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Εισαγωγή 
 

1. Μια διαφορετική διδακτική πρόταση για τη διδασκαλια της 

Παιδικής Λογοτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο – Αφετηρίες  

 
 «Τα όρια της γλώσσας μου είναι τα όρια του κόσμου μου»1 είναι η σκέψη που 

διατυπώνει το 1921 ο Γερμανός φιλόσοφος  L. Wittgenstein. Στη φράση αυτή 

συμπυκνώνεται ένα μεγάλο μέρος της θεωρίας του σημαντικού αυτού φιλοσόφου. Η σκέψη 

μας, σύμφωνα με το Wittgenstein, είναι μια πρόταση με νόημα2. Το άθροισμα των 

προτάσεων είναι η γλώσσα. Επομένως, ο άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί μόνο όσα μπορεί να 

πει. Τα υπόλοιπα, σύμφωνα με το Wittgenstein, αυτά που δεν μπορεί να πει, τα α-νόητα, 

είναι εκείνα για τα οποία πρέπει να σωπαίνει3.  

 «Μεγεθύνοντας και διασκευάζοντας τη σκέψη αυτή, θα λέγαμε ότι «Τα όρια του 

κόσμου μου είναι τα όρια των (λογοτεχνικών) αφηγήσεων που γνωρίζω»»4. Οι διάφορες 

μορφές αφήγησης περικλείουν τη συνολική εικόνα του Πολιτισμού μας. Μέσα από τις 

αφηγήσεις πραγματώνεται και περιγράφεται η ανθρώπινη δημιουργικότητα. Στην 

πραγματικότητα, οι αφηγήσεις που γνωρίζουμε είναι συγκεκριμένες και περιορισμένες σε 

αριθμό. Ωστόσο, αμέτρητες είναι οι παραλλαγές και οι μεταμορφώσεις τους5.  

 Οι «πρωτότυπες», αυτές, αφηγήσεις πολλές φορές διασκευάζονται, μεταγράφονται6, 

εμφανίζονται επαν-αφηγημένες μέσα από μια διαφορετική εστίαση και οπτική γωνία7. 

Άλλες φορές προκαλούν νέες συγκρουσιακές αφηγήσεις, ενώ κάποιες άλλες το τέλος τους 

γίνεται η αφετηρία νέων αφηγήσεων.8 Τέλος, όντας τόσο γνωστές, είναι φορές που 

μετουσιώνονται σε διαφορετικούς κώδικες επικοινωνίας, κατανοητούς από όλους9. Οι 

                                                 
1Wittgenstein Ludwig, Tractatus Logico – Philosophicus, μεφρ: Κιστόπουλος Θαν., εκδόσεις Παπαζήση, 1978 
(στα γερμανικά 1921), σελ. 110 
2 Wittgenstein Ludwig, Tractatus Logico – Philosophicus, 1978, σελ. 63 
3 Wittgenstein Ludwig, 1978, σελ. 131  
4 Ζερβού Α., «Διαμορφώνοντας αναγνώστες στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης» στο Καλλιεργώντας τη 
Φιλαναγνωσία – Πραγματικότητα & Προοπτικές, επιμ: Κατσίκη – Γκίβαλου Άντα, Πολίτης Δημήτρης, 
Διάδραση, 2013, σελ. 513-518 
5 Οπ.π. 
6 Ζερβού Α., «Η διασκευή ad usum delphini: Στοιχεία ιστορίας και θεωρίας» στο Αφηγήσεις που δεν 
τελειώνουν ποτέ… - Κειμενικές και εικονογραφικές διασκευές για παιδιά, επιμ: Δαμιανού Δ., Οικονομίδου Σ., 
Παπαδόπουλος, 2011, σελ. 17-34 και της ίδιας «Λογοτεχνία παιδιών – Λογοτεχνία ενηλίκων: Αμοιβαιότητα 
και αλληλεξαρτήσεις» στο Στη χώρα των θαυμάτων, Πατάκης, 1997, σελ. 113-130 
7 Ζερβού Α., «Εσωτερική εστίαση και (επαν)αφηγήσεις κλασικών για παιδιά και ενήλικες: διαδραστικά 
φαινόμενα και ιδεολογικές φορτίσεις», στο Σύγκριση, τ. 16, 2005, σελ. 83-118 
8 Ζερβού Α., «Στην άλλη άκρη της κόκκινης κλωστής: σημειώσεις για μια τυπολογία του τέλους», Δια-
κείμενα, Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας Α.Π.Θ., τ. 12, 2010, σελ. 115-126 
9 Ζερβού Α., «Βιβλία παιδιών, μύθοι και κώδικες ενηλίκων», Πρακτικά Α΄ Πανεπιστημιακού Συνεδρίου «Από 
το Παραμύθι στα κόμικς», Οδυσσέας, 1995. 



 
 

8 
 

μεταμορφώσεις αυτές παρουσιάζουν μεγάλη προσαρμοστικότητα και απορροφητικότητα 

τόσο στο στίγμα του καιρού και της εποχής τους, όσο και σε διάφορες ιδεολογικές 

προσεγγίσεις10. Πολύ συχνά, οι δευτερογενείς αυτές αφηγήσεις γίνονται τόσο γνωστές, που 

το αρχικό κείμενο, από το οποίο προέρχονται, «ξεχνιέται»11.  

 Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πως οι λογοτεχνικές αφηγήσεις είναι αμέτρητες, αφού 

έχουν την ικανότητα, να μεταμορφώνονται, να ανανεώνονται και να πολλαπλασιάζονται 

συνεχώς. Η επαφή μας, επομένως, μαζί τους διευρύνει τα όρια του κόσμου μας. 

Μεταφέροντας την παραπάνω σκέψη στη σχολική πραγματικότητα, θα λέγαμε ότι η 

ενασχόληση με τη Λογοτεχνία και το παιδικό βιβλίο στο σχολειό «υπερβαίνει τις ώρες που 

είναι εμφανώς αφιερωμένες» στο αντικείμενο αυτό, δηλαδή, το Γλωσσικό Μάθημα και τη 

Φιλαναγνωσία12. Τα διδακτικά αντικείμενα της Ιστορίας, της Μελέτης Περιβάλλοντος, της 

Αισθητικής Αγωγής, ακόμα και των Μαθηματικά ή των Φυσικών επιστημών μπορούν να 

εμπλουτιστούν και να διευρυνθούν, αν τα συνοδεύσουμε με λογοτεχνικές αφηγήσεις13.  

 Μια τέτοια θέση, που εμπλέκει τη Λογοτεχνία με όλα τα διδακτικά αντικείμενα του 

Δημοτικού Σχολείου κινείται σαφώς στα πλαίσια της διεπιστημονικότητας, έννοια που ο 

ίδιος ο Wittgenstein εισάγαγε χρόνια πριν με τον τρόπο σκέψης του. Στο Tractatuς, ο 

Wittgenstein, προσπαθώντας να ορίσει τον κλάδο της φιλοσοφίας, επισημαίνει ότι οι 

προτάσεις που μπορούν να λεχθούν είναι εκείνες που ανήκουν στις Φυσικές Επιστήμες. 

Όσες προτάσεις βρίσκονται έξω από αυτές, ανήκουν απλά στη σιωπή14. Μάλιστα, ορίζει 

την αλήθεια, η οποία εκφράζεται μέσω της γλώσσας, με μια μαθηματική συνάρτηση15. 

Έτσι, για να ορίσει τη γλώσσα, ο Wittgenstein ανατρέχει στα Μαθηματικά και τις Φυσικές 

Επιστήμες.  

 Ωστόσο, με το επόμενο έργο του, τις Φιλοσοφικές έρευνες16 ο ίδιος ο Wittgenstein 

θέτει ένα βασικό πλήγμα στην προηγούμενη θεωρία του. Στο Tractatus, η έννοια της 

γλώσσας έχει μονοδιάστατο χαρακτήρα, αφού όπως ορίζει, μια πρόταση αποκτά νόημα 

μόνο όταν απεικονίζει ένα γεγονός. Στις Φιλοσοφικές Έρευνες, όμως, δίνει στη γλώσσα ένα 

πολυδιάστατο χαρακτήρα, καθώς υποστηρίζει πως το νόημα μιας έκφρασης εξαρτάται από 

τη χρήση της. Κάθε λέξη ή κάθε πρόταση αποκτά διαφορετικό νόημα ανάλογα με το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο χρησιμοποιείται. Έτσι, η σημασία μιας λέξης δεν αρκεί για την 

εκμάθηση μιας γλώσσας. Κατά το Wittgenstein είναι απαραίτητη η εξάσκηση στις 

διαφορετικές χρήσεις της17.   

 Τις διαφορετικές χρήσεις της γλώσσας και τις δραστηριότητες με τις οποίες είναι 

συνυφασμένη, ο Wittgenstein ονόμασε «γλωσσικά παιχνίδια»18. Τα παιχνίδια είναι πολλά 

και διαφορετικά και δεν έχουν όλα ένα κοινό γνώρισμα. Ακόμα μεγαλύτερη πολυμορφία 

παρουσιάζεται στη γλώσσα, καθώς υπάρχουν αμέτρητα είδη προτάσεων, λέξεων, σημείων. 

                                                 
10 Ζερβού Α., «Το παραμύθι της Φτώχειας και του Θανάτου. Η τυπική παραλλαγή μιας πολυταξιδεμένης 
ιστορίας», Κείμενα, τ. 18, 2014 
11 Ζερβού Α., 2011  
12 Ζερβού Α., 2013 
13 Ζερβού Α., 2013 
14 Wittgenstein Ludwig, 1978, σελ. 71 
15 Wittgenstein Ludwig, 1978, σελ. 112-131 
16 Wittgenstein Ludwig, Φιλοσοφικές έρευνες, Εισαγωγή – μετάφραση – σχόλια: Παύλος Χριστοδουλίδης, 
εκδόσεις Παπαζήση, 1977, σελ. 8 
17 Οπ.π., σελ. 28-30, § 8-10 
18 Οπ.π., σελ. 28 § 7 
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Επιπλέον, η πολλαπλότητα αυτή δεν είναι σταθερή, αφού διαρκώς γεννιούνται καινούριοι 

τύποι γλώσσας, καινούρια «γλωσσικά παιχνίδια»19. Έτσι, όπως και στα παιχνίδια, η σημασία 

μιας λέξης ή το νόημα μιας έκφρασης εξαρτώνται από το πλαίσιο που χρησιμοποιούνται, 

τους κανόνες εφαρμογής, τα υποδείγματα ή την εκμάθηση τους20.  

 Για να ελέγξουμε την πολλαπλότητα των «γλωσσικών παιχνιδιών», τη  διαφορετική 

εκφορά της γλώσσας, δηλαδή, ο Wittgenstein παραθέτει την παρακάτω λίστα γλωσσικών 

παραδειγμάτων:   

«Προστάζω, και ενεργώ σύμφωνα με την προσταγή –  

Περιγράφω ένα αντικείμενο με βάση την όψη του ή τις διαστάσεις του –  

Κατασκευάζω ένα αντικείμενο με βάση μια περιγραφή (σχέδιο) –  

Αφηγούμαι ένα περιστατικό –  

Κάνω εικασίες σχετικά με το περιστατικό –  

Διατυπώνω μιαν υπόθεση και την εξετάζω –  

Παρουσιάζω τα αποτελέσματα ενός πειράματος με πίνακες και διαγράμματα –  

Επινοώ μιαν ιστορία, και τη διαβάζω-  

Παίζω θέατρο –  

Τραγουδώ στο χορό –  

Μαντεύω αινίγματα –  

Κάνω ένα αστείο. Και το διηγούμαι –  

Λύνω ένα πρόβλημα πρακτικής αριθμητικής –  

Μεταφράζω από μια γλώσσα σε άλλη –  

Ζητώ, ευχαριστώ, βρίζω, χαιρετώ, προσεύχομαι»21.  

 Βλέπουμε πως τα παραπάνω παραδείγματα «γλωσσικών παιχνιδιών» μπορούν να 

βρουν πρακτική εφαρμογή σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα του Δημοτικού Σχολείου. Ένα 

μαθηματικό πρόβλημα, για παράδειγμα, είναι κατά το  Wittgenstein ένα «γλωσσικό 

παιχνίδι». Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει μια διαφορετική 

διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο, στην οποία 

το λογοτεχνικό παιδικό βιβλίο θα είναι παρόν σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα του 

Δημοτικού Σχολείου και θα λειτουργεί ως αφετηρία για τη δημιουργία πολλών και 

διαφορετικών «γλωσσικών παιχνιδιών». Η ανάγκη αυτή προκύπτει από τη διαφωνία μας 

σχετικά με τη θέση του λογοτεχνικού κειμένου στο Αναλυτικά Προγράμματα (Α.Π.) του 

Δημοτικού Σχολείου και τον μέχρι τώρα τρόπο διδασκαλίας της σ’ αυτό.  

 Στο Δημοτικό Σχολείο, ο λογοτεχνικός λόγος προσεγγίζεται μέσα από τα 

αποσπάσματα του Ανθολογίου Λογοτεχνικών Κειμένων, τα οποία τοποθετούνται μέσα σε 

συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Τα Α.Π. αποκλείουν τη διδασκαλία του ακέραιου 

λογοτεχνικού από το δημοτικό σχολείο. Έτσι, το λογοτεχνικό απόσπασμα αντιμετωπίζεται 

μέσα από το πρίσμα μιας συγκεκριμένης οπτικής, εκείνης που επιβάλει η θεματική ενότητα 

στην οποία τοποθετείται. Η επαφή του μαθητή με το ακέραιο λογοτεχνικό κείμενο 

εξαρτάται πια από τη διάθεση του κάθε εκπαιδευτικού να φέρει το μαθητή κοντά στο 

λογοτεχνικό λόγο.  

                                                 
19 Οπ.π., σελ. 35, § 23 
20 Οπ.π., σελ. 9 
21 Οπ.π., σελ. 36, § 23 
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 Ακόμα, η λογοτεχνία στο Δημοτικό Σχολείο ταυτίζεται με το γλωσσικό μάθημα και 

πολύ συχνά περιορίζεται μέσα σ’ αυτό. Ωστόσο, εμείς πιστεύουμε στον ενοποιητικό 

χαρακτήρα της λογοτεχνίας. Θεωρούμε πως ο λογοτεχνικός λόγος μπορεί να ξεπεράσει τα 

στεγανά που χωρίζουν τα μαθήματα του Δημοτικού Σχολείου και να επεκταθεί σε όλα τα 

διδακτικά αντικείμενα, ενώνοντάς τα. Έτσι, οι λίγες διδακτικές ώρες που είναι αφιερωμένες 

στο μάθημα της λογοτεχνίας αυξάνονται και ο μαθητής έχει την ευκαιρία να επεκτείνει τα 

όρια των (λογοτεχνικών) αφηγήσεών του. Μια τέτοια ευκαιρία, φυσικά, έχει μόνο ο 

δάσκαλος του Δημοτικού Σχολείου, αφού βρίσκεται πολλές ώρες μέσα στην ίδια τάξη, 

διδάσκοντας διαφορετικά αντικείμενα. Ο δάσκαλος του Δημοτικού, δηλαδή, έχει τη 

δυνατότητα να υπερβεί τα χρονικά όρια που χωρίζουν τα διδακτικά αντικείμενα και να 

ενώσει με τη βοήθεια του λογοτεχνικού λόγου το γλωσσικό μάθημα με τα μαθητικά, την 

ιστορία ή τη μελέτη περιβάλλοντος. 

 Τέλος, ένας ακόμα λόγος που μας οδήγησε να ζητήσουμε τη βοήθεια της 

λογοτεχνίας για τη διδασκαλία διάφορων διδακτικών αντικειμένων ήταν οι ελλείψεις ή οι 

αδυναμίες, μερικές φορές, των σχολικών εγχειριδίων. Το λογοτεχνικό κείμενο έχει συχνά τη 

δυνατότητα να λειτουργεί αντισταθμιστικά σε ένα όχι και τόσο καλό σχολικό εγχειρίδιο ή 

μια διδακτική ενότητα, είτε συμπληρώνοντας, είτε διορθώνοντάς το.   

 Οι παραπάνω παρατηρήσεις, που σχετίζονται με τη θέση της λογοτεχνίας στο 

Δημοτικό Σχολείο και προέρχονται από τη διδακτική εμπειρία της γράφουσας, οδήγησαν 

στο σχεδιασμό της διδακτικής πρότασης που θα παρουσιάσουμε στη μελέτη αυτή. Με τη 

διδακτική πρόταση που σχεδιάσαμε, προσπαθήσαμε να βγούμε έξω από τα όρια του 

Αναλυτικού Προγράμματος και να εντάξουμε, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, το ακέραιο 

λογοτεχνικό κείμενο μέσα στη σχολική τάξη. 

 Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, θα παρουσιαστεί ένα σύνολο δράσεων, με αφετηρία 

λογοτεχνικά κείμενα για παιδιά, που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 

2012-2013 σε μια τετάρτη τάξη του 19ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου. Το εγχείρημα 

αυτό ακολούθησε μια πορεία αντίστροφη εκείνης που προτείνει η μεθοδολογία της έρευνας. 

Η έναρξη της μελέτης έγινε πρώτα μέσα στη σχολική τάξη. Αρχικά, επιλέχθηκαν μερικά 

ακέραια λογοτεχνικά κείμενα (μυθιστορήματα), τα οποία μας συντρόφεψαν καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς και σε όλες τις ώρες του σχολικού προγράμματος. Στη 

συνέχεια, σχεδιάστηκαν διδακτικές δραστηριότητες που είχαν ως αφετηρία το λογοτεχνικό 

κείμενο και παράλληλα συνδέονταν με τα διδακτικά αντικείμενα της τετάρτης τάξης. Στην 

εργασία αυτή, θα παρουσιαστούν οι δραστηριότητες αυτές, καθώς και τα σημεία εκείνα της 

θεωρίας της λογοτεχνίας, στα οποία στηρίζονται.   

 Αφορμή γι’ αυτή τη μελέτη της διδασκαλίας της λογοτεχνίας στο σχολείο ήταν η 

ευκαιρία που μου δόθηκε να φοιτήσω στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Κρήτης με κατεύθυνση την Παιδική Λογοτεχνία. Καθοριστικό ρόλο στην 

επιλογή του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών έπαιξε η προσωπική 

μου αγάπη για τη λογοτεχνία και η πεποίθηση ότι η λογοτεχνία μπορεί να επιδράσει θετικά 

στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και του χαρακτήρα κάθε ανθρώπου. Η λογοτεχνία 

διαπλάθει σκεπτόμενους και ευαίσθητους ανθρώπους και μας μαθαίνει να αποδεχόμαστε τη 

διαφορετικότητα του άλλου, αξίες που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο σ’ 

οποιαδήποτε εποχή.  
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Στην ερώτηση «Γιατί μελετάμε την παιδική λογοτεχνία;», ο Peter Hunt απαντά με 

απόλυτη απλότητα, «επειδή είναι σημαντική και επειδή είναι ευχάριστη»22. Η παιδική 

λογοτεχνία είναι σημαντική γιατί ασκεί κοινωνική και παιδαγωγική επιρροή, γιατί 

συμβάλλει στη εγγραμματοσύνη και τη διαμόρφωση της κουλτούρας ενός λαού23. Η 

ανάπτυξη πολλαπλών νοητικών δεξιοτήτων (κριτική σκέψη, φαντασία), η καλλιέργεια της 

φιλοκαλίας, η απόλαυση, η ψυχική ωρίμανση, η ομαλή κοινωνικοποίηση, οι γνώσεις24, η 

διαφυγή από τον κόσμο της πραγματικότητας, τα ταξίδια σε άλλους τόπους25 θεωρούνται 

μερικά από τα «αγαθά» που μπορεί προσφέρει η λογοτεχνία στο παιδί.   

 Μια διαφορετική προσέγγιση, που θέτει στο κέντρο της τον ίδιο τον άνθρωπο 

υιοθετεί ο Τσβετάν Τοντορόφ. Υποστηρίζοντας ότι ο άνθρωπος εξαρτάται από τις 

ανθρώπινες υπάρξεις του οικογενειακού και κοινωνικού του περιβάλλοντος, θεωρεί ότι η 

λογοτεχνία του δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τους «άλλους» εμπλουτίζοντάς τον 

απεριόριστα26. Στο ίδιο πλαίσιο, για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, κινείται και η άποψη 

του Greimas: «…η λογοτεχνία έχει τη δυνατότητα να μεταδώσει, με τρόπο ιδιαίτερα 

αποτελεσματικό, μυθικά περιεχόμενα (που τα θεωρούμε συχνά θεμελιώδεις αξίες ενός 

κάποιου ανθρωπισμού), περιεχόμενα που το σύνολό τους συμβάλλει σ’ αυτό που ονομάζουμε 

μόρφωση του ανθρώπου, και όχι στη πρόσκτηση των πρακτικών γνώσεων»27. 

 Έχοντας ως αφετηρία τις παραπάνω θέσεις, θεωρούμε ότι η λογοτεχνία μπορεί να 

παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού, προσφέροντάς του διαφορετικά 

ερεθίσματα για να εμπλουτίσει τη ζωή και τις γνώσεις του. Μα πιο σημαντικό απ’ όλα είναι 

ότι η λογοτεχνία θα βοηθήσει το παιδί να καλλιεργήσει τη φιλοκαλία του και να γίνει ένας 

νεαρός ενήλικος. Όπως επισήμανε ο φιλόσοφος Bourdieu, η καλαισθησία και η κουλτούρα 

έχει άμεση σχέση με το πολιτισμικό κεφάλαιο του καθενός28. Ως νεαρός ενήλικος, 

ενεργητικός αναγνώστης, σύμφωνα με τον Braudel, το παιδί θα είναι σε θέση να 

προσλαμβάνει ένα έργο, προβάλλοντας σ’ αυτό αντιρρήσεις και ερωτήματα, χωρίς να 

παραμένει απλός «καταναλωτής» του29.  

 Ανοίγοντας μια μικρή παρένθεση, θα θέλαμε να σημειώσουμε πως όταν 

αναφερόμαστε στον αναγνώστη, εννοούμε κυρίως τον ανήλικο αναγνώστη, το παιδί. Στον 

ανήλικο αυτό αναγνώστη οφείλουμε να συμπεριφερθούμε όπως ακριβώς και σε ένα ενήλικο 

αναγνώστη. Οι ιδιαιτερότητες και οι αναγνωστικές προτιμήσεις ενός ανήλικου αναγνώστη 

                                                 
22 Hunt Peter, Κριτική, Θεωρία και Παιδική Λογοτεχνία, μεφρ: Σακελλαρίδου Ευγενία, Κανατσούλη Μένη, 
Πατάκης, 1991, σελ. 35 
23 Hunt Peter, 1991. Η προσωπική μου θέση είναι ότι η κουλτούρα του εκάστοτε λαού είναι υπεύθυνη για την 
κοινωνική και πολιτική του κατάσταση, και δεν έχω άλλον ως παράδειγμα, παρά το δικό μας λαό την παρούσα 
στιγμή. 
24 Κατσίκη-Γκίβαλου Άντα, Το θαυμαστό ταξίδι – Μελέτες για την παιδική Λογοτεχνία, Πατάκης, 2008, (1η 
έκδοση 1995), σελ. 65 
25 Καλογήρου Τζ., «Είμαστε πλασμένοι απ’ το υλικό των βιβλίων: Τα νεανικά χρόνια της ανάγνωσης», στο 
Φιλαναγνωσία και Σχολείο, Πατάκης, 2007, σελ. 35-42 
26 Τοντόροφ Τσβετάν, Η λογοτεχνία σε κίνδυνο, μεφρ: Χρύσα Βαγενά, Πόλις, 2013, σελ. 30 
27 Greimas A.J., «Θέση της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση», στο Η Διδασκαλία της Λογοτεχνίας, Colloque de 
Cerizy, μεφρ: Βασιλάράκης Ν.Ι., Επικαιρότητα, 1985, σελ. 32  
28 Bourdieu Pierre, Η διάκριση – Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης, μεφρ: Καψαμπέλη Κ., Πατάκης 
2002 (1η έκδ. στα ελληνικά 1999) 
29 Ζερβού Α., «Η Λογοτεχνία στο σχολείο: Συνανάγνωση και πνευματική ενηλικίωση» στο Περί Παιδείας 
Διάλογος, επιμ.: Πυγιωτάκης Ι., Οικονομίδης Β., Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολές Επιστημών Αγωγής, Π.Τ.Δ.Ε., 
Ρέθυμνο 2010, σελ. 167-179 
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θα πρέπει να γίνονται σεβαστές, όπως ακριβώς συμβαίνει όταν συζητάμε για έναν ενήλικο 

αναγνώστη. Ποτέ δεν επιβάλουμε σε κάποιον να διαβάσει κάτι άλλο από αυτό που του 

αρέσει. Ποτέ, επίσης, δεν επιβάλουμε σε κάποιον τον τρόπο με τον οποίο θα διαβάσει, θα 

κατανοήσει και θα προσλάβει ένα κείμενο. Ωστόσο, συχνά οι ενήλικες, γονείς ή 

εκπαιδευτικοί προσπαθούν να επιβάλουν στα παιδιά να διαβάσουν βιβλία τα οποία εκείνοι 

θεωρούν «καλά» γι’ αυτά. Ακόμα, είναι φορές που, ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί, συνηθίζουν 

επεμβαίνουν στην πρόσληψη του έργου από την πλευρά του ανήλικου αναγνώστη.  

 Κι όμως, κάθε κείμενο δεν είναι το ίδιο απολαυστικό για κάθε αναγνώστη, αφού 

κάθε αναγνώστης είναι διαφορετικός. Έχει διαφορετικό χαρακτήρα και έχει βιώσει 

διαφορετικές εμπειρίες. Κάθε αναγνώστης, λοιπόν, έχει το δικαίωμα να επιλέξει μόνος του 

τα κείμενα που θα διαβάσει. Επίσης, ο ίδιος, σύμφωνα με το Barthes, είναι ελεύθερος να 

καθορίσει το ρυθμό της ανάγνωσης: «δεν διαβάζουμε ολόκληρο το κείμενο με την ίδια 

αναγνωστική ένταση
. επιβάλλεται ένας ρυθμός, αβίαστος κι ελεύθερος, που πολύ λίγο σέβεται 

την ολότητα του κειμένου
.
 η απληστία μάλιστα της γνώσης μας παρασέρνει να δρασκελίζουμε 

ή να ξεπερνάμε ορισμένα μέρη (που τα προαισθανόμαστε ως «βαρετά») για να ξαναβρούμε το 

ταχύτερο τα καφτά μέρη της ιστορίας (που είναι πάντα οι αρθρώσεις της: αυτό που προωθεί 

την αποκάλυψη του αινίγματος ή του πεπρωμένου): πηδάμε ατιμώρητα (κανένας δε μας 

βλέπει) τις περιγραφές, τις συζητήσεις, τις εξηγήσεις, τους στοχασμούς, τις συζητήσεις…»30. O 

Barthes διακρίνει δύο τρόπου ανάγνωσης. Ο πρώτος τρόπος πάει κατευθείαν στις αρθρώσεις 

της ιστορίας, αγνοώντας τα παιχνιδίσματα της γλώσσας. Ο δεύτερος δεν προσπερνάει 

τίποτα και παρακολουθεί προσεκτικά τι συμβαίνει σε κάθε σημείο του κειμένου. Ποιος 

μπορεί, λοιπόν, να επιβάλει στον αναγνώστη τον τρόπο της ανάγνωσης;  

 Η απάντηση είναι κανείς. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης υπάρχει μόνο το κείμενο 

και ο αναγνώστης, «κανείς δεν μας βλέπει». Ο αναγνώστης θα επιλέξει το κείμενο και το 

ρυθμός της ανάγνωσης. Θα κατασκευάσει μόνος τους το νόημα του κειμένου. Σύμφωνα 

άλλωστε με τον Barthes, ο συγγραφέας έχει πεθάνει. Δεν ασκεί πια στο έργου του δύναμη, 

με την έννοια που την επιβάλλουν η ιστορία της λογοτεχνίας, η παιδεία και η κοινή 

γνώμη31. 

 Στο μυαλό μας έρχονται οι οδηγίες της Άλκης Ζέη για με την ανάγνωση των 

εξωσχολικών βιβλίων. Αντιδρώντας στην επιθυμία του πατέρα της να διαβάζουν εκείνη και 

η αδερφή της εξωσχολικά βιβλία καθισμένες σε μια καρέκλα, συντάσσει τους παρακάτω 

κανόνες για την ανάγνωση των εξωσχολικών βιβλίων:  

«Πώς διαβάζονται τα εξωσχολικά βιβλία: 

1. Μπορείς να έχεις τα πόδια ψηλά πάνω στα κάγκελα του κρεβατιού και η υπόλοιπη να ‘σαι 

ξαπλωμένη στο κρεβάτι ανάσκελα και να κρατάς το βιβλίο στον αέρα.  

2. Μπορείς να είσαι μπρούμυτα στο κρεβάτι και το βιβλίο κάτω στο πάτωμα.  

3. Μπορείς, αν έχεις αδερφή, να είναι εκείνη μπρούμυτα στο πάτωμα κι εσύ από πάνω της 

σαν να σχηματίζετε σταυρό και τα βιβλία βέβαια στο πάτωμα.  

