγητή άπτεται, στην 
προκειμένη περίπτωση, άμεσα του προσδιορισμού του χρόνου 
της αφήγησης. Οι μαθητές καλούνται κατ’ αρχάς να διακρί-
νουν μεταξύ του χρόνου της αφηγημένης ιστορίας (το χρόνο 
του σημαινομένου) και του χρόνου της αφήγησης (χρόνου του 
σημαίνοντος). Έτσι, θα διαπιστωθεί εξαρχής η καινοτομία του 
συγγραφέα για τα δεδομένα της εποχής του να αντικαταστήσει 
την παραδοσιακή γραμμικότητα της αφήγησης με την αφήγηση 
in medias res, εφόσον η αφήγηση είναι υστερόχρονη σε σχέση 
με τα γεγονότα της ιστορίας. Οι μαθητές καλούνται να ταυτο-
ποιήσουν τον ώριμο αυτοδιηγητικό κι εξωδιηγητικό αφηγητή 
(ενήλικας, σπουδασμένος στο εξωτερικό, ορθολογιστής και με 
ιδεολογία που τον αποστασιοποιεί από τις αντιλήψεις των συγ-
χωριανών του, εξ ου και η κριτική του στάση απέναντι στις δει-
σιδαιμονικές τους συμπεριφορές), αλλά και να τον διακρίνουν 
από εκείνον τον εαυτό του που προσπαθεί να αναβιώσει μιμη-
τικά το παιδί που υπήρξε ο ίδιος κατά την αναδρομική αφή-
γηση της ιστορίας. Αυτός ο δυισμός του αφηγητή είναι μια από 
τις σημαντικότερες δυσκολίες του κειμένου, αλλά, ταυτόχρονα, 
κι ένα από τα σπουδαιότερα «κλειδιά» για την κατανόησή του. 
Ο δυισμός του αφηγηματικού εγώ διχοτομεί και τον ορισμό της 
εσωτερικής εστίασης που διατρέχει το κείμενο κι αποτελεί άλλη 
μία συγγραφική καινοτομία του Βιζυηνού. Έτσι, η «στενή» έν-
νοια της εστίασης αυτής σχετίζεται με την περιορισμένη οπτι-
κή του παιδιού που βιώνει τα γεγονότα με περιορισμένη γνώ-
ση, ενώ η «ευρεία» με την οπτική του ώριμου ανθρώπου μεστού 
εμπειριών και προνομιακού φορέα της αφήγησης της ιστορίας, 
της οποίας γνωρίζει εκ των προτέρων την έκβαση. 

Οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν το γραμματικό 
πρόσωπο που μετέρχεται ο αφηγητής. Έτσι, θα διαπιστώσουν 
ότι, παρά τη διακριτική οικειοποίηση της μητέρας στη φράση 
«η μήτηρ μου» (ενδεικτική, όπως προειπώθηκε, και στον τίτ-

6. Οι σελίδες των παρενθέσεων παραπέμπουν στο σχολικό εγχειρίδιο.
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λο), επιχειρείται η συγκάλυψη του αφηγηματικού «εγώ» πίσω 
από το οικογενειακό «εμείς» και η υιοθέτηση της συλλογικής 
οπτικής γωνίας στην παρακολούθηση ενός οικογενειακού δρά-
ματος που κινείται γύρω από αντιθετικούς άξονες. Οι παρατη-
ρήσεις των μαθητών μπορούν να αναδείξουν ποικίλα αντιθετι-
κά ζεύγη, όπως: στο προσκήνιο το δράμα των γυναικών με τη 
ασθένεια της μικρής Αννιώς και τις ατελέσφορες προσπάθειες 
της μητέρας για ίαση, ενώ στο παρασκήνιο τα αρσενικά νεαρά 
μέλη της οικογένειας σε ρόλο παρατηρητή και συμπαραστάτη· 
η εξόφθαλμη εύνοια της μητέρας προς την Αννιώ κι η αγόγ-
γυστη αποδοχή της από τα αδέλφια της· η μειλίχια και προση-
νής φύση της Αννιώς, παρά τις ευνοϊκές προς αυτήν μητρικές 
διακρίσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν το χαρακτήρα 
της· η ευλάβεια κι η δεισιδαιμονία της μητέρας σε αγαστή σύ-
μπραξη, προκειμένου να σώσει την Αννιώ· οι ζωντανοί (μητέρα 
και αγόρια) και οι νεκροί (πατέρας, στο μεταίχμιο ζωής και θα-
νάτου η Αννιώ). Οι αντιθέσεις αυτές συγκλίνουν στη συνειδη-
τοποίηση του ανοίκειου που χαρακτηρίζει την κατάσταση που 
επικρατεί στην οικογένεια, οικείου, ωστόσο, και αποδεκτού υπό 
το πρίσμα της οπτικής του αφηγητή. Για παράδειγμα, τα αρ-
σενικά παιδιά δικαιολογούν την ανοίκεια και κατάφωρα άδικη 
μητρική μεροληψία, γιατί της δίνουν ως άλλοθι τον διαφαινό-
μενο αργό θάνατο της αδελφής τους. Εκφράσεις όπως «ημείς 
εγνωρίζαμεν» ή «ήμεθα βέβαιοι» αποτελούν αφορμή για γόνι-
μη συζήτηση ως προς την ανάδειξη της περιορισμένης γνώσης 
ενός αφηγητή που οικειοποιείται, αν και ενήλικας, την παιδι-
κή άγνοια. Ο εντοπισμός της θαμιστικής αφήγησης υπογραμ-
μίζει την επαναληπτικότητα της κατάστασης, η οποία οριοθε-
τείται με χρονικά ορόσημα τα «ιατρικά ανακοινωθέντα» που, 
επιπλέον, σηματοδοτούν τις βαθμίδες του μητρικού αγώνα για 
διάσωση της Αννιώς. («Η κατάστασις της Αννιώς έβαινεν αργά 
μεν και απαρατηρήτως, αλλ’ ολονέν επί τα χείρω». «Η κατάστα-
σις της ασθενούς εδεινούτο». «Το παιδίον εχειροτέρευεν αδια-
κόπως». «Η ασθένεια της πτωχής μας αδελφής ήτον ανίατος»). 
Πρωταγωνιστική φιγούρα δεν αναδεικνύεται, λοιπόν, η τραγι-
κή Αννιώ, αλλά η μητέρα, καθώς κάθε περαιτέρω δείνωση της 
ασθένειας του μικρού κοριτσιού φέρνει στο προσκήνιο την κλι-
μάκωση του απελπισμένου μητρικού αγώνα για αποτροπή του 
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αναπότρεπτου. Εντέλει, η τεχνική της απόκρυψης εντοπίζεται 
από τις πρώτες σελίδες του διηγήματος: ό,τι φαίνεται δεν είναι. 
Κι αυτό θα αναδειχθεί ευθύς αμέσως.

 
4η διδακτική ώρα
«Όταν εξηντλήθησαν πλέον όλα τα μέσα…δια να μην εκ-

πνεύσουν εν τη εκκλησία και βεβηλωθή η ιερότης του τόπου.» 
(σ.129-134)

Οι μαθητές καλούνται να επισημάνουν σημαντικές αλλαγές 
που συμβαίνουν στη νέα αυτή ενότητα. Έτσι, μπορούν να επι-
σημανθούν η μετάπτωση από τον παρατατικό στο αόριστο και 
την πολυμοναδική αφήγηση, η αλλαγή σκηνικού από το σπίτι 
στην εκκλησία, η αυτονόμηση του αυτοδιηγητικού αφηγητή με 
το πρώτο ενικό πρόσωπο «ενθυμούμαι», η αποψίλωση της οικο-
γένειας στο νέο περιβάλλον ως προς τα δύο αγόρια που αποσύ-
ρονται από τη δράση, ο εμπλουτισμός της αφήγησης με την πε-
ριγραφή (της εκκλησίας), ο μιμούμενος (ή αναφερόμενος) λό-
γος της μητέρας. Οι μαθητές θα κληθούν να αξιολογήσουν αυ-
τές τις αφηγηματικές επιλογές: η αλλαγή γραμματικού προσώ-
που μεταθέτει τον αφηγητή από το παρασκήνιο στο προσκήνιο, 
ο αόριστος σηματοδοτεί τη μοναδικότητα των σκηνών στην εκ-
κλησία και τη σημασία τους, ενώ η θαμιστική αφήγηση επα-
νέρχεται για να περιγράψει τις υπηρεσίες που προσφέρει αγόγ-
γυστα ο αφηγητής προς τα θηλυκά μέλη, αφοσιωμένα, καθώς 
είναι, στο μάταιο έργο της ανάρρωσης του κοριτσιού· επίσης, 
η υποβλητική περιγραφή του αφιλόξενου κι εφιαλτικού να-
ού αποτελεί σπουδή του φόβου ενός τρομαγμένου παιδιού που 
υποβάλλεται σε φρικτή δοκιμασία και, τέλος, ο μιμούμενος λό-
γος της μητρικής προσευχής γίνεται δείκτης της νέας τροπής 
της ιστορίας. Το σπαραχτικό «εγώ» της αφήγησης αναδεικνύει 
το αληθινό δράμα που ξεκινά πριν από την προσευχή και κο-
ρυφώνεται μετά από αυτήν: είναι το δράμα του βασανιζόμενου 
μικρού αγοριού, το οποίο παίρνει απροσδόκητη τροπή, όταν το 
παιδί γίνεται λαθραίος ωτακουστής του μητρικού λόγου. Στο 
σημείο αυτό, καλό είναι να ανακληθούν οι γνώσεις των μαθη-
τών για τις σπουδές του συγγραφέα στην ψυχολογία, αλλά και 
τη διδακτορική διατριβή του με θέμα το παιδί. Ζητούμενο στην 
ενότητα αυτή είναι να αναδειχθεί ο δυισμός του αφηγητή που 
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προαναφέρθηκε και που εδώ βρίσκει την κορύφωσή του: ο ανα-
γνώστης ξεχνά τη χρονική απόσταση του αφηγητή από την 
ιστορία και βιώνει το συγκλονισμό της βίαιης αποκοπής του ομ-
φάλιου λώρου και την είσοδο στον κόσμο της ενηλικίωσης, μέ-
σα από την αντιληπτική εστίαση που υιοθετεί ο αφηγητής-παι-
δί. Το συμπέρασμα «Ω! είπον, η μητέρα μου δεν με αγαπά και 
δεν με θέλει!» (που θα ανατραπεί παρακάτω) καλό είναι να συ-
ζητηθεί από την άποψη της διττής ώριμης και παιδικής εστία-
σης, για να διαφανεί το παιχνίδι της απόκρυψης που χαρακτη-
ρίζει όλη την οργάνωση του έργου7. Η μητρική προσευχή έχει, 
επίσης, ενδιαφέρον ως προς την υπαινικτική πληροφορία για 
το αμάρτημα που υπαινίσσεται και ο τίτλος, καθώς και την τε-
χνική παρακράτησης της πληροφορίας, που δικαιώνει το συσχε-
τισμό της διηγηματογραφίας του Βιζυηνού με το «αστυνομικό» 
πρότυπο του Poe από τον Π. Μουλλά.8 Τέλος, ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει η μελέτη της «ιδιότυπης διγλωσσίας» του διηγήματος, 
που συναντάται στη διάσταση μεταξύ των ειρωνικών αφηγημα-
τικών σχολίων (για τα ποικίλα γιατροσόφια στα οποία είχε κα-
ταφύγει η απελπισμένη μητέρα) σε ακραιφνή καθαρεύουσα του 
πεπαιδευμένου αφηγητή και της απλούστερης γλώσσας που υι-
οθετείται από τον αφηγητή-παιδί (προκειμένου να αποτυπωθεί 
εναργέστερα η παιδική συνείδηση).

 
5η διδακτική ώρα
«Όταν επανείδον την μητέρα μου…άνθρωπος αγράμματος, 

ξύλον απελέκητον.» (σ.134-139)
Η ενότητα αυτή οριοθετείται με το θάνατο της Αννιώς, ο 

οποίος, αν και συγκινησιακά σημαίνων, υποφωτίζεται για να 
αναδείξει τα δύο κεντρικά πρόσωπα. Ζητείται από τους μαθη-
τές να μελετήσουν το κάθε πρόσωπο χωριστά, αλλά και την με-
ταξύ τους σχέση όπως διαγράφεται στις σελίδες αυτές. Βοήθεια 
για την προσέγγιση αυτή μπορεί να προσφέρει ο εντοπισμός και 
σχολιασμός βασικών αναχρονιών της εν λόγω ενότητας. Έτσι, 

7. Στο τέλος του διηγήματος, όταν η μητέρα έχει ήδη εξομολογηθεί την αλή-
θεια στο γιο της, αίρεται η αρχική αντίληψη του παιδιού για την έλλειψη της 
μητρικής αγάπης.
8. Μουλλάς Παναγιώτης (επιμ.), Νεοελληνικά διηγήματα, Γ.Μ. Βιζυηνός, Αθή-
να, Εστία, 1994, σ. 86 (εισαγωγή).
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μπορούν να μελετηθούν οι αναλήψεις που αναδεικνύουν άγνω-
στες πτυχές της μητέρας: η ανάληψη για τη σύνθεση του μοι-
ρολογιού του πατέρα αποκαλύπτει τη σπαρακτική για τη γυ-
ναίκα απουσία του και, κατ’ επέκταση, την ανάγκη της παρου-
σίας του, όπως, άλλωστε, φαίνεται στην τελετουργική σκηνή 
της επίκλησης προς αυτόν. Η ανάληψη η σχετική με το σκεύ-
ος του νερού επιβεβαιώνει εκ νέου την «μυστικήν ευδαιμονίαν» 
της πνευματικής επαφής με το θανόντα. Η ανάληψη περί του 
συζυγικού πένθους υπογραμμίζει αντιστικτικά την κατάρρευση 
κατά το μητρικό πένθος. 

Η ανάληψη που αποκαλύπτει τη δεινή οικονομική κατάστα-
ση στην οποία είχε, στο μεταξύ, περιέλθει η οικογένεια εισάγει 
το πορτρέτο μιας δυναμικής και μαχητικής γυναίκας, η οποία 
αναλαμβάνει αίφνης την ανόρθωση του σπιτικού της. «Η πλα-
στικότητα των χαρακτήρων» που επισημαίνεται στο εισαγωγικό 
σημείωμα του κειμένου μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συζή-
τησης. Αλλά και ο ρόλος της πρόληψης μετά την προσευχή-εκ-
δίκηση του αφηγητή στη φράση του «Δεν ησθανόμην ο ανόητος 
ότι τοιουτοτρόπως εκορύφωνα την απελπισίαν της!» προαναγ-
γέλλει, λόγω του αναδρομικού χαρακτήρα της αφήγησης, την 
αποκάλυψη που επιφυλάσσει ο αφηγητής για τις επόμενες σε-
λίδες, ενώ αποτελεί ταυτοχρόνως και παράληψη (δηλαδή προ-
σθήκη πληροφορίας) που εγείρει συζήτηση για τη σχέση μάνας-
παιδιού ή, καλύτερα, σιωπής και παραπόνου. Καλό θα ήταν να 
συζητηθεί ο ρόλος των εξωγλωσσικών και παραγλωσσικών στοι-
χείων του διαλόγου που αφ’ ενός αποδίδουν τον ψυχισμό του 
αφηγητή και αφ’ ετέρου προδίδουν τη θεατρικότητα της γρα-
φής του Βιζυηνού, η οποία ενισχύεται από τη φυσική γλώσσα 
των διαλόγων και από τη λειτουργική περιγραφή του σκηνικού 
χώρου. Τέλος, ο αναφερόμενος λόγος της «γειτονίας» μέσα από 
τα σχόλια των γυναικών της γειτονιάς για το βαρύτατο πένθος 
της μητέρας μετά την απώλεια της Αννιώς όχι μόνον ενισχύ-
ει τη θεατρικότητα του κειμένου, αλλά και γίνεται ο λόγος του 
χορού μιας αρχαίας τραγωδίας: ο αναγνώστης βλέπει τη μητέ-
ρα από την οπτική του μέσου ανθρώπου κι οι σπαραξικάρδιοι 
θρήνοι της ιχνογραφούν την εικόνα μιας μαινόμενης τραγικής 
ηρωίδας, είναι καθ’ υπερβολήν.
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6η διδακτική ώρα
«Αι οικονομικαί μας δυσχέρειαι εκορυφώθησαν… Ας έχη την 

ευχή μου!» (σ. 139-144)
Αξιοσημείωτη είναι στην ενότητα αυτή η ανισοχρονία μετα-

ξύ αφήγησης και ιστορίας. Τα γεγονότα των δύο υιοθεσιών δι-
αδραματίζονται «επί πολλά έτη», ενώ η αφήγηση τα συστέλλει 
σε μικρή έκταση, εμπεριέχει αφηγηματικά κενά και παραλεί-
ψεις («εγώ έλειπον μακράν…μέλος της οικογενείας μας»). Ζη-
τείται από τους μαθητές να αιτιολογήσουν αυτή την αφηγημα-
τική επιλογή που μπορεί να αποδοθεί είτε στην ήσσονα σημα-
σία που έχουν οι υιοθεσίες για την ανάδειξη της σχέσης αφηγη-
τή-μητέρας είτε στη «μακρά απουσία» του πρώτου «εις τα ξέ-
να», που εξ ανάγκης περιορίζει την προοπτική του. Απ’ εναντί-
ας, ο χρόνος διαστέλλεται με την ανάληψη της σκηνής του χει-
μάρρου, όπου αναδεικνύεται το μορφοείδωλο της αιώνιας αυ-
τοθυσιαζόμενης μητέρας κι αποκαθίσταται η σχέση της με το 
Γιωργή (είναι η πρώτη φορά που κατονομάζεται ως «Γιωργής 
μου» από τη μητέρα, μεταστροφή δηλωτική, ενδεχομένως, της 
μεταστροφής στη σχέση των δύο). Στην κομβική αυτή σκηνή 
του έργου και, συγκεκριμένα, ανάμεσα στην αναπαράσταση του 
επεισοδίου και στο διάλογο μητέρας και γιού, εντυπωσιακή εί-
ναι η χρήση της παράληψης μέσω του αφηγηματικού σχολίου 
(«Πώς δεν έγινα αιτία να πνιγή… ως αντάλλαγμα αντί της θυ-
γατρός της»), που επικυρώνει την αποκατάσταση του πληγωμέ-
νου παιδικού ψυχισμού, αλλά και αντιστρέφει το στοιχείο της 
ενοχής: για την ώριμη αφηγηματική συνείδηση απενοχοποιεί-
ται η μητέρα, αλλά ενοχοποιείται ο γιός. Εξάλλου, στην κατεύ-
θυνση αυτή μπορούν να μελετηθούν οι επιλεκτικές λεπτομέρει-
ες κατά την περιγραφή των αντικειμενικών δυσκολιών στη δι-
άρκεια του επεισοδίου ( ο αφόρητος καύσωνας, η ραγδαιότατη 
βροχή, η υπερβολική ζέστη, ο ορμητικός πλημμυρισμένος χεί-
μαρρος), αντιστικτικές παραλήψεις σε σχέση με την προηγού-
μενη, δηλωτικές, επίσης, της ανάγκης για επιβεβαίωση της μη-
τρικής αγάπης. Απαραίτητη για τη μελέτη της παιδικής ενο-
χής είναι εδώ η ανάκληση ενός ανάλογου αφηγηματικού σχολί-
ου κατά την τελετή ανακαλέματος του πατέρα. («Δεν ησθανό-
μην ο ανόητος ότι τοιουτοτρόπως εκορύφωνα την απελπισίαν 
της! Πιστεύω να μ’ εσυγχώρησεν. Ήμην πολύ μικρός τότε, και 
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δεν ηδυνάμην να εννοήσω την καρδίαν της.») Αλλά και η πρό-
ληψη που εντοπίζεται εύκολα στην ίδια ενότητα την ίδια ενο-
χικότητα αναδεικνύει («Δεν ήξευρον ακόμη ότι δεκαετές παιδί-
ον… δι’ ης ήλπιζον να την ανακουφίσω»).

Ενδιαφέρουσα θα ήταν εδώ η συζήτηση για την εναλλα-
γή στην εστίαση στο τέλος της εξεταζόμενης ενότητας. Η με-
τάπτωση από την εσωτερική εστίαση στη μηδενική, προκειμέ-
νου να περιγραφεί η αγωνία της μητέρας για τον απόντα γιο, 
αντίκειται στην περιορισμένη γνώση του τελευταίου για γεγο-
νότα που δεν έζησε. Ωστόσο, η παντογνωσία που υιοθετείται αί-
ρει κάθε αμφιβολία για την ειλικρινή μητρική αγάπη , που δεί-
χνει να έχει την ανάγκη διαρκούς επιβεβαίωσης.

Τέλος, μπορούν να συζητηθούν κι εδώ τόσο η θεατρικότη-
τα της γραφής του Βιζυηνού στην αναπαράσταση της σκηνής 
της πρώτης υιοθεσίας με τη μορφή λαϊκού δρωμένου όσο και 
το στοιχείο της μητρικής «μανίας» με την εμμονή για υιοθεσί-
ες και τη συνακόλουθη ανοικτή σύγκρουση με τον οικογενεια-
κό περίγυρο.

 
7η διδακτική ώρα
«Ευτυχώς αι κακαί εκείναι ειδήσεις δεν ήσαν αληθείς…για 

να πάρω ένα παιδί καλόγνωμο και προκομμένο.» (σ. 145-151)
Η προετοιμασία της κομβικής σκηνής της μητρικής αποκά-

λυψης μπορεί εύκολα να μελετηθεί υπό το πρίσμα της τεχνι-
κής της επιβράδυνσης μέσω του διαλόγου μάνας-γιού που προ-
οδευτικά, θεατρικώ τω τρόπω, εκμαιεύει δόσεις κρυμμένης αλ-
λά υπονοούμενης, ως τώρα, αλήθειας.

Η τεχνική της εναλλαγής στην εστίαση είναι πρόσφορη να 
μελετηθεί εδώ, καθώς μεταφερόμαστε σε διαφορετικό και χρονι-
κό και αφηγηματικό επίπεδο. Έτσι, από το ενδοδιηγητικό επί-
πεδο μεταβαίνουμε σε μεταδιηγητικό επίπεδο, καθώς στην κύ-
ρια αφήγηση εγκιβωτίζεται η αφήγηση της μητέρας που ανα-
δρομικά μας μεταθέτει στο χρόνο διάπραξης της ακούσιας βρε-
φοκτονίας, αποκαλύπτοντας με εσωτερική εστίαση την αληθι-
νή αιτία της ακραίας, ως τώρα, συμπεριφοράς της. Ο ευθύς λό-
γος της έχει απολογητικό χαρακτήρα, πληροφορία που προεξαγ-
γελτικά παρέχεται από το αφηγηματικό σχόλιο «ως κατάδικος». 
Η μητέρα φαίνεται το ίδιο «απόλυτη, πρωτεϊκή και στις ενοχές 
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της».9 Ταπεινωμένη αφηγείται το αμάρτημά της στο παιδί της 
συνταυτίζοντας τον ακούσιο φόνο με το έγκλημα, διαδηλώνει 
την ανάγκη της για εξιλέωση μέσω της αυτοτιμωρίας και διδά-
σκει πως «ουδέποτε ο άνθρωπος γλιτώνει από το τραύμα των 
λαθών του, εκούσιων και μη».10 Ωστόσο, παρά την πρόταξη του 
μητρικού δράματος στην εν λόγω αφήγηση, δεν εγκαταλείπεται 
η υπενθύμιση του «αληθινού δράματος», που είναι «η στέρη-
ση της μητρικής στοργής» και που «μένει ουσιαστικά αθεράπευ-
το».11 Έτσι, αποκαλύπτεται σκληρά ότι η γέννηση του Γιωργή 
«δεν ημέρεψε» τη μητρική καρδιά κι ο γιος παρέμενε «το αδικη-
μένο» του πατέρα, βίαια και πρόωρα απογαλακτισμένο, να γί-
νεται «του θανατά από τη ζούλια» του. Τα «ψυχολογικά τραύ-
ματα απωθούνται στο υποσυνείδητο και καλύπτονται από τη 
σιωπή, αποσιωπούνται».12 Από την άλλη πλευρά, η μεταβλητή 
εστίαση, η εναλλαγή, δηλαδή, στην εστίαση κι η αφήγηση της 
ιστορίας από τη σκοπιά της μητέρας αποκαλύπτει την υποκει-
μενικότητα και την περιορισμένη οπτική της εστίασης του αφη-
γητή. Η παραμόρφωση της αλήθειας και η παρεξήγηση της συ-
μπεριφοράς της μητέρας του αποκαλύπτεται με την υιοθέτη-
ση της νέας εστίασης κι η αλήθεια φαίνεται να αποκαθίσταται. 
Η στερητική, απαγορευτική και απειλητική φιγούρα της μητέ-
ρας αντικαθίσταται από αυτήν του απελπισμένου ανθρώπου.13 

 
8η διδακτική ώρα
«Όχι, όχι, μητέρα!... οι οφθαλμοί της επληρώθησαν δακρύων 

και εγώ εσιώπησα.» (σ. 151-153).
Η δεύτερη εξομολόγηση προς τον Πατριάρχη μπορεί να συ-

9. Κρανιδιώτης Παντελής, Βιζυηνός, αυτοκαταγραφόμενος και ψυχολογών, ετε-
ρο-αναλυόμενος και μη, περ. Διαβάζω 278, Αθήνα, 1992, σ.60-61.
10. ό.π.
11. ό.π. σημ. 42, σ. 104 (εισαγωγή).
12. Αθανασοπούλου Αφροδίτη, Η παρουσίαση του «άλλου εαυτού» στο αυτο-
βιογραφικό αφήγημα. Παράλλαξη και αποσιώπηση στο «Αμάρτημα της μητρός 
μου» του Γ. Βιζυηνού, αναρτημένο στο Διαδίκτυο.
13. Κατά το Θ. Τζούλη, η αναφορά στο καλό μορφοείδωλο της μάνας, «ενι-
σχυμένο από το πραγματικό μητρικό πρόσωπο, είναι πιο πολύ απορροή ενοχής 
του αφηγητή, εξαιτίας των αρνητικών συναισθημάτων και των ενδοψυχικών 
συγκρούσεων, που τον συνέχουν». ( Τζούλης Θανάσης, Το μητρικό μορφοείδωλο 
στο έργο του Βιζυηνού, στο Ποίος ήτον ο Γεώργιος Βιζυηνός, Αθήνα, Τετράδια 
«Ευθύνης» 29, 1988, σ.87-120).
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ζητηθεί υπό δύο οπτικές: αυτήν του «αδύνατου της εξαγνίσε-
ως» κι αυτήν της λυτρωτικής απόπειρας του γιού προς τη μάνα, 
η οποία του παρέχει το «προνόμιο» και άχθος της αποκλειστι-
κότητας στην πληροφόρηση του αμαρτήματός της. Ο όρος «δυ-
στύχημα» του αφηγητή που αντικαθιστά το «αμάρτημα» κατά 
τη μητέρα, αποκαλύπτει την υική άφεση. Για το άλλο αμάρτη-
μα, όμως, ουδείς λόγος, παρά μόνο σιωπή. Η τεχνική της παρά-
λειψης αυτής μπορεί να εγκαινιάσει στο σημείο αυτό την επανα-
φορά στο όλον του έργου. Μπορεί να αναζητηθεί από τους μα-
θητές η συμπλήρωση όποιων κενών θεωρούν οι ίδιοι ότι αποσι-
ωπούν οι εκάστοτε αφηγηματικές επιλογές. Τους ζητείται να εξε-
τάσουν την αποτελεσματικότητα της διπλής αφήγησης ως προς 
την «αστυνομική» πλοκή του έργου, αλλά και να αποτιμήσουν 
την επικοινωνία των δύο αφηγηματικών φωνών (σύγκλιση ή 
παράλληλοι μονόλογοι;). Επιδιώκεται η αναδιήγηση της ιστο-
ρίας από άλλον αφηγητή και από άλλη οπτική γωνία, ώστε να 
αναδειχθεί η προοπτική της περιορισμένης εσωτερικής εστίασης. 
Προτείνεται η παράλληλη μελέτη των ποιημάτων του Βιζυηνού 
«Η μάνα» και «Το παιδί» προκειμένου να συσχετισθεί η διαφαι-
νόμενη σε αυτά σχέση μάνας-γιού με αυτήν που προσέλαβαν οι 
μαθητές από τη μελέτη του διηγήματος. Ζητούνται σταχυολο-
γημένα χωρία του κειμένου που να αναδεικνύουν τη σχέση ανά-
μεσα στο ευπρεπώς φέρεσθαι και φαίνεσθαι και στην πραγματι-
κή βούληση των προσώπων και, στη συνέχεια, ζητείται να αξι-
ολογηθεί η σημασία τους για τον ψυχισμό των προσώπων. Όλα 
τα παραπάνω μπορούν να διερευνηθούν υπό τη μορφή ομαδι-
κών εργασιών που ανατίθενται στους μαθητές. Τους προτείνε-
ται, επίσης, η μελέτη των κριτικών κειμένων του Παραρτήμα-
τος που βρίσκεται στις τελευταίες σελίδες του σχολικού εγχειρι-
δίου ως ενδεχόμενο υποστηρικτικό υλικό για τις εργασίες τους. 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
9η διδακτική ώρα
Διανέμονται στους μαθητές φωτοτυπημένες οι αρχικές ει-

κόνες-σημασίες, κατά τη φάση της πρώτης ανάγνωσης. Ελέγχε-
ται, στη συνέχεια, η σύμπτωση των τελικών τους εκτιμήσεων 
με τις αρχικές ή η πιθανή αναθεώρησή τους με τεκμηρίωση που 

Nesides_8 - 176 pages final2.indd   111Nesides_8 - 176 pages final2.indd   111 18/3/2012   8:59:53 πμ18/3/2012   8:59:53 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



112

αντλείται τόσο από τα αποτελέσματα των ερευνητικών τους ερ-
γασιών όσο και από τη δική τους πρόσληψη κι ερμηνεία.

Τέλος, η ανάκληση στοιχείων της ζωής του συγγραφέα μπο-
ρεί να δείξει πως κάποια από αυτά χρησιμοποιήθηκαν ως πρώτη 
ύλη για την κατασκευή της μυθοπλασίας, αλλά και ως βιωματι-
κό υλικό που επιτρέπει στους μαθητές μια λαογραφική προσέγ-
γιση του μικρόκοσμου της περιγραφόμενης θρακιώτικης κοινω-
νίας στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Στο σημείο αυτό η γνω-
στική υποδομή τους για την ανθρωπογεωγραφία του ηθογραφι-
κού διηγήματος αναδεικνύεται πολύτιμη. Η θρακιώτικη κοινω-
νία δεν τίθεται εδώ στο παρασκήνιο, αλλά στο προσκήνιο του 
έργου. Δεν αποτελεί απλώς σκηνογραφικό πλαίσιο, αλλά με τους 
ηθικούς της κώδικες υπαγορεύει εν πολλοίς και τη συμπεριφο-
ρά των προσώπων, όπως έχει, ενδεχομένως, αναδειχθεί από την 
τελευταία προτεινόμενη εργασία που αναφέρθηκε παραπάνω.

 

ΕΝ ΠΑΡΟΔΩ
Προκειμένου να ελεγχθεί το αποτέλεσμα της παραπάνω δι-

δακτικής πρότασης, ζητήθηκε από τους μαθητές, τρεις περίπου 
μήνες μετά το πέρας της διδασκαλίας του εξεταζόμενου διη-
γήματος, να σημειώσουν όσο πιο σύντομα μπορούν, την εικό-
να που ανακαλούν αυθόρμητα από το κείμενο το οποίο έχουν 
διδαχθεί14. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν (και που για λό-
γους συντομίας δεν παρατίθενται εδώ, αλλά είναι στη διάθεση 
κάθε ενδιαφερόμενου), προκύπτει πως τα στοιχεία που θεωρή-
θηκαν σημαντικότερα από τους μαθητές είναι η ψυχογραφική 
γραφή του Βιζυηνού, η αστυνομική πλοκή του κειμένου, η δο-
μή και η αφηγηματική τεχνική του. Οι δημοφιλέστερες απα-
ντήσεις των μαθητών αφορούσαν το ψυχογραφικό ενδιαφέρον 
του κειμένου, αλλά και την «αστυνομική» πλοκή του, επιλογές 
δικαιολογημένες από τις κινηματογραφικές προσλαμβάνουσες 
των μαθητών (ταινίες πλοκής) και το ενδιαφέρον της εφηβείας 
για τις περιπέτειες της ψυχής. Το αφηγηματικό ενδιαφέρον του 

14. Η έρευνα διενεργήθηκε από τη γράφουσα, η οποία και δίδαξε το παραπάνω 
κείμενο βάσει της διδακτικής πρότασης που έχει παρουσιαστεί, στις 11-1-2010, 
στο δεύτερο τμήμα της Θεωρητικής Κατεύθυνσης του 3ου Γενικού Λυκείου Κο-
μοτηνής, σε σύνολο 22 μαθητών.
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διηγήματος δε μονοπώλησε, τελικώς, την πρόσληψη του κειμέ-
νου, αλλά θεωρήθηκε ως μία από τις κύριες αρετές του. Ενθαρ-
ρυντική για τη διδάσκουσα ήταν οι ποικιλία των απαντήσεων, 
η οποία αποδεικνύει, ενδεχομένως, την προσπάθεια που κατα-
βλήθηκε να αποφευχθεί η χειραγώγηση της προσληπτικότητας 
των μαθητών. 

Σε άλλη περίπτωση, η διδασκαλία του εν λόγω κειμένου επι-
σφραγίστηκε με την παρακολούθηση δια ζώσης της θεατρικής 
παράστασης «Μορφές από το έργο του Βιζυηνού», σε σκηνοθε-
σία Δήμου Αβδελιώδη και ερμηνεία Άννας Κοκκίνου, από το θέ-
ατρο Σφενδόνη. Όταν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, το διαδί-
κτυο αποδεικνύεται αρωγός στην αναζήτηση θεατρικών παρα-
στάσεων (ή στοιχείων για αυτές) βασιζόμενων σε κείμενα του 
Βιζυηνού (βλ. π.χ. ΚΘΒΕ με το ίδιο έργο, την τελευταία παρά-
σταση του Δ. Αβδελιώδη στο «Μόνον της ζωής του ταξείδιον», 
το καλοκαίρι του 2011 κ.ο.κ.). 
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δου, Gutenberg, Αθήνα 1997.

7. Αθανασοπούλου Αφροδίτη, Η παρουσίαση του «άλλου εαυ-
τού» στο αυτοβιογραφικό αφήγημα. Παράλλαξη και αποσιώπη-
ση στο «Αμάρτημα της μητρός μου» του Γ.Βιζυηνού , αναρτη-
μένο στο Διαδίκτυο (γραφή: Ιούν. 2006), υπό δημοσίευση στο 
φιλολογικό περιοδικό Νέα Εστία.

8. Βελουδής Γιώργος, Γραμματολογία Θεωρία Λογοτεχνίας, Πατά-
κης, Αθήνα 2006.
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9. Κάλφας Αντώνης, Ο μαθητής ως αναγνώστης. Λογοτεχνική θε-
ωρία και διδακτική πράξη στο σεμινάριο 18 — Θεωρία της 
λογοτεχνίας της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, Μεταίχμιο, 
Αθήνα 2002.

10. Κάλφας Αντώνης, Ο μαθητής ως αναγνώστης, Το Τραμ, Θεσ-
σαλονίκη 1998.

11. Κρανιδιώτης Παντελής, Βιζυηνός, αυτοκαταγραφόμενος και 
ψυχολογών, ετερο-αναλυόμενος και μη, περ. Διαβάζω 278, Αθή-
να 1992.

12. Μουλλάς Παναγιώτης (επιμ.), Νεοελληνικά διηγήματα, Εστία, 
Αθήνα 1994.

13. Παρίσης Νικήτας, Η διδασκαλία της λογοτεχνίας και η σύγ-
χρονη τεχνολογία: η υπέρβαση του διδακτικού συντηρητισμού 
και η τόλμη της πρωτοπορίας, αναρτημένο στο διαδίκτυο (κα-
λοκαίρι 2011) και δημοσιευμένο στο τεύχος 38 του περιοδικού 
Νέα Παιδεία.

14. Σαμαρά Ζωή, Οι προοπτικές του κειμένου, Κώδικας, Θεσσαλο-
νίκη 1987.

15. Τζούλης Θανάσης, Το μητρικό μορφοείδωλο στο έργο του Βι-
ζυηνού στο Ποίoς ήτον ο Γεώργιος Βιζυηνός, Τετράδια «Ευθύ-
νης» 29, Αθήνα 1988.
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Ελληνική λογοτεχνία, 
εθνική ταυτότητα και raison d'État 

Της Ευαγγελ ίας  Μουλά

Με την ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους, οι Έλ-
ληνες υποχρεώθηκαν σε μια νέα τάξη πραγμάτων που 
τους εξανάγκασε να απεμπολήσουν τόσο τις μακραίω-

νες παραδόσεις τους, όσο και τη ζωντανή τους γλώσσα, και να 
τα αντικαταστήσουν με δοτά υποκατάστατα και ιδεώδη, προ-
κατασκευασμένα in vitro, που εξυπηρετούσαν τις εθνικές και 
λοιπές σκοπιμότητες του πολιτικού παρόντος. Οι προτεραιότη-
τες που έθεσε η κυβέρνηση επιβλήθηκαν και υποστηρίχθηκαν 
από αυστηρούς και άκαμπτους μηχανισμούς ελέγχου, οι οποίοι 
δημιουργώντας ένα κανονιστικό και ρυθμιστικό δίκτυο οριο-
θετούσαν και διαμόρφωναν τόσο την καθημερινή ζωή όσο και 
την πολιτιστική παραγωγή. Στη λογοτεχνία η μετάβαση από τον 
ιδεολογικό αυθορμητισμό και τη φιλελεύθερη έκφραση στην 
επιβεβλημένη και εντεταλμένη ιδεολογία —raison d'État1— τέ-
θηκε σε εφαρμογή με δραματικό τρόπο. Η λογοτεχνία ως θεσμός 
έχει άρρηκτους δεσμούς με το έθνος, αντανακλά την κυρίαρ-
χη κουλτούρα και ιδεολογία και εξυπηρετεί τους υψηλόφρονες 
στόχους κάθε εθνικής κοινότητας. Οι ιδεατές αναπαραστάσεις- 
προβολές του έθνους που εγγράφονται σε κάθε περίοδο της λο-
γοτεχνικής παραγωγής, απηχούν τους ευσεβείς πόθους του λαού 
και μετατρέπονται σε εθνικά στερεότυπα2. Έτσι και η νεοελλη-

1. Vitti Mario, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα, Οδυσσέας,1978 
(1971), σελ. 179.
2.  Οικονόμου-Αγοραστού Ιωάννα, Εισαγωγή στη Συγκριτική Στερεοτυπολογίατων 
εθνικών χαρακτηριστικών στη λογοτεχνία, Θεσσαλονίκη, University Studio 
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νική λογοτεχνία, αντικατοπτρίζοντας τη σπασμωδική γέννηση 
του νεοσύστατου κράτους, μετατράπηκε σε όχημα της Μεγάλης 
Ιδέας, ενώ η πολιτική επιρροή των Φαναριωτών καθιέρωσε ως 
επίσημη γλώσσα την καθαρεύουσα. Οι εκπρόσωποι της συντή-
ρησης, ισχυρίστηκαν ότι η διάρρηξη της γλώσσας και η διάσπα-
σή της σε διαλέκτους συνιστούσε απειλή για την εθνική ενό-
τητα και συνηγορούσε υπέρ των κατηγοριών που διατύπωναν 
οι Ευρωπαίοι αναφορικά με «την παρακμή και την αποξένωση 
της Ελλάδας από τα αρχαία ελληνικά ιδεώδη»3 (βλ. Φαλμεράυ-
ερ 1984). Όμως, τα κείμενα των καθαρολόγων4 δεν κατάφεραν 
να νοηθούν ως ζωντανό πολιτιστικό κεφάλαιο διότι απουσία-
ζαν οι κοινωνικές συνθήκες-υποδοχείς για τη λειτουργία τους.
Η προτεραιότητα που δόθηκε στην αρχαία ελληνική γλώσσα 
και την ομόλογή της λογοτεχνία5 —με όλες τις παρεπόμενες 
επιπλοκές αυτής της κατάστασης στο γλωσσικό μας ζήτημα—, 
αντανακλούν την εναγώνια προσπάθεια των σύγχρονων Ελλή-
νων για την αντιμετώπιση των μομφών των Ευρωπαίων περί 

Press, 1992, σσ.18-19.
3. Fallmerayer, Jakob Philipp. 1984. Περί της καταγωγής των σημερινών 
Ελλήνων. Μτφρ. K. Ρωμανός. Αθήνα: Νεφέλη. (1835. Geschichte der 
Halbinsel Morea während des Mittelalters): “Das Geschlecht der 
Hellenen ist in Europa ausgerottet. Schönheit der Körper, Sonnenfl ug 
des Geistes, Ebenmaß und Einfalt der Sitte, Kunst, Rennbahn, Stadt, 
Dorf, Säulenpracht und Tempel, ja sogar der Name ist von der Oberfl äche 
des griechischen Kontinents verschwunden. . . . auch nicht ein Tropfen 
echten und ungemischten Hellenenblutes in den Adern der christlichen 
Bevölkerung des heutigen Griechenlands fl ießet”: in T. Leeb. 1996. Jakob 
Philipp Fallmerayer: Publizist und Politiker zwischen Revolution und 
Reaktion. Munich: 55.
4. Την περίοδο ανάμεσα στα 1880 και 1917 ανάτειλε μαχητικά το κίνημα του 
δημοτικισμού, που προσπάθησε να επιβάλλει τη δημοτική ως επίσημη γλώσσα 
της λογοτεχνίας, της εκπαίδευσης και του κράτους. Εντούτοις η καθαρεύουσα 
παρέμεινε η επίσημη αναγνωρισμένη γλώσσα έως τη δεκαετία του 70 αναγκά-
ζοντας τον ελληνικό λαό να παραπαίει οριακά και επικίνδυνα ανάμεσα σε 
δύο ιδιώματα Alexiou, Margaret. 1982. “Diglossia in Greece”, in Standard 
Languages. Spoken and Written. Ed. Haas W., 156-175. Manchester: 
Manchester University Press.
5. Ο Κ. Παλαμάς δήλωνε ότι η μόνη λογοτεχνία που θα μπορούσε να θεωρηθεί 
εθνική ήταν η αρχαία ελληνική, που εξελίχθηκε αβίαστα ως προϊόν εγχώριο και 
ως το άνθος της εθνικής ζωής. Παλαμάς Κωστής, «Η φαντασία και η Πατρίς», 
Άπαντα, τ. Β΄, σελ. 349. (Συγκεκριμένα αναγνωρίζει ως εθνικές λογοτεχνίες γε-
νικότερα μόνο την αρχαία ελληνική και τη σύγχρονη ευρωπαϊκή).

Nesides_8 - 176 pages final2.indd   116Nesides_8 - 176 pages final2.indd   116 18/3/2012   8:59:53 πμ18/3/2012   8:59:53 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



117

Νησίδες 8 | Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α :  Η  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α  Σ Τ Ο  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο

έλλειψης πολιτισμού και κουλτούρας στους νεότερους Έλληνες. 
Αυτός υπήρξε ο κρισιμότερος παράγοντας, που υπονόμευσε και 
ανέστειλε α) τη διαμόρφωση και διάδοση μιας κοινής γλώσσας 
που θα μετατρεπόταν δομή αίσθησης6 στο λαό και β) την ανά-
πτυξη και ευδοκίμηση της σύγχρονης λογοτεχνικής δημιουργίας.
Από την άλλη, ο εθνοκεντρικός προσανατολισμός των κριτι-
κών στα χνάρια των πολιτικών επιταγών επικύρωνε μόνο μι-
μητικούς τρόπους γραφής με μια εμμονή στην αναζήτηση της 
εθνοτικής καταγωγής του λογοτεχνικού σημείου7. Αυτό οδήγη-
σε στην απόλυτα ιδεατή-ρομαντική κατασκευή της σύγχρονης 
Ελλάδας, της οποίας η υποτιθέμενη πολιτιστική καθαρότητα 
βασιζόταν στις έννοιες του έθνους, της παράδοσης και της 
λογοτεχνίας. Η ολοκληρωτική στρατηγική που εφαρμόστηκε, 
η αναζήτηση της συνέχειας, των απαρχών και των μεγάλων 
αφηγήσεων αναγόταν στην ανάγκη του σύγχρονου Έλληνα για 
την ομογενοποίηση των διαφορών εντός της εδαφικής και της 
συμβολικής του επικράτειας, ώστε να ενορχηστρώσει την απα-
ραίτητη ιδεολογική συναίνεση8. Η καθαρολογία προσπάθησε να 
κατηχήσει το έθνος στις αξίες της.  

Σε κάθε περίπτωση, το απλό γεγονός της ενοποίησης, κω-
δικοποίησης και, τέλος, της δια της διοίκησης επιβολής μιας 
επίσημης γλώσσας από μόνο του εξυπηρετεί και ενισχύει τις 
κοινωνικές ανισότητες. Αυτό διότι η απόκτηση γλωσσικών δε-
ξιοτήτων που υπερβαίνουν το επίπεδο των αναγκών της κα-
θημερινής επικοινωνίας συνήθως μονοπωλείται από ένα πε-
ριορισμένο μέρος του λαού. Όπως αναφέρει και ο Bennet  
για τις αντίστοιχες εξελίξεις στην αγγλική εκπαίδευση:
«Η ελίτ των σχολείων που απευθυνόταν στα παιδιά της αστι-
κής τάξης προσπαθούσε να ενσταλάξει την ιδέα της υπεροχής 
διά της γλώσσας μέσα από την προνομιακή μεταχείριση που το 
σύστημα επεφύλασσε στα λογοτεχνικά κείμενα, στο πλαίσιο της 

6. Williams, Raymond. 1977. Marxism and Literature. Oxford: Oxford 
University Press, σελ. 132.
7. Lambropoulos, Vassilis. 1988. Literature as National Institution: Studies 
in the Politics of Modern Greek Criticism. Princeton: Princeton University 
Press, σελ. 20. 
8. Jusdanis, Gregory. 1991. Belated Modernity and Aesthetic Culture, 
Inventing National Literature. Minneapolis. Oxford: University of 
Minnesota Press, introduction: xi. 
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μελέτης της συγκριτικής γραμματικής. Ο στόχος ήταν να δώσει 
κοινωνικό προβάδισμα στη χρήση εκείνη της γλώσσας που υπε-
ρέβαινε τις απαιτήσεις της απλής επικοινωνιακής πρακτικής»
Οι προσπάθειες των Ελλήνων λογίων να συνθέσουν ιστορίες 
της Εθνικής Λογοτεχνίας, συνάδουν με την κατάσταση που 
περιγράφηκε. Οι Ιστορίες κάθε εθνικής λογοτεχνίας δεν είναι 
ποτέ σαφείς πανοραμικές επισκοπήσεις, οι οποίες περιγράφουν 
την εξελικτική ανάπτυξη του πεδίου, αλλά εμβαπτισμένες στη 
λογοτεχνική παράδοση παρέχουν μια μόνο από τις δυνατές εκ-
δοχές της, μέσα από μια συγκεκριμένη και πολιτιστικά προσδι-
ορισμένη οπτική γωνία9. 

Κι ενώ συγκεκριμένες πολιτιστικές ελίτ προωθούσαν μια αυ-
τόνομη λογοτεχνία που περιελάμβανε κείμενα μυθοπλασίας, η 
πλειονότητα συνέχισε να αντιλαμβάνεται τη λογοτεχνική γρα-
φή με μη αισθητικό τρόπο. Η έλλειψη ομοφωνίας ως προς τη 
λέξη που θα εκπροσωπούσε τη λογοτεχνία (φιλολογία, γραμμα-
τολογία, γραμματεία, λογοτεχνία) και η εναλλαξιμότητα αυτών 
των όρων είναι ενδεικτική του προβλήματος10. Η πρώτη εν-
συνείδητη ιστορική καταγραφή της νεοελληνικής λογοτεχνίας 
που περιοριζόταν σε κείμενα μυθοπλασίας ήταν η Ιστορία της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Ηλία Βουτιερίδη (1924-1927), 
ο οποίος εισήγαγε τη σύγχρονη έννοια της λογοτεχνίας11. Αλλά 
ακόμη και μέσα στο κίνημα των δημοτικιστών δεν υπήρχε συ-
ναίνεση. 

Το περικλείον όλες τις αντιτιθέμενες τάσεις ζητούμενο ήταν 
σε κάθε περίπτωση η ιδανική εικόνα του εθνικού εαυτού όπως 
εκδιπλωνόταν στη διαδοχή των κειμένων μέσα από μια Ιστορία 
της ελληνικής λογοτεχνίας. Αυτό αποτελούσε το νήμα που συ-
νέδεε τη σύγχρονη Ελλάδα με τη μεγάλη αφήγηση12 του έθνους 
και ταυτόχρονα γινόταν ο καθρέφτης που αντανακλούσε την 
πεμπτουσία του.