4. Το βράδυ όταν πάτε για ύπνο και σας φωνάζουν να σβήσετε το φως, να κουκουλώνεστε 

με τα σκεπάσματα και να έχετε ένα κλεφτοφάναρο και να διαβάζετε – αυτό μάλλον το 

χειμώνα γιατί το καλοκαίρι θα σκάσετε.  

                                                 
30 Roland Barthes, Η απόλαυση του κειμένου, μεφρ: Χατζηδάκη Φ., Κρητικός Γ., Ράππα, 1977, σελ. 19-20 
31 Roland Barthes, Η απόλαυση του κειμένου, σελ. 42  
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5. Στην τουαλέτα μπορείς να διαβάζεις τα απαγορευμένα βιβλία»32.  

 Οι παραπάνω κανόνες που αντιστέκονται στις επιβολές του πατέρα, του ενήλικου 

αναγνώστη, μαρτυρούν την ανάγκη του ανήλικου αναγνώστη να διαβάσει χωρίς 

περιορισμούς τα βιβλία που ο ίδιος επιλέγει. Αυτή η ελευθερία που επιθυμεί να έχει ως προς 

τη στάση του σώματος δηλώνει ταυτόχρονα και την επιθυμία για μια απόλυτα ελεύθερη 

αναγνωστική διαδικασία. Η συγγραφέας και η αδερφή της δεν μπορούν να διαβάσουν 

καθισμένες σε μια καρέκλα, όπως επιθυμεί ο πατέρας τους. Ο μικρός αναγνώστης δεν 

απολαμβάνει πάντα τα αναγνώσματα που του επιβάλλουν οι ενήλικοι αναγνώστες. Η 

συγγραφέας και η αδερφή της θέλουν να διαβάζουν απαγορευμένα βιβλία. Θέλουν να 

διαβάζουν πεσμένες στο πάτωμα, ανάσκελα στο κρεβάτι, με τα πόδια ψηλά. Ο μικρός 

αναγνώστης θέλει να επιλέγει μόνος του τα βιβλία του. Έχει ανάγκη να απολαμβάνει με το 

δικό του ξεχωριστό τρόπο την ανάγνωση.  

 Το σχολείο, λοιπόν, που στόχο έχει την πολύπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, έχει τη 

δυνατότητα και οφείλει να μυήσει το μικρό μαθητή στην απόλαυση του κειμένου. Έχει τη 

δυνατότητα και οφείλει να παίξει καθοριστικό ρόλο στην επαφή του παιδιού με την παιδική 

λογοτεχνία, για να θέλει τις βάσεις για ένα ανεξάρτητο ενήλικο αναγνώστη.  

 

 

2. Θεωρία της Λογοτεχνίας και διδακτικός λόγος 
 

Στο σημείο αυτό, θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε το ρόλο που πρέπει να έχει η 

θεωρία της λογοτεχνίας σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Ο Peter Hunt υποστηρίζει ότι αν θέλουμε 

να εισάγουμε τη λογοτεχνία και την ποίηση στο εκπαιδευτικό σύστημα, θα πρέπει 

αναπόφευκτα να τις ιεραρχήσουμε33. Ιεράρχηση, όμως, σημαίνει αναγκαστικά μια μορφή 

αξιολόγησης των λογοτεχνικών και ποιητικών κειμένων. Η αξιολόγηση αυτή, η λογοτεχνική 

κριτική δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συμβολή της θεωρίας της λογοτεχνίας. Η ανάγκη για 

προσεκτική επιλογή των παιδικών αναγνωσμάτων «απαιτεί μια κατανοητή και προσεκτική 

κριτική, η οποία με τη σειρά της απαιτεί μια κατανοητή και προσεκτική θεωρία»34. 

Συχνά, παιδιά που διαβάζουν παιδική λογοτεχνία και ενήλικες που ασχολούνται με 

την παιδική λογοτεχνία δεν μπορούν να κατανοήσουν ζητήματα θεωρίας και κριτικής, ενώ 

παράλληλα δεν κατανοούν και το σκοπό τους. Αυτό, όμως, που πρέπει να απασχολεί τους 

«πρακτικούς» (δασκάλους, βιβλιοθηκάριους, γονείς) και ειδικούς της παιδικής λογοτεχνίας 

είναι να κατανοήσουν πώς διαβάζουν οι αληθινοί αναγνώστες, δηλαδή, τα παιδιά ή οι γονείς 

τους και όχι οι θεωρητικοί της λογοτεχνίας. Πρέπει να κατανοήσουμε πώς προσεγγίζει ο 

αναγνώστης ένα κείμενο, ώστε να προσχωρήσουμε σε μια αιτιολογημένη επιλεκτική 

αξιολόγηση. Η κριτική, λοιπόν, της λογοτεχνίας μπορεί να προσφέρει στοιχεία που θα μας 

βοηθούσαν να κατανοήσουμε τα κείμενα και τον τρόπο που τα αντιμετωπίζει ο αναγνώστης, 

ώστε να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε με τον κατάλληλο τρόπο. Όπως αναφέραμε και 

παραπάνω, η κριτική αυτή, δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συμβολή της θεωρίας της 

λογοτεχνίας. Η θεωρία  της λογοτεχνίας, σήμερα πια, αλλάζει και αναγνωρίζει το ρόλο του 

                                                 
32 Ζέη Άλκη, Με μολύβι φάμπερ νούμερο δύο, Μεταίχμιο, 2013, σελ. 53-54 
33 Hunt Peter, 1991, σελ. 15-19 
34 Hunt Peter, 1991, σελ. 15 
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αναγνώστη, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον από το μοναδικό νόημα και τη μοναδική αξία σε 

πιο ευέλικτα νοήματα και αξίες για το κείμενο και το συγγραφέα. 35 

Ανάλογη θέση υιοθετεί και ο Τσβετάν Τοντορόφ στην πιο πρόσφατή του μελέτη Η 

λογοτεχνία σε κίνδυνο36. Πιο συγκεκριμένα, στη μελέτη αυτή επικρίνει το γαλλικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, στο οποίο, κατά τη γνώμη του, οφείλεται η υποβάθμιση της 

λογοτεχνίας στη Γαλλία. Σύμφωνα με τον Τοντορόφ, η διδασκαλία του λογοτεχνικού 

μαθήματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει επηρεαστεί από την κατεύθυνση των 

πανεπιστημιακών σπουδών γύρω από τη λογοτεχνία, με αποτέλεσμα να δίνεται έμφαση στο 

γνωστικό πεδίο του μαθήματος (γνώση της θεωρίας της λογοτεχνίας και την ανάλυση των 

κειμένων με βάση αυτή) και όχι στη μελέτη του περιεχομένου. Μια τέτοια προσέγγιση της 

λογοτεχνίας δεν είναι ευχάριστη στους μαθητές και τους αποτρέπει από το να αγαπήσουν 

την ίδια τη λογοτεχνία. 

 Τα λογοτεχνικά κείμενα προβάλλουν διάφορες ανθρώπινες συμπεριφορές και τα 

κίνητρά τους, περιγράφουν διάφορες μορφές εμπειρίας, αποκαλύπτουν τις κοινωνικές δομές 

και τις σχέσεις των ανθρώπων με αυτές, αλλά και με τη φύση37. Έτσι, ο μέσος αναγνώστης 

δεν διαβάζει λογοτεχνία για να εφαρμόσει καλύτερα μια μέθοδο ανάγνωσης, για 

παράδειγμα, αλλά για να βρει στο κείμενο ένα νόημα που θα τον βοηθήσει να καταλάβει 

τον εαυτό του και τον κόσμο γύρω του.  Ακόμα, η μελέτη, για παράδειγμα,  ενός κειμένου 

με βάση τα δομικά του χαρακτηριστικά οδηγεί σε μια μονόπλευρη προσέγγιση του 

λογοτεχνικού έργου. Ο Τοντορόφ, λοιπόν, υποστηρίζει ότι το σχολείο θα πρέπει να 

προσεγγίζει τα λογοτεχνικά έργα ως προς το περιεχόμενό τους, το νόημά τους και τον 

κόσμο που απεικονίζουν38.  

Πρέπει, λοιπόν, να απαξιώσουμε την ύπαρξη της θεωρίας της λογοτεχνίας; Η 

απάντηση του Τοντορόφ στο εύλογο αυτό ερώτημα είναι ότι η θεωρία της λογοτεχνίας είναι 

δουλειά του πανεπιστημιακού κλάδου, δηλαδή, των καθηγητών, των ερευνητών και των 

φοιτητών της λογοτεχνίας. Οι καθηγητές, αλλά και οι δάσκαλοι, θα συμπληρώναμε, 

οφείλουν να μελετήσουν τη θεωρία της λογοτεχνίας, έτσι ώστε αυτή να αποτελέσει το μέσο 

για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο σχολείο και όχι τον αυτοσκοπό. Οφείλουν να 

μελετήσουν τη θεωρία της λογοτεχνίας, ώστε να μπορούν να επιλέγουν τα κατάλληλα μέσα 

και τις κατάλληλες μεθόδους για να βοηθήσουν τους μαθητές τους να συνθέσουν τα 

διαφορετικά νοήματα που μπορεί να αποπνέει ένα λογοτεχνικό έργο39, αλλά και να 

αξιολογούν και να επιλέγουν τα κατάλληλα λογοτεχνικά κείμενα γι’ αυτούς. 

Στο τέλος της μελέτης του, ο Τοντορόφ παραθέτει μια ενδιαφέρουσα θέση για την 

αξία του λογοτεχνικού μαθήματος για το σύνολο των μαθητών40. Υποστηρίζει ότι η 

λογοτεχνία δε θα πρέπει να είναι μάθημα ενδιαφέροντος μόνο για όσους θέλουν να 

σπουδάσουν λογοτεχνία στο πανεπιστήμιο, αλλά και για όσους θέλουν να ασχοληθούν με 

ανθρωπιστικά επαγγέλματα: 

                                                 
35 Ο.π., 15-34 
36 Τοντορόφ Τσ., Η λογοτεχνία σε κίνδυνο, Πόλις, 2013  
37 Lukens J. Rebecca, A critical Handbook of Children’s Literature, Boston: Pearson Allyn and Bacon, 2007, 
(8th edition), pp 3-9 
38 Τοντορόφ Τσ., σελ. 38-39 
39 Ο.π., σελ. 47 
40 Και προσωπικά συμφωνώ απόλυτα με τη θέση αυτή, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη διδασκαλία της 
λογοτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο.  
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  «Υπάρχει καλύτερη εισαγωγή για την κατανόηση των ανθρώπινων συμπεριφορών και 

παθών από το βύθισμα στο έργο των μεγάλων συγγραφέων που αφιερώνουν τον εαυτό τους σε 

αυτό το καθήκον εδώ και χιλιάδες χρόνια;… Tο να έχουμε καθηγητές τον Shakespeare και 

τον Σοφοκλή, το Dostoevskij και τον Proust, δε σημαίνει ότι επωφελούμαστε από μιαν 

εξαιρετική διδασκαλία; Και δεν βλέπουμε ότι ένας μελλοντικός γιατρός, για να ασκήσει το 

επάγγελμά του, θα είχε να μάθει περισσότερα από αυτούς τους καθηγητές παρά από τις 

εξετάσεις στα μαθηματικά, που καθορίζουν σήμερα τη μοίρα του;»41 

Η μελέτη αυτή, για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, λαμβάνει ως αφετηρία της τη 

μελέτη της θεωρίας της λογοτεχνίας, την οποία θεωρεί αρωγό για τη άρθρωση του 

διδακτικού λόγου. Θα πρέπει, βέβαια, να γίνει ξεκάθαρο ότι η θεωρία της λογοτεχνίας δεν 

θα αποτελέσει τον αυτοσκοπό της μελέτης τούτης, αλλά το μέσο για το σχεδιασμό και τη 

μελέτη διδακτικών δραστηριοτήτων για το Δημοτικό Σχολείο, που σχετίζονται με τη 

λογοτεχνία. Η θεωρία της λογοτεχνίας θα είναι πάντα παρούσα, με λανθάνουσα μορφή, 

μέσα στη σχολική τάξη, χωρίς, ωστόσο να «επιβαρύνει» τις αναγνώσεις των μαθητών. Ο 

πρώτος, λοιπόν, λόγος που θα μας οδηγήσει στη μελέτη της, στα πλαίσια της εργασίας 

ετούτης, είναι ότι αυτή μπορεί να προσφέρει τα εργαλεία εκείνα, τις μεθόδους, με τις οποίες 

θα προσφέρουμε στα παιδιά ευκαιρίες να ανακαλύψουν το περιεχόμενο και το νόημα των 

κειμένων. Ένας δεύτερος λόγος για να ανατρέξουμε στη μελέτη της θεωρίας της 

λογοτεχνίας είναι ότι εκείνη θα μας προσφέρει τα εργαλεία και τις μεθόδους για να 

κατανοήσουμε εμείς, αυτή τη φορά, τις εργασίες των μαθητών, και κατ’ επέκταση τον 

τρόπο που οι μαθητές αντιλαμβάνονται, σκέφτονται και εκφράζονται πάνω στα κείμενα. 

 Κάθε κεφάλαιο, λοιπόν, στο οποίο θα παρουσιάζεται μια συγκεκριμένη διδακτική 

δραστηριότητα και οι εργασίες που προέκυψαν από τα παιδιά, θα συνοδεύεται από την 

αντίστοιχη θεωρία της λογοτεχνίας, στην οποία βασίστηκε. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια και 

πάλι της θεωρίας της λογοτεχνίας, θα γίνεται μια προσπάθεια ερμηνείας των εργασιών των 

μαθητών, οι οποίες αποτελούν το μέσο έκφρασης των παιδιών πάνω στα λογοτεχνικά 

κείμενα. Έτσι, στο 2ο κεφάλαιο θα δούμε πώς η θεωρία της αφήγησης μπορεί να οδηγήσει 

τους μαθητές να πάρουν θέση απέναντι στο κείμενο, με απώτερο στόχο την κατανόηση και 

την πρόσληψή του. Στο 3ο κεφάλαιο, ήρωες αγαπημένων λογοτεχνικών αφηγήσεων 

συναντιούνται έξω από το (λογοτεχνικό) περιβάλλον τους και αποδεικνύουν τη δύναμη της 

παιδικής φαντασίας και τη λειτουργία της παρωδίας. Στο 4ο κεφάλαιο, θα ασχοληθούμε με 

τη λειτουργία του εικονοβιβλίου και θα μελετήσουμε εικαστικές δημιουργίες των μαθητών 

με θέμα το λογοτεχνικό κείμενο. Στο 5ο θα παρουσιάσουμε μια απόπειρα ένταξης της 

λογοτεχνίας στα διδακτικά αντικείμενα των Μαθηματικών και της Φυσικής και τέλος, στο 

6ο κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε το πώς ένα ιστορικό λογοτεχνικό κείμενο 

επηρεάζει το διδακτικό αντικείμενο της ιστορίας.  

 Αφού πρώτα εξετάσουμε σύντομα τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του 

δημοτικού σχολείο για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, θα παρουσιάσουμε τη διδακτική 

πρόταση που σχεδιάσαμε για το μάθημα της λογοτεχνίας στο Δημοτικό.  

 

 

 

                                                 
41 Ο.π., σελ. 107-108 
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3. Αναζητώντας μέθοδο 

 

 Μια ματιά στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.)42 του Δημοτικού 

Σχολείου θα μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε τη θέση της λογοτεχνίας στο ελληνικό 

σχολείο και να κατανοήσουμε τους λόγους εφαρμογής της συγκεκριμένης διδακτικής 

πρότασης. Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουμε τη μέθοδο που επιλέξαμε να εφαρμόσουμε 

μέσα στη σχολική τάξη, με στόχο τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. 

 Σύμφωνα με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, για το μάθημα της Γλώσσας στο 

Δημοτικό Σχολείο προβλέπεται ότι ο μαθητής θα πρέπει «να διευρύνει την αναγνωστική του 

ικανότητα προσεγγίζοντας και το βιωματικό λόγο», «να απολαμβάνει το λόγο ως έργο 

τέχνης», «να κατανοεί ή να διαισθάνεται τα όρια και τις εναλλακτικές δυνατότητες της 

γλώσσα», «να εξοικειώνεται µε τις μετασημασιολογήσεις και τη λειτουργία της λογοτεχνικής 

μεταφοράς», «να κατανοεί τον τρόπο, με τον οποίο ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τα γλωσσικά 

μέσα, για να προκαλέσει τις εντυπώσεις που θέλει», «να εξοικειώνεται με στοιχεία δομής, 

περιεχομένου και ύφους των λογοτεχνικών κειμένων», «να αποδίδει το νόημα κειμένων με 

απαιτητική σύνταξη, λεξιλόγιο και νοηματική δομή»43.  

Διαβάζοντας τους παραπάνω σκοπούς, παρατηρούμε ότι δίνεται έμφαση στη 

γλωσσολογική προσέγγιση της λογοτεχνίας, αφού οι μαθητές καλούνται να κατακτήσουν 

μια σειρά από γλωσσολογικές δεξιότητες. Κατά τον 19ο αιώνα και τις αρχές του 20ου, τα 

λογοτεχνικά κείμενα ορίζονταν με βάση γλωσσολογικούς παράγοντες. Η θεώρηση αυτή 

ξεκινά από τους Ρώσους Φορμαλιστές και ολοκληρώνεται από τους Τσέχους και Γάλλους 

δομιστές44. Οι Φορμαλιστές ενδιαφέρονται περισσότερο για τις τεχνικές και τις δομές της 

γλώσσας και όχι τόσο για το περιεχόμενο. Μελετούν τα «τεχνάσματα» του λόγου όπως ο 

ήχος, η εικόνα, ο ρυθμός, η σύνταξη, το μέτρο, η ομοιοκαταληξία, οι αφηγηματικές 

τεχνικές. Ο λογοτεχνικός λόγος, σύμφωνα με τους Φορμαλιστές, αποξενώνει και καθιστά 

ανοίκεια τη συμβατική γλώσσα45. Τα εκπαιδευτικά συστήματα που βασίζονται σε μια τέτοια 

θεώρηση της λογοτεχνίας  προβλέπουν για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας την εκμάθηση 

των στοιχείων δομής της λογοτεχνίας46.  

Τι γίνεται όμως με την απόλαυση και την ηδονή, που σύμφωνα με τον Roland 

Barthes,47 προσφέρει ένα κείμενο στον αναγνώστη; Όπως σημειώνει, «η απόλαυση του 

κειμένου δεν είναι αναγώγιμη στη γραμματική (φαινο-κειμενική) λειτουργία του…»48. Έτσι, 

αν και η απόλαυση του κειμένου αναφέρεται ως στόχος από τα Α.Π.Σ., οι υπόλοιποι στόχοι 

αποδεικνύουν ότι το μάθημα της λογοτεχνίας επικεντρώνεται σε εργασίες αναλύσης δομής, 

περιεχομένου και γραμματικής. Πώς μπορεί, όμως, ένας μαθητής να ευχαριστηθεί ένα 

                                                 
42 ΔΕΠΠΣ Ελληνικής Γλώσσας και Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, ΥΠΕΠΘ - Π.Ι., 2003 
43 ΔΕΠΠΣ Ελληνικής Γλώσσας (και Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών) ΥΠΕΠΘ - Π.Ι., 2003 
44 Φρυδάκη Ε., Η θεωρία της λογοτεχνίας στην πράξη της διδασκαλίας, Κριτική, 2003, σελ. 40 
45 Eagleton Terry, Εισαγωγή στη θεωρία της λογοτεχνίας, μεφρ: Μαυρωνάς Μιχάλης, Οδυσσέας, 1989, σελ. 21-
29 και Culler Jonathan, Λογοτεχνική Θεωρία – Μια συνοπτική εισαγωγή, μεφρ: Διαμαντάκου Κ., 
Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2000, σελ. 36-40 
46 Φρυδάκη Ε., 2003, σελ. 40 
47 Barthes Roland, Η απόλαυση του κειμένου, μεφρ: Χατζηδάκη Φ., Κρητικός Γ., Ράππα, 1977 Ο R. Barthes 
διαχωρίζει τους όρος ηδονή και απόλαυση. Ως απόλαυση ορίζει τη μορφή της γλώσσας που έχει καθοριστεί ως 
σωστή από το σχολείο, την κουλτούρα ή τη λογοτεχνία, ενώ ως ηδονή χαρακτηρίζει το συναίσθημα που 
προέρχεται από το καινούριο, αυτό που εκπλήσσει τον αναγνώστη, αυτό που δε συμφωνεί με τους κανόνες.  
48 Barthes Roland, Η απόλαυση του κειμένου, 1977, σελ 29 
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κείμενο, να το απολαύσει, να διασκεδάσει μ’ αυτό και τελικά να αγαπήσει τη λογοτεχνία, 

όταν είναι επιφορτισμένος με μια σειρά από τέτοιες εργασίες. Στην περίπτωση αυτή, η 

απόλαυση, σύμφωνα με το Barthes «παίρνει δρόμο». Έτσι, ο δάσκαλος που επιλέγει να 

διδάξει λογοτεχνία στους μαθητές του, θα πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να σεβαστεί τη 

απόλαυση που κάθε αναγνώστης – μαθητής έχει δικαίωμα να βιώσει διαβάζοντας ένα 

κείμενο. Αν δεν το κάνει, ο μαθητής θα βιώσει τη λογοτεχνία ως ένα ακόμα καταπιεστικό 

μάθημα και πιθανόν να απομακρυνθεί από τα μονοπάτια της. 

 Από την άλλη μεριά, αν δώσουμε έμφαση μονάχα στην απόλαυση της ανάγνωσης, 

παραμελώντας τη φιλολογική θεώρηση των κειμένων, κινδυνεύουμε να παραγκωνίσουμε τη 

λογοτεχνικότητα τους. Στη Γερμανία, τη δεκαετία του ’70 αντιμετώπισαν το λογοτεχνικό 

κείμενο ως μέσο απόλαυσης και κοινωνικού προβληματισμού, με αποτέλεσμα να 

αποδυναμωθεί το μάθημα της λογοτεχνίας49. Χρειάζεται, λοιπόν, η διδασκαλία των 

λογοτεχνικών κειμένων να ισορροπήσει ανάμεσα στην απόλαυση της ανάγνωσης, την 

κατανόηση του νοήματος και την ανάδειξη της λογοτεχνικότητας των κειμένων50. Η 

διδασκαλία του λογοτεχνικού κειμένου στο σχολείο θα πρέπει, μέσω της ανάδειξης της 

πλοκής, των χαρακτήρων, των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ τους και γενικότερα των 

συμβάσεων του μυθιστορήματος, να οδηγεί τους μαθητές στην απόλαυση, την κατανόησή 

και την πρόσληψή του λογοτεχνικού έργου51.   

 Εντύπωση, επίσης, προκαλεί το γεγονός ότι η Λογοτεχνία πρέπει να περιοριστεί στο 

«ευρύ φάσμα αξιόλογων και χαρακτηριστικών κειμένων «των κυριότερων εκπροσώπων της 

ελληνικής λογοτεχνίας, σε όλη τη χρονική και γεωγραφική της έκταση», ενώ παράλληλα 

προβλέπεται ο μαθητής «να εξοικειώνεται διαισθητικά με απλά κείμενα νεωτερικής 

λογοτεχνίας» και «να γνωρίζει δειγματικά κείμενα βαλκανικής, μεσογειακής και παγκόσμιας 

λογοτεχνίας»52.  

Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι με τους παραπάνω σκοπούς επιχειρείται να 

καλλιεργηθεί εθνική συνείδηση μέσω του μαθήματος της λογοτεχνίας. Η πρακτική αυτή 

ακολουθήθηκε από τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα, τα οποία βασίστηκαν στους 

ορισμούς που δόθηκαν κατά καιρούς στη λογοτεχνία53.  

Μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα, η έννοια της λογοτεχνίας δεν ταυτιζόταν με την 

έννοια που της δίνουμε σήμερα. Η λέξη «λογοτεχνία» δεν σήμαινε ένα ιδιαίτερο είδος 

γραφής που σχετιζόταν με τη μυθοπλασία και τη φαντασία. «Λογοτεχνία» κατά το 18ο 

αιώνα ήταν το σύνολο των γραπτών κειμένων (φιλοσοφικών, ιστορικών, δοκιμίων, 

επιστολών, ποιημάτων) τα οποία εκτιμούσε η κοινωνία54. Οι πρώτες απόπειρες θεωρητικής 

προσέγγισης της λογοτεχνίας βασίστηκαν στην έννοια της «μίμησης». Η θεώρηση της 

λογοτεχνίας ως κείμενο που μιμείται τον πραγματικό βρίσκει τις ρίζες της στην κλασική 

αρχαιότητα και συγκεκριμένα στο έργο του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Ο Πλάτωνας και 

                                                 
49 Ζερβού Α., «Η λογοτεχνία στο σχολείο ή απορίες μιας ενήλικης που διαβάζει λογοτεχνία» στο Λογοτεχνία 
και Σχολείο, επιμ: Αποστολίδου Β., Χοντολίδου Ε., τυπωθήτω, Αθήνα, 2006, σελ. 15-34 
50 Νικολουδάκη- Σουρή  Ελπ., «Η διδασκαλία του μυθιστορήματος: Θεωρητικές προϋποθέσεις» στο Της 
Κρήτης … αφηγηματολογικές προσεγγίσεις, έκδοση Βιβλιοθήκη «Γιάννης Δουνδουλάκης», Δήμος Αρχανών 
2003, σελ. 201-210 
51 Νικολουδάκη- Σουρή  Ελπ., 2003, σελ. 201-210 
52 ΔΕΠΠΣ Ελληνικής Γλώσσας (και Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών), 2003 
53 Φρυδάκη Ε., 2003, σελ. 34 
54 Φρυδάκη Ε., 2003, σελ. 31-32 και Eagleton Terry, 1989, σελ. 43-44 
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ο Αριστοτέλης όρισαν γενικά τις τέχνες ως μίμηση του κόσμου της εμπειρίας, της 

ανθρώπινης πράξης και της κοινωνικής πραγματικότητας. Νεότερες κοινωνικές και 

μαρξιστικές αντιλήψεις θεώρησαν την λογοτεχνία ως αντανάκλαση της πραγματικότητας. 

Έτσι, πολλά εκπαιδευτικά συστήματα βασίστηκαν στη μιμητική λειτουργία της 

λογοτεχνίας, θεωρώντας ότι τα αναγνωρισμένα για τη λογοτεχνική τους αξία έργα 

ασκούσαν, μέσω των μηχανισμών της ταύτισης και των υποκατάστατων εμπειριών, θετική 

επίδραση στον αναγνώστη, αφού προέβαλλαν θετικά κοινωνικά παραδείγματα και 

πρότυπα55.  

Τη μιμητική λειτουργία της λογοτεχνίας ακολουθεί το κίνημα του Ρομαντισμού. 

Μετά τα τέλη του 18ου αιώνα και κατά τη διάρκεια του 19ου, λογοτεχνία θεωρείται η γραφή 

με βασικό χαρακτηριστικό το φαντασιακό στοιχείο56. Η τέχνη της γραφής παύει πια να 

μιμείται τον πραγματικό κόσμο και αντιμετωπίζεται ως επινοητική γραφή, που εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από την προσωπικότητα του συγγραφέα. Το λογοτεχνικό κείμενο θεωρήθηκε 

ως ο φανταστικός κόσμος που δημιουργούσε ο συγγραφέας για να εκφράσει τα 

συναισθήματα και τις προθέσεις του. Η κατανόηση των προθέσεων του συγγραφέα από την 

πλευρά του αναγνώστη, η αισθητική συγκίνηση, η ταύτιση με το μη χρήσιμο και η 

εκλέπτυνση της ευαισθησία θεωρήθηκαν από τους Ρομαντικούς ως ένας έμμεσος 

εκπολιτισμός από την πλευρά της λογοτεχνίας, που έφτασε από κάποιους μέχρι και το 

όραμα της κοινωνικο-πολιτικής λύτρωσης57.  

Η ρομαντική, αυτή θεώρηση της λογοτεχνίας ανέδειξε τη δυνατότητά της να 

διαμορφώνει ταυτότητες. Η λογοτεχνία θεωρήθηκε από πολλά εκπαιδευτικά συστήματα ως 

ένα καλό μέσο για την καλλιέργεια εθνικής συνείδησης και ομοιογένειας της εθνικής 

ταυτότητας. Ο στόχος αυτός θα μπορούσε να επιτευχθεί, αν τα Α.Π.Σ. έδιναν έμφαση στη 

διδασκαλία της εθνικής λογοτεχνίας. Αυτό, φυσικά, συνέβη και συμβαίνει σε πολλά 

ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα58, κι όπως ήδη παρατηρήσαμε αποτελεί προτεραιότητα 

και στο δικό μας.  

Η νεωτερική καθώς και ξένη λογοτεχνία προβλέπεται να διδαχθούν δειγματικά59. 