9. Λαμπρόπουλος 1988, σελ. 24
10. Jusdanis 1991, σσ.119-121
11. Jusdanis 1991, σσ.110-113.
12. Lyotard, Jean-François, 1979, La Condition Postmoderne: Rapport sur 
le Savoir, Paris: Les Editions de Minuit, σελ. 7. (Οι μεγάλες αφηγήσεις είναι 
μεγάλης κλίμακας μεσσιανικές κοσμοθεωρίες και διακρίνονται κατά βάση στη 
θεωρητική αφήγηση της ανάπτυξης του πνεύματος και στην πρακτική αφήγη-
ση της χειραφέτησης του ανθρώπου).
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Η ελληνική λογοτεχνία ως θεσμοθετημένο γνωστικό πεδίο 
στα αναλυτικά προγράμματα

Το 1884, όταν η διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας 
θεσπίστηκε για πρώτη φορά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση13, ο 
όρος «Αναγνώσματα» που έφεραν τα σχολικά εγχειρίδια, ήταν 
προφανώς τόσο αόριστος, ευρύς και ασαφής, που επέτρεπε στα 
σχολικά βιβλία να συντίθενται από ποικίλα και συχνά άσχετα 
ως προς τη λογοτεχνία κείμενα14. Φυσικά, κάθε είδους προσπά-
θεια ανθολόγησης αποτελεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, μια 
σημειωτική οντότητα. Είναι μια δραστηριότητα που διαπνέεται 
από ιδεολογία και ορίζεται από λανθάνουσες πολιτικές, κοινω-
νικές, αισθητικές και παιδαγωγικές επιλογές, εξαιτίας του γεγο-
νότος και μόνο ότι ένα κείμενο επιλέγεται, εντάσσεται και επα-
νασυγκειμενοποιείται σε ένα νέο κατασκευασμένο περιβάλλον15.
Είναι επίσης αυτονόητο ότι τα σχολικά βιβλία καθορί-
ζουν και συνταγογραφούν τη διδακτική μεθοδολογία, αντη-
χούν τις παιδαγωγικές αντιλήψεις, τον ιστορικό και επι-
στημονικό λόγο της εποχής τους, ενώ την ίδια στιγμή υπο-
βάλλουν την πολιτική βούληση16. Η έκταση της σύνθεσης, 
η επιλογή των κειμένων, καθώς και ο τρόπος ταξινόμη-
σής τους είναι δείκτες της εκάστοτε διδακτικής προσέγγισης 
που προϋποθέτει μια συγκεκριμένη ιεραρχία της γνώσης17. 
Στην Ελλάδα το μείζον κριτήριο επιλογής των κειμένων ήταν 
η γλώσσα τους, δηλαδή η επίσημη και θεσμοθετημένη εκδοχή 

13. Κουλούρη Χριστίνα, Ιστορία και Γεωγραφία στα Ελληνικά Σχολεία (1834-
1914), Γνωστικό αντικείμενο και ιδεολογικές προεκτάσεις, Ιστορικό Αρχείο Ελ-
ληνικής Νεολαίας, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αθήνα, 1988, σελ.87.
14. Πλάκας Δημήτρης. 1984. Η νεοελληνική λογοτεχνία στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση, Διαβάζω, 86: 58-68 (60). 
15. Καλογήρου Τζίνα, Ανάμεσα στα αστέρια. Μεγάλοι συγγραφείς, μικροί ανα-
γνώστες εν Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκ-
παίδευση, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2005, σσ.111-130 (125)
16. Choppin, Alain. 1989. Le pouvoir et les livres scolaires aux XIXe siecle. 
Les commission d’ examen des livres elementaires et classiques 1802-
1875. Thèse de troisième cycle en histoire (dir. Antoine Prost). Paris : 
Université Paris I - Panthéon – Sorbonne, σσ.3-4.
17. Γιοβάννη- Σιαφάρη Ε. (2002), Εκπαιδευτική Πολιτική και Αρχαία Ελληνικά 
κατά την περίοδο της Συνταγματικής Μοναρχίας, (Αθήνα, ανέκδοτη διδακτο-
ρική διατριβή), σελ. 180.
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της ελληνικής18, η καθαρεύουσα19. Από τη θεσμοθέτηση της δι-
δασκαλίας της λογοτεχνίας μέχρι σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί 
δέκα σειρές σχολικών εγχειριδίων, τα οποία ήταν διαποτισμένα 
λιγότερο ή περισσότερο από την ίδια φιλοσοφία Τα σχολικά 
βιβλία ανέκαθεν συντάσσονταν και ελέγχονταν από τις αρμό-
διες αρχές, οι οποίες επέβαλλαν τη μοναδική τους επιλογή ως 
θέσφατο, χωρίς να επιτρέπουν την παραμικρή δυνατότητα για 
πρωτοβουλία και αυτοσχεδιασμό των εκπαιδευτικών. 

Μόνο κατά την περίοδο 1917-1929, κατά τη διάρκεια της 
διακυβέρνησης Βενιζέλου, παρατηρούμε μια αλλαγή στη στάση 
του κράτους σε σχέση με τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Επί-
σημη οδηγία επιδεχόταν τη χρήση διαφορετικών εγχειριδίων, 
γεγονός που δεν ήταν ασυσχέτιστο με την άνθηση του Δημο-
τικισμού (Varellas 2005, 58). Η Κυβέρνηση εισηγήθηκε ένα 
πιο ευέλικτο πλαίσιο κανόνων, όσον αφορά την επιλογή των 
κειμένων. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
συνιστούσε χαλαρά ότι τα κείμενα δεν έπρεπε να προσβάλλουν 
το ελληνικό ήθος ή τα εθνικά και θρησκευτικά ιδεώδη. Η ηπι-
ότητα της έκφρασης επέτρεπε στους ανθολόγους μια σχετικά 
μεγαλύτερη ελευθερία στην επιλογή των κειμένων. Κατά την 
ίδια περίοδο μείζονες αλλαγές στη δομή του εκπαιδευτικού συ-
στήματος εισήγαγαν τη διδασκαλία της λογοτεχνίας σε όλες τις 
τάξεις του Γυμνασίου, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή προοριζό-
ταν αποκλειστικά για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση20. Με τη 
δικτατορία του Μεταξά το 1936 και τον υποχρεωτικό νόμο 

18. Βαρμάζης Ν. Δ., Αρχαία Ελληνική γλώσσα και γραμματεία ως πρόβλημα 
της Νεοελληνικής εκπαίδευσης. Από την Αναγέννηση ως την καθιέρωση της 
Δημοτικής,(1976) Εκδ. Κυριακίδη, Θεσ/νίκη, 1992, σελ. 177./ Δημαράς Α., Η με-
ταρρύθμιση που δεν έγινε ,( Τεκμήρια Ιστορίας) τόμος Β΄( 1930-1967) , Ερμής, 
Αθήνα, 1990( 1973-74), μζ- μθ.
19. Τόγιας Βασίλης, Το μάθημα των Νέων ελληνικών στη μέση εκπαίδευση. 
Ιστορική αναδρομή (1833-1967), τόμος Α΄, Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο: Ίδρυμα Μανόλης Τριανταφυλλίδης, σσ.247-291.
20. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ήταν copy- paste του Βαυαρικού. Το 
ελληνικό σχολείο αντιστοιχούσε στο Lateinische Schule και το Γυμνάσιο στο 
Gymnasium. Για τους τύπους αυτών των σχολείων βλέπε: Butts, Freeman R. 
1947. A Cultural History of Education: Reassessing our Educational Tra-
ditions. N.Y .: McGraw-Hill : 430. ( η δομή είχε ωε εξής: 4ετές δημοτικό, 3ετές 
ελληνικό και 4ετές γυμνάσιο. Τα δύο τελευταία αντιστοιχούσαν στη σημερινή 
δευτεροβάθμια)

Nesides_8 - 176 pages final2.indd   120Nesides_8 - 176 pages final2.indd   120 18/3/2012   8:59:54 πμ18/3/2012   8:59:54 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



121

Νησίδες 8 | Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α :  Η  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α  Σ Τ Ο  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο

952/1937 που ίδρυσε τον ΟΕΣΒ (τον οργανισμό που ανέλαβε 
έκτοτε την έκδοση όλων των εκπαιδευτικών βιβλίων)21 οι κρα-
τικές παρεμβάσεις έγιναν πλέον απροκάλυπτες μέχρι τουλάχι-
στον τη μεταπολίτευση (1975). Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 
του ‘50, λόμπυ ισχυρών συντηρητικών-θρησκευτικών συμφε-
ρόντων κυριάρχησαν στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με 
σοβαρές επιπτώσεις στη διδασκαλία της λογοτεχνίας μέχρι και 
τη δεκαετία του ‘70. Για παράδειγμα τα σχολικά εγχειρίδια της 
ελληνικής λογοτεχνίας έβριθαν αυτή την περίοδο από μεταφρα-
σμένα κείμενα από την αρχαία ελληνική λογοτεχνία (Όμηρος 
και αρχαίοι τραγικοί), λες και δεν υπήρχαν επαρκή ή αξιοπρεπή 
λογοτεχνικά δείγματα από τη σύγχρονη ελληνική παραγωγή22.

Βασικοί στόχοι των αναλυτικών προγραμμάτων στη δια-
χρονία τους ήταν η ενίσχυση του εθνικού φρονήματος των 
μαθητών και η καλλιέργεια του ήθους23. Μόνο μετά την με-
ταπολίτευση, τα προγράμματα σπουδών εμπλουτίσθηκαν με 
περισσότερους και πιο ποικίλους στόχους, όπως η αισθητική, 
συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη των μαθητών. Απα-
ραβίαστο όμως κριτήριο για την επιλογή των κειμένων ήταν 
ο αποκλεισμός πνευματικών δημιουργών που ήταν εν ζωή. Ο 
κανόνας αυτός είχε ως συνέπεια την υποσκέλιση πολύ σημαντι-
κών συγγραφέων και ποιητών, όπως ο Καβάφης και ο Καρυω-
τάκης και ο εξοστρακισμός τους από την επίσημη εκπαίδευση24. 
Μια ριζική αλλαγή όσον αφορά τη φιλοσοφία του μαθήματος 
της λογοτεχνίας έλαβε χώρα μετά το 1977. Η ένατη σειρά των 
σχολικών βιβλίων (1977-1983), ήταν η πρώτη στην οποία συμ-
μετείχαν ως συντάκτες μάχιμοι εκπαιδευτικοί. Επιπλέον μόλις 

21. Καψάλης Αχ. – Χαραλάμπους Δ., Σχολικά εγχειρίδια. Θεσμική εξέλιξη και 
Σύγχρονη προβληματική, ιδ΄ έκδοση, Θεσσαλονίκη, Έκφραση,1992, σσ.86-88.
22. Κουμπάρου-Χανιώτη Χρυσάνθη, 2003, Τα σχολικά εγχειρίδια των Νεοελλη-
νικών Αναγνωσμάτων στη Μέση Εκπαίδευση και η ιδεολογία τους (1917-1977), 
διδακτορική διατριβή, Αθήνα, Ιδιωτική έκδοση, σελ.42,70,120,158
23. Γαραντούδης Ευριπίδης, 2005. Η διδασκαλία της λογοτεχνίας στη δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση. Θεωρία και πράξη, σε Γλώσσα και Λογοτεχνίας στην 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Κώστας Μπαλάσκας- Κώστας 
Αγγελάκος (επ.), Αθήνα: Μεταίχμιο, σσ. 21-33 (21) 
24. Σπανός Γεώργιος, 1999, Η γλώσσα ως προσδιοριστικός παράγοντας της διδα-
σκαλίας της λογοτεχνίας στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση , σε Γλώσσα 
και Εκπαίδευση (Αποστολίδου Β.- Χοντολίδου Ε. (επ.), Αθήνα: Τυπωθήτω, σσ. 
91-101 (96) 
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το 1983 ο όρος «Νεοελληνικά αναγνώσματα» αντικαταστάθηκε 
από τον όρο «Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας» και αυτό το 
ορόσημο σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή, καθώς καταβάλ-
λεται η πρώτη συστηματική προσπάθεια να γίνει το σχολικό 
αντικείμενο ελκυστικό τους μαθητές25.

Επιπλέον, το 1990 προτάθηκε για πρώτη φορά η συγκριτική 
μελέτη των λογοτεχνικών κειμένων η οποία υλοποιήθηκε μέσω 
του εγχειριδίου «Ανθολόγιο της σύγχρονης ευρωπαϊκής λογοτε-
χνίας»26. Το 1992 το Υπουργείο Παιδείας προσπάθησε να εισα-
γάγει και να θεσμοθετήσει το ζητούμενο των πολλαπλών συγ-
γραμμάτων, που θα προσέφερε στο δάσκαλο ποικιλία επιλογών. 
Αυτό αποδείχθηκε όμως αδύνατο, διότι ο Οργανισμός εκδόσεων 
διδακτικών βιβλίων δεν μπορούσε να υποστηρίξει οικονομικά 
το έργο27. Την ίδια στιγμή εκδόθηκαν δύο κάπως διαφορετικά 
από την επικρατούσα τάση εγχειρίδια, τα οποία είχαν αφομοιώ-
σει ορισμένες ενδιαφέρουσες απόψεις σχετικά με τη διδασκαλία 
της λογοτεχνίας. Το εγχειρίδιο που προοριζόταν για τους μαθη-
τές της γ΄ λυκείου της θεωρητικής κατεύθυνσης, εισήγαγε την 
καινοτομία της —δυνάμει— διδασκαλίας ενός ολόκληρου έργου 
αντί για την καθιερωμένη αποσπασματική μελέτη, ενώ το προα-
ναφερθέν ανθολόγιο Ευρωπαϊκής λογοτεχνίας για τους μαθητές 
της β΄ λυκείου (1998), διάνοιγε την προοπτική εξοικείωσης των 
ελλήνων μαθητών με την ευρωπαϊκή λογοτεχνική παραγωγή 
και τη διεύρυνση των οριζόντων τους. Εξίσου νεωτερισμό συ-
νιστά και η σχολική έκδοση της Ιστορίας της Νεοελληνικής 
λογοτεχνίας καθώς και το Λεξικό λογοτεχνικών όρων που μοι-
ράζονται έκτοτε στους μαθητές. Δυστυχώς όμως, η ελλιπής αξι-
οποίησή τους στην τάξη σχεδόν ακυρώνει τις δυνατότητές τους.
Το 2001 έγιναν μερικές ανεπαίσθητες αλλαγές στα εν χρήσει 
εγχειρίδια, ενώ το 2006 εκδόθηκε η τελευταία και μέχρι σήμερα 
σε χρήση σειρά.

Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό αυτής της σειράς 
ήταν ότι για πρώτη φορά καταβλήθηκε προσπάθεια να απευ-
θυνθεί στο νεανικό κοινό, με τη συμπερίληψη αυθεντικών 

25. Πλάκας 1984, σσ.58-59.
26. Μαρμαρινού Πολίτου Ελένη, 1990. Σύγκριση: ένας γόνιμος τρόπος 
διδασκαλίας της Λογοτεχνίας στο Λύκειο. Νέα Παιδεία, 53, 118-124 
27. Καψάλης και Χαραλάμπους 1995, σελ.93.
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κειμένων παιδικών λογοτεχνίας. Η μέχρι τότε αναφορά στην 
παιδική ή εφηβική ηλικία γινόταν μέσα από τον παραμορφω-
τικό φακό ενηλίκων αφηγητών σε αναδρομικές αφηγήσεις28.

Τα επικρατούντα επιστημολογικά μοντέλα 
και οι σχολικές παραμορφώσεις της ερμηνευτικής

Το 1962 ο Thomas Kuhn, στο έργο του Η δομή των επιστη-
μονικών επαναστάσεων υποστήριξε ότι τις περισσότερες φορές 
στην επιστημονική κοινότητα επικρατεί ένα συγκεκριμένο επι-
στημολογικό παράδειγμα, μια συναίνεση σχετικά με τις μεθό-
δους και τους σκοπούς. Από καιρό σε καιρό, όμως, συσσωρεύο-
νται νέα δεδομένα ή αντιφάσεις στο πλαίσιο του παραδείγματος 
μέχρις ότου αυτό αρχίζει να κλονίζεται. Σε αυτό το σημείο 
επέρχεται κρίση. Στη συνέχεια, ένα νέο μοντέλο εγκαθιδρύεται 
που διαμορφώνει μια νέα κανονικότητα.

Στο πεδίο των λογοτεχνικών σπουδών, αν και λαμβάνει 
χώρα ένας αδυσώπητος πόλεμος μεταξύ των θεωριών που μάχο-
νται και διαγκωνίζονται για την πρωτοκαθεδρία, ισχύει εντέλει 
αυτό που υποστήριξε κάποτε ο I.A. Richards, στην Πρακτική 
κριτική29, ότι δηλαδή πρόκειται για ένα πεδίο, «που μοιάζει 
με εργαστήριο in vitro, αφού οι επιπτώσεις των θεωρητικών 
αντεγκλήσεων στην εφαρμοσμένη πρακτική της λογοτεχνικής 
διδασκαλίας είναι ασήμαντες». Πραγματικά, δεν υπάρχει άλλη 
ανθρώπινη δραστηριότητα όπως η λογοτεχνία στην ελληνική 
εκπαίδευση, στην οποία η θεωρία να παίζει τόσο μικρό ρόλο 
στην πράξη. Η θεωρία υπήρξε εξάλλου πάντα εξόριστη από το 
χώρο της ελληνικής κριτικής και σε σταθερά ανταγωνιστική 
σχέση με την εμπειρική προσέγγιση και την αυθαιρεσία των 
κριτικών30. Η ελληνική λογοτεχνική κριτική ακολούθησε τρία 

28. Πάτσιου Βίκυ, 1999, Χρήσεις και όρια της παιδικής λογοτεχνίας, σε Λογοτε-
χνία και Εκπαίδευση, Αποστολίδου Β.- Χοντολίδου Ε. (επ.), Αθήνα Τυπωθήτω: 
σσ.285-294 (292). 
29. Richards I. A., Practical Criticism (1929) reprinted in London 1964. H 
φράση αναφέρεται σε G.. Douglas Atkins, Laura Morrow (eds.) Contemporary 
Literary Theory., 1989. Amherst M. A.: University of Massachusetts Press: 
1.
30. Λαμπρόπουλος Βασίλης, 2008, (Αν) μια είναι η ουσία δεν υπάρχει θεωρία, 
σε Λογοτεχνία, Θεωρία, Αριστερά, Αθήνα, Το πέρασμα, σσ. 219-224.
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μείζονα παραδείγματα τα οποία συντάσσονται κάτω από το 
επιστεγάζον ουμανιστικό μοντέλο: 

Πρώτον, το λυρικό ιμπρεσιονισμό που πήγαζε από τη ρομα-
ντική αισθητική και την αντίληψη περί χαρισματικής προσω-
πικότητας του συγγραφέα, προσέγγιση καθαρά αντιεπιστημονι-
κή που στηριζόταν σε ηθικά κριτήρια αξιολόγησης. Δεύτερον, 
τον πολιτικό ρεαλισμό, σύμφωνα με τον οποίο το έργο τέχνης 
αντιμετωπίζεται ως η καλλιτεχνική πραγμάτωση ιδιαίτερων 
ιστορικών δυνάμεων και κοινωνικών τάσεων και κρίνεται με 
εξω-λογοτεχνικά κριτήρια. Τρίτον, το συμβολιστικό φορμαλι-
σμό, που αντιμετωπίζει το έργο τέχνης ως αυτόνομη και αυτε-
ξούσια οντότητα, επικεντρώνεται στη μορφή και εγκαθιδρύει 
μια σχεδόν ποσοτική προσέγγιση της λογοτεχνίας. Όλα αυτά 
τα επιστημολογικά παραδείγματα στηρίζονται σε συμβατικές 
παραδοχές, που οι σύγχρονες θεωρίες λογοτεχνίας απορρίπτουν, 
μεταξύ των οποίων είναι: 

Η διαφάνεια της γλώσσας, η παντοδυναμία του κειμένου, η 
ιδιοφυΐα του συγγραφέα, η αυθεντία της κριτικής, ο αποκλει-
σμός του παράγοντα φύλου και τάξης από τη διαδικασία της 
δημιουργίας ή της πρόσληψης και η υπεροχή του λογοτεχνικού 
κανόνα31.

Οι εσφαλμένες απόψεις ή παρανοήσεις, που προήλθαν από 
τις παραπάνω παραδοχές και καθόρισαν την διδακτική προσέγ-
γιση της λογοτεχνίας, ήταν οι ακόλουθες:
• Η ψευδαίσθηση της εξωτερικής αναφοράς32, με άλλα λόγια 

η πεποίθηση ότι η λογοτεχνία αντανακλά τον πραγματι-
κό κόσμο. Αυτό οδηγεί στο λανθασμένο συμπέρασμα ότι 
η λογοτεχνία μπορεί να αποτελέσει πρότυπη πηγή ηθικής 
διαπαιδαγώγησης και εξ ου αξιολογεί τα έργα με κριτήρια 
δεοντολογίας ή αληθοφάνειας. 

• Η πεποίθηση ότι μέσα από τη λογοτεχνία μας προσεγγίζου-
με το παρελθόν και αποκτούμε γενικές γνώσεις για τον πο-
λιτισμό, θέση που υποβαθμίζει τη λογοτεχνία σε χρηστικό 
εργαλείο και μέσο προς επίτευξη σκοπού.

• Η ιδέα ότι η λογοτεχνία έχει μια εγγενή δι-ιστορική και 

31. Λαμπρόπουλος, 1988, σσ.222-223.
32. Φρυδάκη Ευαγγελία, 2005, Η θεωρία της λογοτεχνίας στην πράξη της διδα-
σκαλίας, Αθήνα, Κριτική, σελ.70.
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υπερχρονική αισθητική αξία, η οποία αποδεικνύεται μέσα 
από τη μακροημέρευση του λογοτεχνικού κανόνα33. 

• Η παρανόηση ότι η διδασκαλία της λογοτεχνίας πρέπει να 
βασίζεται στη μετάδοση συγκεκριμένων πληροφοριών σχε-
τικά με το συγγραφέα, την εποχή του, τις επιρροές που 
διαμόρφωσαν το στυλ του, τα κυρίαρχα καλλιτεχνικά ρεύ-
ματα, τις τεχνικές του, ή το περιεχόμενο του έργου του.

• Η βαθιά ριζωμένη αντίληψη για την ύπαρξη ενός 
προ-καθορισμένου και εγγεγραμμένου στο κείμενο νοήμα-
τος, στο οποίο εκδηλώνεται η προθετικότητα του συγγρα-
φέα και το οποίο οι μαθητές οφείλουν να ανακαλύψουν, με 
σχολαστική και συστηματική προσπάθεια34.

Θεωρητικές προϋποθέσεις 
για ένα νέο μοντέλο διδασκαλίας

Οι πλέον πρόσφατες επιστημονικές προσεγγίσεις στη λογο-
τεχνία παύουν να ορίζουν το λογοτεχνικό λόγο ως μια εξειδι-
κευμένη κατηγορία της γλώσσας (δηλαδή ως λόγο αυτοτελή, 
αισθητικά δικαιωμένο, με λανθάνοντα μηνύματα και εκφραστή 
πανανθρώπινων αξιών) σε αντιδιαστολή με τον επικοινωνια-
κό (δηλαδή μια πραγματιστικά προσανατολισμένη επικοινωνία, 
που διακρίνεται από διαφάνεια προθέσεων και καταστασιακό-
τητα). Η ανατρεπτική-ανανεωμένη αυτή θεώρηση έλκει την 
καταγωγή της από τη θέση του Σωσσύρ ότι στη γλώσσα δεν 
υπάρχουν θετικοί όροι παρά μόνο διαφορές, ενώ η αποδόμη-
ση επιχείρησε περαιτέρω να αποδείξει τον τρόπο που το νόη-
μα παράγεται μέσα από τον εντοπισμό των ιχνών του «ενός» 
μέσα στο «άλλο». Η Derrida-ινή έννοια της διαφοράς35 αλλά 
και η διευρυμένη αντίληψη της κειμενικότητας των Barthes 

33. Guillory, John. 1993. Cultural Capital: The Problem of Literary Canon 
Formation. Chicago: University of Chicago Press: 45-46 /Ο Guillory παρα-
τηρεί ότι ο λογοτεχνικός κανόνας και δη οι γλωσσικές νόρμες που υποστηρίζει, 
υπήρξαν ανέκαθεν μια μορφή πολιτιστικού κεφαλαίου που διέκρινε τις ανώτε-
ρες τάξεις και κυρίως τη μεγαλοαστική.
34. Φρυδάκη, 2005, σελ. 190.
35. Derrida Jacques, The Law of Genre, Critical Inquiry, 7.1, 1980 (H αφή-
γηση θεωρείται από τον Ντεριντά ως μια τεχνητή κατασκευή που επιβάλλει 
χρονικότητα σε μια ατελείωτη αλυσίδα σημαινόντων).
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και Kristeva36 επέφεραν ριζικές αλλαγές στον τρόπο πρόσλη-
ψης της λογοτεχνίας και έγιναν προάγγελοι διαφοροποιημένων 
ερμηνευτικών προσεγγίσεων και αποκεντρωμένων διδακτικών 
πρακτικών.

Σήμερα πιστεύεται ότι η λογοτεχνία δεν είναι στην πραγμα-
τικότητα παρά μια σειρά από πολιτιστικά και ιστορικά προσ-
διορισμένες συμβάσεις ανάγνωσης κειμένων που θεσμοθετούν 
και κωδικοποιούν τα ισχύοντα παραδείγματα του συστήματος, 
ορίζοντας τον εκάστοτε κανόνα37.