Ακόμα, δε γίνεται λόγος για τη διδασκαλία των κλασικών της ξένης λογοτεχνίας. Πολύ 

μελάνι έχει χυθεί ανάμεσα στους ακαδημαϊκούς κύκλους για το αν οι μαθητές πρέπει να 

διδάσκονται στο σχολείο τους κλασικούς. Από τη μία πλευρά έχουμε εκείνους που 

υποστηρίζουν τη διδασκαλία κειμένων αναγνωρισμένης λογοτεχνικής αξίας στο σχολείο και 

από την άλλη, έχουμε εκείνους που υποστηρίζουν ότι η αποκλειστική διδασκαλία της 

κλασικής λογοτεχνίας στο σχολείο αποκλείει όλους όσους δεν τη διαβάζουν60. Ας δούμε, 

όμως, πρώτα τι ορίζεται ως κλασικό έργο και τι ως νεωτερικό, πριν καταθέσουμε τη δική 

μας θέση.  

 Ο όρος κλασικό επιδέχεται κατά καιρούς διαφορετικούς ορισμούς. O Italo Clalvino 

συγκεντρώνει και μας αναφέρει μερικούς από αυτούς. Σύμφωνα με τον Calvino, κλασικό 

είναι ένα βιβλίο όταν σε ώριμη ηλικία λέμε ότι το «ξαναδιαβάζουμε» και όχι το 

                                                 
55 Φρυδάκη, 2003, σελ. 32-34 
56 Φρυδάκη, 2003, σελ. 35-36 και Eagleton Terry, 1989, σελ. 43-50 
57 Φρυδάκη, 2003, σελ, 36-37 και Culler Jonathan, 2000, σελ. 48-49 
58 Φρυδάκη, 2003, σελ, 38 
59 ΔΕΠΠΣ Ελληνικής Γλώσσας (και Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών), 2003 
60 Styles Morag, “Am I That Geezer, Hermia?’’ – Children and ‘Great’ Literature”, The Prose and the Passion 
– Children and Their Reading, Cassell, 1994, p. 36-54 
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«διαβάζουμε». Επίσης, κλασικό είναι ένα βιβλίο «όταν κάθε νέα του ανάγνωση είναι μια 

ανάγνωση ανακάλυψης όπως και η πρώτη» ή «όταν το έργο αυτό προκαλεί αδιάκοπα ένα 

κονιορτό κριτικών αναλύσεων γι’ αυτό, αλλά συνεχώς τον αποτινάζει από πάνω του». Τα 

κλασικά βιβλία «όσο περισσότερο πιστεύουμε ότι τα γνωρίζουμε επειδή τα έχουμε ακουστά, 

τόσο περισσότερο όταν τα διαβάζουμε, μας αποκαλύπτουν νέες, απροσδόκητες, άγνωστες 

πλευρές τους»61. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τους παραπάνω ορισμούς, τα κλασικά έργα επιδέχονται κατά 

καιρούς διαφορετικές ερμηνείες και αναλύσεις, έχοντας τη δυνατότητα κάθε στιγμή να τις 

αποποιηθούν και να δεχτούν καινούριες. Έτσι, ένα κλασικό κείμενο έχει να πει σε κάθε 

γενιά κάτι διαφορετικό, σαν να ήταν γραμμένο ειδικά γι’ αυτήν62. Μπορεί, δηλαδή, να 

προσαρμοστεί στην πραγματικότητα κάθε εποχής, να είναι ενδιαφέρον γι’ αυτή τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή και έτσι να είναι πάντα σύγχρονο. Εξατομικεύοντας τη σκέψη 

αυτή, θα λέγαμε ότι κλασικό θεωρείται ένα έργο που έχει να πει κάτι διαφορετικό σε κάθε 

αναγνώστη ξεχωριστά63. Κάθε φορά που τα ξαναδιαβάζει ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα 

να ανακαλύπτει μια ακόμη άγνωστη πλευρά, η οποία δε σχετίζεται μόνο με την εποχή, αλλά 

και με τα προσωπικά αναγνώσματα και τις εμπειρίες του.  

Όλα αυτά συμβαίνουν όταν ο αναγνώστης διαβάζει ξανά, σε ώριμη ηλικία, τα 

κλασικά αναγνώσματα με τα οποία ήρθε σε επαφή κατά τη νεότητά του. Οι αναγνώσεις της 

νεότητας, όπως αναφέρει ο Calvino, είναι συχνά ελάχιστα αποδοτικές, αφού ο νέος 

παρασύρεται από την ανυπομονησία, την απροσεξία, την απειρία της ζωής. Όμως, 

παράλληλα μπορεί να είναι επιμορφωτικές αφού προσφέρουν στους νέους εμπειρίες και 

μηχανισμούς που χρησιμοποιούν στη ζωή τους, ακόμα κι αν δε θυμούνται το περιεχόμενο 

του βιβλίου που διάβασαν. Οι αναγνώσεις αυτές θα αποτελέσουν το σπόρο για τις ώριμες 

επαναναγνώσεις, κατά τις οποίες ο ώριμος αναγνώστης θα ανακαλύψει ξανά την πηγή των 

μηχανισμών που επέδρασαν στη ζωή του64.  

Κάθε αναγνώστης θα επιλέξει τους δικούς του κλασικούς. Ποιοι είναι όμως οι 

κλασικοί για κάθε αναγνώστη;  Συχνά μιλώντας για τους κλασικούς εννοούμε τα έργα του 

Δυτικού Κανόνα65, όπως τα όρισε ο Harold Bloom. Στους κλασικούς, λοιπόν, του Bloom 

εξέχουσα θέση έχει ο Σαίξπηρ και ακολουθούν ο Δάντης, ο Θερβάντες, ο Μοντέν, ο Γκαίτε, 

ο Γουόλτ Γουίτμαν, η Εμιλι Ντίκινσον, ο Προυστ, ο Τζέιμς Τζόις, η Βιρτζίνια Γουλφ, ο 

Τολστόι, ο Ίψεν, ο Προύστ, ο Φρόιντ, ο Μπόρχες και ο Κάφκα. Ωστόσο, έξω από τον 

Κανόνα μένουν, για παράδειγμα, οι αρχαίου Έλληνες κλασικοί, στους οποίους αναζητούμε 

τις ρίζες της ευρωπαϊκής λογοτεχνκής δημιουργίας. Η φιλοκαλία του κάθε αναγνώστη, 

επομένως και η επιλογή των δικών του κλασικών δεν είναι απλή υπόθεση. Σύμφωνα με τον 

L.L. Schucking , η φιλοκαλία του κάθε αναγνώστη έχει καταρχνήν κοινωνικό υπόβαθρο, 

αναφερόμενος τόσο στο κοινωνικό υπόβαθρο του καλλιτέχνη, όσο και του αναγνωστικού 

κοινού, εξαρτάται από το πνεύμα της εποχής τους, τις ιστορικές και πολιτικές συνθήκες, την 

                                                 
61 Calvino Italo, Γιατί να διαβάζουμε τους κλασικούς, μεφρ: Χρυσοστομίδης Α., Καστανιώτη, 2003, σελ. 15-23 
62 Gadamer Hans Georg, Truth and Method,  (στα γερμανικά Wahrheit und Method, 1960), translation revised 
by Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall, London: New York : Continuum, 2004, c1975  
63 Zervou A., “Mnesterofonia: Conflictual readings”, Proceedings of the XVI International Homeric 
Conference, 2014 
64 Calnino Italo, 2003, σελ15-23 
65 Bloom Harold, Ο Δυτικός Κανόνας – Τα βιβλία και τα σχολεία των εποχών, μεφρ: Ταβάρτζογλου Κατερίνα, 
Gutenberg, 2007 



 
 

20 
 

εθνική καταγωγή δημιουργού και κοινού καθώς και την κουλτούρα που διαμορφώνεται 

μέσω των σχολείων και των πανεπιστημίων, ακόμα και των δημόσιων βιβλιοθηκών ή των 

βιβλιοπωλών66. Για κάθε έθνος, λοιπόν, και ανάλογα με τις κοινωνικές, ιστορικές, πολιτικές 

και πολιτισμικές συνθήκες το είδος του κλασικού είναι διαφορετικό.  

 Για το λόγο αυτό, όπως υποστηρίζει και ο Calvino, το σχολείο θα πρέπει να φέρει 

τους μαθητές σε επαφή με ένα συγκεκριμένο αριθμό «διαφορετικών» κλασικών έργων, 

ώστε να είναι σε θέση ο μαθητής να ανακαλύψει μέσα σε αυτούς τους δικούς του 

κλασικούς67. Το σχολείο, δηλαδή, θα πρέπει να παρέχει στους μαθητές τα εργαλεία, ώστε 

αργότερα, ως ενήλικες να είναι σε θέση να καταλήξουν στις προσωπικές τους αναγνωστικές 

επιλογές.  

Ως αντίθετος του όρου κλασικός, ο όρος νεωτερικός για ένα λογοτεχνικό έργο 

σημαίνει το σύγχρονο, αυτό που έχει γραφτεί τώρα, εκφράζει τη σύγχρονη πραγματικότητα, 

δεν ξέρουμε, όμως, ακόμα αν είναι κλασικό. Θα πρέπει να περάσουν μερικά χρόνια για να 

αποφασίσουμε αν το βιβλίο αυτό είναι σύγχρονο σε μεταγενέστερες εποχές, αν έχει, 

δηλαδή, κατακτήσει τον ορισμό του κλασικού.  

Τα παιδιά σήμερα, λαμβάνουν από το σπίτι τους πληθώρα ερεθισμάτων. Οι 

διαφημίσεις, τα κόμικς, τα περιοδικά, το ηλεκτρονικά παιχνίδια οδηγούν τους μαθητές σε 

σύγχρονα αναγνώσματα της ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας, πολύ διαφορετικά από αυτά 

που τους προσφέρει το σχολείο68. Τα Α.Π.Σ. φαίνεται να μη λαμβάνουν υπόψη τους, τι 

αρέσει στα παιδιά να διαβάζουν. Το ίδιο φαίνεται να κάνουν και αρκετοί δάσκαλοι που 

επιλέγουν να διδάξουν στα παιδιά κείμενα της κλασικής λογοτεχνίας, επειδή τους αρέσουν 

ή επειδή θεωρούνται «καλά». Δημιουργείται, έτσι, ένα χάσμα ανάμεσα στα κλασικά 

αναγνώσματα που προτείνει το σχολείο και τα αναγνώσματα που αγαπούν τα παιδιά, χάσμα 

το οποίο μπορεί να μεγαλώσει την απόσταση ανάμεσα στο παιδί και τη λογοτεχνία. Ποια θα 

πρέπει να είναι, επομένως, η θέση του δασκάλου που θέλει να καλλιεργήσει στους μαθητές 

την αγάπη για το λογοτεχνικό λόγο; Να ακολουθήσει αποκλειστικά τις προτάσεις των 

Α.Π.Σ. ή να «αφουγκραστεί» τις επιθυμίες των μαθητές του; 

Σίγουρα δε διαφωνούμε με την άποψη του Calvino για τους κλασικούς, αφού αυτοί 

θα αποτελέσουν τη βάση για τα μελλοντικά αναγνώσματα των παιδιών. Ο βασικός, όμως, 

λόγος για τον οποίο διαβάζουμε ένα λογοτεχνικό κείμενο είναι η ευχαρίστηση. Τα κλασικά 

έργα δεν είναι, πάντα και όλα, ευχάριστα στα παιδιά69. Κάποιες φορές πάλι, αυτό που 

αρέσει στα παιδιά δεν είναι αποδεκτό από του ενήλικες. Ο ενήλικας, όμως, που θα κρίνει ή 

θα επιλέξει ένα λογοτεχνικό κείμενο για παιδιά, θα πρέπει να έρθει σε επαφή τα παιδιά και 

να σεβαστεί την κουλτούρα τους, τα ενδιαφέροντά τους και όλα όσα αποτελούν πηγή 

διασκέδασης γι’ αυτά70.Aν θέλουμε, λοιπόν, να φέρουμε τα παιδιά κοντά στη λογοτεχνία, 

θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι αρέσει στα παιδιά να διαβάζουν και δίπλα 

                                                 
66 L.L Schucking, Η κοινωνιολογία του φιλολοφικού γούστου, μεφρ: Κονδύλης Τάκης, Κάλβος, 1970 
67 Οπ.π., σελ. 15-23 
68 Watson Victor, “Singular and Plural”, The Prose and the Passion – Children and Their Reading, Cassell, 
1994, p. 1-5  and Styles Morag, 1994 
69 Lukens J. Rebecca, 2007, pp xii-xiii 
70 Shavit Zohar, “The double attribution of texts for children and how it affects writing for children”, in 
Transcending Boundaries: Writing for a dual audience of Children and Adults, edited by Beckett Sandra, 
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στα κλασικά κείμενα, να διδάξουμε έργα που οι ίδιοι οι μαθητές επιλέγουν και αγαπούν71. 

Έτσι, από τη μία τους δίνουμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συγκριτικές αναγνώσεις 

σύγχρονων και κλασικών λογοτεχνημάτων και από τη άλλη θέτουμε τις βάσεις ενός 

μελλοντικού αναγνώστη. 

Κι αν η αξία του κλασικού έργου είναι αναγνωρισμένη, τα πράγματα δεν είναι το 

ίδιο ξεχάθαρα, όταν ο ενήλικος συναναγνώστης θέλει να προτείνει ένα σύγχρονο παιδικό 

βιβλίο στο παιδί ή το μαθητή του. Το ποιο είναι το «καλό» παιδικό βιβλίο που θα 

προτείνουμε σε ένα ανήλικο αναγνώστη, είναι το ερώτημα που απασχολεί συχνά τους 

ενηλίκους συναναγνώστες του. Καταρχή, η αισθητική ποιότητα του βιβλίου είναι σχετική 

και ιστορικά προσδιορισμένη. Εξαρτάται, δηλαδή, από τον ορίζοντα προσδοκίας του 

αναγνώστη του και από τις κοινωνικές, πολιτικές και παιδαγωγικές συμβάσεις της εποχής 

του. Ωστόσο, σύμφωνα με τους θεωρητικούς της παιδικής λογοτεχνίας, το «καλό» παιδικό 

βιβλίο είναι, κύριως, το βιβλίο εκείνο που δεν εμπεριέχει στερεότυπα, εθνοτικά ή φυλετικά, 

τόσο στο κείμενο, όσο και την εικόνα. Η χρήση στερεοτύπων είναι θεμιτή μόνο όταν 

πρόκειται να αποδομοιθούν από το ίδιο κείμενο, το λεκτικό ή το οπτικό. «Καλό» παιδικό 

βιβλίο είναι εκείνο που δεν είναι διδακτικό ή έστω, ο κρυμμένος ενήλικος δεν είναι εμφανής 

και έντονα παρεμβατικός μέσα στο κείμενο. Ακόμα, ένα «καλό» παιδικό βιβλίο δεν 

χαρακτηρίζεται από λεξιπενία, δε χρησιμοποιεί υποκορτιστικά σε μεγάλο βαθμό, δε 

στηρίζεται στην ανιαρή μυθοπλασία και την άτεχνη και αφύσικη εξέλιξη. Στηρίζεται στην 

πιστή αναπαράσταση της πραγματικότητας, έχει ένοντο το στοιχείο της ανατροπής, 

αξιοποιεί έντεχνα τις αφηγηματικές τεχνικές. Αντιθέτα, η έλλειψη ή η έντονη παρουσία 

κάποιων από τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι εκείνα που χαρακτηρίζουν ως λιγότερο 

«καλό» ένα βιβλίο για παιδιά, αν και σπάνια συναντάμε σε ένα βιβλίο μαζεμένα όλα τα 

παραπάνω αρνητικά χαρακτηριστικά72. Τα κύρια, λοιπόν, χαρακτηριστικά ενός λιγότερου 

καλού βιβλίου είναι η παρουσία στερεοτύπων και ο έντονα διδακτικός χαρακτήρας του.  

«Ποιο είναι, λοιπόν, το «καλό» παιδικό βιβλίο που θα προτείνουμε στα παιδιά ή 

στους μαθητές μας;» Απαντώνας από την πλευρά του δασκάλου, θα λέγαμε πως ο 

εκπαιδευτικός πρέπει και οφείλει να συμβάλλει στη διαμόρφωση της αναγνωστικής 

κουλτούρας των μαθητών του73. Γι’ αυτό θα πρέπει να ικανός να αναπτύσσει κριτήρια και 

να αναγνωρίζει ποια βιβλία είναι κατάλληλα για τα παιδιά και παράλληλα αρέσουν στους 

μαθητές του. Μόνο αν τα παιδιά έρθουν σε επαφή από μικρή ηλικία με αναγνώσματα 

υψηλής ποιότητα, θα αγαπήσουν τη λογοτεχνία και θα καταφέρουν να γίνουν αναγνώστες 

για μια ζωή74.  

Ωστόσο ο δάσκαλος θα πρέπει να προτείνει και όχι να επιβάλει βιβλία στους 

μαθητές του. Οι αναγνωστικές επιλογές των μαθητών θα πρέπει να γίνονται απόλυτα 

σεβαστές, ακόμα κι αν αυτοί επιλέγουν να διαβάσουν κάποια από τα «κακά» βιβλία της 

παιδικής λογοτεχνίας. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να διαβάζουν τα πάντα, όπως και οι 

ενήλικοι αναγνώστες. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως ένας αναγνώστης που διαβάζει 

                                                 
71 Styles M., 1994 και Lukens R., 2007, pp xii, xix 
72 Καλογήρου Τζίνα, Γιαννικοπούλου Αγγελική, «Πώς γράφεται ένα κακό παιδικό βιβλίο», ομιλία που 
συνδιοργάνωσαν το ηλεκτρονικό περιοδικό Ο Αναγνώστης και και το Megaron Plus του Μεγάρου Μουσικής, 
25/2/2015, http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1902 
73 Οπ.π. 
74 Lukens R., 2007, pp. xix 
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λιγότερο καλά βιβλία είναι σίγουρα προτιμότερος από αυτόν που δεν διαβάζει τίποτα και 

στερείται ερεθισμάτων εγγραμματισμού75. Το λιγότερο καλό λογοτεχνικό βιβλίο, ακόμα, 

είναι αυτό που θα χρησιμοποιηθεί ως μέτρο σύγκρισης, απέναντι στο «καλό» λογοτεχνικό 

βιβλίο. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιο είναι το «καλό» βιβλίο, αν δεν έχουμε έρθει σε 

επαφή και με το «κακό». Τα παιδιά, τέλος, δε θα πρέπει να βιώσουν την ανάγνωση ως μία 

διαδικασία επιβαλόμενη και καταπιεστική. Η επαφή τους με το βιβλίο και την ανάγνωση θα 

πρέπει να τους προσφέρει τη χαρά της απόλαυσης, όπως υποστηρίζει Barthes. Στόχος μας 

είναι να θέσουμε τις βάσεις για ολοκληρωμένους και ανεξάρτητους αναγνώστες και 

σίγουρα δεν θα τα καταφέρουμε αν προσπαθήσουμε να επιβάλουμε στα παιδιά τις δικές μας 

αναγνωστικές επιλογές.  

 Η προσέγγιση της διδασκαλίας της λογοτεχνίας με βάση τους παραπάνω σκοπούς 

(έμφαση στη γλωσσολογική δομή των κειμένων, έμφαση στην ελληνική κλασική 

λογοτεχνία, δειγματική προσέγγιση της ξένης λογοτεχνίας) παραμερίζει ακόμα, και μια 

άλλη σημαντική παράμετρο της ανάγνωσης, αυτή που σχετίζεται με την αλληλεπίδραση 

κάθε μαθητή – αναγνώστη με το κείμενο. Οι σύγχρονες θεωρίες της αναγνωστικής 

ανταπόκρισης μετατοπίζουν το κέντρο βάρους της ανάγνωσης από το συγγραφέα και το 

κείμενο στο αναγνώστη76. Ο αναγνώστης είναι εκείνος που ερμηνεύει και νοηματοδοτεί το 

κείμενο, το εξετάζει και το επαναπροσδιορίζει με βάση τα προσωπικά του βιώματα και τις 

εμπειρίες του. Η εφαρμογή των θεωριών της αναγνωστικής ανταπόκρισης μέσα στη 

σχολική τάξη μετατρέπει το μαθητή από παθητικό ακροατή της ανάγνωσης του κειμένου σε 

ενεργό μέλος της διαδικασίας αυτής77. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι μαθητές έρχονται 

πιο κοντά στο λογοτεχνικό λόγο, τον απολαμβάνουν, ενώ οι πιθανότητες να ενταχθεί στις 

καθημερινές τους συνήθειες αυξάνονται.  

Ολοκληρώνοντας τη σύντομη ανασκόπησή μας στα Α.Π.Σ. του Δημοτικού Σχολείου 

για το μάθημα της Λογοτεχνίας, θα θέλαμε να σημειώσουμε πως οι σκοποί της διδασκαλίας 

της λογοτεχνίας, που περιγράψαμε παραπάνω, υλοποιούνται μέσα από τα αποσπάσματα 

λογοτεχνικών κειμένων που προτείνονται στα Ανθολόγια του Δημοτικού Σχολείου, τα 

οποία, άλλωστε, έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με αυτούς. Στόχος του Ανθολογίου είναι 

να οδηγηθεί ο μαθητής από το απόσπασμα στο ακέραιο κείμενο78. Βέβαια, η παρατήρηση 

μέσα από τη σχολική τάξη δείχνει ότι είναι λίγες οι φορές που κάποιοι μαθητές αναζητούν 

το ακέραιο λογοτεχνικό έργο, μετά την ανάγνωση κάποιου αποσπάσματος που τους 

κέντρισε το ενδιαφέρον.  

Ακόμα, ένα απόσπασμα αναπόφευκτα έχει υποστεί πολιτική και παιδαγωγική 

λογοκρισία. Πολιτική λογοκρισία εφάρμοσαν κατά καιρούς ολοκληρωτικά καθεστώτα 

(τόσο ο ναζισμός, όσο και ο κομμουνισμός) για να απαγορέψουν βιβλία που θεωρούσαν ότι 

εξέφραζαν αντίθετες πολιτικές απόψεις. Ωστόσο, με έμβλημα τη θέση αυτή απαγορεύτηκαν 

                                                 
75 Καλογήρου Τζ. 2015  
76 Φρυδάκη, 2003, σελ. 44-48 και Eagleton Terry, σελ. 121-123. Επίσης βλ. Θεωρίες της «Πρόσληψης και της 
αναγνωστικής ανταπόκρισης» στο 2ο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.  
77 Κατσίκη – Γκίβαλου Άντα, «Η θέση της λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ζητήματα και 
προοπτικές της διδακτικής της» στο Η Λογοτεχνία στο Σχολείο, τυπωθήτω, 2005, σελ. 13-25 και της ίδια 
«Λογοτεχνία και εκπαίδευση. Από τα στενά όρια μια διδασκαλίας στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας» στο 
Φιλαναγνωσία και Σχολείο, Πατάκης, 2007, σελ. 27-34 
78 Ζερβού Α., 2010 
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κλασικά έργα και λαϊκά παραμύθια που απευθύνονταν σε παιδιά79. Η ιστορία της Ελλάδας, 

αλλά και η ιστορία άλλων χωρών έχει να παρουσιάσει αρκετά τέτοια παραδείγματα.  

Η παιδαγωγική λογοκρισία έχει ως στόχο να καταδείξει τα κριτήρια εκείνα που 

καθιστούν ένα βιβλίο κατάλληλο για μαθητές, σύμφωνα πάντα με παιδαγωγικούς και 

διδακτικούς στόχους. Οι δάσκαλοι, καθώς είναι υπεύθυνοι να επιλέξουν βιβλία για τους 

μαθητές τους, οφείλουν να οπλίζονται με αυτού του είδους τη λογοκρισία. Και πάλι βέβαια, 

θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, καθώς η ιστορία έχει δείξει ότι πολλές φορές, στα πλαίσια 

της παιδαγωγικής λογοκρισίας, βρήκε πρόσφορο έδαφος να εφαρμοστεί πολιτική 

λογοκρισία80.  

Οι μηχανισμοί της παιδαγωγικής λογοκρισίας έχουν κατατάξει τα λογοτεχνικά 

αποσπάσματα του Ανθολογίου σε συγκεκριμένες θεματικές κατηγορίες. Η κατάταξη των 

λογοτεχνικών κειμένων και ποιημάτων σε θεματικές ενότητες στα Ανθολόγια του 

Δημοτικού, προδιαθέτει εκπαιδευτικούς και μαθητές να δώσουν στο κείμενο μια 

συγκεκριμένη διάσταση (π.χ. οικολογική, κοινωνική, ιστορική). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

να διαστρεβλώνεται το νόημα του ακέραιου κειμένου και να περιορίζεται σε μία μόνο 

ερμηνεία81, στερώντας από το μαθητή το δικαίωμα να σκεφτεί και να εκφραστεί ελεύθερα 

πάνω στο κείμενο, να το προσλάβει με το δικό του διαφορετικό τρόπο82.  

Απαραίτητο, θεωρείται ακόμα να προστεθεί ότι μέχρι πρότινος δε προβλεπόταν 

ξεχωριστή ώρα για το μάθημα της Λογοτεχνίας. Σήμερα πια, προβλέπεται μια ώρα 

Φιλαναγνωσίας μέσα στα πλαίσια του Γλωσσικού Μαθήματος και μόνο σχολεία που 

λειτουργούν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) 83.  

Μία διδακτική ώρα την εβδομάδα, θα συμφωνούσαμε πως δεν είναι αρκετή για να 

συντελεστεί η επαφή του μαθητή με τη λογοτεχνία. Επίσης, δεν είναι απαραίτητο η 

λογοτεχνία να αποτελεί ξεχωριστό μάθημα ή έστω να σχετίζεται στενά με τη διδασκαλία 

μονάχα του Γλωσσικού μαθήματος. Από τα Α.Π.Σ. προτείνεται, η λογοτεχνία να συνδέεται 

ευκαιριακά με άλλα μαθήματα για να συμπληρώσει το γνωστικό τους αντικείμενο, δίνοντας 

έμφαση στα μαθήματα της Μουσικής και της Αισθητικής Αγωγής84.  

Από την παραπάνω σύντομη μελέτη και κριτική των Αναλυτικών Προγραμμάτων, 

σχετικά με τη λογοτεχνία, προκύπτουν μερικά ερωτήματα. Υπάρχει, άραγε, κάποια 

διδακτική μέθοδος για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο που να 

                                                 
79 Ζερβού Α., «Παιδικό ανάγνωσμα και Λογοκρισία ή το παιχνίδι των κανόνων και των παραβιάσεων» στο 
Λογοκρισία και Αντιστάσεις στα Κείμενα των Παιδικών μας χρόνων, Οδυσσέας, 1999 (1η εκδoση 1992), σελ. 
13-14 
80 Ζερβού Α., Λογοκρισία και Αντιστάσεις στα Κείμενα των Παιδικών μας χρόνων, 1992, σελ 13-54 
81 Ζερβού Α., «Η λογοτεχνία στο σχολείο ή απορίες μιας ενήλικης που διαβάζει λογοτεχνία» στο Λογοτεχνία 
και Σχολείο, τυπωθήτω, Αθήνα, 2006, σελ. 15-34 Για να μην περιοριστούμε μόνο σε μια αρνητική κριτική των 
Ανθολογίων του Δημοτικού σχολείου, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στο τέλος κάθε ενότητας των βιβλίων 
της Γλώσσας προτείνεται προς ανάγνωση μια αρκετά πλούσια λίστα λογοτεχνικών βιβλίων και βιβλίων 
γνώσεων. Ωστόσο, και πάλι τα βιβλία αυτά είναι  επιλεγμένα σύμφωνα πάντα με τη θεματική κάθε ενότητας, 
με σκοπό να εξυπηρετήσουν διδακτικούς και παιδαγωγικούς στόχους. 
82 Όπως επισημαίνει η Rosenblatt στη Θεωρία της «Συναλλακτικής» ανταπόκρισης, κάθε αναγνώστης 
πραγματοποιεί τη δική του ξεχωριστή ανάγνωση και ερμηνεύει το κείμενο με το δικό του προσωπικό τρόπο. 
Βλ. 2ο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας: Η «Συναλλακτική» Θεωρία της Rosenblatt. 
83 Τροποποίηση − συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/773/ 77094/Γ1/28−7−2006 (ΦΕΚ 1139, τ.Β΄) και της με 
αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−2010 (ΦΕΚ 804, τ.Β΄), Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τ.2ο , Αρ. Φύλλου 
1327, Ιούνιος 2011 
84 ΔΕΠΠΣ Ελληνικής Γλώσσας (και Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών), 2003 
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επιτρέπει την απόλαυση του κειμένου και παράλληλα να ενεργοποιεί τη φαντασία και τη 

δημιουργικότητα του παιδιού; Ακόμα, με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να φέρουμε τους 

μαθητές σε επαφή με όσο το δυνατόν περισσότερα ακέραια κείμενα της κλασικής και 

σύγχρονης, ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας; Η διδασκαλία της λογοτεχνίας μπορεί να 

ξεπεράσει τα στενά όρια του Γλωσσικού μαθήματος και να επεκταθεί και σε άλλες ώρες του 

ωρολογίου προγράμματος; Τέλος, ως δάσκαλοι, έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τα 

παιδιά να αγαπήσουν τη λογοτεχνία και να την εντάξουν στις καθημερινές τους συνήθειες;  

 Η μέθοδος της συνανάγνωσης για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο δημοτικό 

σχολείο φαίνεται να προσφέρει απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα. Ένα βιβλίο για 

παιδιά δεν αναφέρεται ποτέ μόνο στα παιδιά. Λαμβάνει πάντα υπόψη τον ενήλικο 

συναναγνώστη, γονέα ή δάσκαλο, ο οποίος θα επιλέξει, θα διαβάσει ή θα αγοράσει ένα 

βιβλίο για το παιδί ή το μαθητή του85. Η παρούσα διδακτική πρόταση υιοθετεί τη μέθοδο 

της συνανάγνωσης, σύμφωνα με την οποία το (εξω)σχολικό βιβλίο αξιοποιείται συνεχώς και 

συστηματικά σε όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όλες τις ώρες του 

προγράμματος, μέσα και έξω από τη σχολική τάξη, μέσα και έξω από τις ώρες που είναι 

αφιερωμένες ειδικά στη Λογοτεχνία86.  