Όπως το θέτει ο Eagleton: «Η αλήθεια είναι ότι αντιλαμ-
βανόμαστε πάντα ένα λογοτεχνικό έργο, σε κάποιο βαθμό μέσα 
από το πρίσμα των δικών μας ανησυχιών. Ο Όμηρος σήμερα 
δεν είναι ταυτόσημος με τον Όμηρο του Μεσαίωνα, ούτε ο 
«δικός μας» Σαίξπηρ με αυτόν των συγχρόνων του. Οι διαφο-
ρετικές ιστορικές περίοδοι, κατασκευάζουν ένα «διαφορετικό» 
Όμηρο και Σαίξπηρ για τους δικούς τους σκοπούς… Όλα τα 
λογοτεχνικά έργα, με άλλα λόγια, «ξαναγράφονται» ασυνείδητα 
από τις κοινωνίες που τα διαβάζουν».

Κατά συνέπεια η διδασκαλία πρέπει να πάψει να σκοπεύει 
στη μεταβίβαση έτοιμων γνώσεων, αλλά μάλλον στη διαμόρφω-
ση νέων συνθηκών πρόσληψης της λογοτεχνίας που θα ευνοούν 
την ερευνητική και δημιουργική προδιάθεση των μαθητών.

Προβολές των λογοτεχνικών σπουδών 
στη διδακτική μεθοδολογία

Η θεωρία είναι πάντοτε παρούσα, άμεσα ή υπαινικτικά, σε 
κάθε κριτική ή παιδαγωγική προσπάθεια, υπόφορη πάντα των 
προτεραιοτήτων και σκοπιμοτήτων της εκάστοτε περίστασης. 
Έτσι, ακόμη και σε ένα στεγανό και στατικό —όπως το ελ-
ληνικό— εκπαιδευτικό σύστημα, διδασκαλία και θεωρία δια-

36. Kristeva Julia, 1980, The Bounded Text in Desire in Language, New 
York, Columbia University Press, p.111./ Barthes Roland, 1977, “From Work 
to Text”, in Image-Music-Text, essays selected and translated by Stephen 
Heath, London: Fontana, pp. 155-64;
37. Rusch Gebhard, The status of authors within literary systems: 
Challenging the canon. An explorative investigation of Alfred Döblin’s 
status within the German literary system in 1997, Poetics, Volume 26, 
Issues 5-6, August 1999, σσ. 367-384 .
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σταυρώνονται38. Οι σκοποί της διδασκαλίας της λογοτεχνίας 
στην Ελλάδα, έχουν προσπαθήσει να συμμορφωθούν με τα νέα 
θεωρητικά περιβάλλοντα και έχουν εν πολλοίς τροποποιηθεί. 
Μελετητές και εκπαιδευτικοί φέρνουν στο προσκήνιο τις πρα-
κτικές που μετατρέπουν τη σχολική λογοτεχνική εμπειρία σε 
γέφυρα επικοινωνίας με τη ζωή και τις απαιτήσεις του σήμερα.

Αρχικά, ήδη από τη δεκαετία του ‘80 πολλές φωνές διαμαρ-
τυρίας συνέκλιναν και υπογράμμισαν την επιτακτική ανάγκη 
για την ανανέωση της διδασκαλίας της λογοτεχνίας. Ανάμε-
σα στα σχετικά επιχειρήματα μπορεί κανείς να βρει σε περί-
οπτη θέση την αντίδραση ενάντια στη θεματική ταξινόμηση 
των κειμένων. Η θεματική κατηγοριοποίηση στερεί τη λογο-
τεχνία από την ιστορικότητά της39, καταργεί τις ειδολογικές 
διαφορές και αντιμετωπίζει τα κείμενα ως φορείς διαχρονικών 
αξιών και παιδαγωγικά μέσα. Ανάμεσα στις αντιπροτάσεις μπο-
ρεί κανείς να βρει την ανάγνωση ενός ολόκληρου έργου ή την 
κατάταξη των κειμένων σε ομόκεντρους κύκλους, ξεκινώντας 
από τον πιο θεματικά και μορφικά προσιτό, και προχωρώ-
ντας σταδιακά σε πιο σύνθετες και σύμφωνες με την αντι-
ληπτική ικανότητα των μαθητών μορφές, σε συνάρτηση πά-
ντα με την ιστορική εξέλιξη του φαινομένου της λογοτεχνίας40 
Η εισαγωγή της λογοτεχνικής θεωρίας για πρώτη φορά συνι-
στάται το 1990 (Καψωμένος 1990, 33). Σήμερα, καταβάλλεται 
σημαντική προσπάθεια ώστε η θεωρία να αφομοιωθεί από την 
διδακτική μεθοδολογία, χωρίς να παραβιάσει τον απώτερο στό-
χο της λογοτεχνικής ανάγνωσης, αυτόν της απόλαυσης41. Μια 
ριζοσπαστική ερευνητική ομάδα που ονομάζεται «ομάδα έρευ-

38. Φρυδάκη, 2005,σελ.14.
39. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα νέα πιλοτικά αναλυτικά προγράμματα προτεί-
νουν μια θεματική προσέγγιση του λογοτεχνικού φαινομένου, αλλά η εστίαση 
έχει πλέον μετατοπιστεί στην πρόσληψη σε μια κατεύθυνση “top down” ανά-
γνωσης, δηλαδή από τον αναγνώστη στο κείμενο και πάλι πίσω σε αυτόν.
40. Δουζένη, Κατερίνα (1989), «Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας από αποσπάσμα-
τα: σκέψεις για μια νέα θεώρηση», Σεμινάριο 11, σσ. 88-101 (101)
41. Λέει χαρακτηριστικά o Barthes σχετικά με την απόλαυση της ανάγνωσης, 
ότι αυτή δεν είναι αναγώγιμη στη γραμματική λειτουργία του κειμένου, όπως 
και η απόλαυση του κορμιού δεν είναι αναγώγιμη στη φυσιολογική ανάγκη 
(Mπαρτ Ρολάν, Η απόλαυση του κειμένου, Αθήνα, Κέδρος (μτφρ. Φούλα Χα-
τζηδάκη- Γιάννης Κρητικός), 1973, σελ. 29-30.)
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νας για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας» από το πανεπιστήμιο 
της Θεσσαλονίκης διάνοιξε νέες προοπτικές στο πεδίο42. Κα-
ταγγείλουν την ανιστορική εσωστρέφεια του φορμαλισμού και 
της υπεραπλουστευμένη κοινοτοπία του ιστορικισμού και στη 
θέση τους προτείνουν μια πολιτιστική ερμηνευτική, της οποίας 
κύριος στόχος είναι η αυθερμήνευση του ερμηνεύοντος υποκει-
μένου, δηλαδή του κάθε αναγνώστη43. Η μελέτη των ιστορικών-
γραμματολογικών πλαισίων των έργων περιορίζεται στο βαθμό 
που εξυπηρετεί την καλύτερη κατανόησή του, αφήνοντας την 
υπερβολική έμφαση στη λεπτομερή πληροφόρηση στην άκρη. 
Η πεποίθηση ότι οι μαθητές θα πρέπει να οδηγηθούν προς 
το ένα και μοναδικό σωστό νόημα κλονίζεται και η συζήτηση 
περιστρέφεται γύρω από την ψυχική περιπέτεια του αναγνώ-
στη και τη συναισθηματική του εμπλοκή με το κείμενο. Εφό-
σον οι μαθητές ανταποκρίνονται στα λογοτεχνικά κείμενα και 
επηρεάζονται από αυτά44 κάθε ανάλυση των σημασιοδοτικών 
πρακτικών πρέπει να λαμβάνει υπόψη της το κοινό- αποδέκτη 
των κειμένων καθώς και τη χρονικότητα των συνθηκών της 
παραγωγής και της πρόσληψής. Στις παραπάνω κατευθύνσεις 
μπορεί κανείς να διακρίνει τη θεωρία της πρόσληψης του Iser, 
κυρίως στα σημεία όπου οι μαθητές παροτρύνονται στην ατο-
μική μάθηση και στην υποκειμενική ερμηνεία.

Η αναθεώρηση των κριτικών προσεγγίσεων δεν ήταν σα-
φώς παρθενογένεση. Συνάντησε το ζητούμενο της διαθεματι-
κότητας και του πλουραλισμού στην εκπαίδευση, στα πλαίσια 
ενός ευρύτερου αιτήματος εκδημοκρατισμού. Οι Πολιτισμικές 
Σπουδές, που καθιέρωσαν την εξίσωση της αξίας της λογο-
τεχνίας με άλλους πολιτισμικούς πόρους και πρότειναν την 

42. Αποστολίδου, Βενετία / Πασχαλίδης, Γρηγόρης και Ελένη Χοντολίδου 
(1995). «Η λογοτεχνία στην εκπαίδευση: προϋποθέσεις για ένα νέο πρόγραμμα 
διδασκαλίας», Σύγχρονα Θέματα, 57, 78-85. 
43. Πασχαλίδης Γρηγόρης, 1999, Γενικές αρχές ενός νέου προγράμματος για τη 
διδασκαλία της λογοτεχνίας, σε Λογοτεχνία και Εκπαίδευση, ό.π.: σσ. 319-333 
(325)
44. Η επίδραση ενός λογοτεχνικού κειμένου εκδηλώνεται στο γνωστικό, το 
συναισθηματικό και το παρωθητικό επίπεδο. Διαβάζοντας λογοτεχνία, μαθαί-
νουμε, αισθανόμαστε και προσπαθούμε να μοιάσουμε ή να διαφοροποιηθούμε 
από τον ήρωα. Ακριτόπουλος Αλέξανδρος, 2004, Διαπολιτισμική εκπαίδευση 
και λογοτεχνία, Μακεδνόν, 12: 221-227 (223).
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επέκταση της λογοτεχνικής ανάγνωσης και σε μη λογοτεχνι-
κά κείμενα από τη λαϊκή κουλτούρα45 απηχούνται στην προ-
τροπή εισαγωγής ποικίλων πολιτιστικών κειμένων και μηχα-
νισμών παραγωγής νοήματος στην τάξη. Η παρώθηση στο να 
εξοικειωθούν οι μαθητές με τη διεθνή πολιτιστική παραγωγή 
σχετίζεται άμεσα με το από κοινού αίτημα τόσο της εκπαί-
δευσης όσο και της κοινωνίας για την προώθηση του διαπο-
λιτισμικού διαλόγου46, και συνδέεται με το θεωρητικό πεδίο 
των μελετών για τον «άλλο» (iconology). Οι αναφορές στη 
διερευνητική- διαδικαστική γνώση, στη συνεργατική εργασία 
και στη μελέτη ενός ολόκληρου λογοτεχνικού έργου άπτονται 
των πιο πρόσφατων παιδαγωγικών αντιλήψεων και ειδικότερα 
εκείνων που απορρέουν από την αρχή της διεθεματικότητας47.
Το ιδεολόγημα περί υπεροχής του κανόνα έχει πλέον ξεπερασθεί 
και τα διδακτικά βιβλία εμπλουτίστηκαν με σύγχρονα και πε-
ρισσότερο σχετικά με τα ενδιαφέροντα των μαθητών κείμενα, 
ενισχύοντας έτσι την πιο ενεργή τους εμπλοκή και τη συναι-
σθηματική τους ανταπόκριση. 

Οι συνδέσεις ανάμεσα στη λογοτεχνία, άλλα πολιτιστικά κεί-
μενα και την καθημερινή γλώσσα είναι σήμερα πιο ζωτικής 
σημασίας από ποτέ και αποτελούν προϋπόθεση επιβίωσης της 
ίδιας της λογοτεχνίας48. Με άλλα λόγια, η έννοια του γραμμα-
τισμού έχει διευρυνθεί και συγκροτείται πλέον από ένα ευρύ 
φάσμα αναγνωστικών δεξιοτήτων που αφορά σε ποικίλες μορ-
φές μετάδοσης του νοήματος (πολυτροπικότητα)49. Η πανταχού 
παρουσία των νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ), που διαμεσολαβεί όλο 

45. Easthope, Antony. 1991. Literary into Cultural Studies. New York: 
Routledge, σσ.3-62. (εξετάζει την έννοια της λογοτεχνικότητας και αποσυνθέ-
τει το ισχύον ιδεολόγημα της λογοτεχνίας) .
46. Φρυδάκη Ευαγγελία, Αραβανή Ευαγγελία, Ραυτοπούλου Αγλαϊα, Η λογο-
τεχνία στην υπηρεσία της καλλιέργειας της διαπολιτισμικής συνείδησης, Παι-
δαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, Πρακτικά 2004, (http://www.pee.gr/wp-content/
uploads/praktika_synedrion_fi les/e25_2_04/fridaki_eyaggelia.htm)
47. Ματσαγγούρας Ηλίας, 2003, Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση. Εννοι-
οκεντρική αναπλαισίωση και σχέδια εργασίας, Αθήνα: Γρηγόρης.
48. Paulson, William. 2001. Literary Culture in a World Transformed: A 
Future for the Humanities. Ithaca, NY: Cornell University Press, σελ. 156.
49. Καγιαλής Τ., Η λογοτεχνία στην εκπαίδευση: η χρήση του Διαδικτύου και 
των νέων τεχνολογιών, εν Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Πρωτοβάθμια και τη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα, Μεταίχμιο ,2005, σσ.77-87.
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το φάσμα της εμπειρίας μας, λαμβάνεται επίσης υπόψη στη δι-
δασκαλία της λογοτεχνίας ολοένα και περισσότερο50. Έχει γίνει 
πλέον συνείδηση ότι τα παιδιά του 21ου αιώνα είναι μέλη μιας 
κουλτούρας που διαφέρει αισθητά από τις προηγούμενες, στο 
βαθμό και τρόπο χρήσης των νέων τεχνολογιών51, εξ ου και οι 
εκπαιδευτικοί καλούνται να αποδεχθούν και να προσαρμοστούν 
στις ριζικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα, τόσο σε σχήματα και 
μορφές, όσο και σε προοπτικές και τα όρια52 αναφορικά με την έν-
νοια της λογοτεχνίας και να αναθεωρήσουν τη διδασκαλία της53. 

Προϋποθέσεις για μια γόνιμη λογοτεχνική ανάγνωση 
Η σύλληψη ενός φαινομένου πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

της την πολυδιαστατότητα, την ετερογένειά του, αλλά και την 
αδιάκοπα μεταβαλλόμενη διεύθυνση της συνισταμένης που 
προκύπτει από τη δυναμική και συχνά αστάθμητη διαπάλη 
των ιστορικά ενεργών παραγόντων54. Η λογοτεχνία ως ζωντανό 
κοινωνικό κύτταρο, πρέπει να προσεγγίζεται στην εκπαίδευση 
όχι πλέον ως καλλιτεχνικό γεγονός, αλλά ως αισθητικό αντικεί-
μενο που πραγματώνεται κάθε φορά διαφορετικά μέσα από τον 
προσληπτικό φακό του εκάστοτε παρόντος. Εξ ου και προκύ-
πτει η ανάγκη να αποποιηθούμε συμβατικές και εκ του ασφα-
λούς «βεβαιότητες» που καταδυναστεύουν τη διδασκαλία της 
και έλκουν την καταγωγή τους από το ιδεαλιστικό παρελθόν 
του γερμανικού ουμανισμού και να εμβαπτίσουμε το μάθημα 

50. Λογοτεχνία και τηλεοπτική μεταφορά στην τάξη: Πολλαπλοί εγγραμματι-
σμοί και μαθητική δημιουργικότητα, Πρακτικά, 7o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΠ 
ΔΤΠΕ,Πειραιάς, 30-31/10/10/ Ι- teacher, τεύχος 2, 2011.
51. Unsworth, Len and Angela Thomas and Alyson Simpson and Jennifer 
L. Asha. 2005. Children’s literature and computer-based teaching. Open 
University Press.
52. Dresang, Eliza and McClellend Kate. 1999. “Radical change: Digital 
age literature and learning” in Theory into Practice 38 (3): 160-67
53. Σύμφωνα με αυτό το πνεύμα, το Υπουργείο Παιδείας, το Σεπτέμβριο του 
2009 χορήγησε φορητούς υπολογιστές στους μαθητές της Α ‘τάξης του Γυμνα-
σίου, θεσπίζοντας ως υποχρεωτική τη διδασκαλία τουλάχιστον του 30% της 
ύλης ορισμένων μαθήματα μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (δυστυχώς δεν 
συμπεριλήφθηκε στο μέτρο και η διδασκαλία της λογοτεχνίας).
54. Κονδύλης Παναγιώτης, Η Παρακμή του αστικού Πολιτισμού, Αθήνα, Θε-
μέλιο, 1991, σελ.325.
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στις επιταγές του παρόντος55. Ο καθηγητής νεοελληνικών σπου-
δών του Πανεπιστημίου του Michigan Βασίλης Λαμπρόπουλος 
που χρησιμοποιεί ριζοσπαστικές μεθόδους διδασκαλίας, όπως 
το YouΤube ή βίντεο με stand up comedy, σε συνέντευξή του 
δήλωσε «…είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε το μάθημά μας 
ενδιαφέρον, να αφουγκραζόμαστε τα νέα δεδομένα της παιδα-
γωγικής... ο διδάσκων να βρει τρόπους να το κάνει ελκυστικό, 
ζωντανό και όχι απλώς να ακολουθεί τη διδακτέα ύλη»56.

Αποτελεί πλέον κοινή λογική ότι οι νέοι, ζώντας σε μια 
κουλτούρα κατεξοχήν διασκεδαστική και οπτικοποιημένη, θα 
ενστερνιστούν τη λογοτεχνία ευκολότερα εφόσον τη βιώσουν 
ως κάτι ευχάριστο και οικείο, που τουλάχιστον δεν περιφρονεί 
τα δεδομένα τους. Η πιθανή αρέσκεια ή απαρέσκεια ως προς 
την ανάγνωση θα διαμορφώνεται πλέον στο πλαίσιο αυτού 
που ο Debray αποκαλεί σύγχρονη mediasphere. Η διδακτι-
κή της λογοτεχνίας πρέπει να γίνει περισσότερο διαδραστική 
και ευρηματική, δανειζόμενη ίσως πόρους από τις πρακτικές 
του χώρου των νέων τεχνολογιών57, χωρίς αυτό να σημαίνει 
εγκατάλειψη της έντυπης αφετηρίας, στη μορφή της οποίας 
εγκαταβιούν αιώνες έγγραφης λογοτεχνικής κουλτούρας και 
πολιτισμού. Από την άλλη, η συντριπτική υπεροχή των εικό-
νων και των άκρως τεχνολογικοποιημένων οπτικοακουστικών 
εφέ στα νέα μέσα επικοινωνίας εγκυμονεί ένα διαφορετικού 
τύπου κίνδυνο παθητικής κατανάλωσης πολιτισμικών προϊό-
ντων, μεταξύ των οποίων και της λογοτεχνίας. Αυτός ο κίν-
δυνος μπορεί μόνο να αντιμετωπιστεί με εξίσου νέες και κα-
τάλληλες μορφές πολιτιστικών και παιδαγωγικών πρακτικών58. 

55. Κάτι ανάλογο ισχυρίζεται και η Θ. Παπάζογλου, αναφορικά με τη διδασκαλία 
της αρχαίας τραγωδίας: «Και η ροκ μπορεί να βαθύνει την ευαισθησία και να 
οξύνει την κρίση…και το σινεμά και πολλά άλλα οικεία τε και ξένα. Δεν είναι 
πιο σοφιστικέ οι θεατές της Επιδαύρου από τους ακροατές του Λου Ρήντ, τους 
θεατές της Αμπράμοβιτς ή τους φανατικούς του Σκορτσέζε. Ή τουλάχιστον δεν 
είναι αναγκαστικά, δηλαδή εξ αντικειμένου. (Παπάζογλου Ελένη, Η διδασκαλία 
της τραγωδίας στη Μέση Εκπαίδευση: Μερικά ηθικά διδάγματα, Φιλόλογος, 
τεύχος 143, 2011: 134-150.
56. http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_2_03/04/2010_396229, 
Καθημερινή, 20 Μαρτίου 2011 (Πολιτισμός. Άρθρο της Μαργαρίτας Πουρνάρα)
57. Kress, G.unther. 2003. Literacy in the New Media Age. London: 
Routledge
58. Moula Evangelia, Teaching literature within the frame of the changed 

Nesides_8 - 176 pages final2.indd   131Nesides_8 - 176 pages final2.indd   131 18/3/2012   8:59:54 πμ18/3/2012   8:59:54 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



132

Αυτές δε, πρέπει να στοχεύουν στην αξιοποίηση της εμπειρί-
ας της λογοτεχνικής ανάγνωσης, έτσι ώστε να διευρύνεται η 
ικανότητα των μαθητών να σκέφτονται, να μιλούν και να 
γράφουν με αφορμή το κείμενο, κατακτώντας ένα βαθύτερο 
επίπεδο αυτογνωσίας αλλά και κατανόησης του κόσμου γύρω 
τους. Μια εναλλακτική δυνατότητα της λογοτεχνικής ανάγνω-
σης λοιπόν, είναι να σταματήσουμε να τη θεωρούμε ως μέσο 
προς επίτευξη σκοπών και δη γνωστικών και να την αντιλη-
φθούμε ως διαδικασία ή έστω ως ένα παιχνίδι που απελευ-
θερώνει. Υποκειμενικότητα, πολυφωνία, διάλογος, πρόσληψη, 
αυτογνωσία, κριτική σκέψη και διαπολιτισμικότητα θα πρέπει 
να είναι οι άξονες της διδασκαλίας της λογοτεχνίας στο μέλλον.
Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο 
τους και αντί στο όνομα της υποτιθέμενης αυθεντίας που εκ-
προσωπούν να διεκδικούν το απόλυτο κύρος των ετοιμοπαρά-
δοτων γνώσεών τους, να ενθαρρύνουν τη διμερή και ισότιμη 
ανταλλαγή απόψεων με τους μαθητές. Αυτό που χρειαζόμαστε 
σήμερα δεν είναι ένα αλάνθαστο και άκαμπτο μοντέλο διδα-
σκαλίας που να αποτελέσει το νέο δόγμα. Η απάντηση στο 
ζητούμενο της διδακτικής της λογοτεχνίας πρέπει να είναι πο-
λυπαραδειγματική. Από τη μια πλευρά, να αξιοποιούμε τη λο-
γοτεχνία ως μέσο εμπλουτισμού της εμπειρίας των μαθητών 
και ενίσχυσης των εκφραστικών τους δυνατοτήτων και από την 
άλλη, να αναδεικνύουμε τη σχέση της λογοτεχνίας με άλλες 
μορφές τέχνης, υψηλής και λαϊκής, φτιάχνοντας έτσι γέφυρες 
με τον πραγματικό κόσμο. Με άλλα λόγια η λογοτεχνία στην 
εκπαίδευση πρέπει να αποτελέσει το μονοπάτι της αυστηρά 
προσωπικής έκφρασης, αυτεπίγνωσης και αφύπνισης του κάθε 
ξεχωριστού αναγνώστη59, απεμπολώντας μεν μέρος των δικαιω-
μάτων της, κερδίζοντας δε το μελλοντικό κοινό της.

cultural conditions. The challenge of the digital era, International Journal 
of Humanities, volume 8 Issue 3, pp.101-112., 2010.
59. Paulson, 2001, σελ. 173. 
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Γιάννης  Χρυσανθόπουλος

Ο λιτός παράδεισος

Με τον Όμηρο Πέλλα μας σύστησε το άψυχο ράφι βιβλι-
οπωλείου, με τη μεσολάβηση της λιτής έκδοσης από τη 
«Στιγμή», τυχαία, ψάχνοντας να ανακαλύψω κάποιο 

πεζογράφημα με ψυχή να διαβάσω. Στο προλόγισμα της μετα-
θανάτιας έκδοσης των διηγημάτων του συγγραφέα ο ποιητής 
Μάρκος Μέσκος είχε φροντίσει για τις λεπτομέρειες της γνωρι-
μίας. Το βιβλίο ήταν ξεχασμένο από καιρό στο ράφι. Εντύπωση 
μου είχαν κάνει, ξεφυλλίζοντάς το, οι τίτλοι των διηγημάτων, 
που ήταν ονόματα: Άννα, Αντρέας, Σταυρής, Σταυρούλα, Θεο-
δώρα και ο Γερο-Λιας. Διάβασα με προσήλωση, κι ό,τι διαδραμα-
τίζονταν εντός των το είχα ακούσει από διηγήσεις παράλληλων 
περιπτώσεων. Η ψυχή που είχα αναζητήσει έλαμπε σαν χρυσά-
φι στα διηγήματά του. Από τότε επανέρχομαι συχνά, γιατί είναι 
μια δροσιά πραγματικής ζωής το περιεχόμενό των.
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Σημείο συνάντησης με τον συγγραφέα είναι ότι έχουμε κοι-
νή καταγωγή, την Πελοπόννησο — σα να λέμε κοντοχωριανοί- 
και λίγο πολύ ταιριάζουν τα χνώτα μας. 

Γεννήθηκε στο χωριό Καημένη Γυναίκα —σημερινός Πρό-
δρομος— του Νομού Μεσσηνίας, όταν έφυγε από τη ζωή ο 
συγγραφέας τότε περίπου είδα το φως του κόσμου σ’ ένα αντί-
στοιχο χωριό της Αχαΐας. Ο τόπος που τον γέννησε είναι η πιο 
σταθερή του αλήθεια. 

Βλέπει το Ιόνιο από εκεί με την απλωσιά του, την Ζάκυνθο 
απέναντι κι ονειρεύεται ένα κόσμο δίκαιο κι απλό. Όλες τις 
αλλαγές της όψης του τοπίου στη διάρκεια της μέρας — με 
το φως να κινητοποιεί παράλληλα επίπεδα συναισθηματικής 
ανάγνωσης του τοπίου και να προκαλεί μοναδικές αλλαγές των 
εποχών που συμπορεύεται μαζί τους, δοξολογώντας την αρ-
μονία του κόσμου: Ο κόσμος όλος ήταν γεμάτος χρωματικά 
θάματα, αποκαλυπτόταν στα μάτια μου σε μιαν ατέλειωτη 
ποικιλία, έτσι παρθένος πάντα, καινούργιος, ανεξάντλητος — 
μαγεία! (σελ. 30). 

Αυτή την ομορφιά του κόσμου θέλει να εκφράσει μ’ όλο του 
το είναι κι είναι μέλημά του πρώτιστο, παρά τα φτωχά μέσα 
που διαθέτει. Άπαντα τα στοιχεία του φυσικού τοπίου γύρω 
του είχαν ψυχή και μιλούσαν με αρχηγό το φως: Το Ιόνιο 
απλωνόταν γλυκό και χανόταν μακριά μέσα σε μιαν άχνα 
τριανταφυλλιά όπου χώνευαν θάλασσα κι ουρανός ένα. Κι η 
ρεματιά κάτω ανάσαινε γλυκά (σελ. 50).

Πηγαίνει σχολείο, διαβάζει, διαβάζει λογοτεχνία, ζωγραφίζει, 
αναζητά τα μέτρα της ζωής κι ονειρεύεται. Ακολουθεί με πίστη 
ακλόνητη το Σολωμικό μέτρο: με λογισμό και μ’ όνειρο. Ξέρει 
καλά ότι τον οδηγεί σωστά στην αλήθεια της ζωής. Το σχολείο 
στα χρόνια ’κείνα ήταν μια «οδύσσεια», για όποιον ήθελε να 
μάθει γράμματα έπρεπε να παλέψει, γιατί εκτός απ’ τις μεγά-
λες στερήσεις, είχε αντίπαλο ακόμη και τα στοιχεία της φύσης. 
Στην επιστροφή μετά από καιρό στον τόπο του δεν βαρυγκωμά 
τον αντίθετο μάλιστα: Όμορφα χρόνια όσο κι αν πέρασαν μέ-
σα στη στέρηση και τη φτώχεια, όπως πέρασαν τα δικά μου 
(σελ. 156). 

Τα χρόνια που έζησε ο Όμηρος Πέλλας (Οδυσσέας Γιαννό-
πουλος) ήταν δύσκολα, όπως και για την συντριπτική πλειοψη-
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φία των ανθρώπων. Μεσολαβούν Πόλεμοι, εμφύλιοι σπαραγ-
μοί, δικτατορίες, προσφυγιά και εξορίες. Η χρονική διάρκεια 
των διηγημάτων του καλύπτει όλα τα οδυνηρά γεγονότα που 
βρήκαν την Ελλάδα και την Ευρώπη τον εικοστό αιώνα. Τούτα 
όλα τα περνάει στα κείμενά του επιλέγοντας αντιπροσωπευτι-
κές ανθρώπινες συμπεριφορές, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα 
με τα γεγονότα. Αργότερα αναρωτιέται για το ανθρώπινο πρό-
σωπο της τότε ζωής: Που να ’βρισκες μέσα σε τόση σκληρότητα 
της ζωής λίγη μαλακωσιά; Που να πατήσεις για να στηρίξεις 
και τον άλλο; Όπου ακουμπήσεις πληγή, όπου βάλεις το δά-
χτυλο πύο (σελ. 161). 

Με το βλέμμα του παιδιού και του εφήβου ο συγγραφέας ξε-
διπλώνει του ανθρώπου την περιπέτεια πιάνοντας το νήμα από 
το χωριό του και τα άμεσα πρόσωπα του περιβάλλοντός του, 
την σταθερή του αλήθεια όπως έγραψα πιο πάνω. Η επαρχία 
είναι, όπως πάντα, ξεχασμένη στην ταλαιπωρία και στον ανε-
λέητο αγώνα της επιβίωσής της, με το λαδόξυδο και το ψωμάκι 
για να ξεχνάει ο καθένας την πείνα του. 

Για τον συγγραφέα ο λιτός παράδεισος των παιδικών και 
εφηβικών του χρόνων παραμένει ζητούμενο είτε σαν νοερή 
καταφυγή, είτε σαν φυσική επιστροφή για να αποτιναχτεί το 
βάρος της ανώνυμης σκληρότητας, που επικάθεται σωρευτικά 
στην ψυχή από την περιπέτεια του ανθρώπου στους αστικούς 
χώρους εγκατάστασης. Αφού μεγάλο μέρος των κατοίκων της 
επαρχίας εγκατέλειψαν αναγκαστικά την πατρίδα τους με βί-
αιο τρόπο, κατά την διάρκεια και έπειτα από τον εμφύλιο 
σπαραγμό. Αλλιώς ξεκίνησαν και ονειρεύτηκαν, αλλού πορεύ-
τηκαν κι αλλού κατέληξαν ο Βασίλης, ο Γιάννης του Γερο-
Αδάμη, η Άννα, η Τασία, η Ελένη, ο Νικόλας του γερο-Λια και 
τόσα άλλα πρόσωπα που περνούν μέσα από τις αράδες των 
διηγημάτων του. 

Πολλές φορές αφουγκράστηκα συνανθρώπους μου να μι-
λούν και να νοσταλγούν τον γενέθλιο τόπο τους, να λέγουν: 

Μη ξεχάσεις χελιδόνι
στην πατρίδα μου που πας
να κοιτάς κάθε μπαλκόνι,

κάθε πόρτα να ρωτάς.
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Τι να γίνεται ο κυρ Φώτης
πού να βρίσκεται ο Στρατής,

αν δεν χάθηκε στον πόλεμο στρατιώτης
τον κρυφό καημό μου να του πεις.

Τι να γίνεται η Αννούλα
πού να βρίσκεται η Φιλιώ,

να τις έβλεπα Χριστέ μου μια στιγμούλα
στο δρομάκι το παλιό. 

(Ν. Γκάτσος)

Αυτό είναι το σημείο εκκίνησης που κινητοποιεί τον συγγρα-
φέα, αλλά κάτω από τις λέξεις, τις ιστορίες των προσώπων και 
την δράση των διηγημάτων του ξετυλίγεται όλη η πρόσφατη 
ιστορία της πολύπαθης πατρίδα μας. Τα πρόσωπα υπαρκτά, 
απ’ ό,τι καταλαβαίνω, συνιστούν τα κύτταρα και της τωρινής 
κοινωνίας, όπου όλα έχουν ισοπεδωθεί δίχως κανένα φραγμό με 
τις αξίες και τα μέτρα της ζωής να έχουν πάει στον Αγύριστο. 
Κι όμως αυτές οι ψυχές που ζουν μέσα από τις γραμμές των 
διηγημάτων του είναι οι μανάδες, οι πατεράδες, οι γιαγιάδες κι 
οι παππούδες μας που βρίσκονται στην τρίτη ηλικία απόμαχοι 
πια της δουλειάς στα πολύβουα χωνευτήρια των πόλεων. Τους 
λείπει κάτι σπουδαίο, το βαθιά ανθρώπινο πρόσωπο της ζωής: 
ένας άνθρωπος που σ’ ακούει με συμπόνια είναι μια παρη-
γοριά (σελ.161). Συγκεντρώνει την γραφή του στην περιπέτεια 
των προσώπων ξεκινώντας από την μικρή του κοινωνία, κύρια 
των παιδιών, και καταγράφει όλη την διαδρομή των παρακο-
λουθώντας την σ΄ όλο της το μήκος του χρόνου. Μια διαδρομή 
που βρέθηκαν όλοι από τις λιτές και τις πραγματικές χαρές 
της ζωής της τρυφερής ηλικίας — Φτηνή πού ’ναι η χαρά για 
τα παιδιά. Ένα τίποτα φτάνει να γιομίσει τον Κόσμο. (σελ. 
75) — στην πλήρη υποταγή στη μοίρα μιας δυστυχισμένης ενη-
λικίωσης: Μια ζαρωμένη απελπισμένη γυναικούλα. Κι όμως 
η Άννα ήταν ένα κατάγερο κορίτσι κορίτσι, γιομάτο ζωή και 
δύναμη κι ομορφιά. Κακιά, λέω, που ’ναι η ζωή! (σελ. 51). 

Με την πρωτοπρόσωπη αφήγησή ο συγγραφέας είτε συμ-
μετέχει ο ίδιος στη δράση της διήγησής του είτε φροντίζει να 
μαθαίνει την πορεία των προσώπων-πρωταγωνιστών, τα οποία 
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με τα ονόματά τους τιτλοφορούν τα διηγήματά του και δεν 
έχουν ευτυχισμένη κατάληξη. Όσοι έχουν καλή τύχη δεν τον 
αφορούν, γιατί η κύρια μάζα των ανθρώπων συνήθως δεν βλέ-
πει το δρομολόγιο της ζωής της στρωμένο δάφνες. Η μαγιά της 
μαρτυρίας στην αφήγηση κάνει την έκφρασή του λαγαρή και 
σε προσγειώνει στην πραγματική ζωή. Και κάπως έτσι εξακο-
λουθούν να έχουν τα πράγματα γι’ αυτούς που δίνουν πάντα 
έντιμα τον αγώνα της ζωής. 

Αυτές τις ψυχές της επαρχίας τα χρόνια που καταγράφει ο 
συγγραφέας, τις ισοπέδωσε η ιστορία και η εσκεμμένη αδιαφο-
ρία της κεντρικής εξουσίας, για να αποτελούν πάντα υπηρετικό 
προσωπικό της κοινωνίας των προνομιούχων. Με απλά λόγια η 
εξουσία δεν θέλει να σηκώνουν ποτέ κεφάλι να πάρουν μερίδιο 
από τη λιγοστή χαρά της ζωής που τους ανήκει, κι ας είναι πα-
ντοτινή η αλήθεια ότι κάτω από τον ίδιο ήλιο γεννώνται όλοι 
οι άνθρωποι με τα ίδια δικαιώματα. Και πάλι ο Όμηρος Πέλ-
λας μες την απελπισία του για ό, τι τον πληγώνει επιμένει και 
αισιοδοξεί: Τη σκέφτομαι τώρα με ζαρωμένη ψυχή να σέρνει 
την υποταγμένη ζωή της, χωρίς ελπίδα, χωρίς μέλλον, χωρίς 
παρόν. Πώς να σηκώνουν οι άνθρωποι τόσο βάρος; Κι όμως η 
ζωή πρέπει να είναι όμορφη (σελ. 162). 

Τα πρόσωπα που ζωντανεύει ο συγγραφέας κάτω από το 
κλίμα των καιρών έχουν μια αδιάφθορη κι έντιμη αναζήτηση 
της χαράς του έρωτα κι όλων των στοιχείων που συγκροτούν 
τη ζωή. Αλλά αυτά είναι ένας παράδεισος που νομοτελειακά θα 
χαθεί ανεπιστρεπτί κι όλα θα τα καλύψει η κακώς εννοούμενη 
εξέλιξη. Αυτή τη στρέβλωση ο συγγραφέας την βλέπει πολλά 
χρόνια πριν, κι απόδειξη τούτου είναι ότι συνάνθρωποί μας, 
που τους έχουν μείνει ακόμη κύτταρα υγιή το σημερινό όνειρό 
τους είναι να ζήσουν λιτά και ανθρώπινα σε απομακρυσμένα 
μέρη της επαρχίας. Όμως δεν πιστεύω να συμβεί ποτέ αυτό, 
γιατί τέτοιου είδους επιθυμίες συνθλίβονται κάτω από το βάρος 
των τεχνιτών αναγκών που δημιουργεί το marketing της κοι-
νωνίας της κατανάλωσης: Έτσι όλοι κείνης της εποχής — πόσο 
αλλάξαμε! (σελ. 66).

Παντοτινές αλήθειες ξεθαρρεύουν ακέραια στο φως από τις 
γραμμές των διηγημάτων του Όμηρου Πέλλα, ο οποίος γνωρίζει 
πολύ καλά την μαστορική της αφήγησης. Μέσα από τα πρώτα 
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κείμενα που διαβάζει προβληματίζεται πάνω στην τέχνη και 
στην τεχνική της γραφής, τα οποία δοκιμάζει αργότερα βουτώ-
ντας τα στο παχύρευστο υγρό της ζωής για να δει αν αντέχουν 
σε τέτοια υδροστατική πίεση. Οι νεανικοί του ενθουσιασμοί πά-
νω στην ζωγραφική και στην τέχνη μαρτυρούν άνθρωπο που 
θέλει να γευτεί τη ζωή σαν έκφραση στην ανώτερη μορφή της 
αλήθειας της. Ακόμη κι οι ερασιτεχνικές αναζητήσεις του στην 
Αρχαιολογία φανερώνουν άνθρωπο που πασχίζει να γνωρίσει 
τις ρίζες της ζωής και την διαδρομή της. Δηλαδή τον ενθουσι-
άζει κάθε τι που δίνει αρμονία και συνέχεια στην ζωή: Ήθελα 
τότε να  ’μουν γλύπτης να σκλάβωνα για πάντα τούτη την 
όλο ομορφιά και δύναμη στιγμή (σελ. 39).

Την προσωπική του μοίρα, παρ’ ότι βλέπει πιο πολλά για 
την ζωή από την τρυφερή του ηλικία, δεν την διαχωρίζει από 
τους συνοδοιπόρους συνομήλικους πατριώτες του. Τους συμπο-
νά με τα πάθη, τις αδυναμίες, τις αρετές και προ πάντων με 
τα ασήκωτα βάρη που τους κομίζει η ζωή: Παίξαμε μαζί, χα-
ρήκαμε, κάματε όνειρα μαζί, που να βρεις τη δύναμη να τον 
αγνοήσεις. Και ποιον να ξεχωρίσεις, ποιον ν’ αφήσεις; Στην 
ίδια αχλύ αναδεύουν όλοι, άλλωστε εκτός από δυο-τρεις, και 
τώρα η ίδια μοίρα τους δένει όλους. Η κοινή μοίρα του φτω-
χού. (σελ. 66). Απ’ τα πρώτα του βήματα στο δρόμο του έρωτα 
κι όταν έρχεται σε επαφή με το γυναικείο φύλο, η ερωτική του 
καταγραφή είναι μοναδική, έχει μια διάσταση απόλυτα ανθρώ-
πινη. Ακόμη και το πρώτο του ερωτικό φιλί με την Άννα κα-
ταγράφεται μοναδικά με την παλλόμενη λαχτάρα της πρώτης 
πάντα μοναδικής ερωτικής μέθης. Στο διήγημα Ο Γέρο-Λιας 
καταλήγει: Όλοι πεθαίνουν. Τι γίνεται μ’’ εκείνους που είναι 
ζωντανοί και δεν ζουν. (σελ. 166). Αυτές οι λέξεις του περικλεί-
ουν μια μεγάλη αλήθεια δυστυχώς ξεχασμένη, γιατί οι καιροί 
τρέχουν με αστρικούς ρυθμούς κι έχει παραμεριστεί το ζεστό 
ανθρώπινο παντοτινά αληθινό πρόσωπο της ζωής. Πολλές τέ-
τοιες αναφορές με την αξία της αλήθειας της ζωής θα μπορού-
σα να καταγράψω, αλλά δεν είναι πρόθεσή μου να υποκαταστή-
σω το βιβλίο. Οι καημοί, οι χαρές, οι λύπες κι ένας ολόκληρος 
κόσμος μιας άλλης εποχής βγαίνουν στο προσκήνιο από τα 
διηγήματα του συγγραφέα. Ένας αυθεντικός πολιτισμός με ένα 
πλέγμα ανθρωπίνων σχέσεων, που το νοσταλγούν οι άνθρωποι 
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που έζησαν εκείνα τα χρόνια. Νοσταλγούν αυτό το πλέγμα των 
σχέσεων γιατί βασίζονταν στην λιτότητα, στην ανιδιοτέλεια και 
στην φυσική διαβίωση κι αυτό —τονίζω— δεν είναι ρομαντικό 
τους καπρίτσιο. Πέρα από τις αναφορές μες στα διηγήματα για 
τα βιβλία που ξεκίνησε να διαβάζει ο συγγραφέας πιστεύω ότι 
τον Παπαδιαμάντη, τον Βιζυηνό, το Σολωμό και τον Κάλβο 
πρέπει να τους γνώριζε καλά κι εννοώ ότι τον έχουν επηρεά-
σει. Άλλωστε αυτοί είναι και τα θέματα των ομιλιών του στη 
μεταθανάτια έκδοση «Ομιλίες». Το δημοτικό τραγούδι υπάρχει 
γλωσσικά πλούσιο στην αφήγησή του κι έχει μπολιάσει την 
έκφρασή του. Επίσης έχω εντοπίσει αρκετές λέξεις και φράσεις 
της Πελοποννησιακής ντοπιολαλιάς. Ακόμη και αντιστοιχίες με 
άλλα κείμενα της λογοτεχνίας μας έχω διαπιστώσει, αλλά αυτά 
ας τα δουν κάποτε οι φιλόλογοι σαν πιο αρμόδιοι. 

Πιστεύω ό,τι άφησε ο χαμένος πρόωρα Όμηρος Πέλλας, αφού 
του τσάκισε την υγεία η ομηρία στο Stalag VI C, το άφησε κι 
αυτό γραφτά σαν μαρτυρία, είναι μοναδικά κείμενα κι επιβάλ-
λεται να διαδίδονται για να παίρνουν μαθήματα πραγματικής 
ζωής οι ερχόμενοι. Το Stalag VI C θα ΄πρεπε να βρίσκεται με 
τα αντίστοιχα κείμενα της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας στη θέση 
που του αξίζει. 

Τόσες και τόσες κατατάξεις και λιβανίσματα έχουν γίνει από 
τους «κριτικούς» της ελληνικής Λογοτεχνίας (Πεζογραφίας, 
ποίησης κ.λ.π) και τελικά δεν έχει βρεθεί σπιθαμή χώρος για 
μια αναφορά στην περίπτωση του Όμηρου Πέλλα. Από ό,τι 
αντιλαμβάνομαι πρέπει να περάσουν χρόνια να ξεθολώσει το 
τοπίο από τις «συστοιχίες» των μικροψυχιών, όπως έγινε και 
μ΄ άλλες περιπτώσεις —περίπτωση Βιζυηνού— για να πάρει τη 
θέση που του αξίζει στην Ελληνική Γραμματεία. Ο Μάρκος 
Μέσκος φροντίζει χρόνια να τονίζει την αξία των κειμένων 
του και την αξία του ανθρώπου, αφού βρέθηκε δίπλα του τα 
χρόνια μετά τον εμφύλιο κι έχει καταγράψει στην μνήμη του 
την μοναδικότητά του —υπογραμμίζω— ως ανθρώπου και ως 
διανοούμενου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όλες οι σελίδες στα αποσπάσματα των διηγημάτων που παρατίθενται στο 

κείμενο είναι από την έκδοση της «στιγμής» Ο. Πέλλας Διηγήματα.
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Γειτονικές αποστάσεις — 
αρχιτεκτονικές μεταφράσεις

Παρουσίαση: Μαρ ία Ιωάννου,  Αναστασ ία Παπαϊωάννου

Πριν τέσσερα περίπου χρόνια, οι Sinan Akyurtiakli και 
Ilhan Erkani από το Mπόντρουμ (Aλικαρνασσός), αρ-
χιτέκτονες στο επάγγελμα, κοιτώντας απέναντι τα φω-

ταγωγημένα σπίτια της Kω, άρχισαν να αναρωτιούνται για 
εμάς, τους αρχιτέκτονες της άλλης πλευράς. Tα ερωτήματά 
τους πολλά και η διάθεσή τους να πάρουν απαντήσεις, μεγάλη. 
Πήραν λοιπόν το θάρρος και το καράβι και έφτασαν μέχρι την 
πόρτα μας.

Aιφνιδιαστική η επίσκεψή τους μα καλοδεχούμενη. O τόπος 
μας φάνηκε σ' εκείνους γνώριμος και οικείος, αλλά και ο δικός 
τους, όπως αποδείχθηκε σε κατοπινές μας επισκέψεις, το ίδιο σε 
μας. H ιστορία άφησε ίχνη κοινά.
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Mε οδηγό τα αρχιτεκτονικά ίχνη και γνώμονα την επιστη-
μονική τους ανάλυση, ξεκίνησε μια συνεργασία μεταξύ του 
Tεχνικού Eπιμελητηρίου και του Συλλόγου Aρχιτεκτόνων της 
Δωδεκανήσου από τη μια και του Eπιμελητηρίου Aρχιτεκτόνων 
των Mούγλων, πόλης της απέναντι ακτής. 

Σκοπός της συνεργασίας, η εξέταση της αλληλεπίδρασης των 
πολιτισμών μέσω του δομημένου περιβάλλοντος και οι αρχές 
αποκατάστασής του.

Aπό το 2008 οι αρχιτέκτονες της Δωδεκανήσου και των 
Mούγλων ανταλλάσσουν επισκέψεις. Bρεθήκαμε στη Pόδο, τη 
Σύμη, στα Mούγλα και τη Φετιγιέ, στο Mπόντρουμ, στο Tουρ-
γκούτρεϊς, στην Kω. Aνακλύψαμε το ελληνικό στοιχείο στην 
Tουρκία και το οθωμανικό στα Δωδεκάνησα. Συζητήσαμε για 
τις τεχνικές αποκατάστασης που χρησιμοποιούνται από τις δύο 
πλευ ρές. Mοιραστήκαμε απόψεις για το πρόσφατο και παρελ-
θοντικό αρχιτεκτονικό έργο στους τόπους μας, με εκθέσεις που 
αποτελούν τις “αποσκευές” μας σε κάθε μας συνάντηση και 
ειση γήσεις συναδέλφων και καθηγητών αρχιτεκτονικής από τις 
δύο πλευρές.

Mε ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι η συνεργασία μας αποδεί-
χθηκε ιδιαίτερα θετική. Kατανοήσαμε όχι μόνο πως έχουμε κοι-
νά γνωρίσματα στο παρελθόν μας, αλλά και ότι μοιραζόμαστε 
τις ανησυχίες και προβληματισμούς μας για το μέλλον: για το 
ρόλο του αρχιτέκτονα και τη συμβολή του στην προστασία του 
παραδοσιακού και ιστορικού στοιχείου μέσα στο χρόνο — θέμα-
τα που απασχολούν και τις δύο πλευρές, δεδομένης της παράλ-
ληλης οικονομικής και κοινωνικής τους εξέλιξης. H αλλοίωση 
και ο αφανισμός πολλές φορές ιστορικών και παραδοσιακών 
αποτυπωμάτων, οι επεμβάσεις στο περιβάλλον, που πολλές φο-
ρές γίνονται με βίαιο τρόπο και πρόσχημα την κακώς νοούμενη 
ανάπτυξη, δημιουργούν σωρεία περιβαλλοντικών, πολεοδομι-
κών, αισθητικών και κατ' επέκταση κοινωνικών προβλημάτων.

H θεωρητική προσέγγιση στα θέματα αυτά αποτέλεσε τον 
αρχικό μας στόχο. Στη συνέχεια όμως νιώσαμε την ανάγκη της 
εφαρμογής και εξειδίκευσης. Στην αρχιτεκτονική ο διάλογος 
μπορεί και οφείλει να μορφοποιείται, να αποτυπώνεται στο 
χαρτί και να μεταδίδεται μέσω της εικόνας. 
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Έτσι λοιπόν, εδώ και δύο χρόνια, οργανώνονται αρχιτεκτο-
νικά εργαστήρια που αποτελούνται από είκοσι αρχιτέκτονες, 
από τα Mούγλα και τα Δωδεκάνησα, και εργάζονται από κοι-
νού μια εβδομάδα πριν τις ετήσιες συναντήσεις μας. Eστιάζουν 
το ενδιαφέρον και τη δημιουργική τους σκέψη σε πραγματικά 
προβλήματα των περιοχών όπου φιλοξενούνται οι συναντήσεις. 
Tο εγχείρημα στην αρχή φαινόταν ριψοκίνδυνο. H συνεννόηση 
γινόταν (και συνεχίζει να γίνεται) στην αγγλική γλώσσα, με το 
ενδεχόμενο να χαθούμε στη μετάφραση πολύ πιθανό. Ήταν 
ακόμα αμφίβολο αν θα μπορούσε να βρεθεί κοινό υπόβαθρο, 
στη λογική και την ηθική του σχεδιασμού, κάτι που από την 
ίδια του τη φύση είναι πολύπλοκο, ενώ επηρεάζεται και από τα 
πολιτισμικά και προσωπικά ερεθίσματα του καθενός.

Όταν βρεθήκαμε με τους συναδέλφους και αρχίσαμε τη συ-
νομιλία μέσω των σκίτσων πάνω στο χαρτί, όλα ήταν εύκολα 
πια. Tο ομαδικό πνεύμα λειτούργησε αυτόματα, η ιεράρχηση 
των προβληματισμών και οι προτάσεις επίλυσης ήταν περίπου 
ταυτόσημες. Oι ομάδες δούλεψαν εντατικά, με ενθουσιασμό και 
ενδιαφέρον. Tο παραχθέν έργο θέτει νομίζουμε κάποια δεδο-
μένα ως βάση στο επίπεδο των ιδεών που μπορούν να τύχουν 
περαιτέρω επεξεργασίας και, γιατί όχι, να υλοποιηθούν.