Η μέθοδος της συνανάγνωσης παρέχει αρκετό χώρο και χρόνο στη λογοτεχνία, 

δίνοντας σε μαθητές και εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να ασχοληθούν με ακέραια, αλλά και 

αποσπασματικά κείμενα της κλασικής και νεωτερικής, ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας87.

 Η σχολική συνανάγνωση επιτρέπει στους μαθητές να πραγματοποιήσουν 

εγκειμενικές και διακειμενικές αναγνώσεις, αναγνώσεις, δηλαδή, άλλων έργων του ίδιου 

συγγραφέα, όπως εννοεί ο πρώτος όρος και αναγνώσεις παράλληλων έργων, άλλων 

συγγραφέων, όπως εννοεί ο δεύτερος όρος, με αποτέλεσμα να φέρνει το μαθητή πιο κοντά 

στο γραπτό λόγο88. Οι μαθητές μου, που  ενθουσιάστηκαν με τη Ματίλντα του Ρόλαντ Νταλ, 

δανείζονταν με μανία έργα του ίδιου συγγραφέα από τη βιβλιοθήκη της τάξης. Αντίστοιχα, 

η ανάγνωση του Μικρού Νικόλα μας παρότρυνε να γνωρίσουμε τον Τρελαντώνη και τις 

σκανταλιές του.  

Δίνει, ακόμα, σε εκπαιδευτικούς και μαθητές την ευκαιρία να επικοινωνήσουν 

μεταξύ τους, να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις. Μια σχολική συνανάγνωση 

μπορεί να εκμεταλλευτεί τις διαφορετικές προσωπικές αναγνώσεις μαθητών και 

εκπαιδευτικών και τον διαφορετικό τρόπο πρόσληψης των έργων, κλασικών και σύγχρονων, 

εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την ελεύθερη πρόσληψη του έργου από το μαθητή και 

την ενεργό συμμετοχή του στην ανάγνωση των κειμένων89. Με μεγάλη χαρά είδα τους 

«παθητικούς» μαθητές της τάξης μου να σηκώνουν το χέρι τους για να καταθέσουν τις 

προσωπικές τους εμπειρίες και απόψεις κατά την ανάγνωση του Τρελαντώνη και της 

Ματίλντα. Επίσης, δίνει στους συναναγνώστες (μαθητές και εκπαιδευτικούς) την ευκαιρία 

                                                 
85Ζερβού Α., 2010, και 2006  
86Ζερβού Α., 2010, σελ. 168 και της ίδιας 2006. Επίσης, Α. Κατσίκη – Γκίβαλου, 2006, σελ 35-41 
87 Μια νέα διδακτική πρόταση με στόχο την ένταξη ολόκληρων λογοτεχνικών κειμένων στο δημοτικό σχολείο 
έχει παρουσιαστεί, ως αποτέλεσμα έρευνας, στο Διαβάζοντας λογοτεχνία στο σχολείο… , τυπωθήτω, 2000, από 
τους Αποστολίδου Β., Καπλάνη Β., Χοντολίδου Ε. με αρκετές, ωστόσο διαφορές από την παρούσα διδακτική 
πρόταση. 
88 Ζερβού Α., 2006/2010 
89 Ζερβού Α., 2006/2010 
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να επικοινωνήσουν με το ίδιο το κείμενο, με στόχο πάντα την πρόσληψη και την παραγωγή 

του νοήματος του90.  

 Επιπλέον, η ένταξη της λογοτεχνίας σε διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα μπορεί 

να λειτουργήσει συμπληρωματικά ή ακόμα και συγκρουσιακά στη διδακτική ύλη, 

προκαλώντας τον κάθε μαθητή να εκφράσει τη δική του γνώμη (συμφωνία ή διαφωνία), να 

ακούσει τη γνώμη των άλλων, να καταλήξει σε συμπεράσματα, «οδηγώντας τον έτσι στην 

πνευματική ενηλικίωση»91. Για παράδειγμα, οι εικονογραφημένες διασκευές των έργων του 

Αριστοφάνη της Σοφίας Ζαραμπούκα92, θα μπορούσαν να συμπληρώσουν το μάθημα της 

Ιστορίας της Δ΄ δημοτικού για τα αρχαία θεατρικά κείμενα των κλασικών χρόνων, μέσα 

όμως από τη σύγχρονη οπτική της συγγραφέως. Να θυμηθούμε, ακόμα, ενδεικτικά και 

μόνο, το Μεγάλο περίπατο του Πέτρου και το Καπλάνι της Βιτρίνας της Άλκης Ζέη, τα 

Γενέθλια, τους Νικητές και το Όταν ο Ήλιος της Ζώρζ Σαρή, τον Καιρό του Βουλγαροκτόνου 

και το Για την πατρίδα της Πηνελόπης Δέλτα, την Αιολική Γη του Ηλία Βενέζη ή τα 

Ματωμένα Χώματα της Διδούς Σωτηρίου, λογοτεχνικά κείμενα που θα μπορούσαν να 

συμπληρώσουν με τον καλύτερο τρόπο το μάθημα της ιστορίας της Ε΄ και  Στ΄ δημοτικού. 

Τα έργα αυτά προσφέρουν πληροφορίες, λεπτομέρειες, μαρτυρίες και προσωπικές εμπειρίες 

για κάποιες από ιστορικές περιόδους της ελληνικής ιστορίας, που δεν περιλαμβάνονται στα 

σχολικά εγχειρίδια. Κατά τον ίδιο τρόπο, το ιστορικό μυθιστόρημα, Το αγόρι με τη ριγέ 

πιζάμα93 του Τζον Μπόιν μπορεί να συμπληρώσει την εικόνα των μαθητών για τον Β’ 

Παγκόσμιο πόλεμο, προσφέροντας μια ανάγνωση συγκρουσιακή, αφού παραθέτει τα 

γεγονότα μέσα από μια διαφορετική οπτική γωνία, αυτή των θυτών. 

Το λογοτεχνικό κείμενο θα μπορούσε να συνοδεύσει ακόμα και τη διδασκαλία των 

Μαθηματικών. Στο μακρύ κατάλογο των βιβλίων της παιδικής λογοτεχνίας, μπορούμε να 

βρούμε μυθιστορήματα για παιδιά, που η πλοκή της ιστορίας τους παρουσιάζει τα 

«δυσνόητα» μαθηματικά σαν ένα διασκεδαστικό παιχνίδι. Ως παράδειγμα αναφέρω το 

Καταραμένα μαθηματικά – Η Αλίκη στη χώρα των αριθμών του Frabetti Carlo, ένα κείμενο 

εμφανώς επηρεασμένο από το λογικό μαθηματικό και συγγραφέα Lewis Carroll και την 

Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων και το Πειραχτήρι των αριθμών του Εντσενσμπέργκερ Χανς 

Μάγκνους. Έναν ευχάριστο και παιχνιδιάρικο τρόπο για να μάθουν τους αριθμούς οι 

μαθητές του νηπιαγωγείου ή της Α΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου προσφέρουν Το 

Αριθμητάρι με Γλωσσοδέτες και Το φτερωτό αριθμητάρι του Ευγένιου Τριβιζά.  

Έξω από το παιχνίδι αυτό της συνανάγνωσης δε θα μπορούσε βέβαια να μείνει η 

χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι μαθητές μας, σήμερα πια, είναι σε μεγάλο βαθμό 

εξοικειωμένοι με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου. Ο Η/Υ, τα tablet, τα 

κινητά τηλέφωνα και η πρόσβαση που τους προσφέρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

και σε μία αφθονία ηλεκτρονικών παιχνιδιών μονοπωλούν το ενδιαφέρων των σημερινών 

παιδιών. Το σύγχρονο σχολείο οφείλει να ακολουθήσει τη νέα αυτή τάση και να 

                                                 
90 Νικολουδάκη- Σουρή  Ελπ., 2003, σελ. 201-210 
91 Ζερβού Α., 2006/2010  Επίσης, η Α. Κατσίκη – Γκίβαλου προτείνει τη σύνδεση των γνωστικών 
αντικειμένων με τη λογοτεχνία σύμφωνα με τη διεπιστημονική μέθοδο στο «Η αμφίδρομη σχέση λογοτεχνίας 
και γνωστικών αντικειμένων», Λογοτεχνία και εκπαίδευση, επιμ: Β. Αποστολίδου, Ε.Χοντολίδου, τυπωθήτω, 
2006, σελ. 35-41 
92Ζαραμπούκα Σοφία, Βάτραχοι Αριστοφάνη, Πλούτος Αριστοφάνη, Λυσιστράτη – Διασκευές για παιδιά, Κέδρος 
2011 (1η έκδοση 1978) 
93 Μπόιν Τζον, Το αγόρι με τη ριγέ πιζάμα, μεφρ: Αριάδνη Μοσχονά, Κέδρος, 2006 
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εκμεταλλευτεί την αγάπη των παιδιών για τις νέες τεχνολογίες, ώστε να πετύχει τους 

παιδαγωγικούς και κοινωνικούς του σκοπούς.  

Αντίστοιχα, και στη διδασκαλία της παιδικής λογοτεχνίας, οι νέες τεχνολογίες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως «δόλωμα» για να φέρουμε τα παιδιά κοντά στο 

λογοτεχνικό λόγο. Στον τομέα αυτό, μάλιστα, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συνεισφέρουν 

στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας με δύο τρόπους. Ο πρώτος σχετίζεται με τη 

διαδεδομένη πια χρήση των ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books), τα οποία μάλιστα κοστίζουν 

αισθητά λιγότερα από το παραδοσιακό έντυπο κείμενο, κάτι που στην περίοδο της 

οικονομικής κρίσης που διανύουμε δεν είναι αμελητέο.  

Ο δεύτερος έχει να κάνει με τη χρήση εκπαιδευτικών εφαρμογών ή λογισμικών, τα 

οποία συνδέουν το λογοτεχνικό λόγο με τις νέες τεχνολογίες, στοχεύοντας στην καλλιέργεια 

της αγάπης για τη λογοτεχνία. Ο διαδικτυακός τόπος Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα 

(http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html) του Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας , για 

παράδειγμα, πέρα από τα λεξικά, τα εκτενή σώματα κειμένων της αρχαίας ελληνικής 

γραμματείας και της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας και τα βιογραφικά σημειώματα 

σημαντικών Ελλήνων λογοτεχνών, προσφέρει στον εκπαιδευτικό ένα νέο ψηφιακό 

περιβάλλον για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση, τις Ψηφίδες, που μπορεί 

να τον διευκολύνει στην προσπάθειά του να διδάξει λογοτεχνία στους μαθητές του. Στις 

Ψηφίδες, λοιπόν, επιλέγοντας την ενότητα Νεοελληνική Γλώσσα – Ιστορία και Λογοτεχνία 

βρίσκεται μπροστά σε μία εικονική περιήγηση της λογοτεχνίας στον ιστορικό χρόνο. Για 

όλα τα γεγονότα της νεότερης ελληνικής ιστορίας, από το 1770 έως σήμερα, παρατίθενται 

αποσπάσματα λογοτεχνικών κειμένων, ενός μεγάλου χρονικού εύρους, από τη γενιά του ‘30 

ως τους σύγχρονους Έλληνες λογοτέχνες και την κλασική και σύγχρονη παιδική 

λογοτεχνία. Το ψηφιακό αυτό περιβάλλον θα μπορούσε να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σ’ ένα 

εκπαιδευτικό της Στ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου που θα επιθυμούσε να προσεγγίσει τα 

ιστορικά γεγονότα μέσα από το πρίσμα της λογοτεχνίας94.  

 Ένας ακόμα ενδιαφέρον διαδικτυακός τόπος που σχετίζεται με το παιδικό βιβλία 

και μπορεί να αξιοποιηθεί εκπαιδευτικά είναι ο Μικρός αναγνώστης 

(http://www.mikrosanagnostis.gr/), η επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΒΙ, που απευθύνεται 

στους μικρούς αναγνώστες και τους ενήλικους συναναγνώστες τους. Μέσω της σελίδας 

αυτής, ο μικρός αναγνώστης μπορεί να διαβάσει συνεντεύξεις συγγραφέων και 

εικονογράφων, μπορεί να βρει προτάσεις λογοτεχνικών βιβλίων και να ενημερωθεί για τις 

νέες κυκλοφορίες, να αναζητήσει την κοντινότερη στην περιοχή του βιβλιοθήκη, μπορεί να 

ξεφυλλίσει και να ακούσει παράλληλα αποσπάσματα παιδικών λογοτεχνικών βιβλίων, να 

ασχοληθεί με διαδραστικές δραστηριότητες, που έχουν ως αφετηρία λογοτεχνικά κείμενα 

για παιδιά ή και να γράψει ακόμα τη δική του ιστορία και να συμμετάσχει στους 

διαγωνισμούς που διοργανώνει η σελίδα. Υπολογίζοντας, ακόμα, και τον ενήλικο 

συναναγνώστη, προτείνει εκδηλώσεις, σεμινάρια ή συνέδρια με επίκεντρο το παιδικό 

βιβλίο.   

 Τέλος, ενδιαφέρουσα και δημιουργική θα μπορούσε να είναι ακόμα η γνωριμία 

των μαθητών με το storybird (https://storybird.com/), μία ιστοσελίδα ψηφιακής αφήγησης. 

                                                 
94 Για τη σχέση και την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και ιστορίας βλέπε στο 6ο κεφάλαιο της παρούσας 
εργασίας.  
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Η ιστοσελίδα αυτή δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες της να δημιουργήσουν τις δικές 

τους εικονογραφημένες ιστορίες (picturebook), σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο ή να 

διαβάσουν ιστορίες που έχουν δημιουργήσει άλλοι χρήστες της σελίδας. Πλεονέκτημα της 

συγκεκριμένης διαδικτυακής εφαρμογής είναι ότι προσφέρει στους χρήστες της μια μεγάλη 

ποικιλία εικόνων που μπορούν χρησιμοποιήσουν στην δική τους ιστορία, ταξινομημένες σε 

κατηγορίες, που, όμως, έχουν επιμεληθεί εικονογράφοι και σχεδιαστές απ’ όλο τον κόσμο. 

Ένα τέτοιο εργαλείο θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

καθώς με αφετηρία ένα λογοτεχνικό κείμενο, οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν τις 

δικές τους ιστορίες, χρησιμοποιώντας μια αξιόλογη εικονογράφηση. Επιπλέον, με τον τρόπο 

αυτό, το διαδίκτυο δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να απευθυνθούν σε ένα αναγνωστικό κοινό 

που ξεπερνά τα στενά όρια της σχολικής αίθουσας, τους συμμαθητές, δηλαδή, και τη 

δασκάλο/α τους και να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε φίλους ή συγγενείς.  

 Κάτι που μπορεί ακόμα να ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό ένα πρόγραμμα 

συνανάγνωσης, σαν κι αυτό που επιχειρούμε να περιγράψουμε σε τούτη την εργασία, είναι 

η λειτουργία σχολικής βιβλιοθήκης. Αν και είναι ευρέως αποδεκτή και αναγνωρίσιμη η 

προσφορά της ανάγνωσης και του βιβλίου στην παιδική ηλικία, επίσημα η ελληνική 

πολιτεία δε φαίνεται να ενδιαφέρεται για τη λειτουργία βιβλιοθηκών στα δημόσια σχολεία. 

Η τελευταία νομοθετική πράξη, η οποία προβλέπει την ίδρυση βιβλιοθηκών στα σχολεία 

χρονολογείται το 1835, έκτοτε, όμως παραμένει ανενεργή. Έτσι, η ύπαρξη βιβλιοθηκών στα 

δημόσια σχολεία οφείλεται αποκλειστικά σε πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών και την 

οικονομική συνδρομή των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων95. Κι αν ακόμα υπαρχουν 

σχολικές βιβλιοθήκες στα περισσότερα σχολεία, η ενημέρωσή τους με νέους τίτλους 

βιβλίων είναι δύσκολη, λόγω των περιορισμένων οικονομικών πόρων των σχολικών 

επιτροπών.   

 Γενικότερα, η σχολική βιβλιοθήκη συμβάλλει ενεργά στην προώθηση του βιβλίου, 

την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και τη δημιουργία κριτικών αναγνωστών της 

λογοτεχνίας. Η λειτουργία βιβλιοθήκης στο σχολείο μπορεί να έχει διττό σκοπό. Από τη μία 

μπορεί να λειτουργεί έμμεσα δεσμευτικά, εξυπηρετώντας διδακικούς στόχους. Οι μαθητές 

μπορούν να ανατρέξουν σ’ αυτήν είτε για να συμπληρώσουν το περιεχόμενο των 

μαθημάτων με βιβλία γνώσεων, είτε για να αναζητήσουν βιβλία λογοτεχνικά που θα 

λειτουργήσουν επικουρικά ή συγκρουσιακά στο περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων. 

Από την άλλη, η σχολική βιβλιοθήκη μπορεί να λειτουργήσει εντελώς απελευθερωτικά, 

απεμπλέκοντας το «εξωσχολικό» βιβλίο από τη σχολική πραγματικότητα και συνδέοντάς το 

με την απόλαυση που προσφέρει η ανάγνωση. Έτσι, η σχολική βιβλιοθήκη μπορεί να φέρει 

σε επαφή το μαθητή με το λογοτεχνικά λόγο και να συμβάλει στην καλλιέργεια της 

φιλαναγνωσίας του96.  

 Με τον ίδιο διττό σκοπό μπορεί να λειτουργήσει η σχολική βιβλιοθήκη μέσα στη 

σχολική τάξη97, ως μέρος ενός προγράμματος συνανάγνωσης. Καταρχήν, μια τέτοια 

βιβλιοθήκη, αν και δεν μπορεί να διαθέτει αρκετά μεγάλη ποικιλία βιβλίων, όπως μια 

μεγάλη και οργανωμένη σχολική βιβλιοθήκη, έχει ένα σημαντικό πλεονεκτήματα. 

Προσφέρει στους μαθητές της τάξης γρηγορότερη, αμεσότερη και ευκολότερη πρόσβαση 
                                                 
95 Παπαδάτος Γιάννης, Παιδικό βιβλίο και Φιλαναγνωσία, Πατάκης, 2007, σελ. 223-224 
96 Παπαδάτος Γιάννης, 2007, σελ. 224-229 
97 Για τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας βιβλιοθήκης μέσα στη σχολική αίθουσα βλέπε στο «Επίμετρο».  
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στα βιβλία. Τα βιβλία είναι εκεί μπροστά τους κάθε ώρα της ημέρας. Έτσι, μαθητές και 

εκπαιδευτικός μπορούν να ανατρέξουν σ’ αυτά κάθε στιγμή του μαθήματος, είτε για να 

συμπληρώσουν το περιεχόμενο της διδακτικής ύλης, είτε για να πραγματοποιήσουν τις 

εγκειμενικές ή διακειμενικές τους αναγνώσεις με αφετηρία τα λογοτεχνικά αποσπάσματα 

του Ανθολογίου ή τα ακέραια κειμένων που διαβάζονται στην τάξη. Μπορούν, ακόμα, να 

ανατρέξουν σε αυτά σε στιγμές χαλάρωσης ή ελεύθερης ώρας κατά τη διάρκεια του 

ωρολογίου προγράμματος. Στο πρόγραμμα συνανάγνωσης που σχεδιάσαμε, το λογοτεχνικό 

κείμενο γίνεται κοινό ανάγνωσμα όλων των μαθητών της τάξης. Η βιβλιοθήκη μέσα στην 

τάξη, όμως, παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής βιβλίων. Κάθε 

μαθητής – αναγνώστης επιλέγει ελεύθερα τα βιβλία που επιθυμεί να διαβάσει, 

πραγματοποιώντας έτσι, τις δικές του προσωπικές αναγνώσεις.  

 Καταλήγοντας, θα λέγαμε, λοιπόν, πως η λειτουργία βιβλιοθήκης μέσα στην τάξη 

δεν ενισχύει απλά ένα πρόγραμμα συνανάγνωσης. Η βιβλιοθήκη και η συνανάγωση 

αλληλοτροφοδοτούν και αλληλοενισχύουν η μία την άλλη. Η σχολική συνανάγνωση οδηγεί 

τους μαθητές στη βιβλιοθήκη για να πραγματοποιήσουν τις εγκειμενικές και διακειμενικές 

αναγνώσεις τους. Η βιβλιοθήκη από τη μεριά της εμπλουτίζει τη σχολική συνανάγνωση με 

νέα βιβλία, συμβάλοντας στη φιλαναγνωσία και τη φιλοκαλία των μαθητών.   

  Η επίσκεψη κάποιου συγγραφέα στο σχολείο είναι μία ακόμα δραστηριότητα με την 

οποία μπορούμε να συμπληρώσουμε το παιχνίδι της συνανάγνωσης. Ήδη, εδώ και δύο 

δεκαετίες περίπου, το ΕΚΕΒΙ και ο Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού βιβλίου στηρίζουν τις 

επισκέψεις συγγραφέων στα σχολεία, σε όλα τα μερη της Ελλάδας. Στόχος της προσωπικής 

επαφής του συγγραφέα και των μαθητών είναι η ενίσχυση της αγάπης για την ανάγνωση και 

το βιβλίο. Ο συγγραφέας καλείται στο σχολείο για να μοιραστεί με τους μαθητές τη χαρά 

της δημιουργίας που βιώνει κατά συγγραφή ενός βιβλίου και να τους εξηγήσει πως οι 

σκέψεις, οι εικόνες, τα συναισθήματα γίνονται λέξεις. Οι μαθητές με τη σειρά του 

μεταφέρουν στο συγγραφέας τη χαρά και την απόλαυση που βιώνει ο αναγνώστης. Έτσι, 

εκτυλίσσεται ανάμεσα στο συγγραφέα και τους μαθητές ένας δίαλογος γύρω από τα βιβλία, 

με στόχο την τόνωση του ενδιαφέροντος για την ανάγνωση και το λογοτεχνικό βιβλίο.  

 Ακολουθώντας, λοιπόν, τη μέθοδο της συνανάγνωσης προσπαθήσαμε να 

οικοδομήσουμε τη διδακτική μας πρόταση για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο Δημοτικό 

Σχολείο. Έτσι, διαβάζαμε τα βιβλία μας κατά τη διάρκεια της ώρας της Ευέλικτης Ζώνης ή 

της ώρας της Φιλαναγνωσίας, τις ώρες που ήμασταν κουρασμένοι από τα μαθήματα (και 

ήταν τότε που τα ίδια τα παιδιά το ζητούσαν), αλλά και τις ώρες του Γλωσσικού 

Μαθήματος συνοδεύοντας τη Γραμματική μας, τις ώρες των Μαθηματικών, της Ιστορίας 

και της Μελέτης Περιβάλλοντος, μετατρέποντας το σχολικό χρόνο σε μια ευχάριστη και 

ενδιαφέρουσα εμπειρία. Οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν εμπλέκουν το ακέραιο 

παιδικό βιβλίο σε όλα σχεδόν τα διδακτικά αντικείμενα της Τετάρτης τάξης. Απώτερος, 

βέβαια, στόχος όλης αυτής της προσπάθειας είναι να δοθεί απάντηση σε ένα πολύ 

σημαντικό, για εμάς, ερώτημα. Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα της συνανάγνωσης που 

σχεδιάσαμε, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα: 

1. Μπορούμε να εντάξουμε με επιτυχία το ακέραιο λογοτεχνικό κείμενο στα διάφορα 

διδακτικά αντικείμενα του δημοτικού σχολείου;  

2. Ποια είναι η θέση του λογοτεχνικού βιβλίου σε ένα ήδη βεβαρυμμένο σχολικό 

πρόγραμμα; 
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3. Μπορεί η λογοτεχνία να λειτουργήσει συμπληρωματικά ή ακόμα και συγκρουσιακά, 

στο περιεχόμενο των διδακτικών αντικειμένων, προωθώντας το διάλογο και την 

κριτική σκέψη των μαθητών; 

4. Μπορεί η λογοτεχνία να λειτουργήσει επικουρικά ή διευκολυντικά σε σχέση με 

διδακτικά αντικείμενα που δε συνδέονται παραδοσιακά με αυτήν, όπως π.χ. τα 

Μαθηματικά ή τις Φυσικές Επιστήμες; 

5. Το πρόγραμμα συνανάγνωσης θα μας δώσει τη δυνατότητα να φέρουμε τους μαθητές 

μας σε επαφή με διαφορετικά έργα της ελληνικής και ξένης, της κλασικής και 

σύγχρονης παιδικής λογοτεχνίας; 

6. Το πρόγραμμα συνανάγνωσης μπορεί να φέρει τους μαθητές κοντά στο λογοτεχνικό 

λόγο, θα τους κάνει να αγαπήσουν τη λογοτεχνία και να την εντάξουν στις 

καθημερινές τους συνήθειες: 

7. Θα βοηθήσει στην καλλιέργεια της φιλοκαλίας, της φαντασίας και την πνευματική 

ανάπτυξη των μαθητών; 

8. Θα καταφέρουμε να θέσουμε τις βάσεις για τη δημιουργία έμπειρων και 

ολοκληρωμένων ενήλικων αναγνωστών; 

9. Μπορεί η λογοτεχνία να συμβάλει στη βελτίωση της σχολικής επίδοσης των 

«αδύναμων» μαθητών; 

 

 

4. Επιλέγοντας λογοτεχνικά κείμενα για μια σχολική συνανάγνωση  
 

 Tο λογοτεχνικό κείμενο περιέχει κενά, λέει ο W. Iser. Τα κενά αυτά είναι 

καθοριστικά για να ξεκινήσει το παιχνίδι της πρόσληψης του κειμένου, καθώς ο 

αναγνώστης είναι αυτός που καλείται να τα συμπληρώσει και να ερμηνεύσει το κείμενο, 

σύμφωνα με τις εμπειρίες και το λογοτεχνικό του ρεπερτόριο. Ο Iser υποστηρίζει ότι, αν 

συρρικνωθούν τα κενά σε ένα μυθοπλαστικό κείμενο, τότε αυτό κινδυνεύει να προκαλέσει 

ανία στον αναγνώστη του98. Αντίθετα, το κείμενο που είναι «ανοιχτό», ενέχει, δηλαδή, 

πολλά περιθώρια αλληλεπίδρασης με τον αναγνώστη, τον προ(σ)καλεί να συμμετάσχει στη 

διαδικασία της ανάγνωσης. Έτσι, για τη σχολική συνανάγνωση που σχεδιάσαμε, 

προσπαθήσαμε να επιλέξουμε κείμενα με κενά, κείμενα, δηλαδή, που θα παρείχα στους 

αναγνώστες τους περιθώρια αλληλεπίδρασης. Στόχος μας, άλλωστε δεν ήταν να τους 

προκαλέσουμε ανία, αλλά το ενδιαφέρον τους για την αναγνωστική διαδικασία.   

Ο δεύτερος παράγοντας που λάβαμε υπόψη μας, κατά την επιλογή των 

λογοτεχνικών κειμένων, ήταν η καταλληλότητα τους για το ηλικιακό επίπεδο των μαθητών. 

Μια επιλογή που θα ξεπερνούσε τις πνευματικές και νοητικές ικανότητες, αλλά και τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών αυτής της ηλικίας πιθανότατα θα δυσχέραινε εφαρμογή της 

διδακτικής μας πρότασης. Παράλληλα, βέβαια, αναζητούσαμε βιβλία που δεν θα 

στερούνταν λογοτεχνικής αξίας και θα συνέβαλλαν στην καλλιέργεια της φιλοκαλίας των 

                                                 
98Iser Wolfgang, «Η προσκλητική δομή των κειμένων. Η απροσδιοριστία ως όρος της επίδρασης του 
λογοτεχνικού λόγου» (1971), στο Η λογοτεχνική θεωρία του εικοστού αιώνα (ανθολόγιο κειμένων), επιμ: 
Newton K.M., Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2013, σελ. 341-349 



 
 

30 
 

μαθητών. Η αγάπη για το ωραίο καλλιεργείται και ένας τρόπο για να το καταφέρουμε είναι 

οι λογοτεχνικές αναγνώσεις.  

Ο τρίτος παράγοντας που καθόρισε τις επιλογές μας ήταν το χιούμορ. Θέλαμε τα 

βιβλία που θα επιλέξουμε να είναι ευχάριστα, διασκεδαστικά και γεμάτα χιούμορ. Η χρήση 

του χιούμορ μέσα στη σχολική τάξη συμβάλλει στη δημιουργία ενός κλίματος ευφορίας και 

προκαλεί ευχάριστες και ελκυστικές συνθήκες μάθησης99. Επικαλεστήκαμε, λοιπόν, κι εμείς 

την ευεργετική λειτουργία του χιούμορ, για να είναι ευχάριστη και καρποφόρα η επαφή των 

παιδιών με την παιδική λογοτεχνία.  

Για τους παραπάνω λόγους, θεωρήθηκε ότι οι επιλογές των λογοτεχνικών κειμένων 

θα προέρχονταν από την εκπαιδευτικό. Ο προγραμματισμός, όμως, αυτός ανατράπηκε από 

τους μαθητές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Οι μαθητές, έχοντας διαμορφώσει, 

κατά τη διάρκεια τις χρονιάς, την προσωπική τους αισθητική και φιλοκαλία, αλλά και τις  

προσωπικές τους αναγνωστικές προτιμήσεις, εξέφραζαν αρκετές φορές τις απόψεις τους 

σχετικά με τα βιβλία που θα επιλέγαμε να διαβάσουμε μέσα στην τάξη. Κι έτσι, μια 

διδασκαλία που σέβεται το μαθητή και πιστεύει στις αρχές της διάδρασης και της 

επικοινωνίας εκπαιδευτικού – μαθητή, δεν είχε παρά να ανταποκριθεί στις προτιμήσεις και 

τις προσδοκίες των μαθητών.  

Το πρώτο βιβλίο που επιλέχθηκε να διαβαστεί, ως ακέραιο κείμενο, στην τάξη ήταν 

η Ματίλντα100 του Ρόαλντ Νταλ. Ο καλύτερος τρόπος για να αγαπήσουν τα παιδιά τη 

λογοτεχνία και να εισχωρήσει μέσα τους ο σπόρος της ανάγνωσης, είναι να διαβάσουν κάτι 

που θα ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντας τους, θα είναι διασκεδαστικό, απολαυστικό και 

ευχάριστο, χωρίς, όμως, να υστερεί σε περιεχόμενο και λογοτεχνική αξία. Έτσι, 

αναζητήσαμε και βρήκαμε τα στοιχεία αυτά στην ανατρεπτική και προκλητική γραφή του 

Ρόλαντ Νταλ και τη Ματίλντα.   

Η δεύτερη επιλογή ακέραιου λογοτεχνικού κειμένου προήλθε από τα αναγνώσματα 

και τις προτιμήσεις των μαθητών. Οι μαθητές μου δανείζονταν με μανία από τη βιβλιοθήκη 

της τάξης τις περιπέτειες του Μικρού Νικόλα101 των Ρενέ Γκοσινί και Ζαν Ζακ Σενπέ. 

Διασκέδαζαν με τις αστείες ιστορίες του Νικόλα και κυρίως, αναγνώριζαν σ’ αυτόν τον 

εαυτό τους και τη δική τους οικογενειακή και σχολική πραγματικότητα. Το βιβλίο, λοιπόν, 

αυτό, από τη μία βρισκόταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αγοριών και των 

κοριτσιών της τάξης μου και από την άλλη πληρούσε, ως λογοτεχνικό έργο, τις αισθητικές 

και παιδαγωγικές προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. Έτσι, επιλέχθηκε ως το 

δεύτερο κείμενο που θα διαβάζαμε, όλοι μαζί παρέα, μέσα στην τάξη μας. 

Ως τώρα έχουμε επιλέξει δύο κείμενα της σύγχρονης και ξένης λογοτεχνίας, χωρίς 

να έχουμε ασχοληθεί με την ελληνική σύγχρονη ή κλασική λογοτεχνία. Για ακόμα μια φορά 

τα κριτήρια επιλογής του τρίτου λογοτεχνικού κειμένου, προήλθαν από τα ενδιαφέροντα 

των παιδιών. Αρχικά, ζήτησαν να σταματήσουμε την ανάγνωση του Μικρού Νικόλα και να 

συνεχίσουμε με κάποιο άλλο λογοτεχνικό κείμενο το ταξίδι της συνανάγνωσης, αφού 

                                                 
99 Χανιωτάκης Νίκος, «Το χιούμορ στο σχολείο: Παιδαγωγικές και διδακτικές διαστάσεις» στο Περί Παιδείας 
Διάλογος, επιμ: Πυριωτάκης Ι., Οικονομίδης Β., Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολές Επιστημών Αγωγής, Π.Τ.Δ.Ε., 
Ρέθυμνο, 2010, Σελ. 197-210 
100 Dahl Roald, Ματίλντα, μεφρ: Κοντολέων Κώστια, Ψυχογιός, 1995 (1η έκδοση στα ελληνικά 1990) 
101 Αναφερόμαστε στη σειρά των πέντε βιβλίων Ο μικρός Νικόλας των Γκοσινί Ρενέ και Ζαν Ζακ Σενπέ, μεφρ: 
Καρακίτσιος Ανδρέας, Σύγχρονοι Ορίζοντες, 2000 
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σχεδόν όλοι τους είχαν διαβάσει αρκετές από τις περιπέτειες του μικρού αυτού ήρωα. Ένα 

απόσπασμα από το Μάγκα102 της Πηνελόπης Δέλτα κέντρισε το ενδιαφέρον των παιδιών για 

τη συγγραφέα και το έργο της. Ο Μάγκας αναφέρεται σε μια ιστορική περίοδο, την οποία οι 

μαθητές δεν είχαν διδαχθεί ακόμα. Θεωρήθηκε, επομένως, πως υπήρχε πιθανότητα το 

κείμενο αυτό να τους δυσκολέψει. Έτσι, επιλέχθηκε ένα άλλο πολύ γνωστό έργο της ίδιας 

συγγραφέως, καταλληλότερο για το ηλικιακό επίπεδο των μαθητών, ο Τρελαντώνης103. Η 

λογοτεχνική και παιδαγωγική αξία του έργου είναι αναγνωρισμένη εδώ και χρόνια, καθώς 

ανήκει πια στη κλασική ελληνική λογοτεχνία. Τα παιδιά υποδέχτηκαν τον Τρελαντώνη με 

μεγάλη χαρά, ειδικά όταν αρκετά από αυτά διαπίστωσαν ότι ο Τρελαντώνης αποτελούσε 

ανάγνωσμα των γονιών και των παππούδων τους104.  

Χρειάστηκε, ακόμα, να επιλέξουμε λογοτεχνικά κείμενα για να συνοδεύσουμε το 

μάθημα της Ιστορίας και συγκεκριμένα τα κεφάλαια για τον πολιτισμό της αρχαίας Αθήνας, 

το θέατρο και τους ποιητές του. Έτσι, οπλισμένοι κατά κύριο λόγο με παιδαγωγικά και κατά 

δεύτερο με αισθητικά κριτήρια, αυτή τη φορά, θεωρήσαμε ότι βιβλία από τη σειρά 

Αριστοφάνης για παιδιά της Σοφίας Ζαραμπούκα ήταν κατάλληλα για να φέρουν τα παιδιά 

κοντά στο έργο του Αριστοφάνη, τον αρχαίο μύθο και τη σύγχρονη πρόσληψή του. 

Τέλος, η ίδια συγγραφέας (εγκείμενη ανάγνωση) και το Βρωμοχώρι105 της 

επιλέχθηκαν για να συμπληρώσουν το μάθημα της Περιβαλλοντικής Αγωγής στα πλαίσια 

της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Ευέλικτης Ζώνης. 

 

 

5. Διδακτικές προτάσεις στο χώρο της Παιδικής Λογοτεχνίας στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό – Ο στόχος της παρούσας εργασίας  
  
 Στην Ελλάδα συναντάμε μια πληθώρα μελετών που αφορούν τη διδασκαλία της 

λογοτεχνίας στο σχολείο. Ένα μέρος των μελετών αυτών, όσες επιτρέπονται στα πλαίσια 

μιας μεταπτυχιακής εργασίας, θα εξετασθούν παρακάτω, με στόχο να καθορίσουμε και το 

λόγο ύπαρξης της παρούσας διδακτικής πρότασης.  

Στη μελέτη της, Τέρψεις και ημέρες ανάγνωσης106, η Τζίνα Καλογήρου περιγράφει 

τεκμηριωμένους θεωρητικά τρόπους να διδάξουμε στα παιδιά την ποίηση, τη συμβολική 

ποίηση, το διήγημα και τον υπερρεαλισμό. Παράλληλα, αναφέρεται και στα φυλλάδια με 

παιγνιώδεις δραστηριότητες που συνοδεύουν κάποιες φορές λογοτεχνικά βιβλία.  

Μια πενταετής έρευνα με θέμα τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, που υλοποιήθηκε 

από το Α.Π.Θ., παρουσιάζεται στο Διαβάζοντας λογοτεχνία στο σχολείο…107. Η ερευνητική 

ομάδα παρουσιάζει μια νέα διδακτική πρόταση της διδασκαλίας της λογοτεχνίας. Για κάθε 

τάξη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει σχεδιαστεί ένα διδακτικό 

πρόγραμμα, με στόχο την ένταξη της ανάγνωσης στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του σχολείου. 

                                                 
102 Δέλτα Π., Μάγκας, , Εστία, 2010, (1η έκδοση 1935) 
103 Δέλτα Π., Τρελαντώνης, Εστία, 2011 (1η έκδοση 1932) 
104 Βλέπε όρο bridge: τα λογοτεχνικά κείμενα που λειτουργούν ως γεφύρες ανάμεσα στις γενιές.  
105 Ζαραμπούκα Σοφία, Το Βρωμοχώρι, Κέδρος, 2011, (1η έκδοση 1977) 
106 Καλογήρου Τζίνα, Τέρψεις και ημέρες ανάγνωσης - Μελετήματα για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο 
Δημοτικό Σχολείο, εκδ. Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, 1999 
107 Αποστολίδου Β., Καπλάνη Β., Χοντολίδου Ε. (επιμ), Διαβάζοντας λογοτεχνία στο σχολείο… - Μια νέα 
πρόταση διδασκαλίας, τυπωθήτω, 2000 
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Η ερευνητική ομάδα έχει συντάξει, ανά τάξη, ένα κατάλογο λογοτεχνικών και μη βιβλίων, 

με κοινό χαρακτηριστικό το θέμα τους. Με βάση το θέμα των βιβλίων αυτών προτείνεται 

ένα διδακτικό πρόγραμμα, το οποίο βασίζεται στις αρχές της μεθόδου project. Η νέα αυτή 

πρόταση για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας ξεπερνά τα στενά όρια του Γλωσσικού 

μαθήματος και επεκτείνεται και σε άλλα διδακτικά αντικείμενα της κάθε τάξης, τα οποία 

ανήκουν κυρίως στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών. Σύμφωνα με την ερευνητική 

ομάδα, η πρόταση αυτή δεν έχει δοκιμαστεί, παρά μόνο αποσπασματικά, μέσα στη σχολική 

τάξη και επομένως δεν μπορεί να αξιολογηθεί.  

Στους συλλογικούς τόμους Η Λογοτεχνία στο σχολείο108 και Λογοτεχνία και 

εκπαίδευση109 θα βρούμε προτάσεις ειδικών της Παιδικής Λογοτεχνίας που σχετίζονται με 

τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 

προσανατολίζονται στη μερική αποσύνδεσή της από το Γλωσσικό μάθημα. Στους τόμους 

αυτούς συναντάμε παραδείγματα για την εφαρμογή της «Συναλλακτικής Θεωρίας» της 

Rosenblatt στην πράξη, τη διδασκαλία της πολυπολιτισμικής παιδικής λογοτεχνίας και 

ποίησης, τη μετατροπή ενός λογοτεχνικού κειμένου σε θεατρική παράσταση, τη σύνδεση 

της λογοτεχνίας με διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα και τη χρήση της εικονογράφησης 

του παιδικού βιβλίου.  

Στο τόμο Παιχνίδια φιλαναγνωσία και αναγνωστικές εμψυχώσεις110, η συγγραφική 

ομάδα παρουσιάζει δραστηριότητες φιλαναγνωσίας με βάση συγκεκριμένα λογοτεχνικά 

κείμενα. Οι δραστηριότητες αυτές συνδυάζουν την εικαστική τέχνη με το θεατρικό παιχνίδι 

και την καλλιέργεια του προφορικού και γραπτού λόγου. Αντίστοιχα, και στο Διδασκαλία 

της Λογοτεχνίας και Δημιουργική Γραφή111, ο Ανδρέας Καρακίτσιος εκμεταλλεύεται τη 

θεωρία της λογοτεχνίας και προτείνει διδακτικές εφαρμογές, συνδέοντας την καλλιέργεια 

της φιλαναγνωσίας με τη δημιουργική γραφή.   

Η Διαμαντή Αναγνωστοπούλου στο Λογοτεχνική Πρόσληψη στην Προσχολική και 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση112 προτρέπει τους διδάσκοντες προσχολικής και πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης να αναβαθμίσουν το μάθημα της λογοτεχνίας προσεγγίζοντας τα λογοτεχνικά 

κείμενα με δραστηριότητες που προωθούν την ελεύθερη πρόσληψή τους  από τους μαθητές. 

Όπως σημειώνει, τα λογοτεχνικά κείμενα είναι παιχνίδια που καλούν τον αναγνώστη να τα 

ανακαλύψει. Με γνώμονα, λοιπόν, τη θεωρία της πρόσληψης παραθέτει παραδείγματα 

προσέγγισης των λογοτεχνικών κειμένων, κυρίως από το χώρο της προσχολικής αγωγής.  

Μια μελέτη με πλούσιο υλικό γύρω από τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο σχολείο 

είναι αυτού του Γ. Παπαδάτου, Παιδικό βιβλίο και φιλαναγνωσία113. Στη μελέτη 

παρουσιάζεται μια μεγάλη ποικιλία φιλαναγνωστικών δράσεων προσανατολισμένη στο 

νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Ωστόσο θεωρούμε πως 

μπορούν να προσαρμοστούν και για μαθητές μεγαλύτερων τάξεων του δημιτικού. Ιδιαίτερο 

                                                 
108 Καλογήρου Τζ., Λαλαγιάννη Κ (επιμ), 2005  
109 Αποστολίδου Β., Χοντολίδου Ε. (επιμ), 2006 
110Αρζτανίδου Έλενα, Γούλης Δημήτρης, Γρόσδος Σταύρος, Καρακίτσιος Ανδρέας, Παιχνίδια φιλαναγνωσία 
και αναγνωστικές εμψυχώσεις, Gudenberg, 2011 
111 Καρακίτσιος Ανδρέας, Διδασκαλία της Λογοτεχνίας και Δημιουργική γραφή, Ζυγός, 2013 
112 Αναγνωστοπούλου Διαμαντή, Λογοτεχνική Πρόσληψη στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 
Πατάκης, 2002 
113 Παπαδάτος Γιάννης, Παιδικό βιβλίο και Φιλαναγνωσία, Πατάκης, 2007 
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ενδιαφέρον στη μελέτη αυτή είναι η εμπλοκή της οικογένειας, της βιβλιοθήκης και του 

διαδικτύου στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας.  

Θέματα διδακτικής της λογοτεχνίας θίγονται στα πρακτικά του 8ου  Σεμιναρίου του 

Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, Παιδική – Νεανική Λογοτεχνία: Το μαγικό Ραβδί 

της Εκπαίδευσης114. Οι διάφορες μελέτες που παρουσιάζονται στον τόμο αυτό τονίζουν την 

ανάγκη για αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας της λογοτεχνίας, μέσω της σύνδεσής της με 

άλλα διδακτικά αντικείμενα και την παρουσία συγγραφέων μέσα στην τάξη.  

Μια διαφορετική διάσταση στη διδασκαλία της λογοτεχνίας δίνεται στο 

Φιλαναγνωσία και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού115 από τις Πατέρα και 

Τσιλιμένη. Στη μελέτη, αυτή, η λογοτεχνία αντιμετωπίζεται ως μέσω 

κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης του παιδιού. Παρουσιάζονται σχέδια διδασκαλίας 

της λογοτεχνίας, που αφορούν κυρίως το νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού 

σχολείου και έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τα παιδιά να καταλάβουν τον εαυτό τους, να 

εντοπίσουν τα συναισθήματά τους και να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες κοινωνικές 

καταστάσεις που συμβαίνουν στη ζωή τους, όπως το διαζύγιο, ο θάνατος, οι φόβοι, η ζήλια 

για το μικρότερο αδερφάκι ή η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Τα λογοτεχνικά βιβλία που 

παρουσιάζονται κατηγοριοποιούνται σε θεματικές ενότητες (βιβλία για το διαζύγιο, βιβλία 

για τη ζήλια, βιβλία για το θάνατο) και με βάση τις θεματικές αυτές ενότητες προτείνονται 

διάφορες διδακτικές δραστηριότητες.  

Προτάσεις διδασκαλίας βασιζόμενες στη σύγχρονη θεωρία της λογοτεχνίας 

προτείνονται στη συλλογική μελέτη Η δύναμη της λογοτεχνίας116. Αναλυτικά σχέδια 

διδασκαλίας, που αξιοποιούν τις θεωρίες της πρόσληψης και της αναγνωστικής 

ανταπόκρισης, της διακειμενικότητας, τις πολιτισμικές σπουδές, το νέο ιστορικισμό και τα 

κινήματα του κριτικού εγγραματισμού και της δημιουργικής διδασκαλίας, προτείνουν 

τρόπους να διδάξουμε ποιήματα, παραμύθια και ολόκληρα μυθιστορήματα μέσα στη 

σχολική τάξη και στις δύο βαθμίδες της βασικής εκπαίδευσης.  

Η μελέτη Καλλιεργώντα τη φιλαναγνωσία – Πραγματικότητες και προοπτικές117  είναι 

μία από τις πιο πρόσφατες και πλήρεις μελέτες που ασχολούνται με την καλλιέργεια της 

αγάπης για τη λογοτεχνία και την ανάγνωση στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο. Ο 

τόμος αυτός είναι αποτέλεσμα του Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή για τη 

Φιλαναγνωσία, που διοργάνωσε το Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2013. Η 

αναγκαιότητα της καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, οι αναγνωστικές προτιμήσεις των 

μαθητών, προγράμματα φιλαναγνωσίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από το 

δημοτικό ως το πανεπιστήμιο, η σύνδεση του λογοτεχνικού λόγου με το παιχνίδι, τη 

δημιουργική γραφή και τα διαδυκτιακά εργαλεία, οι βιβλιοθήκες, ευρωπαϊκές πολιτικές 

σχετικά με την ανάγνωση, πολιτές αναγνώσεις και η φιλαναγνωσά στα Παιδαγωγικά 

τμήματα είναι κάποια από τα θέματα που πραγματεύεται η μελέτη αυτή.  

                                                 
114 Οικονομοπούλου Β. (επιμ), Παιδική – Νεανική Λογοτεχνία: Το μαγικό Ραβδί της Εκπαίδευση, Πρακτικά 8ου 

Σεμιναρίου του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, Πατάκης, 2002 
115 Πατέρα Αν., Τσιλιμένη Τ., Φιλαναγνωσία και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού – 
Θεωρητικές προσεγγίσεις, δραστηριότητες και παιχνίδια, Επίκεντρο, 2012 
116 Πάτσιου Βίκη, Καλογήρου Τζίνα (εισαγωγή –επιμέλεια), Η δύναμη της Λογοτεχνίας – Διδακτικές 
προσεγγίσεις – Αξιοποίηση διδακτικού υλικού (Δημοτικό – Γυμνάσιο- Λύκειο), Gutenberg, 2013 
117 Κατσίκη – Γκίβαλου Άντα, Πολίτης Δημήτρης (επιμ), Καλλιεργώντας τη Φιλαναγνωσία – Πραγματικότητα 
& Προοπτικές, Διάδραση, 2013 
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Οι παραπάνω μελέτες στον ελληνικό χώρο προτείνουν ιδιαίτερα αξιόλογες 

προτάσεις για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο και μπορούν να 

αποτελέσουν ένα καλό εργαλείο στα χέρια του δασκάλου που θέλει να διδάξει λογοτεχνία. 

Ωστόσο, κάποιες από τις προτάσεις αυτές118 αφορούν κυρίως στη διδασκαλία ποιημάτων, 

λογοτεχνικών αποσπασμάτων και μικρών λογοτεχνικών κειμένων. Οι περισσότερες 

αφήνουν έξω από τη σχολική τάξη το ακέραιο μυθιστορηματικό κείμενο. Απόπειρα ένταξης 

του ακέραιου λογοτεχνικού κειμένου μέσα στη σχολική τάξη γίνεται στη διδακτική πρόταση 

που περιγράφεται στο Διδάσκοντας λογοτεχνίας στο σχολείο119. Όπως, διαπιστώνεται, όμως, 

η προσπάθεια αυτή έχει στόχο κυρίως την καλλιέργεια γνωστικών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων από την πλευρά των μαθητών και όχι τόσο την απόλαυση της ανάγνωσης και 

του λογοτεχνικού λόγου. Επίσης, στην πλειοψηφία τους, σχεδιάστηκαν για να υλοποιηθούν 

μέσα σε λίγες μόνο διδακτικές ώρες και μέσα σε συγκεκριμένα και μεμονωμένα διδακτικά 

κεφάλαια ή θεματικές ενότητες των Αναλυτικών Προγραμμάτων.  

Ένα από τα ζητούμενα της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσουμε πως το ακέραιο 

μυθιστορηματικό κείμενο μπορεί να διαχυθεί και να διασκορπιστεί μέσα σε όλο το φάσμα 

των διδακτικών ωρών του Αναλυτικού Προγράμματος του Δημοτικού Σχολείου, 

ξεπερνώντας τα όρια των περιορισμένων διδακτικών ωρών και της ολοκλήρωσής του σε μια 

μόνο διδακτική ενότητα. Ένα, ακόμα από ζητούμενα είναι να εξετάσουμε πως το ίδιο αυτό 

μυθιστορηματικό κείμενο μπορεί να ξεπεράσει το πλαίσιο του Γλωσσικού μαθήματος και 

της Φιλαναγνωσίας και να εισχωρήσει σε όλα σχεδόν τα διδακτικά αντικείμενα του 

Δημοτικού Σχολείου.  

Κάποιες, ακόμα, από τις παραπάνω μελέτες120 αντιμετωπίζουν τα λογοτεχνικά 

κείμενα υπό το πρίσμα μιας μόνο οπτικής γωνίας. Παράλληλα, οι διδακτικές τους προτάσεις 

περιορίζονται αυστηρά στην προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων με βάση τη θεματική 

ενότητα στην οποία κατατάχθηκαν. Γενικά συμφωνούμε με την άποψη ότι ένα βιβλίο 

μπορεί να είναι καλό για ένα συγκεκριμένο σκοπό, όμως θεωρούμε πως η κατηγοριοποίηση 

της λογοτεχνίας δεν συμβάλλει αρκετά στην καλλιέργεια της αγάπης προς το βιβλίο, αφού 

περιορίζει τη διάθεση πρόσληψης του έργου από τον αναγνώστη. Στη διδακτική πρόταση 

που σχεδιάσαμε προσπαθήσαμε να πλαισιώσουμε τα λογοτεχνικά κείμενα με τέτοιες 

δραστηριότητες, ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσληψή τους από τους μαθητές.  

Πλεονέκτημα, επίσης, της εργασίας αυτής, σε σχέση με τις μελέτες που αναφέραμε 

παραπάνω, θεωρούμε το γεγονός ότι πρόκειται για μια ήδη εφαρμοσμένη διδακτική 

πρόταση. Μέσα στις επόμενες σελίδες σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε τις διδακτικές 

δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν για τα παιδιά, αλλά και να παραθέσουμε τα 

αποτελέσματά των δραστηριοτήτων αυτών, τις εργασίες, δηλαδή, των μαθητών. Μέσα από 

τη μελέτη των εργασιών που δημιούργησαν οι μαθητές θα έχουμε την ευκαιρία να 

παρατηρήσουμε τις αντιδράσεις των παιδιών σχετικά με τη συγκεκριμένη διδακτική 

πρόταση. Ακόμα, θα μας δοθεί η ευκαιρία να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οι οποίο οι 

μαθητές αλληλεπιδρούν με τα κείμενα. Τέλος, η μελέτη μιας ήδη εφαρμοσμένης διδακτικής 

                                                 
118 Π.χ. Λογοτεχνία και Εκπαίδευση, Η λογοτεχνία στο Σχολείο, Τέρψεις και ημέρες ανάγνωσης, Διδασκαλία της 
Λογοτεχνίας και δημιουργική γραφή 
119 Αποστολίδου Β., Καπλάνη Β., Χοντολίδου Ε. (επιμ), 2000 
120 Φιλαναγνωσία και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, Παιχνίδια φιλαναγνωσία και 
αναγνωστικές εμψυχώσεις 



 
 

35 
 

πρότασης μπορεί να καταδείξει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας τέτοιας 

προσπάθειας.  

 Θα ήταν απαραίτητο, βέβαια, να σημειωθεί πως η παρούσα εργασία έχει στόχο να 

λειτουργήσει ως πηγή ιδεών για εκείνους που αγαπούν τη λογοτεχνία ή αναγνωρίζουν την 

αξία της τέχνης, γενικότερα, και θέλουν να την εντάξουν σε σημαντικό βαθμό μέσα στη 

σχολική τάξη. Η τέχνη, οποιασδήποτε μορφής, βοηθά τους μαθητές, εκτός από το να 

κατανοούν τον εαυτό τους και τον κόσμο γύρω τους, να αναπτύξουν τέσσερις βασικές 

γνωστικές λειτουργίες: τη γνωστική ευελιξία, τη ενοποίηση της γνώσης, τη φανταστική 

σκέψη, τη αισθητική καλλιέργεια. Κάθε έργο τέχνης μπορεί να ερμηνευτεί διαφορετικά από 

διαφορετικούς ανθρώπους. Η ένταξη, λοιπόν, της τέχνης μέσα στη σχολική τάξη δίνει τη 

δυνατότητα της αναλυτικής σκέψης και της επιχειρηματολογίας, προσφέρει ευκαιρίες και 

τρόπους έκφρασης και τέλος μαθαίνει στα παιδιά να σέβονται τη διαφορετικότητα του 

άλλου, κι αυτό στην εποχή μας το θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό. Έχει ακόμα, κι ένα 

παιδαγωγικό πλεονέκτημα, το οποίο σχετίζεται με την ενεργό συμμετοχή του μαθητή στη 

διδακτική διαδικασία, καθώς τα έργα τέχνης προκαλούν συνήθως το ενδιαφέρον των 

μαθητών και τους αναγκάζουν να βγουν από την παθητική στάση που πιθανών 

βρίσκονται121.  

 Αρκετοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, δηλώνουν συχνά αδυναμία να διδάξουν 

λογοτεχνία μέσα στη σχολική τάξη. Η εργασία αυτή, φιλοδοξεί να προσφέρει στους 

συναδέλφους αυτούς εργαλεία και ιδέες για ένα καλύτερο μάθημα λογοτεχνία. Τα εργαλεία 

και οι ιδέες θα προέλθουν από τη θεωρία της λογοτεχνίας και την πράξη, αντίστοιχα. Τα 

κεφάλαια που είναι αφιερωμένα στη θεωρία της λογοτεχνίας, ευελπιστούμε να παρέχουν 

στο συνάδελφο ερεθίσματα για παραπέρα μελέτη, με στόχο πάντα το σχεδιασμό διδακτικών 

δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Οι δραστηριότητες που 

παρουσιάζονται αποσκοπούν στο να δώσουν ιδέες για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Σε 

καμία περίπτωση δεν θα υποστηρίζαμε ότι οι εργασίες που παρουσιάζονται εδώ είναι 

ιδανικά σχεδιασμένες για ένα μάθημα λογοτεχνίας. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες 

σχεδιάστηκαν για τους συγκεκριμένους μαθητές και με αφετηρία συγκεκριμένα λογοτεχνικά 

κείμενα. Σίγουρα, ακόμα, θα περιέχουν ελλείψεις και ατέλειες. Ελπίζω, όμως, να 

αποτελέσουν ένα καλό παράδειγμα για το σχεδιασμό παρόμοιων και διαφορετικών 

ταυτόχρονα δραστηριοτήτων, με απώτερο στόχο πάντα να προκαλέσουν την αγάπη των 

παιδιών για το λογοτεχνικό λόγο.   

 Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι η εμπειρία μέσα από την πράξη, σε συνδυασμό με τη 

μελέτη της λογοτεχνικής θεωρίας μπορεί να προσφέρει αποτελέσματα ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος και ευελπιστούμε η εργασία αυτή να δώσει το έναυσμα για δημιουργικές 

εφαρμογές της θεωρίας της λογοτεχνίας μέσα στη σχολική τάξη.  