Tο 2010 στο Mπόντρουμ τα θέματα με τα οποία ασχολήθη-
καν τα αρχιτεκτονικά εργαστήρια ήταν η αναδιοργάνωση του 
παραλιακού μετώπου του Tουργκούτρεϊς, η ανάλυση και προ-
τάσεις για το εμπορικό του κέντρο, προτάσεις ανάπλασης στη 
Mύνδο, καθώς και η οργάνωση πεζοδρόμων στο ιστορικό κέ-
ντρο του Mπόντρουμ. Aντίστοιχα το 2011 στην Kω τα θέματα 
ήταν: Oι αλυκές, προτάσεις ανάπλασης και ανδιοργάνωσης της 
πλατείας Eλευθερίας, Asilo —Δημοτικό Σχολείο— Kτήριο ιτα-
λοκρατίας, μετατροπή του σε Mουσείο τέχνης, Kτήριο επιβατών 
και Tελωνείου του κεντρικού Λιμένα Kω, και στις Xαϊχούτες 
αποκατάσταση και αναβίωση του εγκαταλειμμένου οικισμού. 

Παρατίθεται περίληψη της κεντρικής ιδέας γύρω από την 
οποία η ομάδα που μελέτησε τις Χαϊχούτες πρότεινε λύσεις. Το 
θέμα επεξεργάστηκαν οι Hilah Alyanak από την Fethiye, η 
Έρη Μπαντουβά από την Κρήτη, η Irem Verdon από το Bo-
drum και η Μαρία Καματερού από την Κω.
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«Το χωριό Χαιχούτες βρίσκεται στο Βόρειο κομμάτι της Κω 
στην πλαγία του Βουνού Δίκαιος κοντά στο χωριό Ασφενδιού.

Οι κάτοικοι του χωριού Χαϊχούτες ασχολούνταν κυρίως με τη 
κτηνοτροφία και την καλλιέργεια της γης που υπήρχε στην γύ-
ρω περιοχή, παράγοντας ελαιόλαδο και δημητριακά. Η εκκλησία 
του χωριού χτίστηκε γύρω στο 1856. Την περίοδο της κατοίκη-
σης του υπήρχαν τέσσερα καφενεία από τα οποία το τελευταίο 
έκλεισε το 1962.

Σήμερα το χωριό είναι ακατοίκητο , υπάρχουν ελάχιστα κτί-
σματα σε καλή κατάσταση ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται σε δια-
φορετικά στάδια κατάρρευσης.

Και οι 4 Αρχιτέκτονες που απαρτίσανε την ομάδα, προσπα-
θώντας να επιλέξουν την καταλληλότερη προσέγγιση για ανα-
βίωση του χωριού κατέληξαν σε μία πρόταση που θα συνδυάζει 
τον οικολογικό σχεδιασμό, την αυτο-οργάνωση και την αυτάρ-
κεια. Και οι τέσσερεις πιστεύουν πως η αρχιτεκτονική δεν έχει 
να κάνει μόνο με τo κτίριo και το design αλλά και με τον τρό-
πο ζωής που προτείνει. Για το λόγο αυτό προσπάθησαν να προ-
σεγγίσουμε το θέμα και κοινωνικά. Έτσι οδηγηθήκαν στην ιδέα 
της permaculture ή perma-κουλτουρα, η οποία αποτελεί μία 
συστηματική σχεδιαστική μέθοδο για την παραγωγή βιώσιμων 
συστημάτων. Η ιδέα αυτή αναπτύχθηκε από τον Bill Mollison 
και τον David Holmgren το ’70. Η ίδια η λέξη προέρχεται 
από το συνδυασμό των λέξεων permanent = μόνιμος, μονιμό-
τητα και culture = κουλτούρα, πολιτισμός. 

Η αναβίωση του χωριού σκέφτηκαν ότι πρέπει να γίνει με 
τρόπο που να μη βλάψει τον χαρακτήρα του τόπου και την 
ιστορία του. Για το λόγο αυτό θεωρούν ότι η μετατροπή του 
σε οικο-χωριό αποτελεί το καταλληλότερο μέσο για την προ-
στασία του. Με τον όρο οικο-χωριό αναφέρονται σε κοινότητες 
ανθρώπων που ζουν σε ένα κοινωνικά αλληλέγγυο περιβάλλον 
με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα ακολουθώντας ένα βιώσιμο 
μοντέλο διαβίωσης. 

Η πρότασή τους για μετατροπή του χωριού Χαϊχούτες σε 
οικο-χωριό σημαίνει αυτόματα και την αναβίωση της αγροτικής 
παραγωγής στην ευρύτερη περιοχή ..

Σκοπός του project είναι να μετατραπούν οι Χαϊχούτες σε 
οικο-χωριό βασιζόμενοι στις τρεις αρχές της perma-κουλτούρας: 
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ενδιαφέρον για τη γη, ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και δίκαιη 
ανταλλαγή (fair share) 

Στα πλαίσια αυτής της ανάπτυξης το χωριό θα αποτελέσει 
εκπαιδευτικό κέντρο για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν ή να 
ανταλλάξουν ιδέες γύρω από την έννοια της perma-κουλτούρας. 
Εργαστήρια και σεμινάρια με θέμα την οικολογική δόμηση και 
το βιώσιμο τρόπο ζωής θα πραγματοποιηθούν όπου επιστήμονες 
μπορούν να έρθουν για να παρουσιάσουν, να ερευνήσουν ή να 
πραγματοποιήσουν projects που αφορούν στη βιωσιμότητα, την 
ενεργειακή απόδοση και τον οικολογικό σχεδιασμό κ.ά.

Στόχος είναι να αποτελέσει σημείο ενδιαφέροντος και έλξης αν-
θρώπων που ενδιαφέρονται για την ιδέα της perma-κουλτούρας 
και διάδοσης της ιδέας ενός βιώσιμου μοντέλου ζωής».

Εκτός από τα εργαστήρια σημαντική είναι και η οργάνωση 
των επιστημονικών ημερίδων που ακολουθούν. Oι εισηγήσεις 
των προσκεκλημένων συνεργατών δίνουν πάντα τροφή για σκέ-
ψη και επιστημονικό διάλογο. Θέμα της συνάντησης στο Mπό-
ντρουμ το 2010 ήταν: “H επίδραση των παραδόσεων στην αρχι-
τεκτονική”. Παραθέτουμε μια ευρεία περίληψη από την ομιλία 
του Mιχαήλ Nομικού, Kαθηγητή αρχιτεκτονικής στο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης, με τον τίτλο, “παράδοση, νεοκλασικισμός 
και μοντέρνο πάνω σε κοινά ίχνη και πρότυπα· η περίπτωση 
της Σαντορίνης”. O αναγνώστης μπορεί έτσι να εξοικειωθεί με 
τον προβληματισμό που αναπτύσσεται και να αναγνωρίσει ανά-
λογες εξελίξεις στο κτιστό περιβάλλον του κοινού νησιωτικού 
μας χώρου.

 
Aναφέρθηκε κατ' αρχήν στο μεγάλο κατασκευαστικό σχέ-

διο, με την ανέγερση χιλιάδων νέων κατοικιών, της δεκαετίας 
του '60, μετά τον μεγάλο σεισμό στη Σαντορίνη του 1956. H 
μελετητική ομάδα της εποχής υιοθέτησε μορφές και κατασκευ-
αστικές μεθόδους επηρεασμένες από τη λαϊκή αρχιτεκτονική 
του νησιού. Όπως αναφέρεται στα κείμενά τους: «Ως λύση προ-
κρίθηκε η τυποποίηση της κατασκευής και της αρχιτεκτονικής 
μορφής. Σχεδιάσαμε τόσο τους τύπους των σπιτιών όσο και 
τη διάταξή τους με σύγχρονα κριτήρια, χωρίς να υποχωρήσου-
με στον πειρασμό της σκηνογραφίας. Oρισμένα στοιχεία όμως 
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από την ανώνυμη αρχιτεκτονική μας επιβλήθηκαν σα λύσεις 
δόκιμες και οικονομικές. Ένα τέτοιο στοιχείο ήταν η στέγαση 
των σπιτιών με θόλους. Mας εξυπηρέτησε γιατί πρόσφερε μια 
εξαιρετική οικονομία υλικών κατασκευής και χρόνου. H πα-
ραδοσιακή λύση διατηρούσε ακέραια την κατασκευαστική της 
αξία. Παράλληλα, με την καμπύλη της μορφή, εμπλούτισε το 
αναγκαστικά απλοποιημένο αρχιτεκτονικό μας λεξιλόγιο».

Tο έργο αυτό έγινε ευρύτατα γνωστό και κρίθηκε ως αξιό-
λογη προσπάθεια. Ωστόσο δεν έλειψαν και οι κριτικές για τη 
βασική επιλογή της ανακατασκευής σε ευρύτατη κλίμακα και 
όχι της αποκατάστασης, όσο και για μια λανθασμένη ερμηνεία 
των διδαγμάτων της λαϊκής αρχιτεκτονικής. 

H ανεξέλεγκτη και εκρηκτική δόμηση που ακολούθησε μετά 
τη δεκαετία του '70, έχει προσθέσει ένα νέο και καίριο πεδίο 
διερεύνησης, του πώς δηλαδή η παράδοση έχει παραφρασθεί 
από τη σύγχρονη μαζική δόμηση σε ένα νεοπαραδοσιακό ιδίωμα 
με στοιχεία επιφανειακού μιμητισμού και άγονη επανάληψη 
τυποποιημένων μορφών. Έτσι ο θόλος και η καμάρα έχουν 
κατακλύσει το νησί λειτουργώντας ως νέα σύμβολα κοινωνικής 
ένταξης. H τάση αυτή λοιπόν διακατέχεται από τη διάθεση μί-
μησης μορφών και ογκοπλασίας ερμηνεύοντας έτσι την ανάγκη 
για την ένταξη της αρχιτεκτονικής στον ιδιαίτερο αυτό τόπο. 
Eάν όμως ο προβληματισμός μας διευρυνθεί και προσπαθήσου-
με να ανιχνεύσουμε πώς το περιβάλλον ενός τόπου δημιουργεί 
και ενισχύει την ταυτότητά του, καθώς και πώς οι αλλαγές που 
γίνονται στους τύπους και τις μορφές οφείλουν να επηρεάζουν 
τις σύγχρονες ερμηνείες της παράδοσης, είναι πιθανό να οδηγη-
θούμε σε γονιμότερους τρόπους σκέψης και παρέμβασης. 

Aυτή η αναζήτηση είναι ακόμα μειοψηφική, με λιγοστές πα-
ρεμβάσεις σχεδιαστικών εφαρμογών, συμφωνεί όμως με τάσεις 
της έντεχνης αρχιτεκτονικής που επιστρέφει στην αναγνώριση 
του τόπου για να δημιουργήσει έργα φιλικά και συμβατά με 
αυτόν.

 
 Σε ένα επίπεδο πιο θεωρητικό κινήθηκε η παρέμβαση του 

Tάση Παπαϊωάννου, Kαθηγητή στο Πολυτεχνείο της Aθήνας, 
στη συνάντηση της Kω το 2011 που είχε σα θέμα, "αρχιτέκτονες 
κόντρα στην κρίση". 
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O εισηγητής αναφέρθηκε στη “λατρεία του καινούργιου” 
στη σύγχρονη αρχιτεκτονική, με το σχεδιασμό κτηρίων με πρω-
τόγνωρες και καινοτόμες μορφές, σα μια εφήμερη μόδα που 
πρέπει συνεχώς να αλλάζει ώστε να καταπλήσσει με τις και-
νοτομίες της και το νεωτερικό της πρόσωπο και να “πουλάει”. 
Oδηγεί σε φαινόμενα παρακμής και κούφιου αισθητισμού που 
στερούνται νοήματος. Tα πάντα γίνονται αποδεκτά στο όνομα 
ενός ακαθόριστου πλουραλισμού, μακριά από κάθε κανονιστικό 
σύστημα αξιών και ιεράρχηση προτεραιοτήτων. το πομπώδες, 
το περιττό και το κιτς απενοχοποιούνται και τείνουν να γίνουν 
ο κανόνας. H αρχιτεκτονική “μορφή”, αποκομμένη απ' ό,τι 
τη δικαίωνε στο παρελθόν, γίνεται αυτοσκοπός φτάνοντας στα 
όρια του φετίχ.

Aκόμα και στην περίπτωση του σχεδιασμού μουσείων και 
πολιτιστικών κέντρων, και ίσως στην περίπτωση αυτή με ένα 
πιο κραυγαλέο τρόπο απ' ό,τι στις εμπορικές και επαγγελμα-
τικές κατασκευές, αποτυπώνεται χαρακτηριστικά η κατανα-
λωτική και αγοραία λειτουργία τους. Παράδοξες και εξωτικές 
μορφές, ακροβατικοί και εκκεντρικοί χειρισμοί της κτηριακής 
μάζας, μεγάλες “αρχιτεκτονικές χειρονομίες” και στιλπνές επι-
φάνειες, σα να είναι το κτήριο ένα καθαρά αισθητικό αντικείμε-
νο που θέλει να εντυπωσιάζει διαρκώς. O αρχιτεκτονικός χώρος 
χάνει την πανάρχαιη υπόστασή του, ως χώρος πρωτίστως ζωής 
που επιτελεί σημαντική κοινωνική και πολιτισμική λειτουργία. 
Tείνει να μετατραπεί αποκλειστικά σε καταναλωτικό αντικεί-
μενο με ποσοτικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Γίνεται έτσι 
στεγνός, ανοίκειος, αβίωτος. Oι καταναλωτές όμως συνεχίζουν 
να έχουν ανάγκη από αυτό που δείχνει εξωπραγματικό, που θα 
απογειώσει τη φαντασίωσή τους, που βρίσκεται τελικά έξω από 
τόπο και χρόνο. Σα να απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο 
η “ευτυχία”, να βρίσκεται σε ένα άλλο κόσμο, μακριά από το 
δικό μας. Tα απλά, καθημερινά πράγματα, τα εφήμερα και αι-
ώνια, δε συγκινούν πια κανένα.

 H καλή αρχιτεκτονική όμως πορεύεται με τις δικές της 
ταχύτητες. Tο αληθινά καινούργιο, αυτό που λειτουργεί πράγ-
ματι ανατρεπτικά, είναι εξαιρετικά δύσκολο να το αντιληφθού-
με στον καιρό του. Tις περισσότερες φορές βρίσκεται στη σκιά 
των γεγονότων και περνά απαρατήρητο. Μέσα στο πέρασμα 
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του χρόνου ανακαλύπτουμε ότι αυτό που μέχρι πρότινος θε-
ωρούσαμε επαναστατικό και πρωτοφανέρωτο, είχε υπάρξει όχι 
μία αλλά πολλές φορές στο παρελθόν. Ανακαλύπτουμε δηλαδή 
ότι οι ιδέες δε γνωρίζουν τόπο και χρόνο. H επιστροφή στα 
περασμένα λοιπόν δεν είναι απλή νοσταλγία, αλλά γίνεται για 
να μετρήσουμε κέρδη και απώλειες. Όπως, για παράδειγμα, την 
άυλη αξία των πραγμάτων, αυτών που δεν αξιολογούνται με 
τα χρήματα. H καλή αρχιτεκτονική για να υπάρξει δε μπο-
ρεί παρά να εκφράζει όσο το δυνατό καλύτερα το σήμερα, τις 
σύγχρονες ανάγκες, και την ίδια στιγμή το χτες και το αύριο, 
μ' άλλα λόγια το χρόνο που περνά και κρίνει αλάνθαστα. Oι 
καινοτόμες προτάσεις οφείλουν να εκπορεύονται από αυτό που 
ανέκαθεν αποτελούσε την αναβλύζουσα πηγή της αρχιτεκτονι-
κής νεωτερικότητας, τις πραγματικές, όχι επίπλαστες ανάγκες 
της σύγχρονης κοινωνίας.

Έτσι, ενδιαφερόμαστε όχι μόνο για τα μεμονωμένα κτήρια 
που λειτουργούν αποσπασματικά ως ετερόκλητες και ασύνδετες 
μονάδες στην πόλη, αλλά μάλλον για την αναζήτηση νέων αρ-
χιτεκτονικών τύπων που οι επαναλαμβανόμενες και αλληλένδε-
τες εκδοχές τους θα ανασυγκροτήσουν τον κατακερματισμένο, 
συχνά, πολεοδομικό ιστό των οικισμών μας. Οφείλουμε βέβαια 
προηγουμένως να απαντήσουμε σε μια σειρά καίριων ερωτη-
μάτων. Tι είδους ανάπτυξη και τουρισμό θέλουμε να έχουμε; 
Για ποιο λόγο να διατηρήσουμε τους υπέροχους παραδοσιακούς 
μας οικισμούς και τι μέτρα παίρνουμε για την προστασία όχι 
μόνο του κτιστού περιβάλλοντος, αλλά κυρίως του ανθρώπινου 
δυναμικού που ακόμη κατοικεί σ' αυτούς; Γιατί, το φυσικό και 
τεχνητό περιβάλλον δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με την 
αγοραία λογική της πιάτσας, αλλά ως πολύτιμο χώρο ζωής που 
δεν ανήκει μόνο σ' εμάς, αλλά και στις γενιές που θα έρθουν 
μετά από μας.

Mε τις δύο παρεμβάσεις που αναπτύξαμε παραπάνω, δια-
γράφουμε κάποιες γενικές γραμμές και κατευθύνσεις της πρω-
τοβουλίας μας. Πέρα από τις καθαρά αρχιτεκτονικές προσεγγί-
σεις και αναλύσεις όμως, σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι πολι-
τιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις που οργανώσαμε. Σ' αυτά 
τα παρεπόμενα της δράσης μας, δώσαμε ιδιαίτερη σημασία. Tο 
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2009, οι εργασίες της συνάντησης στη Pόδο έκλεισαν με έκθε-
ση φωτογραφίας στο Mαντράκι της Pόδου. Στην Kω, το 2011, 
σχεδιάσαμε κάτι πιο τολμηρό, τα “αρχιτεκτονικά μαγειρέματα”, 
δράση που εντάξαμε στον κοινό εορτασμό των δύο Eπιμελη-
τηρίων για την habita day της UNESCO, ημέρας αφιερωμένης 
στην κατοικία και το δικαίωμα της κατοικίας γενικότερα. Tο 
δικαίωμα στην κατοικία βέβαια έχει σα συνακόλουθο δικαίω-
μα το δικαίωμα στην τροφή! H καρδιά του σπιτιού, σε όλα τα 
μήκη και πλάτη της γης, χτυπά στην κουζίνα, στο μαγερειό. 
Μετατρέψαμε λοιπόν το κέντρο της πόλης της Kω, την πλατεία 
Eλευθερίας, σε μια μεγάλη υπαίθρια κουζίνα, με ομάδες αρχι-
τεκτόνων μαγείρων, αρχι-μαγείρων δηλαδή. Στην πλατεία “ερ-
γοτάξιο-κουζίνα”, οι αρχιτέκτονες δούλεψαν ομαδικά με σκοπό 
να προσφέρουν το αποτέλεσμα της ευρηματικής μείξης των 
υλικών στο κοινό της Kω. 

Στην Κω τέλος στα πλαίσια πάντα της συνάντησης ,μετα-
φέρθηκε μέρος της έκθεσης του Μουσείου Μπενάκη που είναι 
αφιερωμένη στο έργο του μεγάλου Έλληνα Αρχιτέκτονα Δημή-
τρη Πικιώνη, με παράλληλη προβολή Ντοκυμαντέρ-αφιερώμα-
τος της ΕΡΤ στο έργο και την προσωπικότητα του. Η έκθεση 
έμεινε ανοικτή μία εβδομάδα ώστε να μπορέσει το ευρύτερο 
κοινό της Κω και σχολεία, με ξενάγηση Κώων συναδέλφων, να 
γνωρίσουν το έργο του μεγάλου Στοχαστή και Δημιουργού.

Kλείνοντας αυτή την παρουσίαση, θα λέγαμε ότι η ομά-
δα των συναδέλφων που μετέχει ενεργά στις συναντήσεις μας 
μεγαλώνει. Kαθώς και το ενδιαφέρον και άλλων φορέων και 
ατόμων που θέλουν να γίνουν κοινωνοί της. Mέσα από αυτή 
τη συνεργασία αναπτύσσονται οι σχέσεις μας, ανταλλάσσονται 
γνώσεις και εμπειρίες, ενώ ταυτόχρονα εκφράζεται ο αμοιβαίος 
σεβασμός, βασισμένος στη γοητεία της διαφορετικότητας αλλά 
και την παραδοχή των κοινών μας στοιχείων. 
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Νίκος Αρμπιλιάς 
Ο ταραγμένος ύπνος 

Εκδ. Έναστρον, Αθήνα 2010 

Το παραμύθι, ο άνθρωπος, το 
ασήμαντο ίχνος του, οι μα-

ταιώσεις, το αλόγιστο και ελπι-
δοφόρο της νιότης, η υπομονή 
της θλίψης, η εγκαρτέρηση, εικό-
νες, δέντρα, πουλιά, συντροφιές, 
απουσίες, μνήμη νεκρών, απώ-
λειες, έρωτας ζωής, κρίση, ο χρό-
νος, πνιγμός, σκοτάδι, μοναξιά, 
υπαινιγμός, νύξεις μιας υπόγει-
ας ταραχής, όνειρο, ενύπνιο και 
μια πορεία στο χρόνο που χάνε-
ται, σ. 9: «...Το κακό είναι ότι κα-
μία / τράπεζα δεν δανείζει χρόνο. 
/ Οι μελλοντικοί πόλεμοι θα / γί-
νονται για την κατοχή και / την 
εκμετάλλευση των / κοιτασμάτων 
του χρόνου. / Τον πόλεμο θα τον 
κάνουν/ νέοι, γεννημένοι σκατό-
γεροι.»

Η ποίηση του Νίκου Αρμπι-
λιά οικουμενικού καλλιτέχνη και 

πολυσχιδή μάς διαπερνά σαν ηλε-
κτροσόκ. Ταράζει το “λασπωμέ-
νο σκοτάδι”, σ. 39: «Δεν είχε ξη-
μερώσει ακόμη. / Ήθελα να ανά-
ψω ένα φως, / να σωθώ απ` το 
λασπωμένο/ σκοτάδι.». Τραγου-
δά στη σιωπή, πλέκει στίχους με 
νοήματα υπόγεια, κρυφά. Ανατέ-
μνει τη μοναξιά, όπως στα ποιή-
ματα: «Μόνος», σ. 25: «Κι όταν 
θα έρθει η σειρά σου/ να χορεύ-
εις με την σκιά σου.», «Και πά-
λι το δέντρο», σ. 30: «Δεν του `χε 
μείνει κανείς / φίλος.». Στα δύο 
ποιήματα που ακολουθούν, είναι 
απαράμιλλες αισθητικά οι παρο-
μοιώσεις του. Η ποιητική γλώσσα 
αναδεικνύει την πάλη του ποιη-
τή με τον χρόνο: σ. 17: «Υπόκω-
φα», «Άδειασε το στόμα μου. / Τα 
δόντια μου έπεσαν / αθόρυβα σαν 
απόγευμα σε / εργένικο δωμάτιο. 
/ Τώρα τα λόγια αντηχούν σαν/ 
μαραμένο τραγούδι. / Μ` αλλά-
ζει ρούχο ο χρόνος.», και σ. 29: 
«Να σχίζω το μάταιο του / χρό-
νου σαν / καλοσυντηρημένο / αε-
ροπλάνο, με φιγούρες / παλιών 
χορευτών.». Τα όνειρά μας ψά-
χνει. Ανασύρει το πραγματικό και 
το ουσιώδες μέσα στην απουσία 
και την απώλεια. Ο έρωτας και 
η θλίψη του συνομιλούν και κα-
τανύσσουν την ανθρώπινη ύπαρ-
ξή μας και φωτίζουν το εσώτε-
ρο «εγώ» μας (πρβλ. σ. 11: «Στο 
πλυσταριό», «Εκεί στο πλινθόκτι-
στο/ πλυσταριό με βρήκε το/ πρώ-
το κύμα της Ηδονής. / ... / Να πα-
λεύει το κρυμμένο / βλέμμα μου 
με τα πελώρια / στήθια της Νί-
κης. / Και της Ήττας της δικής 
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μου.», σ. 25: «Μόνος», «Ν’ανε-
βαίνουν κύματα οι/ στεναγμοί / 
και να ποτίζεις τη λύπη σου / με 
υπομονή.», σ. 27: «Μεσημεριανό 
ούζο», «Το φιλί που μου ’δωσες 
το / έκανα τραγούδι. / Μου έφυ-
γε από τα χέρια. / Πέταξε. / Στην 
υγειά σου.»).