 

 

 

                                                 
121 Μαλαφάντης Κ. Καρέλα Γ., «Για μια ποιοτική εκπαίδευση: Οι τέχνες στη εκπαίδευση και η έννοια της 
διαφορετικότητας μέσα από την τέχνη», στο Η ποιότητα στην Εκπαίδευση – Τάσεις και Προοπτικές, Πρακτικά 
Πανελλήνιου Συνεδρίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2012. Τις απόψεις αυτές 
εισηγήθηκε και η Γ. Καρέλα στο 1ο Διεθνές Συμπόσιο που έλαβε χώρα στην Πανεπιστημιούπολη του Γάλλου, 
στο Ρέθυμνο, το Μάιο του 2013.  
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Κεφάλαιο 1 
 

Επιλέγοντας έργο και Συγγραφέα 
 

 

1.1 Η Ματίλντα, ο Μικρός Νικόλας και ο Τρελαντώνης:  

Σημεία συνάντησης και επικοινωνίας  
 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε τα λογοτεχνικά κείμενα που επιλέξαμε να 

διαβάσουμε μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2012-2013. Ταυτόχρονα, 

θα προσπαθήσουμε να καταδείξουμε τα κριτήρια εκείνα που μας οδήγησαν στις 

συγκεκριμένες επιλογές. Επειδή, ωστόσο, η υπόσταση κάθε κειμένου βρίσκεται σε άμεση 

συνάρτηση με το συγγραφέα του, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τη ζωή και το έργο 

του κάθε συγγραφέα. Σημειώνουμε ότι η εργασία αυτή δε φιλοδοξεί να προσφέρει νέο υλικό 

για τον κάθε ένα από τους τρεις συγγραφείς, που θα παρουσιαστούν παρακάτω. Με τη ζωή 

και το έργο της Πηνελόπης Δέλτα έχουν ήδη ασχοληθεί αξιόλογοι μελετητές. Ο Ρόαλντ 

Νταλ και ο Ρενέ Γκοσινί είναι γνωστοί και αναγνωρισμένοι συγγραφείς, τόσο στο 

εξωτερικό, όσο και στην Ελλάδα. Αυτό, όμως, που επιθυμούμε, είναι να φέρουμε ξανά τον 

αναγνώστη σε επαφή με τον κάθε συγγραφέα ξεχωριστά και να τον βοηθήσουμε να 

κατανοήσει τους λόγους, παιδαγωγικούς και αισθητικούς, που μας οδήγησαν στην επιλογή 

των συγκεκριμένων κειμένων.  

 Πριν αρχίσουμε να απαριθμούμε τους λόγους που καθόρισαν τις επιλογές μας, θα 

προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε του λόγους που μας οδήγησαν να αναζητήσουμε 

λογοτεχνικά κείμενα έξω από τα σχολικά εγχειρίδια για να συμπληρώσουμε τη διδασκαλία 

της λογοτεχνίας. Η διδασκαλία της λογοτεχνίας στο σχολείο θα πρέπει να συνδέεται με την 

τέρψη και την απόλαυση που προσφέρει η ανάγνωση. Απόλαυση της ανάγνωσης σημαίνει, 

σύμφωνα με τον Dubrovsky, κατανόηση του λογοτεχνικού κειμένου122. Η βαθύτερη 

κατανόηση, η πρόσληψη ενός λογοτεχνικού έργου, που προκύπτει από την αλληλεπίδραση 

κειμένου και αναγνώστη, συμβάλλει στον εμπλουτισμό της προσωπικότητας του ατόμου. 

Καταρχήν, η κατανόηση των χαρακτήρων και των συμπεριφορών τους βοηθά τον ίδιο να 

κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του, αλλά και τον κόσμο γύρω του123. Τα λογοτεχνικά 

κείμενα προσφέρουν στον αναγνώστη τους νέες οπτικές και προοπτικές, νέους τρόπους 

θέασης της πραγματικότητας. Αφυπνίζουν το πνεύμα και μας διδάσκουν να μην 

                                                 
122 Dubrovsky S., «Η άποψη του καθηγητή» στο Η Διδασκαλία της Λογοτεχνίας, Colloque de Cerizy, μεφρ: 
Βασιλάράκης Ν.Ι., Επικαιρότητα, 1985, σελ. 20  
123 Τοντορόφ Τσ., Η λογοτεχνία σε κίνδυνο, 2013 
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καταλήγουμε αποκλειστικά σε ένα μόνο συμπέρασμα124, αλλά να είμαστε ανοιχτοί σε 

διαφορετικές θέσεις και απόψεις.  

 Όλη αυτή η αναγνωστική διαδικασία είναι καθαρά ιδιωτική και προσωπική. Βέβαια, 

αυτό δε σημαίνει πως η λογοτεχνία δε μπορεί να διδαχθεί και μέσα στη σχολική τάξη125. 

Αντίθετα, μάλιστα, το σχολείο οφείλει να συμπεριλάβει τη λογοτεχνία στα διδακτικά του 

αντικείμενα και να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων αναγνωστών126. 

Η διαμόρφωση, όμως, ελεύθερων, ανεξάρτητων και ολοκληρωμένων αναγνωστών απαιτεί 

προϋποθέσεις, που όπως διαπιστώσαμε στην εισαγωγή της εργασίας μας, δεν πληρούνται, 

κάποιες φορές, από τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών.  

 Τα σχολικά εγχειρίδια προσφέρουν στους μαθητές αποσπάσματα λογοτεχνικών 

κειμένων, παιδαγωγικά λογοκριμένα, αφού καθένα από αυτά έχει ενταχθεί σε μια 

συγκεκριμένη θεματική ενότητα. Με τον τρόπο αυτό, κάθε απόσπασμα επιφορτίζεται με μια 

μόνο ερμηνεία, αποτρέποντας τον αναγνώστη να το ερμηνεύσει διαφορετικά. Έτσι, στα 

πλαίσια της διδακτικής μας πρότασης, αναζητήσαμε ολόκληρα λογοτεχνικά κείμενα, που 

ταυτόχρονα θα συμπλήρωναν το κενό που παρουσιάζουν τα σχολικά εγχειρίδια σχετικά με 

την κλασική και σύγχρονη ξένη λογοτεχνία. Τέλος, συμβαίνει πολύ συχνά τα κείμενα που 

προτείνονται από τα σχολικά εγχειρίδια να απέχουν αρκετά από τις προτιμήσεις και τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών, γεγονός που δυσχεραίνει την διαδικασία της μάθησης. Έτσι, 

προσπαθήσαμε οι επιλογές να συμφωνούν με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών.  

 Τα κριτήρια, λοιπόν, που επηρέασαν την επιλογή των λογοτεχνικών κειμένων ήταν, 

κατά κύριο λόγο, παιδαγωγικά και στη συνέχεια αισθητικά. Απώτερος στόχος των 

διδακτικών ενεργειών που περιγράφουμε σ’ αυτήν εδώ την εργασία είναι να 

καλλιεργήσουμε στα παιδιά την αγάπη για το λογοτεχνικό λόγο και να συμβάλουμε στο να 

ενταχθεί η λογοτεχνία στις καθημερινές τους συνήθειες. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, θα 

πρέπει η αναγνωστική εμπειρία μέσα στη σχολική τάξη να είναι ευχάριστη για τα παιδιά. 

Αναζητήσαμε, λοιπόν, βιβλία που συμβάδιζαν με το ηλικιακό επίπεδο των μαθητών, 

ανταποκρίνονταν στα ενδιαφέροντά τους, ήταν ευχάριστα, διασκεδαστικά και γεμάτα 

χιούμορ. Σύμφωνα με τις παιδαγωγικές θεωρίες, άλλωστε, η μάθηση είναι αποτελεσματική 

όταν το αντικείμενό της ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των μαθητών. 

 Το χιούμορ είναι ένα πολύτιμο κομμάτι της ζωής του ανθρώπου. Πέρα από την 

ευχαρίστηση που προσφέρει, το χιούμορ, ως μέσο έκφρασης των συναισθημάτων μας, 

ενώνει τους ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών, τους συντροφεύει, τους βοηθά να 

ανταποκριθούν σε δύσκολες καταστάσεις και αποτελεί κανόνα σε κάποιους πολιτισμούς127. 

Στη σχολική πραγματικότητα, το χιούμορ αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την 

καλλιέργεια ενός κλίματος ευφορίας μέσα στη τάξη, ενώ παράλληλα, συνεισφέρει στη 

δημιουργία ελκυστικών συνθηκών μάθησης128. Τέλος, η αναγνώριση του χιούμορ από τα 

παιδιά είναι μια δύσκολη μεταγνωστική ικανότητα, την οποία θα πρέπει να 

                                                 
124 Πάτσιου Βίκη, Καλογήρου Τζίνα (εισαγωγή –επιμέλεια), Η δύναμη της Λογοτεχνίας, 2013, σελ. 9-13 
125 Οπ.π. 
126 Βλέπε «Εισαγωγή» της παρούσας εργασίας.  
127 Zeece Davey Pauline, “Laughing All the Way: Humor in Children's Books”, Early Childhood Education 
Journal, Vol. 23, No. 2, 1995, pp93-97 and Loizou Eleni, “Young Children’s Explanation of Pictorial Humor”, 
Early Childhood Education Journal, Vol. 33, No. 6, June 2006, pp 425-431 
128 Χανιωτάκης Ν., 2010  
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καλλιεργήσουν129. Τα λογοτεχνικά κείμενα που είναι εμποτισμένα με χιούμορ παρέχουν στα 

παιδιά ευκαιρίες να καλλιεργήσουν την ικανότητα αυτή. Από την άλλη, ένα χιουμοριστικό 

λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να προσελκύσει στον κόσμο της λογοτεχνίας παιδιά που δεν 

αγαπούν το διάβασμα ή δεν συνηθίζουν να διαβάζουν130.  

 O Pierre Bourdieu συνδέει την κουλτούρα μας με το πολιτιστικό κεφάλαιο που 

κουβαλάει ο καθένας από εμάς131. Ένας, λοιπόν, ακόμα εξίσου σημαντικός παράγοντας, για 

την επιλογή των κειμένων, ήταν η λογοτεχνική τους αξία. Αναζητήσαμε κείμενα, που εκτός 

από τις παιδαγωγικές προϋποθέσεις που περιγράψαμε παραπάνω, θα ανταποκρίνονταν στη 

δική μας αισθητική, και παράλληλα θα συνέβαλαν στην καλλιέργεια της φιλοκαλίας των 

μαθητών.  

 Τέλος, προσπαθήσαμε να επιλέξουμε κείμενα με διαφορετική χωροχρονική 

προέλευση. Στην εισαγωγή της εργασίας αυτής υποστηρίξαμε ότι είναι σημαντικό τα παιδιά 

να έρχονται σε επαφή με κείμενα κλασικά και σύγχρονα, τόσο της ελληνικής, όσο και της 

ξένης λογοτεχνίας. Στο ελληνικό σχολείο η ξένη λογοτεχνία είναι κάπως παραγκωνισμένη 

σε σχέση με την ελληνική. Αυτό μπορούμε εύκολα να το διαπιστώσουμε, αν ξεφυλλίσουμε 

τα Ανθολόγια του δημοτικού σχολείου, αλλά και αν παρατηρήσουμε τα βιβλία που 

υπάρχουν στις σχολικές βιβλιοθήκες και προτείνονται στους μαθητές από τους 

εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός που διδάσκει λογοτεχνία στο σχολείο θα πρέπει 

να προσπαθήσει να αμβλύνει το χάσμα ανάμεσα στα σύγχρονα αναγνώσματα των παιδιών 

(κόμικς, περιοδικά, εφημερίδες, ηλεκτρονικά παιχνίδια, τηλεόραση) και τη «σπουδαία» 

λογοτεχνία που βρίσκεται στα Αναλυτικά Προγράμματα του σχολείου132. Επίσης, 

πιστεύουμε πως ο ολοκληρωμένος αναγνώστης καταλήγει στις προσωπικές του επιλογές, 

αφού πρώτα έρθει σε επαφή με διαφορετικά λογοτεχνικά είδη.  

 Κι έτσι, συνυπολογίζοντας τους παραπάνω παράγοντες, η Ματίλντα του Ρόαλντ 

Νταλ, ο Μικρός Νικόλας του Ρενέ Γκοσινί και ο Τρελαντώνης της Πηνελόπης Δέλτα 

συναντιούνται μέσα στην τάξη μας και μας συντροφεύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του 

σχολικού έτους.  

 Τα τρία αυτά κείμενα εκ πρώτης όψεως φαίνεται να διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους, 

τόσο εξαιτίας της καταγωγής τους, όσο και της χρονικής απόστασης που τα χωρίζει. Η 

Ματίλτνα κυκλοφορεί στην Αγγλία το 1989 και συγκαταλέγεται στη σύγχρονη ξένη παιδική 

λογοτεχνία. Από την άλλη, ο Μικρός Νικόλας και ο Τρελαντώνης ανήκουν στην κατηγορία 

των βιβλίων που ονομάζουμε «γέφυρες», αφού αποτελούν κοινά αναγνώσματα της 

προηγούμενης και της σημερινής γενιάς. Ο Μικρός Νικόλας κυκλοφορούσε τη δεκαετία του 

’60 σε συνέχειες, αρχικά στη βέλγικη εφημερίδα  Le Mystique και αργότερα (από το 1959) 

στις γαλλικές Sud Ouest και Pilote133. Σήμερα, οι περιπέτειες του Μικρού Νικόλα 

κυκλοφορούν σε μια σειρά βιβλίων με τον ίδιο τίτλο. Περνώντας πια στην κλασική ξένη 

παιδική λογοτεχνία, ο Νικόλας ξαναζωντανεύει στο σύγχρονο παρόν τις συνήθειες μιας 

μεσοαστική γαλλική οικογένεια της δεκαετίας του ’60. Θα μπορούσαμε, βέβαια, να πούμε 

                                                 
129 Loizou Eleni, 2006 
130 Zeece Pauline, 1995 
131 Bourdieu Pierre, Η διάκριση – Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης, Πατάκης, 2002 
132 Hilton Mary, “The Blowing Dust, Popular Culture and Popular Books for Children” in Styles Morag, 
Watson Victor The Prose and the Passion – Children and Their Reading, Cassell, 1994, pp. 9-19, 1-8, 37-54 
133 http://www.goscinny.net/prog/fr_lpn.htm  
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πως σήμερα πια, η Ματίλντα και ο Μικρός Νικόλας είναι δυο κείμενα της παιδικής 

λογοτεχνίας που ουσιαστικά έχουν χάσει την εθνικότητά τους, εξαιτίας της μεγάλης 

εμπορικότητάς τους σε πολλές χώρες, τόσο με τη μορφή λογοτεχνικού κειμένου όσο και με 

τη μορφή διασημειακών διασκευών σε κινηματογραφικές ταινίες και κόμικς. Ο 

Τρλενατνώνης, γραμμένος το 1932, από μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, όπως η Πηνελόπη 

Δέλτα, συγκαταλέγεται σίγουρα στα γνωστότερα βιβλία της κλασικής ελληνικής παιδικής 

λογοτεχνίας. Στον Τρελαντώνη, η Πηνελόπη Δέλτα περιγράφει μερικά από τα προσωπικά 

παιδικά της βιώματα, γυρνώντας μας περίπου εκατό χρόνια πίσω, σε μια άγνωστη για τους 

σημερινούς μαθητές Ελλάδα.  

 Ωστόσο, μια προσεκτική ανάγνωση των τριών αυτών έργο δείχνει πως τα σημεία 

σύγκλισης είναι περισσότερα από τα σημεία απόκλισης. Πρώτα πρώτα, οι πρωταγωνιστές - 

ήρωές τους είναι παιδιά, ιδιαίτερα και χαρισματικά, περίπου στην ηλικία των μαθητών μου. 

Τα παιδιά αγαπούν και ταυτίζονται με τους λογοτεχνικούς ήρωες. Στους ήρωες αυτούς 

αναγνωρίζουν τον εαυτό τους, αφού αυτοί ενεργούν για λογαριασμό τους και πράττουν όσα 

αυτά ονειρεύονται, αλλά δεν μπορούν να πράξουν134. Η Ματίλντα είναι ιδιαιτέρως έξυπνη, 

ικανή, ξεχωριστή, ενώ με τις μαγικές της δυνάμεις «τακτοποιεί» τα πάντα στη θέση τους, 

αποδίδοντας δικαιοσύνη στον εαυτό της και τη δασκάλα της. Ο Τρελαντώνης προκαλεί το 

θαυμασμό των παιδιών εξαιτίας της ατίθασης φύσης του, της ευκολίας του να παραβαίνει 

τους κανόνες, αλλά και του θάρρους του να παραδέχεται τις πράξεις του και να αποδέχεται 

τις επιπτώσεις τους. Στο Νικόλα, τα παιδιά βλέπουν τον ίδιο τους τον εαυτό τους. Είναι ένα 

συνηθισμένο αγόρι που τις περισσότερες φορές καταφέρνει να αναστατώνει τους γύρω του 

με τις αταξίες του. Η παιδική του αθωότητα και η ειλικρίνεια που τον χαρακτηρίζει είναι 

αυτά που τον κάνουν αξιαγάπητο στο αναγνωστικό κοινό.  

 Και τα τρία έργα είναι αντιπροσωπευτικά των καιρών τους. Ο καθένας από τους 

τρεις συγγραφείς, περιγράφοντας τις σχέσεις του ήρωά του με την οικογένεια, τους 

δασκάλους, τους συνομήλικους του, μεταφέρει στον αναγνώστη τη σύγχρονη του 

πραγματικότητα. Η Πηνελόπη Δέλτα, αφηγούμενη τις δικές της παιδικές αναμνήσεις, 

μεταφέρει στο σύγχρονο αναγνώστη τις συνήθειες και την καθημερινότητα μιας 

ευκατάστατης  οικογένειας του ’30. Όμως, ο συντηρητισμός της εποχής της και οι αρχές της 

δεν της επιτρέπουν να αναφέρει στους νεαρούς αναγνώστες τις αντιρρήσεις της για τον 

τρόπο με τον οποίο η οικογένειά της μεγάλωσε αυτή και τ’ αδέρφια της135. Αντίθετα, ο 

Γκοσινί και ιδιαίτερα ο Νταλ ζουν πια σε μια κοινωνία που τους επιτρέπει να εκφράσουν 

ελεύθερα τις αντιρρήσεις τους. Ο Νταλ, με όλη αυτή την υπερβολή που διακρίνει το έργο 

του, τολμά να παρωδήσει και να καυτηριάσει έντονα την κοινωνία και την αυθαίρετη, καμιά 

φορά, συμπεριφορά των ενηλίκων απέναντι στα παιδιά136. Ο Γκοσινί από την πλευρά του, 

χρησιμοποιώντας μια απλή και άμεση παιδική γλώσσα διακωμωδεί τις διάφορες 

οικογενειακές καταστάσεις και καταθέτει το δικό του σχόλιο για την κοινωνία της εποχής 

του και τις σχέσεις των παιδιών και των ενηλίκων.  

                                                 
134 Styles Morag, 1994 
135 Αναλυτικότερα βλ. παρακάτω: «Πηνελόπη Δέλτα: Ξανασυναντώντας τη συγγραφέα»  
136 Culley Jonathon, “Roald Dahl – “It’s About Children and It’s for Children”-But Is It Suitable?”, Children’s 
Literature in Education, Vol. 22, Issue 1, 1991, pp 59-73 και Bird Anne-Marie, “Women Behaving Badly: 
Dahl’s Witches Meet the Women of the Eighties”, Children’s Literature in Education, Vol. 29, Issue 3, 1998, 
pp 119-129 
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 Και στα τρία κείμενα γίνεται, επίσης, σαφής η διαχρονική ανάγκη του παιδιού για 

αγάπη και αποδοχή. Η Ματίλντα εγκαταλείπει την οικογένεια της, αφού μέσα σ’ αυτήν δεν 

μπορεί να βρει αγάπη που χρειάζεται. Στο απόσπασμα «Οι έλεγχοι» 137, ο Νικόλας φοβάται 

πως οι γονείς του δεν τον αγαπούν, αφού δεν έκαναν τον κόπο να ασχοληθούν με τους 

κακούς βαθμούς του. Κι αυτή η ατίθαση συμπεριφορά του Τρελαντώνη, μήπως οφείλεται 

στην έλλειψη προσοχής από την πλευρά των γονιών του; 

 Τα τρία αυτά έργα, ειδικά όταν συναντηθούν μέσα σε μια σχολική τάξη 

επικοινωνούν και συνδιαλέγονται μεταξύ τους, αλλά και με τους μαθητές. Περά από τις 

οικογενειακές σχέσεις, περιγράφονται και οι διαχρονικές σχέσεις του παιδιού με ένα 

σημαντικό κεφάλαιο της ζωής του, το σχολείο και τη μάθηση. Μέσα από το έργο της 

Πηνελόπης Δέλτα, τα παιδιά μπορούν να έρθουν σε επαφή με ένα διαφορετικό τύπο 

εκπαίδευσης, αυτού της κατ’ οίκον διδασκαλίας. Τόσο στο έργο του Νταλ όσο και της Π. 

Δέλτα  - δύο κείμενα που απέχουν χρονικά και ουσιαστικά – συναντούμε αυτούς τους πολύ 

αυστηρούς δασκάλους, μιας άλλης εποχής – που ποιος ξέρει, βέβαια, ίσως να υπάρχουν και 

στη δική μας – που μισούν τα παιδιά και με τους τρόπους τους βασανίζουν τις ζωές τους. Ο 

Goscinny από την άλλη, σχολιάζει το θεσμό του σχολείου με τέτοιο τρόπο, ώστε τα 

αισθήματα συμπάθειας του αναγνώστη να στρέφονται προς τη μεριά των εκπαιδευτικών και 

όχι των μαθητών. Πιθανόν, λοιπόν, οι μαθητές μας να ταυτιστούν με κάποιες από τις 

παραπάνω εκδοχές της σχολικής πραγματικότητας. Μπορεί πάλι, ο διαφορετικός τρόπος με 

τον οποίο παρουσιάζεται η εκπαίδευση και το σχολείο σε κάθε ένα από τα τρία κείμενα να 

προσφέρει ευκαιρίες στους μαθητές να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν τη δική τους 

σχολική παγματικότητα υπό το πρίσμα μιας διαφορετικής οπτικής γωνίας.  

 Ένα ακόμα κοινό στοιχείο των δύο από τα παραπάνω έργα, της Ματίλντα και του 

Μικρού Νικόλα είναι οι ευρύτατα διαδεδομένες και ήδη γνωστές στους μαθητές μας 

διασημειακές διασκευές τους. Με το όρο διασημειακή διασκευή εννοούμε την 

εξωλογοτεχνική μεταμόρφωση του κειμένου σε ένα άλλο είδος τέχνης. Το κείμενο μπορεί 

να μετουσιωθεί σε κινηματογραφική ταινία, θεατρικό έργο, πολιτική αφίσα ή ακόμα και 

διαφήμιση138.  

 Η Ματίλντα μετουσιώνεται σε κινηματογραφική ταινία το 1996 με το Ντάνι Ντε 

Βίτο σε ρόλο σκηνοθέτη και ηθοποιού. Η κινηματογραφική διασκευή του Μικρού Νικόλα 

είναι πιο σύγχρονη, με την πρώτη ταινία να κάνει την εμφάνισή της το 2009, σε σκηνοθεσία 

του Laurent Tirard. Την επιτυχία της πρώτης ταινίας του Νικόλα ακολουθεί μια δεύτερη το 

2014, με τίτλο, ο Μικρός Νικόλας πάει διακοπές. Η δεύτερη αυτή σκηνοθετική προσπάθει 

του Laurent Tirard, σύμφωνα με την προσωπική μας  γνώμη, απομακρύνεται αρκετά από το 

πνεύμα των δημιουργών του. Η ταινία παρουσιάζει σκηνές που δεν υπάρχουν στα βιβλία, 

μεταμορφώνοντας τη μητέρα του Νικόλα από μεσοαστική Γαλλίδα νικοκοιρούλα σε 

μοιραία ντίβα, με στόχο να κερδίσει εύκολα το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Μια ακόμα 

πολύ χαριτωμένη διασημειακή διασκευή του Νικόλα, εναρμωνισμένη με το πνεύμα των 

Γκοσινί – Σεμπέ, συναντάμε με τη μορφή κινουμένων σχεδίων από το M6 Studio et Method 

                                                 
137 Γκοσινί Ρενέ, Σενπέ Ζαν Ζακ, Ο μικρός Νικόλας, σελ. 79-85 
138 Ζερβού Α., στη χώρα των θαυμάτων, 1996, σελ. 172-173 και της ίδιας «Η διασκευή ad usum delphini: 
Στοιχεία ιστορίας και θεωρίας» στο Αφηγήσεις που δεν τελειώνουν ποτέ… - Κειμενικές και εικονογραφικές 
διασκευές για παιδιά, επιμ: Δαμιανού Δ., Οικονομίδου Σ., Παπαδόπουλος, 2011, σελ. 17-34 
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Animation. Η διασκευή αυτή είναι ιδιαίτερα αγαπητή στα παιδιά, με τη διάδοσή της να 

ξεπερνά αυτή του βιβλίου.  

 Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, πως μια σχολική συνανάγνωση, η οποία περιλαμβάνει τα 

τρία αυτά κείμενα, συμβάλει σε μια διαφορετική πρόσληψη των έργων από την πλευρά των 

μαθητών. Έχουμε τρία έργα, τόσο διαφορετικά μεταξύ τους, ως προς το είδος και το ύφος 

τους και τρεις συγγραφείς με εντελώς διαφορετικές  προσωπικότητες, που ωστόσο γυρίζουν 

γύρω από τα ίδια θέματα της παιδικής ηλικίας. Μια τέτοια ανάγνωση επιτρέπει την 

αλληλεπίδραση του αναγνώστη και με τα τρία κείμενα, αλλά και την αλληλεπίδραση των 

τριών κειμένων μεταξύ τους. Η ανάγνωση και κατανόηση του πρώτου κειμένου θα 

επηρεάσει την κατανόηση και την πρόσληψη των επόμενων. Έτσι, όλη αυτή η διαδικασία  

θα δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να «ανοίξουν» διάλογο μεταξύ τους, με τη δασκάλα 

τους, αλλά και με τον εαυτό τους και να συζητήσουν θέματα που τους αφορούν. Ο διάλογος 

αυτός, αν είναι εποικοδομητικός, θα βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν πρώτα τον εαυτό 

τους και στη συνέχεια, τις σχέσεις τους με την οικογένεια, τους δασκάλους και τους φίλους 

τους.  

 

1.2 Ξανα – συναντώντας έργα και συγγραφείς  

 
1.2.1 Ρόαλντ Νταλ: Η ζωή και το έργο του   

 
 Ο Ρόαλντ Νταλ είναι ένας καταξιωμένος και αναγνωρισμένος συγγραφέας, τόσο στο 

εξωτερικό, όσο και τη χώρα μας. Γεννήθηκε το Σεπτέμβριο του 1916, από Νορβηγούς 

γονείς στο Λάνταφ, μια πόλη κοντά στο Κάρντιφ της Ουαλίας και πέθανε το 1990 στην 

Αγγλία. Τα σημαντικότερα γεγονότα και μερικές λεπτομέρειες από τη ζωή του μας 

αφηγείται ο ίδιος στα δυο αυτοβιογραφικά του βιβλία Αγόρι139 και Σόλο Πορεία140.  

 Ήταν το τρίτο στη σειρά παιδί της οικογένειας, ενώ είχε και δύο μεγαλύτερα 

αδέρφια από τον πρώτο γάμο του πατέρα του. O πατέρας του, Χάραλντ Νταλ, επιτυχημένος 

ναυλομεσίτης, πεθαίνει μερικές εβδομάδες αργότερα από το χαμό της μεγαλύτερης αδερφής 

του. Έτσι, η μητέρα του μένει μόνη της με πέντε παιδιά (τα δύο από τον πρώτο γάμο του 

συζύγου της), ενώ παράλληλα είναι έγκυος στο πέμπτο δικό της παιδί141. Σε ηλικία εννέα 

ετών η μητέρα του τον γράφει εσωτερικό στο St Peter’s, ένα  οικοτροφείο της Αγγλίας και 

στα δεκατρία του ξεκινά η φοίτησή του σε ένα από τα γνωστότερα δημόσια σχολεία της 

Αγγλίας, το Ρέπτον. Μερικές από τις εμπειρίες των σχολικών του χρόνων θα του δώσουν 

ερεθίσματα για να γράψει κάποια από τα γνωστότερα βιβλία του142.  

 Αμέσως μετά την αποφοίτησή του από το Ρέπτον προσλαμβάνεται από τη Shell, την 

εταιρία που το 1938 πραγματοποίησε το όνειρό του και τον έστειλε να εργαστεί στο 

υποκατάστημά της, στην Τανζανία. Εκεί, τον βρίσκει ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Νταλ 

κατατάσσεται στη RAF (Royal Air Force) για να λάβει μέρος στον πόλεμο. Ύστερα από 

σύντομη εκπαίδευση, ξεκινά για την πρώτη του αεροπορική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια 

                                                 
139 Dahl Roald, Αγόρι, μεφρ: Λαζοπούλου Όλγα, Ποταμός, 2003 
140 Dahl Roald, Σόλο Πορεία, μεφρ: Λαζοπούλου Όλγα, Ποταμός, 2003 
141 Dahl Roald, Αγόρι, σελ. 13-28 
142 Dahl Roald, Αγόρι, σελ. 89-95 και 171-178 
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της οποίας ο ίδιος συνέτριψε το αεροπλάνο του στη Λιβύη και τραυματίστηκε σοβαρά. 

Έπειτα από τέσσερις μήνες ανάρρωσης, υπηρέτησε ως μάχιμος πιλότος στην Ελλάδα και τη 

Μέση Ανατολή143.  