Βαθαίνει ο κυνικός ποιητής 
ως στοχαστής στις ρίμες του 
και μάς ωθεί να διακρίνουμε 
την αλήθεια ενός επιφυλακτικά 
απλού λόγου κάπου-κάπου πού, 
ωστόσο, υπαινίσσεται μια καίρια 
πρόρρηση και το ταραγμένο μέλ-
λον που ενεδρεύει (πρβλ. σσ. 36-
37: «Τραγούδι», «Της απλωσιάς 
έρμο πουλί, / της απεραντοσύνης. 
/ ... Για εκεί που άνοιξες φτερά / 
άλλος μαζί ποιος θα ’ρθει; / ... ... 
Μη σε τρομάζει η Άνοιξη / που 
΄ρχεται και ανοίγει / ό,τι αγάπη 
χάρηκες μαύρο / ποτάμι πνίγει.»)

Τα σκίτσα που τεχνούργη-
σε ο Νίκος Αρμπιλιάς επιτείνουν 
την αλήθεια και το μέστωμα της 
ποίησής του. Τα βουβά πρόσω-
πα-προσωπεία κάποιες φορές χω-
ρίς βλέμμα και αισθήσεις, με πι-
νελιές αφαιρετικές υποδεικνύουν 
ότι ο ποιητής είναι και ζωγράφος 
και γλύπτης και σκηνογράφος 
και αρχιτέκτονας.

Ο Νίκος Αρμπιλιάς γεννήθη-
κε στην Αθήνα το 1953. Το 1968 
εγκαταστάθηκαν με την οικογέ-
νειά του στην Κω, όπου ζει μέ-
χρι σήμερα. Τελείωσε το Γυμνά-
σιο. Μετά ήρθε η προετοιμασία 
για τη Σχολή Καλών Τεχνών. Αν 
και ήταν απόλυτα έτοιμος για τις 
εξετάσεις, τις αρνήθηκε. Προτί-

μησε να μη διαγωνιστεί και πήρε 
το δρόμο προς την Ιταλία. Εκεί 
σπούδασε εικαστικά και ειδικεύ-
τηκε στη γλυπτική.

Ο Νίκος Αρμπιλιάς είναι καλ-
λιτέχνης με τη βαθύτερη έννοια 
του όρου. γι’ αυτό αψηφά τον 
κίνδυνο, αρνείται να υποταχθεί 
σε νόμους και αυστηρούς κανόνες 
που αντιστρατεύονται την ουσία 
της ζωής μας, τις αρχές μας και 
τις αξίες μας. Που αντιστρατεύο-
νται την αγάπη για τους φίλους 
και τους ανθρώπους. Αυτά υπε-
ρασπίζεται ο Νίκος στις μεγάλες 
πορείες του.

Και αυτά εξακολούθησε να 
προωθεί και στη συνέχεια μέσα 
από άλλους δρόμους, τους δρό-
μους της μουσικής και τις “Μι-
κρές Περιπλανήσεις”. Στίχοι τρα-
γουδιών όπως: «Ιστορίες» (όπου 
αναφέρει τους στίχους: «ποιός εί-
πε τάχα πονηρά νικά ο επιμένων 
/ νικά εκείνος που πουλά επιμε-
λώς το χτες»), «Άκου», «Μεσ’ στο 
σκοτάδι», «Λευκό πουκάμισο», 
«Ημέρες απραξίας» (όπου ανα-
φέρει τους στίχους: «αδύνατοι 
που πάσχουν / δεν έχουν, αλλά 
δίνουν»), «Οι πειρατές του Χαϊρ 
Αλ Ντιν» (όπου γράφει: «οι πό-
θοι των τρελλών κάνουν ρεσάλτο 
/ ... ζωή και θάνατος σ’ ατέρμονο 
παιχνίδι»), εκτός από την ανατο-
μία της ιστορίας και την ανθρω-
πιά που κομίζουν, κρατούν καλά 
κρυμμένη την «άλλη», την κα-
θαρή φόρμα της ποίησης. Είναι 
κι αυτός ένας από τους δρόμους 
που χάραξε, συμβάλλοντας δημι-
ουργικά σε πολλές ομαδικές προ-
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σπάθειες που κάνουμε με σκοπό 
τις περιπλανήσεις μας στα άδυτα 
της ψυχής μας. Αλλά και όταν 
είναι μόνος, έξω από τις ομά-
δες, δεν μένει αδρανής. Η προ-
τομή του Κώου ιστοριοδίφη Ιά-
κωβου Ζαρράφτη στην Ιπποκρά-
τους, είναι δικό του έργο, αν και 
δεν υπάρχει σ`αυτή σχετική επι-
γραφή. Πλάθει το μάρμαρο, το 
ξύλο με αγάπη και σεβασμό στη 
φύση. Έχει γεμίσει το σπίτι του 
με έγχορδα μουσικά όργανα, όλα 
δικές του κατασκευές. Τα σκί-
τσα του σε κάθε λογής χαρτί, κο-
σμούν τα σπίτια και τα γραφεία 
των φίλων, όπου πέρασε και ήπιε 
έναν καφέ. Λες και κουβαλά-
ει την πόλη στην πλάτη και την 
πάει πιο πέρα. 

Ο Νίκος είναι ένα απόλυτα 
πολιτικό όν. Έχει μοναδική ικα-
νότητα να κρατά τις ψυχές μας 
ζεστές. Γιατί μάς μαθαίνει να επι-
κοινωνούμε και να αγαπούμε τον 
εαυτό μας και τους άλλους. Μας 
μαθαίνει να ζούμε, να ζούμε πο-
λιτικά.

Ο Αρμπιλιάς παλεύει με τα 
στοιχειά και τις εμμονές του, 
τους θεόκλειστους τόπους του 
και ανοίγει και ανοίγεται μέ-
σω της ποίησης σε άλλους πλέ-
ον δρόμους πιο ενδόμυχους, ου-
σιαστικά πιο σιωπηλούς (πρβλ. σ. 
36: «Όπου πατείς, βγαίνει νερό, 
μα / ίχνη δεν αφήνεις. / Έπεσε 
ο ίσκιος της σιωπής / και η δρο-
σιά της κρήνης.»), υπόγεια ρεύ-

ματα αντλώντας από τις δυνά-
μεις της γης, την εξουθένωση από 
τον ανθρώπινο μόχθο και πόνο. 
Σιγά-σιγά ημερεύει ο κόσμος γύ-
ρω του και εντός του. Το πνεύ-
μα του διαχέεται τολμηρό, ρω-
μαλέο με παρρησία. Ωστόσο μένει 
ενεός ενώπιον της αντιφατικής 
κι ανήμπορης ανθρώπινης τραγι-
κότητας. Ώριμο, πλέον, το ρήμα 
του ποιητή αφήνεται μετέωρο και 
ακροβατεί. Η θλίψη του, «φα-
ράγγι βαθύ» ποτίζεται με υπομο-
νή (πρβλ. σ. 35: «Ζεϊμπέκικος», 
«Μεσ` στον χορό ακροβατώ. / Η 
θλίψη βαθύ φαράγγι. / Κάτω στα 
σκοτεινά, το / ποτάμι της λήθης / 
μουρμουρίζει.»). Αφαιρετικός και 
ολιγόλογος δίνει ιδιαίτερο νόημα 
στις λέξεις και τον τρόπο που τις 
χρησιμοποιεί.

Σαν αρχαίος σοφός μάς δεί-
χνει διαδρομές και περιπλανιέται 
σε έρημα νησιά δακρυσμένος και 
συγκινημένος από το θάλπος του 
κόσμου που του χαρίζεται. Όταν 
όμως χάνεται αυτό το θάλπος ο 
ποιητής θρηνεί. Αυτός ο θρήνος 
και η αγωνία του για τους ακαρι-
αίους και οριακούς καιρούς που 
ζούμε, εκχύνονται στον «Ταραγ-
μένο ύπνο» του και συνεχίζονται 
στην ίδια την ασκητική ζωή του. 
Ίσως μέσα απ` αυτήν την ταρα-
χή και την άσκηση μας ανοίξει ο 
ποιητής τα μάτια της ψυχής για 
να ανιχνεύσουμε τις βαθύτερες 
ουσίες της ανθρώπινης ύπαρξης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΕΠΠΟΥ
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Σεμπάστιαν Μπάρρυ
Εις γην Χαναάν

Μετάφρ. Αύγουστος Κορτώ, 
Καστανιώτης, Αθήνα, σελ. 246

Στη ζωή μας τη σύγχρονη που 
όλα κυλούν βιαστικά κι όλα 

υποτάσσονται σ' ένα βαθύ κι 
ασήκωτο βάρος, με συνεπήρε ένα 
μυθιστόρημα, με γοήτευσε η ποι-
ητική του γραφή, οι υπέροχες ει-
κόνες που καταλύουν το τραγικό, 
το αναπάντεχο ,το νοσταλγικό. 
Πρόκειται για το «Εις γην Χανα-
άν» του Σεμπάστιαν Μπάρυ, που 
θεωρείται από τους σημαντικό-
τερους Ιρλανδούς συγγραφείς. Ο 
Σ.Μ. δε βιάζεται, περιγράφει αυ-
τό που θέλει, σε οδηγεί εκεί που 
ξέρει, σ' εκπλήσσει με αιφνιδια-
σμούς, σου μαθαίνει την Ιρλαν-
δία, σ' απογοητεύει με τη γη Χα-
ναάν και ο τίτλος του βιβλίου εί-
ναι μάλλον ειρωνικός. Οι ήρωες 
του βιβλίου καταφεύγουν στην 
Αμερική για να επιβιώσουν. Άν-

θρωποι κυνηγημένοι αθώοι κι 
ένοχοι προσπαθούν να πορευτούν 
με τη συντροφιά του φόβου και 
τη σκανδάλη να νιώθουν στο μι-
σό μέτρο μέρα νύχτα. Μέσα στη 
σκιά του θανάτου άλλοι δολοφο-
νούνται στη γη της Επαγγελίας, 
άλλοι χάνονται άδικα στις μυ-
λόπετρες του πολέμου (Βιετνάμ-
Περσικός κόλπος). Ο συγγραφέ-
ας καταδικάζει τον πόλεμο, ρη-
μαδοπόλεμο τον λέει, που κατέ-
στρεψε ακόμα κι αυτούς που γύ-
ρισαν. Νέα παιδιά που έγιναν ψυ-
χικά ράκη, φαντάσματα σ' ερημι-
κά δωμάτια. Γράφει Σ.Μ.:

«Ο πόλεμος τού ‘κλεψε ότι 
λάμψη τού ‘χε απομείνει. Γύρισε 
απ' την πυρωμένη έρημο σαν άν-
θρωπος που είχε αντικρίσει ένα 
απ' τα θαύματα του διαβόλου.» 
Η κύρια ηρωίδα η Λίλι, κόρη αξι-
ωματικού του βρετανικού στέμ-
ματος στη δεκαετία του ΄20 φεύ-
γει με τον προγραμμένο αρραβω-
νιαστικό της και ζητάει ασφάλεια 
στην Αμερική. Εκεί δολοφονείται 
ο αγαπημένος της κι εκείνη μέσ' 
από πολλές περιπέτειες φτάνει σε 
βαθιά γεράματα ξενιτεμένη με τη 
νοσταλγία στα μάτια για μια πα-
τρίδα που δεν θα δει ποτέ. Η Λίλι 
παράδειγμα αυταπάρνησης αξι-
οπρέπειας και αντοχής υπομένει 
μ' αξεπέραστη δύναμη δολοφονί-
ες, θανάτους διαψεύσεις ,απώλει-
ες. Έζησε για να διηγηθεί τη ζωή 
της, τη συντριπτική οδύνη της, 
αφηγείται τα συνταρακτικά γε-
γονότα που τη βυθίζουν απ' την 
εξορία στον έρωτα, απ' τη χαρά 
στη θλίψη, απ' την αγάπη στην 
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εγκατάλειψη, απ' τη φιλία στην 
προδοσία, απ' τη λατρεία στο 
τραγικό τέλος. Όλα τα γεγονότα ο 
Σ.Μ. τα δίνει χωρίς κραυγές, χω-
ρίς εντάσεις, χωρίς στοιχεία εντυ-
πωσιασμού, με πηγαίο συναίσθη-
μα, ευαισθησία, υπομονή και νη-
φαλιότητα μα πάνω απ' όλα ωρι-
μότητα.

Χαρισματικός πεζογράφος ,τα-
λαντούχος συγγραφέας με αφη-
γηματική δύναμη, με λυρισμό και 
ποίηση, με μαεστρία μας οδηγεί 
εκεί που εκείνος βούλεται ξεδι-
πλώνοντας και ανατέμνοντας το 
έσωθεν των ηρώων του.«Κουβαλώ 
μέσ' στο κρανίο μου μια σα λιω-
μένη σφαίρα αντί για εγκέφαλο 
και καίγομαι εκεί μέσα ,γεμάτη 
φρίκη και δυστυχία.» Η Αμερική 
φιλοξένησε τους ήρωες του μυθι-
στορήματος ,αλλά ξήλωσε και το 
υφάδι της ζωής τους. Τη γη της 
Επαγγελίας δεν τη βρήκαν πο-
τέ. Αντίθετα ρήμαξαν στην απο-
μόνωση, στην ερημιά, στην ξε-
νιτιά.«Η νοσταλγία είναι σαν το 
ρεύμα που διαπερνά η ηλεκτρική 
καρέκλα.»

Τολμηρός ο συγγραφέας βγά-
ζει απ' το σκοτάδι της επίσημης 
ιστορίας τους κυνηγημένους από 
τους επαναστάτες συμπατριώτες 
τους (ΙRΑ). Πίσω από τους ήρω-
ες κρύβονται πραγματικά πρό-
σωπα που πριν λίγα χρόνια ήταν 
αδύνατο να υπάρξουν λογοτεχνι-
κά, όπως λέει ο ίδιος ο Σεμπάστι-
αν Μπάρυ. Όμως τα πράγματα 
τώρα άλλαξαν, ωρίμασαν, γαλή-
νεψαν κι αυτό φαίνεται από την 
αντιμετώπιση του βιβλίου που 

δεν ήταν εχθρική ,αν και περίμε-
νε αντιδράσεις. Το ανοιχτό μυα-
λό των Ιρλανδών, αλλά και η θέ-
ληση για ειρήνη έχει ριζώσει πια. 
Ήλθε η κόπωση και το πάγωμα 
του φόβου, οι ήρωες λειτουργούν 
απολογητικά κι επιθυμούν τη 
ηρεμία, την ειρήνη. «Οι Χαναάν 
δεν είναι δεδομένες, κολυμπάμε 
όλοι στο ύπουλο κύμα της Ιστο-
ρίας». Τα πρόσωπα του βιβλίου 
είναι δοσμένα με σαφή περιγράμ-
ματα, πολλές φορές αλληλέγγυα, 
ο διακριτικός Ντίλιτζερ, ο ευγε-
νικός Ευγενίδης, ο δοτικός από 
τύψεις Νόλαν, ο εκφραστής της 
έμπρακτης συγνώμης, ο γλυκύ-
τατος Μπιλ, ο φευγάτος Τατζ, η 
αρχοντική Γουόλοχαν και η αξιο-
πρεπής, πολύπαθη Λίλι, η οποία 
ταυτίζεται με την ιστορία της Ιρ-
λανδίας.

«Κι είχα την καρδιά μου να 
κοπανιέται στα πλευρά μου...». 
Διαβάζοντας το μυθιστόρημα συ-
γκινείσαι με τις αναφορές του 
Σ.Μ. στην Ελλάδα. Την εκπροσω-
πεί ο ελληνοαμερικανός Ευγενί-
δης, ένας άνθρωπος γλυκύτατος, 
ευγενής, πράγμα που επιβεβαι-
ώνει το όνομά του. Αναφέρεται 
στην ελληνική λογοτεχνία, στα 
ομηρικά έπη, στον Όμηρο, στο 
Θουκυδίδη, στον Ηρόδοτο στους 
ελληνικούς μύθους, στη μουσι-
κή του Τσιτσάνη. Μα πάνω απ' 
όλα γλυκαίνει τη βαριά καρδιά 
των ηρώων με προϊόντα ελληνι-
κά, κρασί, ούζο, πίτες, μέλι. 

Το άρωμα της Ελλάδας δια-
χέεται σ' όλο το βιβλίο και παί-
ζει ένα καταπραϋντικό ρόλο στην 

Nesides_8 - 176 pages final2.indd   158Nesides_8 - 176 pages final2.indd   158 18/3/2012   9:00:07 πμ18/3/2012   9:00:07 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



159

Νησίδες 8 | K Y M A T I Σ M O I  -  Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  Β Ι Β Λ Ι Ο Υ

πονεμένη ψυχή της ηρωίδας Λί-
λι. Είναι ολοφάνερο πως ο συγ-
γραφέας κουβαλάει μέσα του την 
Ελλάδα και την προβάλλει με 
τον καλύτερο και γοητευτικότερο 
τρόπο. Εξάλλου Ιρλανδία και Ελ-
λάδα έχουν πολλά κοινά ,πάθος, 
ενθουσιασμός, ξενιτιά, νοσταλ-
γία, κουλτούρα και πάνω απ' όλα 
αγώνες και ρίσκο. «Καλπάζουμε 
προς το χαμό μας σαν καουμπό-
ηδες.» Η μετάφραση του Αύγου-
στου Κορτώ πολύ καλή ,ανάγλυ-
φη και πολλά σημεία με εκφρά-
σεις μεταφορικές, δύσκολες, ποιη-
τικές τα αποδίδει υπέροχα και τα 
απολαμβάνει ο αναγνώστης. Κα-
τέχει τη γλώσσα του Μπάρυ και 
την προσαρμόζει σε υπέροχα ελ-
ληνικά. «Ο λασπερός καιρός ανα-
δευόταν πίσω του, το αλλόκο-
το κεχριμπαρένιο φως στην άκρη 

της βραδινής καταιγίδας πλαισί-
ωνε τη μορφή του έτσι που θα 
μπορούσε να 'ναι πλάσμα πού 
'χε γεννήσει και εξωθήσει η κα-
ταιγίδα...». «Αν μου έκαναν ακτι-
νογραφία στο μικρό νοσοκομείο 
μας, το μηχάνημα θα διέκρινε 
τη βαθιά μου θλίψη. Είναι σαν 
σκουριά, σαν δακρυικός κατάρ-
ρους γύρω απ' την καρδιά.»

«Ο Μπιλ ήταν οχτώ χρονών 
μα εγώ ήμουν μια μάζα οδύνης 
απροσδιορίστου ηλικίας για λογα-
ριασμό του...». 

Γενικά το «Εις γην Χαναάν» 
είναι μια εξαιρετική ψυχογραφία 
με μια διεισδυτική, νηφάλια μα-
τιά στη σύγχρονη ιστορία της Ιρ-
λανδίας και ο Σεμπάστιαν Μπά-
ρυ, ο στυλίστας του λόγου, στις 
καλύτερες στιγμές του.

ΔΩΡΑ ΠΑΡΔΑΛΗ-ΣΩΤΡΊΛΛΗ

 
Lesxirodou.pblogs.gr
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Xρήστος Aναγνωστόπουλος
Aργία, ποίηση
Πλανόδιον, Aθήνα 2010, σελ. 45.

Παναγιώτης Bιτσαράς
Tο κούτσουρο, μυθιστόρημα
Publibook, Aθήνα, σελ. 118.

Σπύρος Γεωργίου
O δισταγμός της πτώσης, ποίηση
Πλανόδιον, Aθήνα 2009, σελ. 46.

Eάφνη Mαρία Γκυ
Kόκκινο φυλαχτό, ποίηση
Γαβριηλίδης, Aθήνα 2011, 
σελ. 58.

Αλέκος E. Ζούκας
Στην Χίο με τον Anatol de Mei-
bohm, μυθιστόρημα
Φάρφουλας, Αθήνα, 2011, 
σελ. 155.

Iωάννα Kατσιδώνη
Tο χωριό μου Πλατάνια Pόδου
ιστορικά στοιχεία και διηγήσεις
Παπαστεργίου, Pόδος 2011, 
σ. 211.

Θεοδόσης Kοντάκης
Aναγνώριση εδάφους, ποίηση
Πλανόδιον, Aθήνα 2009, σελ. 28.

Mανόλης Mακρής
Στα χρόνια του πολέμου 
(1939-1947)
συνεντεύξεις και μαρτυρίες
Στέγη Γραμμάτων Δωδ/σου 
Pόδος 2011, σελ. 620.

Nικόλας Nησίδης
Θάλασσα στο διηνεκές, ποίηση
Πλανόδιον, Aθήνα 2009, σελ. 43.

Γιάννης Πετράκης
Άσματα φαντάσματα
Πεζοποιήματα
Γαβριηλίδης, Αθήνα, 2011, 
σελ. 52.

Kώστας Θ. Pιζάκης
Eπιτάφιος δρόμος,
Ποιήματα A΄ (1985-2010)
Eκδόσεις των Φίλων, Aθήνα 2011, 
σελ. 164.

Bασίλης N. Πης
Πάγος, Iστορίες Aνατολικών Nή-
σων, ποίηση
Oδός Πανός, Aθήνα 2011, σελ. 88.

AKTH
Περιοδικό λογοτεχνίας και κριτι-
κής
Λευκωσία, τεύχος 89, χειμώνας 
2011.

ΔΩΔEKANHΣIAKA XPONIKA
περιοδική επιστημονική έκδοση
ευρετήρια τόμων A-KΔ
Στέγη Γραμμάτων Δωδ/σου 
Pόδος 2011, σ. 216. 

INTELLECTUM
Περιοδική έκδοση στοχασμού
Θεσσαλονίκη, τεύχος 8, Δεκέμβρι-
ος 2011. 

Βιβλία & περιοδικά που λάβαμε
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ΠΛANOΔION
Λογοτεχνικό περιοδικό
Aθήνα, τεύχος 51, Δεκέμβριος 
2011.
 
ΠAPOΔOΣ
Λογοτεχνικό περιοδικό
Λαμία, τεύχος 47, Σεπτέμβριος 
2011.

ENTEYKTHPIO
Λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό πε-
ριοδικό
Θεσ/νίκη, τεύχος 94, Iούλιος-Σε-
πτέμβριος 2011.

O ΣIΣYΦOΣ
Eξαμηνιαίο περιοδικό λογοτεχνί-
ας και πολιτισμού, 
Hράκλειο Aττικής, 
Tεύχος 2, Iούλιος-Δεκέμ βριος 
2011.

ΠAPEMBAΣH
Πνευματική Eπιθεώρηση της Kο-
ζά νης
τεύχος 159-160, φθινόπωρο 2011.

ΠOPΦYPAΣ
Tριμηνιαίο περιοδικό
Kέρκυρα, φυλλάδιο 141.
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Προβολές

Στίχοι από την ποιητική συλ-
λογή της Δάφνης Μαρίας Γκυ 

Κόκκινο Φυλαχτό, εκδόσεις Γα-
βριηλίδη, Αθήνα 2011: 

Φυσά ο αέρας τα πράγματα 
και τα παρασέρνει

Τα γδύνει σαν γνήσιο παιδί 
του χρόνου

Έτσι που εκείνα να μην προ-
λαβαίνουν ν’ αντιδράσουν

Απλά να γίνονται βλέμματα 
απειρόχρωμα

Και σταγόνες φθινοπωρινής 
βροχής

Πάνω στα παράθυρά μας

Η Δάφνη Μαρία Γκυ (Βου-
βάλη) γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1964. Έχει σπουδάσει γαλλική φι-
λολογία και εργάστηκε στην εφη-
μερίδα “Ελευθεροτυπία” ως συ-

ντάκτης εξωτερικών ειδήσεων. Το 
“Κόκκινο Φυλαχτό” είναι το πρώ-
το βιβλίο ποίησης που εκδίδει.

 Παραθέτουμε ακόμα δύο ποι-
ήματά της:

ΦΩΝΗ
Επιδεικτικά / Σαν αδιαφιλο-

νίκητος κατακτητής / Έσπασε το 
τζάμι μου / Η πέτρα του σκανδά-
λου / Ανασήκωσε την γητειά των 
μαλλιών της μπροστά στον / κα-
θρέφτη

Και με ηδυπάθεια αποτύπωσε 
το σχήμα των χειλιών της / Πάνω 
στο είδωλό του

ΑΝΤΙΦΩΝΟ
Πριν σπάσει ο ήχος το φράγ-

μα της ψυχής μου / Κάθε τσάκι-
σμα του κορμιού μου θα ενώσει 
μια μια τις / νύχτες

Με το μακρύ κυματιστό μα-
ντίλι του / Θα τις σφίξει νωχελικά 
στο λαιμό / Να ρουφήξει την ικ-
μάδα και τα νιάτα τους / Και θα 
παραδοθεί

Πάνω σ’ ένα τραπέζι αναστα-
τωμένο από τα τακούνια / Το ντέ-
φι, τους γοφούς / Και τα κρόσια 
που σκορπούν οι φλόγες / Στις 
κόρες των ματιών / Των πολιορ-
κητών μου

. . .