 Το 1942, ανίκανος πια να πετάξει, λόγω έντονων πονοκεφάλων, μεταφέρεται στην 

Ουάσινγκτον ως Αεροπορικός ακόλουθος της Βρετανικής πρεσβείας. Στην Αμερική, οι 

εμπειρίες του από την πολεμική αεροπορία μετατρέπονται σε ένα μικρό αφήγημα με τίτλο 

Shot Down Over Libya και εκδίδεται ανώνυμα από το αμερικάνικο περιοδικό The Saturday 

Evening Post. Η ίδια ιστορία επανακυκλοφορεί αργότερα με τίτλο A Piece of Cake144. Στο 

αφήγημα αυτό αφήνεται να εννοηθεί από τους εκδότες του περιοδικού ότι το αεροσκάφος 

του Νταλ κατατρίφθηκε από τους εχθρούς. Αργότερα, στο Σόλο πορεία, ο ίδιος ο Νταλ, με 

άμεσο και διασκεδαστικό τρόπο αποκαθιστά την αλήθεια, περιγράφοντας πώς ο ίδιος 

συνέτριψε στην έρημο το αεροσκάφος που οδηγούσε. Απολαυστικός και διασκεδαστικός 

είναι και ο τρόπος με το οποίο περιγράφει τις μάχες που έδωσε στην Ελλάδα. Η θέση της 

RAF στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά μειονεκτική, σε σχέση με την γερμανική αεροπορική 

δύναμη. Παρόλα αυτά, ο αναγνώστης έχει την αίσθηση ότι διαβάζει ένα σατιρικό κείμενο 

με τα «κατορθώματα» της RAF και πρωταγωνιστή ένα γκαφατζή πιλότο, ο οποίος, κάποια 

φορά, γοητευμένος από τη θέα του Παρθενώνα και του τοπίου γύρω του, δεν 

αντιλαμβάνεται πως καταδιώκεται από ένα σμήνος γερμανικών αεροσκαφών145.  

 Το 1946 επιστρέφει στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ έχει αρχίσει ήδη να γίνεται γνωστός 

ως συγγραφέας, γράφοντας μυθιστορήματα για ενηλίκους. Στην Αμερική γνωρίζει την 

Πατρίσια Νιλ, την οποία παντρεύεται το 1953 και μαζί της οποία αποκτά πέντε παιδιά. 

Όμως, η μοίρα δεν είναι γενναιόδωρη μαζί του. Ο μοναχογιός του τραυματίζεται σοβαρά 

στο κεφάλι, η μεγαλύτερη κόρη του πεθαίνει και η σύζυγός του παθαίνει εγκεφαλικό. Το 

1983 χωρίζει με την Πατρίσια Νιλ και παντρεύεται τη δεύτερη σύζυγό του Φελίσιτι Ντ’ 

Αμπρέ με την οποία θα ζήσει ως το τέλος της ζωής του, το 1990, στο σπίτι τους, το 

λεγόμενο Gipsy House στο Μίσεντεν της Αγγλίας146.  

 Στην Ελλάδα, ο Νταλ είναι περισσότερο γνωστός ως συγγραφέας για παιδιά. Όμως, 

στην Βρετανία και την Αμερική έγινε αρχικά γνωστός ως συγγραφέας ενηλίκων. Ακόμα, 

ελάχιστοι γνωρίζουν ότι έχει κυκλοφορήσει και ένα βιβλίο μαγειρικής με συνταγές που 

δημιουργούσαν ο ίδιος και η δεύτερη σύζυγος του για την οικογένεια και τους φίλους τους. 

Ο ρόλος του ως πατέρας τον οδήγησε να γράψει βιβλία για παιδιά. Οι ιστορίες που 

αφηγούνταν στα παιδιά του το βράδυ πριν κοιμηθούν αποτέλεσαν το πρώτο του υλικό για 

τα παιδικά του βιβλία147. Πολλά από τα έργα του για ενήλικές και παιδιά μετουσιώθηκαν σε  

κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, που παίχτηκαν τόσο στην Αμερική, όσο 

και τη Μεγάλη Βρετανία. Μάλιστα, μερικές από τις ιστορίες του σκηνοθετήθηκαν από τον 

Alfred Hitchcock148.   

                                                 
143 Dahl Roald, Σόλο Πορεία, σελ. 137-168. Στο βιβλίο αυτό περιγράφει αναλυτικά τις εμπειρίες του από 
εναέριες μάχες στις οποίες συμμετείχε κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.  
144 http://www.roalddahl.com/roald-dahl/timeline/1940s και Σόλο πορεία σελ. 137  
145 Dahl Roald, Σόλο Πορεία, σελ. 195-200 
146 http://www.roalddahl.com/roald-dahl/timeline/1940s 
147 West Mark, “Interview with Roald Dahl”, Children’s Literature in Education, Vol. 21, No 2, 1990, pp 61-
66 
148 http://www.roalddahl.com/roald-dahl/timeline 
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 Όπως ο ίδιος αναφέρει στη συνέντευξη που έδωσε στο Mark West, όταν γράφει 

ιστορίες για ενηλίκους, μοναδικός του στόχος είναι να διασκεδάσει τον αναγνώστη. Όταν, 

όμως, γράφει για παιδιά, νιώθει επιφορτισμένος με ένα ακόμα βάρος. Εκτός, από το να 

διασκεδάσει του μικρούς αναγνώστες, νιώθει πως έχει χρέος να τους διδάξει την ομορφιά 

των λέξεων και το παιχνίδι με τη γλώσσα. Ο μεγάλος του φόβος ήταν πάντα να μην 

προκαλέσει στον ενήλικο ή ανήλικο αναγνώστη του ανία. Κι ο φόβος αυτός μεγάλωνε, όταν 

έγραφε για παιδιά. Το εγχείρημα της συγγραφής ενός βιβλίου για παιδιά είναι αρκετά 

δυσκολότερο από τη συγγραφή ενός βιβλίου για ενηλίκους, όπως αναφέρει, αφού η 

προσοχή των παιδιών διασπάται εύκολα. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο ενήλικας εύκολα θα 

παρακάμψει τις σελίδες που τον κουράζουν, ενώ το παιδί είναι πιο πιθανό να κλείσει το 

βιβλίο και να τρέξει στη τηλεόραση149.  

 Ένα μεγάλο μέρος του έργου του μπορεί να χαρακτηριστεί αυτοβιογραφικό, αφού 

τόσο η εμπειρία τους ως πιλότος στη RAF, όσο και διάφορα σημαντικά και ασήμαντα 

γεγονότα από την υπόλοιπη ζωή του αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τις ιστορίες του. Το 

πρώτο του ολοκληρωμένο μυθιστόρημα για παιδιά ήταν το The Gremlins. Ο ίδιος λέει ότι 

τα Gremlins, τα μικρά τερατάκια που ευθύνονται για τις βλάβες των αεροσκαφών της RAF, 

προέκυψαν από τη νοσταλγία που ένιωθε για τις πτήσεις που μόλις είχαν τελειώσει. Ο Νταλ 

δεν είχε σκεφτεί να γράψει τα Gremlins για το παιδικό κοινό. Εκείνος, όμως, που τα έκανε 

γνωστά ως μια ιστορία για παιδιά και τα μετέτρεψε σε παιδικό φιλμ ήταν ο Walt Disney150. 

Το πρώτο κείμενο που έγραψε συνειδητά για παιδιά ήταν Ο Τζίμης και το γιγαντοροδάκινο.   

 Ως μαθητής στο Ρέπτον λάμβανε κάθε τόσο ένα χάρτινο κουτί με δώδεκα σοκολάτες 

από τη γνωστή σοκολατοποιΐα Κάτμπουρι. Η Κάτμπουρι ζητούσε από τους μαθητές να 

δοκιμάσουν τις νέες σοκολάτες και να καταγράψουν σε ειδικά φυλλάδια τη γνώμη τους. Η 

εμπειρία αυτή του έδωσε την υπόθεση για το δεύτερο παιδικό του βιβλίο, Ο Τσάρλι και το 

εργοστάσιο σοκολάτας151.  

 Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι Μάγισσες είναι μια πρώιμη αυτοβιογραφική 

απόπειρα, την οποία ακολούθησε ένα χρόνο αργότερα το Αγόρι. Ο μικρός ανώνυμος ήρωας, 

νορβηγικής καταγωγής, από τις Μάγισσες ζει στην Αγγλία με τη γιαγιά του, αφού έχει χάσει 

τους γονείς του. Οι δυο τους συνηθίζουν να πηγαίνουν το καλοκαίρι διακοπές στα 

νορβηγικά φιορδ. Κι ο ίδιος έχει νορβηγική καταγωγή, έχει χάσει τον πατέρα του και 

συνήθιζε να περνάει τα καλοκαίρια του με τη μητέρα και τα αδέρφια του στα νορβηγικά 

φιορδ. Η γιαγιά του μικρού ήρωα από τις Μάγισσες συνηθίζει να κάθεται στην κουνιστή της 

πολυθρόνα, φοράει μαύρες μπότες και καπνίζει μια ιδιαίτερη πίπα. Η περιγραφεί αυτή 

συμπίπτει με την πραγματική εικόνα της γιαγιάς του Νταλ, όπως ο ίδιος την περιγράφει στο 

Αγόρι152. Μέσα στα δύο αυτοβιογραφικά του βιβλία, Αγόρι και Σόλο πορεία, διαγράφεται η 

τρυφερή σχέση που είχε με τη μητέρα του μέχρι το τέλος της ζωής της και φαίνεται πως την 

ίδια σχέση βιώνει με τη γιαγιά του και ο μικρός ήρωας στις Μάγισσες.  

 Αυτοβιογραφικά στοιχεία συναντάμε και σε άλλα έργα του. Ο απίθανος κύριος Φοξ 

και ο Ντάνι ο πρωταθλητής του κόσμου είναι εμπνευσμένα από την ύπαιθρο του 

Buckinghamshire που ζούσε ο Νταλ, ενώ η Ματίλντα συνδέεται με αναμνήσεις των 

                                                 
149 West Mark, 1990 
150 West Mark, “Interview with Roald Dahl”, 1990 
151 Αγόρι, σελ. 186-189 
152 Αγόρι, σελ. 64-71 και «Η γιαγιά μου», Μάγισσες, σελ. 21-33 
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σχολικών του χρόνων. Ο Ντάνι και ο πατέρας του ζουν σε μια παλιά τσιγγάνικη άμαξα, 

πίσω από ένα βενζινάδικο. Το βενζινάδικο αυτό υπήρχε πραγματικά στην περιοχή που 

ζούσε ο Νταλ, ενώ η παλιά τσιγγάνικη άμαξα είχε τοποθετηθεί από τον ίδιο στην αυλή του 

σπιτιού του, για να χρησιμοποιηθεί ως playroom από τα παιδιά του. Ο πατέρα του Ντάνι 

συνήθιζε να του αφηγείται πριν κοιμηθεί, όπως έκανε και ο ίδιος με στα παιδιά του, την 

ιστορία του Μεγάλου Φιλικού Γίγαντα που έκλεβε τα όνειρα των παιδιών και έφτιαχνε 

μαγικές σκόνες. Το παραμύθι που άκουγε κάθε βράδυ ο Ντάνι πριν κοιμηθεί γράφτηκε από 

το Νταλ ως ξεχωριστή παιδική ιστορία το 1982, με τίτλο ΜΦΓ – ο Μεγάλος Φιλικός 

Γίγαντας153.   

 Τα περισσότερα από τα έργα του για παιδιά μετουσιώθηκαν σε κινηματογραφικές 

ταινίας. Ο Τζίμης και το γιγαντοροδάκινο κυκλοφόρησε με τη μορφή κινούμενων σχεδίων, 

ενώ το έργο που τον έκανε διάσημο, Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας, μετουσιώθηκε 

δύο φορές σε κινηματογραφική ταινία. Η δεύτερη και γνωστότερη εκδοχή του 

σκηνοθετήθηκε το 2005 από τον Tim Barton και πρωταγωνιστή τον Johnny Depp ως Willy 

Wonka.  Οι Μάγισσες, Ο απίθανος κύριος Φοξ, Ντάνι ο πρωταθλητής του κόσμου και η 

Ματίλντα είναι, επίσης, μερικά ακόμα από τα έργα του για παιδιά που μεταφέρθηκαν στις 

κινηματογραφικές οθόνες.  

 O Ρόαλντ Νταλ είναι ένας πολυβραβευμένος συγγραφέας και ο συγγραφέας με τις 

περισσότερες πωλήσεις βιβλίων στη Βρετανία. Το φανταστικό στοιχείο, η ανατροπή, η 

αμεσότητα και η ειλικρίνεια είναι μερικά από τα στοιχεία που κάνουν τη γραφή του 

συναρπαστική για παιδιά και ενηλίκους. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι πολλά 

από τα βιβλία του έγιναν ταινίες. Το έργο του όμως, και μάλιστα κάποια από τα γνωστότερα 

και βραβευμένα βιβλία του, έχει δεχτεί αρκετές αρνητικές κριτικές.  

 Ο Νταλ έχει κατηγορηθεί για την προώθηση βίαιων συμπεριφορών, χυδαιότητας, 

ρατσισμού και σεξισμού μέσα από τα βιβλία του154. Έχει υποστηριχθεί ότι, στον Τσάρλι και 

το εργοστάσιο σοκολάτας μεταφέρει αξίες που διαβάλλουν την κοινωνία στην οποία 

μεγαλώνουν τα παιδιά, αφού  προκαλεί το γέλιο και την ευχαρίστηση μέσα από το σαδισμό 

και τη βάναυση τιμωρία των παιδιών που έχουν διαφορετική συμπεριφορά από αυτή του 

Τσάρλι. Ακόμα, ο τρόπος που αντιμετωπίζει τους Ούμπα Λούμπα χαρακτηρίστηκε 

ρατσιστικός, αφού τους θεωρεί ικανούς να χρησιμοποιούνται μόνο για χειρονακτικές 

εργασίες155. Για άλλους, όμως, ο  Νταλ, επηρεασμένος από τη ζωή του στην Τανζανία, απλά 

αντικατοπτρίζει τις σχέσεις των Ευρωπαίων και των γηγενών κατοίκων της περιοχής156.  

 Οι Μάγισσες είναι ένα ακόμα μυθιστόρημα για παιδιά που προκάλεσε αρνητικές 

κριτικές. Χαρακτηρίστηκε ως κείμενο που προωθεί το μισογυνισμό και τον σεξισμό, αφού 

οι τρομερές, σατανικές και κακές Μάγισσες είναι πάντα γυναικείου φύλου. Η αλήθεια είναι 

πως το κείμενο του Νταλ είναι ευάλωτο σε τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς, οι οποίοι, όμως, 

οφείλονται σε μεγαλύτερο βαθμό στον τρόπο με τον οποίο ο Roeg προσέγγισε 

κινηματογραφικά το κείμενο το 1989. Στο φιλμ, οι Μάγισσες είναι υπερβολικά άσχημες και 

τρομακτικές, ενώ η θηλυκότητα τους τονίζεται περισσότερο απ’ ότι στο κείμενο157.  Οι 

                                                 
153 http://www.roalddahl.com/roald-dahl/stories/1970s  
154 Culley Jonathon, 1991 
155 Cameron Eleanor, “A question of taste”, Children’s Literature in Education, Vol. 7, Issue 2, 1976, pp 59-63 
156 Culley Jonathon, 1991 
157 Bird Anne-Marie, 1998 
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παραπάνω αρνητικές κριτικές, βέβαια, ίσως δεν έδωσαν την απαιτούμενη προσοχή στο 

τέλος του μυθιστορήματος. Το μικρό αγόρι, που έχει πια μεταμορφωθεί σε ποντίκι, μαζί με 

τη Γιαγιά του επιστρέφουν στο σπίτι τους. Εκεί η Γιαγιά διαμορφώνει και προσαρμόζει το 

σπίτι στις ανάγκες ενός ποντικιού. Η αποδοχή του παιδιού – ποντικιού από τη Γιαγιά και η 

ιδιαίτερη αγάπη και φροντίδα που του δείχνει μας θυμίζουν την αποδοχή που πρέπει να 

δείχνει ο ενήλικας στην ιδιαίτερη φύση κάθε παιδιού158.  

 Ο Νταλ παρουσιάζει συνήθως τους αρνητικούς χαρακτήρες με μεγάλες δόσεις 

υπερβολής. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι εγωκεντρικοί, λαίμαργοι, άπληστοι, διψούν 

για δύναμη και χρήμα, είναι σκληροί, αγενείς, τεμπέληδες και ζαβολιάρηδες. Το πορτραίτο 

τους συμπληρώνεται από την αποκρουστική εμφάνισή τους. Συνήθως είναι σωματώδεις, 

άσχημοι και τριχωτοί. Το μοτίβο αυτό επαναλαμβάνεται στα περισσότερα βιβλία του Νταλ 

και για το λόγο αυτό κάποιοι υποστηρίζουν ότι τα αρνητικά αυτά πρότυπα περνούν στα 

παιδιά, ακόμα κι αν στο τέλος οι κακοί τιμωρούνται159.  

  Σύμφωνα, βέβαια, με τον Culley τα στερεοτυπικά αυτά μοντέλα του Νταλ είναι 

ριζωμένα βαθιά στη λογοτεχνική παράδοση. Στα παραδοσιακά παραμύθια, το κακό 

τιμωρείται με το χειρότερο τρόπο και οι ήρωες είναι τόσο τρομακτικοί, όσο και οι ήρωες 

του Νταλ. Ο εικονογράφος και στενός συνεργάτης του Νταλ, Quentin Blake, μας λέει πολύ 

απλά πως ο Νταλ απεικονίζει την πραγματική κοινωνία και τον υποκριτικό ενήλικο 

κόσμο160. Δυστυχώς, τέτοιοι άνθρωποι, σαν τους ήρωες του Νταλ, υπάρχουν γύρω μας. Ο 

ίδιος, άλλωστε, όπως μας αφηγείται στο Αγόρι, συνάντησε αρκετούς από αυτούς στη ζωή 

του. Επιπλέον, ο Νταλ δεν περιγράφει μόνο αρνητικά πρότυπα. Η Ματίλντα, η Μις Χόνεϊ, η 

Σόφι, ο Ντάνι, ο Τσάρλι, ο ΜΦΓ, πρωταγωνιστές του έργο του, είναι χαρακτήρες που 

υπερτονίζουν τη θετική πλευρά του ανθρώπου161.  

 Αυτό που ανησυχεί περισσότερο τους ειδικούς της παιδικής λογοτεχνίας σε σχέση 

με το έργο του Νταλ είναι η εικόνα των ενήλικων ηρώων και τα αρνητικά πρότυπα που 

προωθούντα μέσα από τα βιβλία του. Διαβάζοντας το έργο του Νταλ στο σύνολό του, 

διαπιστώνει κανείς πως οι υπερβολικά απαίσιοι ήρωες είναι ενήλικες, ενώ οι «καλοί», που 

αρχικά εμφανίζονται αδύναμοι και έρμαια στα χέρια των ισχυρών, είναι παιδιά. Οι ενήλικες 

αυτοί ήρωες έχουν συνήθως μια αυθαίρετη εξουσία απέναντι στα παιδιά, στα οποία 

επιβάλλουν τους δικούς τους νόμους και κανόνες. Ας θυμηθούμε την Μις Τραντσμπουλ και 

τους γονείς της Ματίλντα, τις Μάγισσες, τους Βλακέντιους, τους γίγαντες από το ΜΦΓ. 

Ακόμα και στο Τσάρλι, αν και οι ήρωες που τιμωρούνται, ο Αύγουστος Γκλουπ, η Βιολέτα, 

η Βερούκα και ο Μάικ είναι παιδιά, γίνεται σαφές πως υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά τους 

είναι οι γονείς τους, ενώ μέσω της τιμωρίας των μικρών αυτών αντιπαθητικών ηρώων 

τιμωρούνται και οι γονείς.  

 Ο Νταλ έχει κατηγορηθεί, επίσης για το ακατάλληλο για παιδιά λεξιλόγιο που 

χρησιμοποιεί και για τον αποκρουστικό τρόπο με τον οποίο περιγράφει αυτούς τους 

ήρωες162. Η αντίρρηση που υπάρχει, ωστόσο, σχετίζεται με την πρόσληψη ενός έργου από 

                                                 
158 Curtis M. James, ‘‘‘‘We Have a Great Task Ahead of Us!’’: Child-Hate in Roald Dahl’s The Witches’’, 
Children’s Literature in Education, Vol. 45, 2014, pp 166-177 
159 Cameron Eleanor, 1976 και Culley Jonathon, 1991 
160 Culley Jonathon, 1991 
161 Οπ.π 
162 West I. Mark, “The Grotesque and the Taboo in Roald Dahl's Humorous Writings for Children”, Children’s 
Literature Association Quarterly, Vol. 15, Issue 3, 1990, pp 115-116 
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ένα ενήλικο και ένα ανήλικο αναγνώστη163. Τα πρότυπα στα οποία δίνουν έμφαση τα παιδιά 

και οι ενήλικες διαφέρουν. Διαφέρει, επίσης, και ο τρόπος με τον οποίο ο κάθε αναγνώστης, 

ανήλικος ή ενήλικος προσλαμβάνει το χιούμορ ενός λογοτεχνικού έργου. Προσωπικά, έχω 

βρεθεί αρκετές φορές μπροστά σε παιδικά λογοτεχνικά κείμενα που μου προκαλούν ανία 

και ταυτόχρονα συναρπάζουν τους μαθητές μου και αντιστρόφως. Σε καμία περίπτωση, 

βέβαια, δεν θα ήθελα να εννοηθεί εδώ πως απαξιώνεται ένας σημαντικός κλάδος της 

λογοτεχνίας που σχετίζεται με την κριτική των λογοτεχνικών κειμένων. Μια τέτοια 

προσπάθεια, άλλωστε, θα απαξίωνε και την ύπαρξη του παρόντος κεφαλαίου. Θα ήθελα 

μόνο να σημειώσω πως οι ενήλικες που επιλέγουν βιβλία για παιδιά θα πρέπει, πέρα από τα 

παιδαγωγικά και αισθητικά κριτήρια που καθορίζουν τις επιλογές τους, να σκέφτονται και τι 

αρέσει στα παιδιά να διαβάζουν.  

 Συμφωνώντας, επιπλέον, με τις θέσεις των Culley και Bird, πιστεύουμε πως ο Νταλ, 

μέσα από αυτή την υπερβολή, καυτηριάζει την ιδιόμορφη αυθαιρεσία των μεγάλων 

απέναντι στους μικρούς. Οι ενήλικες επιβάλλουν στους ανήλικους μια συγκεκριμένη 

«πρέπουσα» κουλτούρα και εκείνοι με τη σειρά τους είναι υποχρεωμένοι να τη σεβαστούν. 

Ποιος, όμως, ελέγχει το είδος της εξουσίας και της κουλτούρας που επιβάλλουν οι ενήλικοι 

στους ανήλικους; Επίσης, οι ίδιοι οι ενήλικοι δε σέβονται τους κανόνες αυτούς, κατά τις 

διαπροσωπικές τους σχέσεις με τους συνομηλίκους τους. Εκείνοι μπορούν να υιοθετήσουν 

οποιαδήποτε συμπεριφορά μεταξύ τους ή απέναντι στα παιδιά, δεν επιτρέπεται, όμως, στα 

παιδιά να παραβιάζουν τους κανόνες που τους έχουν επιβληθεί. Οι Γουορμγουντ δειπνούν 

μπροστά στην τηλεόραση, βλέποντας αμερικάνικες σαπουνόπερες, όμως - τι ειρωνεία! - η 

Ματίλντα δεν μπορεί να δειπνήσει διαβάζοντας το βιβλίο της, γιατί η ώρα του δείπνου είναι 

στιγμή οικογενειακή164. Ο Νταλ, λοιπόν, μέσα από αυτά τα κείμενα καυτηριάζει, κριτικάρει 

και ειρωνεύεται την υποκριτική συμπεριφορά των ενηλίκων.  

 Η αυθαίρετη αυτή εξουσία των μεγάλων ανατρέπεται κατά κανόνα στα βιβλία του. 

Οι «καλοί» ήρωες είναι στην πλειοψηφία τους παιδιά. Είναι αυτά, που ορθώνουν το 

ανάστημά τους στις αυθαιρεσίες των ενηλίκων και τους γελοιοποιούν αποδίδοντας, στο 

τέλος, δικαιοσύνη165. Η Ματίλντα, η Σόφι, ο Τσάρλι, ο Ντάνι καταφέρνουν, στη φαντασία 

μας, να κάνουν αυτό που δε συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο: να τιμωρήσουν και να 

επιβάλουν δικαιοσύνη. Μέσω των ηρώων του ο Νταλ επιφέρει την κάθαρση, αυτή που δεν 

είδε να επιβάλεται στη κοινωνία που έζησε. Ο διευθυντής του Ρεπτον, που ξυλοφόρτωνε με 

βάναυσο τρόπο τους μαθητές, δεν τιμωρήθηκε, αντίθετα επιβραβεύτηκε καταλαμβάνοντας 

το αξίωμα του αρχιεπισκόπου. Η Ματίλντα, όμως, καταφέρει να «προσφέρει» στην 

Τράντσμπουλ τη ζωή που της αξίζει.   

 

 

1.2.2 Γιατί επιλέξαμε τη Ματίλντα;  

  

 Η Ματίλντα ήταν το πρώτο κείμενο που επιλέξαμε να διαβάσουμε στην τάξη. 

Αρχικά, θα συνοψίσουμε τους λόγους που μας οδήγησαν σ’ αυτή την επιλογή σε μια φράση 

                                                 
163 West I. Mark, 1990 and Hoffman A. Robin, “The BFG and the Spagetti Book Club: A Case Study of 
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του ίδιου του συγγραφέα. Στη συνέντευξή του στον Mark West, ο Νταλ είχε πει πως «όταν 

τα παιδιά μπορέσουν να διαβάσουν ένα βιβλίο και να το ευχαριστηθούν, τότε θα 

συνειδητοποιήσουν πως τα βιβλία είναι κάτι με το οποίο μπορούν να ασχοληθούν»166. Είναι 

σχεδόν συγκινητικό που και οι δικοί μας στόχοι ταυτίζονται με αυτή τη θέση του Νταλ και 

πως προσπαθήσαμε να τους επιτύχουμε διαβάζοντας ένα από τα δικά του βιβλία.  

 Πριν ξεκινήσουμε τη σχολική συνανάγνωση στην τάξη, διαπίστωσα πως κριτήριο 

των περισσοτέρων μαθητών για να διαβάσουν κάποιο βιβλίο ήταν ο όγκος του και όχι το 

θέμα του. Οι πολλές σελίδες ενός βιβλίου απέτρεπαν τα παιδιά από την ανάγνωσή του. 

Θέλοντας να διασκεδάσω αυτούς τους φόβους, αναζητούσα ένα βιβλίο που θα προκαλούσε 

το ενδιαφέρον τους και θα τους μάθαινε να μη φοβούνται το διάβασμα και τα «μεγάλα» 

βιβλία. Ήθελα να τους διδάξω πως, εκτός από την τηλεόραση και το ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, ευχαρίστηση μπορούσαν να βρουν και στην ανάγνωση. Παράλληλα, 

αναζητούσα ένα βιβλίο που θα τους δίδασκε την αγάπη για τη λογοτεχνία και τη χαρά της 

ανάγνωσης. Με κριτήρια, λοιπόν, τα ενδιαφέροντα, το ηλικιακό επίπεδο των μαθητών και 

το χιούμορ, επέλεξα τη Ματίλντα.  

 Η υπόθεση είναι γνωστή, τόσο από το ίδιο το βιβλίο, όσο και από τη μεταφορά του 

στην κινηματογραφική οθόνη το 1996, σε σκηνοθεσία του Danny DeVito. Η Ματίλντα, ένα 

χαρισματικό κορίτσι, παραμελημένο από τους απαίδευτους γονείς της, μαθαίνει να διαβάζει 

και να υπολογίζει μόνη της, πριν ακόμα πάει σχολείο. Στο σχολείο συνδέεται στενά με τη 

δασκάλα της, στην οποία βρίσκει την γονική αγάπη που έχει στερηθεί. Στην πορεία, η 

Ματίλντα ανακαλύπτει τις μαγικές της δυνάμεις και βοηθάει τη δασκάλα της και το σχολείο 

να απαλλαγούν από τη φοβερή και γεμάτη μυστήριο διευθύντρια, μις Τραντσμπουλ.  

 Στη Ματίλντα διακρίνουμε αυτοβιογραφικά στοιχεία από τη σχολική ζωή του Νταλ. 