Οι “Εωθινές Επιγνώσεις” εί-
ναι η δεύτερη συλλογή του Αγα-
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θοκλή Αζέλη· έκδοση του περιοδι-
κού “Πλανόδιον”, Αθήνα, 2011. Ο 
Αγαθοκλής Αζέλης είναι φιλόλο-
γος στο Μουσικό Σχολείο Τρικά-
λων. Έχει δημοσιεύσει εκπαιδευ-
τικά βιβλία, ενώ βραβεύτηκε από 
το αυστριακό κράτος για τη μετά-
φραση γερμανόφωνης λογοτεχνί-
ας στα ελληνικά. Ποιήματά του 
έχουν επίσης δημοσιευτεί σε λογο-
τεχνικά περιοδικά. 

Αναδημοσιεύουμε δύο ποιή-
ματά του.

ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ
Με όρους σώματος ενίοτε επι-

χειρώ
Να ξεκλειδώσω της ψυχής σου 

τ’ απροσμέτρητο
Κάποτε η θύρα πρόθυμα υπο-

χωρεί
Της αυταπάτης η πυγμή πάει 

να ριζώσει
Στην άγνοια μισάνοιχτη πως 

ήταν
Μα οι άνθρωποι δεν είναι ποι-

ήματα

Αυτάρεσκα να ξεκλειδώνεις 
συμβόλων βεβαιότητες

Μέσα εκφραστικά επισημαίνο-
ντας γνωστά

Και παραλλαγές συμπληρώμα-
τα παλαιών τρόπων

Εναγωνίως πάντως την ποιητι-
κή σου αναζητώ

Του λαβυρίνθου την ασφάλεια 
συντηρώντας

ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ
Λέξεις που χάσαν τον αντίλα-

λό τους / Που ‘γινε το υπόστεγό 
τους χάλασμα / Που όλα τα χρώ-
ματα κατάπιε η σέπια / Που δεν 
σταματούν πια την κίνηση των 
οχημάτων / Που δεν καταργούν 
την ακινησία των αγαλμάτων

Λέξεις θνησιγενείς υποταγμέ-
νες στο λεξικό τους / Λέξεις γυ-
μνές απ’ την αποδοχή σου / Λέ-
ξεις ενδύματα στη βιτρίνα αφημέ-
να / περασμένης σαιζόν / Να φαί-
νονται κουρέλια νοήματος / Στη 
βουβή διαπασών.
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Η Άννα Γρίβα γεννήθηκε το 1985 
στην Αθήνα όπου ζει μέχρι και 
σήμερα. Σπούδασε ελληνική φιλο-
λογία. Το 2010 εξέδωσε την ποιη-
τική συλλογή «Η φωνή του σκο-
τωμένου» από τις εκδόσεις Χαρα-
μάδα και μέσα στο 2012 θα κυ-
κλοφορήσει η δεύτερη με τίτλο 
«Οι μέρες που ήμασταν άγριοι», 
απ’ όπου είναι και τα ποιήματα 
που δημοσιεύουμε. Ποιήματά της 
και μεταφράσεις έχουν δημοσιευ-
τεί σε διάφορα λογοτεχνικά περι-
οδικά.
 
O Γιάννης Χρυσανθόπουλος, τεύ-
χος 3, άνοιξη 2010.

Ο Πάνος Eρακόπουλος γεννήθηκε 
στον Πειραιά τον Αύγουστο του 
1975. Είναι απόφοιτος του Τμή-
ματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του Παν/μιου Αιγαίου και κάτο-
χος Μεταπτυχιακού Διπλώμα-
τος στην Ιστορία της Φιλοσοφίας 
από το Παν/μιο Αθηνών. Διδάσκει 
σε σχολεία της Α΄βάθμιας Εκπαί-
δευσης από το 2002. Στον χώρο 
της ποίησης πρωτοεμφανίζεται με 
την συλλογή «Πόσιμη Ζωή» (εκδ. 
Γαβριηλίδης, 2006), ενώ στις αρ-
χές του 2011 δημοσιεύθηκαν τα 
έργα: «Μια Αμερικάνικη Προσευ-
χή» (Μετάφραση ποιημάτων του 
J.D. Morrison — δίγλωσση έκδο-
ση, εκδ. Γαβριηλίδης) και «Ελεύ-
θερη αγορά” (εκδ. Γαβριηλίδης). 
Είναι μέλος της συντακτικής ομά-
δας του περιοδικού “Νησίδες”.

Η Αναστασία Ζέππου είναι πτυ-
χιούχος θεολογίας του Πανεπι-
στημίου Αθηνών. Ζει και εργάζε-
ται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση στη Ρόδο. Κείμενά της έχουν 
δημοσιευθεί σε θεολογικά και λο-
γοτεχνικά περιοδικά. Μετέχει στη 
συντακτική επιτροπή του περιο-
δικού “Νησίδες”.

Η Μαρία Ιωάννου γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1980. Σπούδασε 
αρχιτεκτονική στο πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης. Από το 2006 ερ-
γάζεται ως αρχιτέκτονας στη Ρό-
δο. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου και 
μέλος της οργανωτικής επιτρο-
πής για την υλοποίηση του πρω-
τοκόλλου συνεργασίας των Επιμε-
λητηρίων Δωδεκανήσου και Μού-
γλων της Τουρκίας.

Ο Eημήτρης Κόκκινος γεννήθη-
κε το 1973. Έζησε τα παιδικά του 
χρόνια στη Ρόδο και την Κέρκυ-
ρα. Είναι πτυχιούχος του Π.Τ.Δ.Ε. 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το 
2002 ανακηρύχτηκε διδάκτο-
ρας από το Πανεπιστήμιο Marc 
Bloch του Στρασβούργου στον το-
μέα της Νεοελληνικής Λογοτεχνί-
ας. Υπηρετεί ως δάσκαλος σε δη-
μόσια σχολεία της Δωδεκανήσου, 
ενώ παράλληλα είναι επιστημονι-
κός συνεργάτης του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου. Μέλος της συντακτι-
κής ομάδας του περιοδικού “Νη-
σίδες”.

Οι συγγραφείς του τεύχους 
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Νησίδες 8 | Ο Ι  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ

Ο Αλέξανδρος Κυπριώτης γεν-
νήθηκε το 1968 στην Αθήνα και 
σπούδασε Γερμανική Γλώσσα και 
Φιλολογία με ειδίκευση στη Λογο-
τεχνία. Ασχολείται επαγγελματι-
κά με τη μετάφραση και με τη δι-
δασκαλία της μετάφρασης γερμα-
νόφωνης λογοτεχνίας. Έχει μετα-
φράσει Thomas Mann, Botho 
Strauss, Marcel Reich-Ranicki, 
Franz Kafka, Ka ren Duve, 
Ma rio Wirz, Jenny Erpen-
beck, Elfriede Jelinek κ.ά. Για 
τη διάδοση της λογοτεχνίας μέ-
σω του διαδικτύου έχει δημιου-
ργήσει το blog Logotexnia21, 
logotexnia21.blogspot.com, ως 
ένα ελεύθερο βήμα δημοσίευσης, 
κυ ρίως, μεταφράσεων ξενόγλωσ-
σης λογοτεχνίας. Τα τελευταία έξι 
χρόνια εργάζεται στον περιοδικό 
Τύπο. Έχει γράψει θεατρικά έργα 
και διηγήματα.

Ο Κωνσταντίνος Λυντέρης γεν-
νήθηκε στην Αθήνα το 1973. 
Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αι-
γαίου και αποφοίτησε το 1995 
από το Παιδαγωγικό Τμήμα Προ-
σχολικής Εκπαίδευσης Ασχολήθη-
κε με την ποίηση και την πεζο-
γραφία. Από το 1999, παράλληλα 
με την ποιητική του δημιουργία, 
διασκευάζει θεατρικά έργα, αλλά 
συγγράφει και δικά του. Έως σή-
μερα, έχει προχωρήσει στην έκδο-
ση μιας ποιητικής συλλογής, με 
τίτλο «Άνω θρώσκω» από τις εκ-
δόσεις ΡΟΤΑ, τον Δεκέμβριο του 
2005, καθώς και σε κάποιες με-
μονωμένες δημοσιεύσεις σε λογο-
τεχνικά περιοδικά (π.χ “Νησίδες”, 

“Eνωση”.) και λογοτεχνικές στή-
λες εφημερίδων.

Η Χαρά Νικολακοπούλου γεννή-
θηκε στην Πάτρα και σπούδασε 
στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. 
Έζησε για δύο χρόνια στη Ζυρίχη 
και δίδαξε στα Τμήματα Μητρι-
κής Γλώσσας. Κείμενά της έχουν 
δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο, 
στο διαδίκτυο και σε ομαδικές εκ-
δόσεις, με πιο πρόσφατη τη συμ-
μετοχή της στον τόμο «21 νέες 
φωνές» από τον Ελευθερουδάκη 
έπειτα από διαγωνισμό της ιστο-
σελίδας diavasame.gr. Τα τελευ-
ταία 12 χρόνια εργάζεται στη Μέ-
ση Εκπαίδευση, σε Γυμνάσιο της 
Καλαμάτας. 

Ο Γιώργος Λ. Οικονόμου γεν-
νήθηκε το 1960 στη Θεσσαλονί-
κη όπου ζει και εργάζεται. Εκδο-
τικές απόπειρες του ιδίου: 1984, 
Prova generale — 1988, Κόντρα 
— 1988, Γιός δασκάλας — 1989, 
Prima vista — 1991, Στρωμνί-
τσης 6 — 2010, Flash back / Το 
οκτασέλιδο του Μπιλιέτου.

Η Αναστασία Παπαϊωάννου γεν-
νήθηκε στην Ρόδο, το 1956 και 
σπούδασε αρχιτεκτονική στην Πο-
λυτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης. 
Ασχολείται με αρχιτεκτονικές με-
λέτες ιδιωτικών έργων, κυρίως 
αποκατάστασης παραδοσιακών 
κτι ρίων ή ένταξης νέων κτιρί-
ων σε παραδοσιακούς οικισμούς, 
στη Ρόδο, στη Σύμη και τη Νί-
συρο. Έργα της έχουν δημοσιευ-
θεί σε διάφορα περιοδικά (έντυπο 
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ιδρύματος CREST ΗΠΑ, Κατάλο-
γος έκθεσης A VISION OF EUROPE, 
DOVE, Architectural Digest, 
The World of Buildings κ.α.), 
κα θώς και βιβλία. Βραβεύτηκε το 
1999 από τη EUROPA NOSTRA για 
την αποκατάσταση παραδοσιακού 
σπιτιού στη Σύμη. Είναι μέλος 
της οργανωτικής επιτροπής υλο-
ποίησης του πρωτοκόλλου συνερ-
γασίας ,που υπογράφηκε μεταξύ 
του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου 
και του Επιμελητηρίου Αρχιτε-
κτόνων Μούγλων Τουρκίας.

H Eώρα Παρδάλη-Σωτρίλλη εί-
ναι φιλόλογος και ποιήτρια. Ζει 
και δημιουργεί στη Ρόδο. Έχει εκ-
δώσει δύο ποιητικές συλλογές και 
μία μελέτη για την ποίηση της 
Μ. Εβδομάδας, “Μεγάλη Εβδομά-
δα, Η Ποίηση στην Οδό των Δα-
κρύων”.

Ο Eημήτριος Περέογλου ζει και 
εργάζεται στην Αθήνα ως κρατι-
κός λειτουργός. Τα πρώτα ταξίδια 
στον κόσμο της ποίησης τα έκανε 
στη δεκαετία του ’80, ενώ με το 
έργο Θεώ — ΙΡΙΣ Α.Σ. Φιλιππότη 
2009, εμβαπτίστηκε στην κολυμ-
βήθρα της λογοτεχνίας.
 
Ο Παναγιώτης Ράμμης γεννήθη-
κε το 1975. πρόσφατη ποιητική 
του συλλογή, η Βραδινή πορεία 
(2007). Ποιήματά του έχουν δη-

μοσιευθεί σε λογοτεχνικά περιο-
δικά. Συμμετέχει στη συντακτική 
ομάδα του περιοδικού Κουκούτσι.
 
Η Σωτηρία Σιαμαντούρα είναι 
πτυχιούχος φιλολογίας του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης και με-
ταπτυχιακή φοιτήτρια με ειδίκευ-
ση στην αρχαία ελληνική γλώσσα 
και φιλολογία. Διδάσκει στο ενι-
αίο λύκειο Λιμένα Θάσου.

Η Κατερίνα Σχοινά σπούδασε Νε-
οελληνική φιλολογία στο Α.Π.Θ. 
και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές 
στον ίδιο τομέα στο Δ.Π.Θ. Έχει 
συνεργαστεί με πολλά περιοδικά 
τέχνης και λόγου. Διδάσκει στην 
Δευτεροβάθμια Εκπ/ση. 
 
Η Αθηνά Τζοβάρα γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδα-
σε ηλεκτρολόγος μηχανικός στο 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
και σήμερα είναι υποψήφια διδά-
κτορας στον τομέα των νευροεπι-
στημών.

Ο Βασίλης Τσιαμπούσης γεννή-
θηκε στη Δράμα το 1953. Εξέδωσε 
συλλογές διηγημάτων με πιο πρό-
σφατη το Σάλτο μορτάλε (2011)· 
επίσης το μυθιστόρημα Εκτός 
έδρας (1993). Διηγήματά του με-
ταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες 
και δημοσιεύτηκαν σε ανθολογίες 
και περιοδικά.

Nesides_8 - 176 pages final2.indd   166Nesides_8 - 176 pages final2.indd   166 18/3/2012   9:00:09 πμ18/3/2012   9:00:09 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



167

Νησίδες 8 |  E Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο  Τ Ε Υ Χ Ω Ν

ΠOIHΣH
Σωτήρης Γεραλής: Iερά Πρανή, τχ. 
6, σ. 52-53.
Eιονύσης Γουβιάς: Mετάλλαξη, Άλ-
γη, Aποτιμήσεις, τ. 6, σ. 18-20.
Άννα Γρίβα: Δύο ποιήματα, τ. 8, σ.
Γιώτα Eιέννη: Mετέωρο βήμα, βιο-
γραφικό σημείωμα, τ. 7, σ. 12-13.
Aπόστολος Θηβαίος: Nυκτίλοχος, 
Στράνι τ. 7, σ. 7-8. 
Mάρκος Kαλεώδης: Eφτά ποιήμα-
τα, τ. 6, σ. 4-14.
Mάλαμας Kαρύδας: Tο παιδικό δω-
μάτιο, Φωνές, τ.7, σ. 9-11.
Mάνος Kουνουγάκης: Aνάθεμα, 
Tαυτότητες, τ. 7, σ. 14-15.
Aθηνά-Στυλιανή Mίχου: Δύο ποιή-
ματα, τ. 6, σ. 15-17.
Γιώργος Λ. Οικονόμου: Τρία ποιή-
ματα, τ. 8, σ.
Eημήτρης Περέογλου: Έξι ποιήμα-
τα, τ. 8, σ.
Bασίλης N. Πης: Kώια, τχ. 6, σ. 
21-22/ Φώτα του απογεύματος, 
Kούραση, τ. 7, σ. 16-17.
Παντελής Ράμμης: Στιγμιότυπα / Η 
Άνω Πόλη, τ. 8, σ.

ΠEZA
Hρώ Kάπα: H μαύρη τρύπα, τ. 7, 
σ. 29-32.
Aργύρης Kόσκορος: Aνάθημα, τ. 6, 
σ. 23-25 / Έλλειψη χώρου, τ. 6, σ. 
26-28.
Αλέξανδρος Κυπριώτης: Μ’ ένα 
καλά ακονισμένο μαχαίρι, τ. 8, σ.

Eιονύσης Mαρίνος: Tο πρόβλημα 
με το χέρι, τ. 7, σ. 33-41.
Γιώργος Nικολόπουλος: Kαι το 
όνομα αυτού, Iωάννης Mάουζερ…, 
τ. 7, σ. 42-54.
Παναγιώτης Πασσάς: Tο κατά Λυ-
δίαν Eυαγγέλιο, τ. 7, σ. 55-61.
Αθηνά Τζοβάρα: Ο κόκκινος κου-
βάς, τ. 8, σ.
Bικτωρία Tράκη: Oι μικροί πρό-
σφυγες, τ. 7, σ. 18-28.
Βασίλης Τσιαμπούσης: Η σκούνα, 
τ. 8, σ.
Julio Cortazar: Γκράφιτι, τ. 6, σ. 
32-36.
Mario Wirz: Tριστιάνε, τ. 6, σ. 29-
31.

ΠOPTPAITA
Σωτήρης Γεραλής: Ποιητική βιο-
γραφία, τ. 6, σ. 38-50.
Robinson Jeff ers: Mικρή ανθολογία 
ποιημάτων, τ. 7, σ. 65-77.

MEΛETEΣ — ΔOKIMIA — APΘPA
Πάνος Eρακόπουλος: Tομές και 
“τομές” στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα, τ. 6, σ. 147-153 / Τα Ου-
ρανοποιηματάκια-διαθεματικό σχέ-
διο εργασίας μαθητών, τ. 8, σ.
Μαρία Ιωάννου: Γειτονικές απο-
στάσεις-αρχιτεκτονικές μεταφρά-
σεις, τ. 8, σ.
Φραγκίσκος Kαλαβάσης: Έξι ση-
μεία με αφορμή τις «Έγχρωμες 
Σκιές», τ. 7, σ. 123-128.

Νησίδες 

Π ε ρ ι ο δ ι κ ό  τ έ χ ν η ς  &  λ ό γ ο υ

E Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο  Τ Ε Υ Χ Ω Ν  6 - 8
 τεύχη 6-8 (καλοκαίρι 2011 — χειμώνας 2012)
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Tασούλα Kαραγεωργίου: Για την 
«Hλακάτη” της Ήριννας, τ. 7, σ. 
93-99.
Eημήτρης Κόκκινος: τ. 8, σ.
Όλγα Λασκαρίδου: O Xάινριχ φον 
Kλάιστ στην Eλλάδα, τ. 6, σ. 71-82.
Κωνσταντίνος Λυντέρης: Προσεγ-
γίζοντας την Ιθάκη, τ. 8, σ.
Ευαγγελία Μουλλά: Η λογοτεχνία 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τ. 
8, σ.
Χαρά Νικολακοπούλου: Το μάθη-
μα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, 
τ. 8, σ.
Γιάννης Παπαδάτος: Περιπλανή-
σεις και όψεις του μαγικού ρεαλι-
σμού στη λογοτεχνία, τ. 6, σ. 106-
121.
Φανή Παραφόρου: O Xάινριχ φον 
Kλάιστ και οι αναπαραστατικές τέ-
χνες, τ. 6, σ. 99-106.
Σωτηρία Σιαμαντούρα: Προτάσεις 
για μια δημιουργική διδασκαλία, τ. 
8, σ.
Κατερίνα E. Σχοινά: Διδακτική 
προσέγγιση, τ. 8, σ.
N.K. Φιλίππου: H Pόδος του Φλω-
μπέρ, εντυπώσεις από ένα ταξίδι, τ. 
7, σ. 78-92.
Γιάννης Χρυσανθόπουλος: Ο λιτός 
παράδεισος, (για τον Όμηρο Πέλλα), 
τ. 8, σ.
Curt Hohoff : Tο φαινόμενο Kλάιστ, 
τ. 6, σ. 65-68.
Heinrich von Kleist: Περί της στα-
διακής κατασκευής των σκέψεων 
κατά την ομιλία, τ. 6. σ. 87-93./ Πε-
ρί του συλλογισμού, τ. 6, σ. 94-95./ 
Aισθήματα αντικρίζοντας το θα-
λασσινό τοπίο του Φρίντριχ, τ. 6, 
σ. 97-98. 

KYMATIΣMOI — KPITIKH BIBΛIOY
Νίκος Αρμπιλιάς: “Ο ταραγμένος 
ύπνος”, (ποίηση), τ.8, σ. (Αναστασία 
Ζέππου).
E.K. Bαλσαμίδης: «Tο κτήνος ή το 
έπος των απωλειών”, (ποίηση), τ. 7, 
σ. 133-134, (Γιώργος Γιάνναρος).
Πάνος Eρακόπουλος: «Eλεύθερη 
Aγορά”, (ποίηση), τ. 7, σ. 135-141 
(Όλγα Kομιζόγλου). 
Έφη Kαλογεροπούλου: “Δύο ποιη-
τικές συλλογές», (ποίηση), τ. 6, σ. 
137-140 (Aναστασία Zέππου).
Eριφύλη Kανίνια: «Tα χειρόγραφα 
του πλοιάρχου Nέμο και άλλα ποι-
ήματα”, τ. 7, σ. 129-132, (Γιάννης 
Hρακλείδης).
Kωνσταντίνος E. Kογιόπουλος: «H 
Kως της εργασίας”, (ιστορική μελέ-
τη), τ. 6, σ. 145-146, (Γιάννης Hρα-
κλείδης).
Σεμπάστιαν Μπάρρυ: Εις γην Χα-
ναάν (μυθιστόρημα), τ. 8, σ. (Δώρα 
Παρδάλη)
Φερνάντο Πεσσόα: «O οδοιπόρος”, 
(νουβέλα), τ. 6, σ. 141-144, (Δημή-
τρης Kόκκινος).

EK TOY ΠΛHΣION —ΣYNENTEYΞEIΣ
Φώτης Tερζάκης, μια συνομιλία, τχ. 
7, σ. 100-122.

YΣTEPOΓPAΦA — ΠOΛITIΣTIKA
Θεατρικά δρώμενα στη Pόδο, τ. 7, σ. 
147-150 (Aυγουστίνος Tσιριμώκος).
Η φωτογραφική ομάδα Ρόδου “Ωρί-
ων”, τ. 8, σ.

AΦIEPΩMATA
Σελίδες για τον Xάινριχ Kλάιστ, τ. 
6. 
H λογοτεχνία στην εκπαίδευση, τ. 
8. 
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O Σύλλογος Nέων “Ωρίωνας” 
ιδρύθηκε τον Aύγουστο του 

2006 από νέους που κατοικούν 
στο Παραδείσι της Pόδου, με ανη-
συχίες και προβληματισμούς για τα 
πολιτιστικά και κοινωνικά ζητή-
ματα του τόπου τους. O “Kυνηγός 
Ωρίωνας”, έμβλημα του Συλλόγου, 
συμβολίζει ακριβώς την αναζήτη-
ση των αξιών και ιδανικών που 
θέλουν να υπηρετήσουν.

Oι δραστηριότητές του καλύ-
πτουν ένα μεγάλο εύρος, οργάνωση 
εκδηλώσεων, θεάτρου, εικαστικών 
και φωτογραφίας, μουσικής, κινη-
ματογράφου, εκπαιδευτικά τμήμα-
τα με τη συμμετοχή ενηλίκων και 
παιδιών.

Σ' αυτό το μικρό σημείωμα, 
αναφερόμαστε ειδικά στο τμήμα 
φωτογραφίας του Συλλόγου, Pho-
torion, που έχει να δείξει αξιό λογες 
δράσεις. H ανάγκη να κρατηθεί ζω-
ντανή μια εικόνα ή να παρουσια-
στεί με τρόπο διαφορετικό, έκανε 
τα μέλη της ομάδας ν' αγαπή-
σουν τη φωτογραφία. Tο τμήμα 
κάθε χρόνο κερδίζει νέους μαθη-
τές, αλλά και όποιοι τελειώνουν 
τον κύκλο μαθημάτων περνάνε 
πια στη φωτογραφική ομάδα και 
κρατούν πάντα ζωντανό το ενδια-
φέρον τους για την τέχνη της φω-
τογραφίας. Oργανώνουν φωτογρα-
φικές συναντήσεις, συμμετέχουν 
σε φωτογραφικούς διαγωνισμούς 

και αναρτούν τις εικόνες τους στο 
σάιτ της ομάδας, www.orionas.eu/
photorion.

Mια επιπλέον αναφορά μπορεί 
να γίνει στο πενθήμερο σεμινάριο 
του Δεκεμβρίου για τη σύγχρονη 
φωτογραφία Panopticon 13x13 
της ομάδας Art/If/Act με τη συμ-
μετοχή της φωτογραφικής ομάδας 
του Ωρίωνα. Πρόκειται για ένα 
απο  κεντρωμένο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα σε δεκατρείς πόλεις της 
Eλλάδας. 

Στόχοι του Panopticon 13x13 
είναι η προώθηση της σύγχρονης 
φωτογραφίας στην ελληνική περι-
φέρεια, η υποστήριξη των τοπικών 
φωτογραφικών ομάδων και η δη-
μιουργία μιας διαδικτυακής πλατ-
φόρμας συνεργασίας και επικοινω-
νίας μεταξύ τους. 

H δομή κάθε σεμιναρίου αποτε-
λείται από τη σύλληψη, ανάπτυξη 
και οργάνωση μιας θεματικής ενό-
τητας ως την υλοποίησή της, την 
παραγωγή και εμφάνισής της στο 
κοινό. H θεματική ενότητα του 
προγράμματος στη Pόδο ήταν η 
“Eυτυχία”, πώς γίνεται αντιληπτή 
αυτή η αφηρημένη έννοια και πώς 
εικονοποιείται. 

Oι φωτογραφίες των δεκατρι-
ών συμμετεχόντων της ομάδας 
Photorion θα αναρτηθούν σε κεν-
τρικά σημεία της πόλης της Pόδου, 
σε ειδικά μεγεθυμένα πάνελ.
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