Στο Αγόρι, ο Νταλ περιγράφει το διευθυντή της Σχολής του Καθεδρικού Ναού του Λάνταφ 

με τα παρακάτω λόγια:  
«Λεγόταν κύριος Κουμπς και στο μυαλό μου έχω την εικόνα ενός γιγάντιου άντρα μ’ ένα 

πρόσωπο σαν χοιρομέρι και μια μάζα από κοκκινωπά μαλλιά πετάγονταν εδώ κι εκεί σ’ 

όλο το κεφάλι. Όλοι οι μεγάλοι φαίνονται γίγαντες στα μικρά παιδιά. Αλλά οι διευθυντές 

(και οι αστυνομικοί) είναι οι μεγαλύτεροι γίγαντες απ’ όλους…»167 

Λίγο παρακάτω περιγράφει το διευθυντή του Σαιν Πήτερ’ς, του επόμενου σχολείου που 

φοίτησε:  
«Ύστερα έδωσε το χέρι του σ’ εμένα, και καθώς με χαιρετούσε μου μειδίασε χαιρέκακα, 

με τον τρόπο που μπορεί να μειδιά ένας καρχαρίας σ’ ένα ψαράκι ακριβώς πριν το 

καταβροχθίσει.»168 

Ο τρόπος με τον οποίο περιγράφει τη μις Τράντσμπουλ στη Ματίλντα, αναπόφευκτα μας 

οδηγεί να συνδέσουμε τη δημιουργία του χαρακτήρα αυτού με τις περιγραφές των δύο 

παραπάνω διευθυντών:  
«Ήταν ένα τρομερό κατασκεύασμα θηλυκού γένους… Ο λαιμός της ήταν όμοιος με 

ταύρου, οι ώμοι φαρδιοί… Κοιτάζοντάς τη, είχες την αίσθηση πως είχες να κάνεις με 

κάποιον που μπορούσε να λυγίσει σιδερένια ραβδιά και να σκίσει στα δύο τηλεφωνικούς 
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καταλόγους. Το πρόσωπό της δεν είχε πάνω του κανένα όμορφο χαρακτηριστικό και δεν 

ήταν καθόλου ευχάριστο στη γενική του όψη.»169 

 Οι διαφορές ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία είναι το φύλο των 

διευθυντών. Οι πραγματικοί διευθυντές είναι άντρες και μάλιστα ο πρώτος μισεί ιδιαίτερα 

τα αγόρια. Στη Ματίλντα συναντάμε ένα κατασκεύασμα θηλυκού γένους που μισεί ιδιαίτερα 

τα κορίτσια. Η παρουσίαση των θηλυκών ηρώων του κατ’ αυτό τον τρόπο είναι που 

απέδωσε στον Νταλ τους χαρακτηρισμούς του ρατσιστής και του σεξιστής170. 

 Στο Αγόρι περιγράφει αρκετές στιγμές από τη σχολική του ζωή, που συνοδεύονταν 

από άγριους ξυλοδαρμούς μαθητών. Ο ίδιος δεν μπόρεσε ποτέ να καταλάβει πώς είχαν το 

δικαίωμα οι δάσκαλοι και οι μεγαλύτεροι μαθητές να χτυπούν με τέτοια μανία τους 

μικρότερους. Άρχισε να αμφιβάλλει για τη θρησκεία και τον ίδιο το θεό, όταν ο κληρικός 

διευθυντής του Ρέπτον που ξυλοφόρτωνε αγοράκια και την επόμενη μέρα κήρυττε το Έλεος 

και τη Συγχώρεση, έφτασε κάποια μέρα να γίνει αρχιεπίσκοπος171. Όλο το μίσος και η 

χαιρεκακία των διευθυντών αυτών συγκεντρώνονται σ’ ένα υπερβολικά μεγεθυμένο βαθμό 

στο πρόσωπο της Τράντσμπουλ. Εκείνη, στο φανταστικό κόσμο της Ματίλντα κλείνει τα 

παιδιά μέσα σε κλουβιά γεμάτα καρφιά και τα πετάει από τα παράθυρα σαν να είναι σφύρα. 

Στη μυθοπλασία, όμως, επέρχεται η κάθαρση και η επιβολή της δικαιοσύνης μέσω της 

τιμωρίας της φοβερής Τραντσμπουλ, κάτι που δε συνέβη στον  πραγματικό κόσμο, στον 

οποίο οι άνθρωποι αυτοί επιβραβεύτηκαν.    

 Αν και η Ματίλντα βραβεύτηκε λίγο μετά την έκδοσή της, η καχυποψία απέναντι στο 

βιβλία του Νταλ, τα οποία μεταφέρουν αρνητικές ιδέες στο μυαλό των παιδιών, οδηγεί σε 

μια συγκρατημένη κριτική για τη Ματίλντα. Για παράδειγμα, η απουσία ξένων από το  

κείμενο γίνεται αφορμή για να κατηγορηθεί για ακόμα μια φορά ο Νταλ ως ρατσιστής. 

Επιπλέον, παραβλέποντας την παρουσία τόσων ξεχωριστών γυναικείων χαρακτήρων, όπως 

η Ματίλντα, η κυρία Φέλπς και η δεσποινίς Χόνεϊ, επικεντρώνονται στην εμφάνιση μόνο 

τριών γυναικών συγγραφέων στην αναγνωστική λίστα της Ματίλντα,172 και του προσδίδουν 

το χαρακτηρισμό του σεξιστή.  

 Αυτό, όμως, που ενοχλεί περισσότερο τους επικριτές της Ματίλντα είναι η αρνητική 

εικόνα των γονιών της και η υπεροπτική στάση απέναντι στις χαμηλού επιπέδου συνήθειές 

τους. Θεωρούν πως η αρνητική εικόνα των γονιών δημιουργεί στο μυαλό των παιδιών 

αρνητικές αντιλήψεις για τον οικογενειακό θεσμό. Για αυτούς, θα ήταν ωφέλιμο ο Νταλ να 

επικεντρωθεί μόνο στο πώς η Ματίλντα κατάφερε να αντιμετωπίσει την Τράντσμπουλ και 

να βάλει τα πράγματα στη θέση τους173.   

 Ωστόσο, η Ματίλντα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα τυπικό κλασικό 

παραμύθι. Αν και ξεγελούν η σύγχρονη εικόνα της Αγγλίας και το σύγχρονο θέμα του, οι 

αφηγηματικές στρατηγικές, τα βασικά του στοιχεία και οι ιδιότητες των ηρώων του 

παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες με εκείνα των κλασικών παραμυθιών174. Η μαγεία, η 

κατάφωρη βία, η τιμωρία και ο θρίαμβος απέναντι στο κακό είναι στοιχεία που συναντάμε 
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σε κάθε κλασικό παραμύθι. Η ηρωίδα, όπως η Κοκκινοσκουφίτσα ή Χιονάτη, είναι 

προικισμένη, χαρισματική και φαινομενικά απομονωμένη. Υπάρχει ακόμα η Τράντσμπουλ, 

ο δράκος του παραμυθιού, αλλά και η δεσποινίς Χόνεϊ, η καλή νεράιδα που θα βοηθήσει 

την ηρωίδα να νικήσει175.  

 Τα παιδιά αγαπούν τα παραμύθια γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους. Το στοιχείο του 

φανταστικού και οι απρόσμενες ανατροπές, που μόνο η δύναμη της μαγείας μπορεί να 

προσφέρει, κρατά σε εγρήγορση το ενδιαφέρον τους. Τα βιβλία του Νταλ περιέχουν, επίσης, 

έντονα το στοιχείο της ανατροπής κι αυτό είναι ένας ακόμα βασικός λόγος που κάνει τα 

παιδιά να «καταβροχθίζουν» με μανία τα βιβλία του176. Ένας, λοιπόν, από τους λόγους που 

με οδήγησαν στην επιλογή της Ματίλντα ήταν αυτή ακριβώς η ομοιότητά της με τα κλασικά 

παραμύθια. Και η επιλογή αυτή με δικαίωσε. Ήταν εμφανής ο ενθουσιασμός στα πρόσωπα 

των μαθητών μου, όταν η Ματίλντα κατάφερε με τις μαγικές της ικανότητες να νικήσει το 

«κακό», τιμωρώντας και διώχνοντας την Τράντσμπουλ από το σχολείο προσφέροντας στη 

δασκάλα της και τον εαυτό της όλα όσα τους άξιζαν.  

 Ένας δεύτερος παράγοντας που με οδήγησε στην επιλογή της Ματίλτνα ήταν το 

χιούμορ. Ήδη έχουμε σχολιάσει ότι η χρήση του χιούμορ μέσα στη σχολική τάξη συμβάλλει 

στη δημιουργία ενός κλίματος ευφορίας και προκαλεί ευχάριστες και ελκυστικές συνθήκες 

μάθησης177. Θεώρησα, λοιπόν, πως η πρώτη αναγνωστική εμπειρία των μαθητών μου 

έπρεπε να είναι ευχάριστη και διασκεδαστική και καθοριστικός παράγοντας για μια τέτοια 

συνθήκη ήταν το χιούμορ.   

 Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η δημιουργία της Τράντσμπουλ ως χαρακτήρας έχει τις 

ρίζες της στα σχολικά βιώματα του συγγραφέα. Αντιπροσωπεύει όλους εκείνους τους 

δασκάλους που γνώρισε, που οι παιδαγωγικές τους μέθοδοι για τα λάθη των μαθητών τους 

εξαντλούνταν στη σκληρή σωματική τιμωρία. Η φοβερή, λοιπόν, Τράντσμπουλ, καθώς και 

οι γονείς της Ματίλντα δεν είναι ήρωες φανταστικοί. Είναι ήρωες πέρα για πέρα αληθινοί, 

με έντονες, όμως, δόσεις υπερβολής. Δε συμφωνούμε με την άποψη που θέλει το Νταλ να 

μεταφέρει αρνητικά πρότυπα στα παιδιά μέσω αυτών των χαρακτήρων. Άλλωστε, η δική 

μας σχολική συνανάγνωση της Ματίλντα έδειξε πως τα παιδιά ταυτίστηκαν με τη Ματίλντα 

και τη δασκάλα της και χάρηκαν με την τιμωρία της Τράντσμπουλ.  Αντίθετα, πιστεύουμε 

πως δημιούργησε αυτούς τους extravagant χαρακτήρες για να γελοιοποιήσει και να 

καυτηριάσει τις παράδοξες κοινωνικές και οικογενειακές δομές μέσω της σάτιρας και της 

παρωδίας.  

 Στόχος της σάτιρας είναι να παρουσιάσει τους κανόνες με τόσες αποκλίσεις, ώστε 

στη συνέχεια να τους επαληθεύσει σατιρίζοντάς τους178. Καταρχήν, η εξωτερική εμφάνιση 

των γονιών της Ματίλντα είναι τόσο υπερβολική που φτάνει τα όρια του κιτς και του 

αστείου. Η τιμωρίες της Τράντσμπουλ, από την άλλη, είναι τόσο υπερβολικά φρικτές που 

απλά προκαλούν το γέλιο, όταν εκείνη, για παράδειγμα, «βουτά» ένα κοριτσάκι από την 

κοτσίδα και το εκσφενδονίζει στον αέρα σαν να είναι σφαίρα.  

 Οι γονείς της Ματίλντα ενδιαφέρονται και φροντίζουν μόνο για τον εαυτό τους. 

Φαίνεται να πιστεύουν πως ο τρόπος ζωής τους και οι συνήθειές τους είναι απόλυτα 

                                                 
175 Οπ.π.  
176 Hoffman A. Robin, 2010 
177 Χανιωτάκης Ν., 2010 
178 Petzold Dieter, 1992 
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σωστές. Έτσι, μια σωστή οικογένεια οφείλει να απολαμβάνει το δείπνο της μπροστά στην 

τηλεόραση. Παρακολουθεί με ευλάβεια τηλεοπτικές σαπουνόπερες και κανείς δεν 

επιτρέπεται να διακόψει τις στιγμές αυτές, ακόμα κι πρόκειται για τη δασκάλα του παιδιού 

τους. Συμβουλεύουν την κόρη τους να μη διαβάζει άχρηστα βιβλία και την τιμωρούν όταν 

αυτή δεν υπακούει. Όλο αυτό το οικογενειακό πλαίσιο φαίνεται εντελώς παρωδιακό,179 

αφού θα περίμενε κανείς οι γονείς να συμβουλεύουν τα παιδιά τους να μη βλέπουν 

τηλεόραση, αλλά να διαβάζουν βιβλία. Κανείς δεν περιμένει από ένα πατέρα να σκίσει το 

βιβλίο της κόρης του ή να τον ακούσει να λέει σε μια δασκάλα πως: «Λοιπόν, κυρία μου, 

εμένα δε μου αρέσουν οι έξυπνοι άνθρωποι!».180 Σίγουρα για κάποιους ανθρώπους η φράση 

αυτή είναι μια αλήθεια, δύσκολα όμως θα την εκφωνούσαν μπροστά σε τρίτους. Αυτή, 

λοιπόν, την υποκρισία, τις παράλογες καμιά φορά απαιτήσεις και την ασυνέπεια στα λόγια 

και τις πράξεις των ενηλίκων και την ανεξέλεγκτη άσκηση εξουσίας που επιβάλλουν στους 

ανήλικους μέσω των κανόνων, που οι ίδιοι δεν τηρούν, κατακρίνει και καταδικάζει ο Ντάλ 

μέσα από τη Ματίλντα και τα άλλα έργα του.  

 Σύμφωνα με τον Petzold, ο Νταλ δεν είναι ο πρώτος συγγραφέας που ενώνει τη 

πραγματικότητα με τη σάτιρα. Το ίδιο έκανε χρόνια πριν ο Dickens, μόνο που εκείνος ήταν 

περισσότερο ρεαλιστής. Στα μυθιστορήματά του δε συναντάμε στοιχεία μαγείας ή 

επιστημονικής φαντασίας181. Ο Νταλ υπήρξε φανατικός αναγνώστης του Dickens. Κατά τα 

σχολικά του χρόνια διάβασε τα άπαντά του182. Επίσης, οι Μεγάλες προσδοκίες είναι το 

πρώτο βιβλίο ενηλίκων που διαβάζει η Ματίλντα. Στον κατάλογο με τα αναγνώσματα της 

Ματίλντα, και προφανώς αναγνώσματα του ίδιου το συγγραφέας, εμφανίζονται δύο από τα 

έργα του Dickens, ο Όλιβερ Τουίστ και ο Νίκολας Νίκλεμπι183, ενώ λίγο αργότερα, η 

Ματίλντα λέει στη δασκάλα της πως ο αγαπημένος της συγγραφέας είναι ο Κάρολος 

Ντίκενς184. Οι αναφορές αυτές στο Ντίκενς αποδεικνύουν πως ο ίδιος ο Νταλ αναγνωρίζει 

την επιρροή του στο έργο του185.  

 Μπορεί οι ήρωες του Ντίκενς να μην έχουν μαγικές ιδιότητες όπως η Ματίλντα, η 

σύνδεσή της, όμως, με αρκετά από το μυθιστορήματα του Ντίκενς είναι θεματική. Ο Όλιβερ 

Τουίστ, ο Δαβίδ Κόπερφιλντ και οι Μεγάλες προσδοκίες έχουν ως ήρωες παραμελημένα 

παιδιά που περνούν αρκετές δυσκολίες, αλλά  στο τέλος καταφέρνουν να αποκατασταθούν. 

Στα έργα του Ντίκενς εμφανίζονται ακόμα αναίσθητοι γονείς, σαδιστές δάσκαλοι και 

ευγενικά υποκατάστατα γονέων, μοντέλα που επαναλαμβάνονται με ακρίβεια στη 

Ματίλντα186. Ακόμα, ο Ντίκενς είναι ο πρώτος συγγραφέας που σπάει τα ταμπού και 

περιγράφει κακούς γονείς. Βέβαια, οι φυσικοί γονείς των ηρώων του δεν ζουν και 

παρουσιάζονται ως εξιδανικευμένες μορφές. Προσπαθεί εμμέσως να σχολιάσει τις σχέσεις 

παιδιών και γονέων χρησιμοποιώντας γονείς – υποκατάστατα που είναι συνήθως βίαιοι και 

καταπιεστικοί. Ωστόσο, οι γονείς της Ματίλντα που είναι αδιάφοροι και ανίκανοι είναι οι 

                                                 
179 Για τον όρο «Παρωδία», βλέπε στο 3ο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.  
180 Ματίλντα, σελ 175 
181 Petzold Dieter, 1992 
182 Αγόρι, σελ. 200-203 
183 Ματίλντα, σελ. 23-24 
184 Ματίλντα, σελ. 92 
185 Petzold Dieter, 1992 
186 Όπ.π. 
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φυσικοί τη γονείς187. Έτσι, ο Νταλ θέτει ευθέως ζητήματα σχέσεων ανάμεσα στα παιδιά και 

τους γονείς.  

 Νομίζω, με τα παραπάνω προσπαθήσαμε να καταδείξουμε ένα ακόμα παράγοντα 

που έπαιξε ρόλο στην επιλογή του συγκεκριμένου έργου, που είναι η λογοτεχνική του αξία. 

Ακόμα, όμως, ένας βασικός παράγοντας που συνέβαλε στην επιλογή του ήταν το ίδιο του το 

θέμα. Στόχος όλης αυτής της προσπάθειας ήταν να καλλιεργήσουμε στα παιδιά την αγάπη 

για το διάβασμα και τη λογοτεχνία. Η Ματίλντα είναι ένα κορίτσι που λατρεύει τα βιβλία 

και μάλιστα χωρίς κανένας να της το έχει επιβάλει. Αντιθέτως, οι γονείς της της 

απαγορεύουν να διαβάζει βιβλία. Όλοι, όμως, γνωρίζουμε τη ροπή των παιδιών προς το 

απαγορευμένο. Έτσι, ο Νταλ, χωρίς να γίνεται διδακτικός, καταφέρνει να διδάξει την αγάπη 

για τα βιβλία μέσω της απαγόρευσής τους.  

 

 

1.2.3 Ρενέ Γκοσινί: Η ζωή και το έργο του 

  
«(…) Ήθελα πάντα να κάνω τους ανθρώπους να γελούν. Είναι κάτι που μου αρέσει από 

γεννησιμιού μου. Πάντα ήθελα να γίνω χιουμορίστας. Παιδί, ήμουν πραγματικός 

κλόουν»188 

 Η παραπάνω φράση, διατυπωμένη από τον ίδιο, χαρακτηρίζει τον ταλαντούχο 

χιουμορίστα σεναριογράφο - συγγραφέα Rene Goscinny. Γεννήθηκε το 1926 στο Παρίσι 

και πέθανε το 1977 κατά τη διάρκεια ενός τεστ κοπώσεως. Το 1967 παντρεύεται την 

Gilberte Polaro από τη Νίκαια, κόρη ενός προέδρου δικηγορικού συλλόγου, που δεν έχει 

ιδέα για το ποιος είναι ο Rene Goscinny. Το 1968 γεννιέται η μοναχοκόρη του Anne.  

   Ο πατέρας του γεννήθηκε στη Βαρσοβία και είχε εβραϊκή καταγωγή. Η μητέρα του 

καταγόταν από ένα χωριό της Ουκρανίας και ήταν επίσης εβραϊκής καταγωγής. Το 1928 η 

οικογένειά του μετακομίζει στο Μπουένος Άιρες. Εκεί έζησε ως την εφηβεία του και 

φοίτησε γαλλικό Λύκειο. Η οικογένειά του βρίσκεται ακόμα στην Αργεντινή, όταν ξεσπά ο 

Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, κατά τη διάρκεια του οποίου αρκετά μέλη της οικογένειάς τους 

αφανίζονται στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αν και δε μιλά τακτικά γι’ αυτά, τα σημάδια 

της εβραϊκής του καταγωγής είναι βαθιά ριζωμένα μέσα του189. 

 Το 1943 δίνει εξετάσεις για το Μπακαλωρεά, όμως, μια εβδομάδα αργότερα ο 

πατέρας του πεθαίνει και ο Ρενέ Γκοσινί πρέπει στα 17 του χρόνια να τα βγάλει πέρα… 

Έτσι, το 1945 εγκαταλείπει την Αργεντινή για να αναζητήσει μια καλύτερη τύχη στην Νέα 

Υόρκη, όπου ονειρεύεται να δουλέψει δίπλα στο Walt Disney. Εκείνος, όμως, αγνοεί την 

ύπαρξή του (όπως με χιούμορ λέει ο ίδιος). Παράλληλα, φτάνει και η στιγμή της 

στρατιωτικής του θητείας. Επιλέγει να επιστρέψει στη Γαλλία και να καταταγεί στο γαλλικό 

στρατό. Το 1947 η θητεία του ολοκληρώνεται και επιστρέφει στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη. 

Η περίοδος αυτή ήταν μια από τις δυσκολότερες της ζωής του. Οι Αμερικανοί στρατιώτες 

επιστρέφουν από το μέτωπο και οι θέσεις εργασίας είναι σπάνιες. Ο Goscinny βρίσκεται σε 

δεινή οικονομική κατάσταση. Την ίδια κατάσταση θα ζήσει μερικά χρόνια αργότερα στο 

                                                 
187 Οπ.π.  
188 Vidal Guy, Goscinny Anne, Gaumer Patrick, Rene Goscinny, επάγγελμα: χιουμορίστας, Πρόλογος: Tchernia 
Pierre, Μφρ: Τσιόφφι Γκουίντο, Μαμούθκομιξ, 2008, σελ. 7 
189 Οπ.π., σελ. 6-19 
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Παρίσι. Επηρεασμένος από αυτά τα προσωπικά βιώματα, θα δείξει αργότερα, ως εργοδότης,  

ειλικρινές ενδιαφέρον για όσους του χτύπησαν την πόρτα ζητώντας συνεργασία190.  

 Μετά το 1948-1949 θα γνωρίσει στην Νέα Υόρκη μια ομάδα Αμερικανών 

σχεδιαστών, χάρη στους οποίους θα βρει δουλειά στη διαφήμιση και την εικονογράφηση 

παιδικών βιβλίων. Στη δουλειά αυτή θα μάθει πολύ καλά το επάγγελμα του τυπογράφου191. 

Λίγο αργότερα θα γνωρίσει δύο Βέλγους σχεδιαστές κόμικς και στυλοβάτες του περιοδικού 

Spirou, τον Joseph Gillain και τον Maurice de Bevere (ή Morris – σχεδιαστή τότε του 

Λουκυ Λουκ). Οι τρεις τους θα γίνουν αχώριστοι.   

 Το 1951 θα μετακομίσει στο Παρίσι, με δεκαεννιά σελίδες του Dick Dicks192 στο 

χέρι, για να εργαστεί στα νέα γραφεία της μικρής βέλγικης εταιρίας του Troisfontaines, τη 

World Press. Στη  World Press θα γνωρίσει τον ιταλικής καταγωγής, επίσης σχεδιαστή 

κόμικς, Albert Underzo193. Για λογαριασμό της World Press προμηθεύεται κόμικς από την 

Αμερική και τα προσαρμόζει για το γαλλικό κοινό. Παράλληλα, γράφει και μια στήλη 

«σαβουάρ-βιβρ», υπογράφοντας με το ψευδώνυμο Liliane d’ Orsay. Σε συνεργασία με τον 

Underzo δημιουργούν διάφορους ήρωες, μεταξύ των οποίων και ο Ούμπα-πα, κόμικ το 

οποίο δημοσιεύεται στο περιοδικό Tintin194.  

 Μαζί με τον Underzo και τον Charlier, τον οποίο είχε  ήδη γνωρίσει μαζί με τον 

Troisfontaines στη Νέα Υόρκη, αποφασίζουν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, για το 

μη αναγνωρισμένο τότε, επάγγελμα του «δημιουργού μικρών μικυμάους». Μέχρι τότε, τα 

δικαιώματα των κόμικς είχαν οι εκδότες και όχι οι δημιουργοί τους. Οι προσπάθειές τους 

μαθεύτηκαν από τον Troisfontaines, ο οποίος για να τους τιμωρήσει απολύει το Gοscinny. 

Ο Underzo και ο Charlier αποφασίζουν να τον ακολουθήσουν. Στους τρεις άνεργους και 

άφραγκους πια καλλιτέχνες προστίθεται κι ένας άνθρωπος της διαφήμισης, ο Jean Hebrard. 

Είναι τότε που ξεκινούν οι συζητήσεις για την έκδοση ενός νέου περιοδικού με τον τίτλο 

Pilote195.  

 Και οι τέσσερις μαζί ιδρύουν δύο εταιρίες, την EdiFrance και την EdiPress. Την ίδια 

περίοδο, ο Goscinny ασχολείται με δυο από τα γνωστότερα έργα του. Συνεργάζεται με τον 

Morris και γράφει τα σενάρια του Λούκυ Λουκ. Ο Morris είχε πεθαίνει τους αδελφούς 

Ντάλντον και ο Goscinny εφηύρε τα ξαδέλφια τους, που τους έμοιαζαν τόσο πολύ196.  

 Μια παραγγελία για μια Πασχαλινή σελίδα στην εφημερίδα Sud-Ouest γίνεται η 

αφορμή για την πρώτη εμφάνιση του Μικρού Νικόλα. Ο Goscinny προτείνει στον Sempe (ο 

οποίος έχει προστεθεί μαζί με άλλους στην παρέα των τεσσάρων) να ξαναπιάσει τον ήρωα 

που είχε χρόνια στα συρτάρια του με τη μορφή εικονογραφημένης αφήγησης, αυτή φορά. 

Το φύλλο είχε μεγάλη επιτυχία και έτσι ο Νικόλας συνέχισε να εμφανίζεται μια φορά την 

εβδομάδα στην ίδια εφημερίδα και αργότερα στο Pilote. Το 1960 ο Νικόλας εκδίδεται σε 

συλλογές και το δίδυμο Goscinny – Sempe εμφανίζονται για πρώτη φορά στην 

τηλεόραση197.  

                                                 
190 Οπ.π., σελ. 26-29 
191 Οπ.π., σελ. 32 
192 Ένα από τα πρώτα κόμικ το Goscinny.  
193 Οπ.π., σελ. 40-41 
194 Οπ.π., σελ. 44 
195 Οπ.π., σελ. 46-50 
196 Οπ.π., σελ. 52 και http://www.goscinny.net/prog/fr_luke.htm  
197 Οπ.π., σελ. 54-55 και http://www.goscinny.net/prog/fr_lpn.htm  
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 Το Σεπτέμβριο του 1959 κυκλοφορεί το Pilote που μέσα σε ένα μήνα πούλησε 

200.000 αντίτυπα. Το Pilote απευθυνόταν στο νεανικό – εφηβικό κοινό. Στόχος του ήταν να 

βγάλει τα κόμικς από το γκέτο «για παιδιά» και το πέτυχε, καθώς ανταγωνίστηκε με 

επιτυχία τα τότε γνωστά εικονογραφημένα περιοδικά198.  

 Μέσα στις σελίδες του Pilote βρίσκεται ο Μικρός Νικόλας. Γεννιέται, όμως, ακόμα, 

από τον Goscinny και τον Underzo ένας νέος ήρωας, ο Αστερίξ ο Γαλάτης, που θα 

κατακτήσει τον κόσμο199. Η ιστορία είναι γνωστή. Όλη η Γαλατία είναι υποταγμένη στους 

Ρωμαίους, εκτός από ένα μικρό χωριό στην Αρμορίκη. Ο Αστερίξ και ο σύντροφός του 

Οβελίξ καταφέρνουν να εξολοθρέψουν ολόκληρες ρωμαϊκές στρατιές. Στα μέσα της 

δεκαετίας του ’60, στην Γαλλία μιλάνε για το «φαινόμενο Αστερίξ», ενώ στους δρόμους 

ακούγονται φράσεις, όπως: «Είναι τρελοί αυτοί οι…», κατά το «Είναι τρελοί αυτοί οι 

Ρωμαίοι». Οι ενήλικες είχαν αρχίσει να διαβάζουν κόμικς και να παραδέχονται ότι το 

κάνουν. Ο Αστερίξ γίνεται θέμα συζήτησης και στη γαλλική Βουλή, ενώ παρομοιάζεται και 

με το στρατηγό ντε Γκωλ. Το 1967, η σειρά προσαρμόζεται για πρώτη φόρα σε κινούμενα 

σχέδια. Το 1997 έχουν πουληθεί πάνω από 280 εκατομμύρια άλμπουμ σε όλο τον κόσμο, 

ενώ μετά το θάνατο του Goscinny, o Underzo συνεχίζει μόνος του τον Αστερίξ αυξάνοντας 

κι άλλο τη δημοσιότητά του200.  

 Ο Goscinny ήθελε να δημιουργήσει ένα ήρωα που δεν θα βασίζεται στην εξωτερική 

εμφάνιση, αλλά στο μυαλό. Ήθελε ένα ήρωα έξυπνο και πονηρό, που να έχει πλάκα και όχι 

γεροδεμένο και υψηλόσωμο. Έτσι, δημιουργήθηκε ο καλοκάγαθος κοντός και αστείος 

Αστερίξ με το μεγαλόσωμο, αλλά όχι και τόσο έξυπνο σύντροφό του, Οβελίξ201. Σύμφωνα 

με το Goscinny, η επιτυχία του Αστερίξ οφείλεται στο γεγονός ότι ο ίδιος είναι 

διασκεδαστής. Προσπάθησε να διασκεδάσει τους αναγνώστες και όχι να τους κάνει 

μαθήματα ηθικολογίας. Το χιούμορ, τα οπτικά γκαγκ, τα λογοπαίγνια, οι αναφορές σε 

ιστορικά, πολιτισμικά, κοινωνικά και πολιτικά γεγονότα, αλλά και τα ιδιαίτερα δυναμικά 

σχέδια είναι τα μυστικά της επιτυχίας του Αστερίξ σε μικρούς και μεγάλους202.  

 Εκτός από το Pilote, ο Goscinny δουλεύει και για το Record όπου, μαζί με το Jean 

Tabary δημιουργούν τον Ιζνογκούντ, έναν χαρακτήρα που είχε ήδη κάνει το πέρασμά του 

από μια ιστορία του Μικρού Νικόλα. Στον Ιζνογκούντ ο Goscinny ξεδιπλώνει την αγάπη του 

και το ταλέντο του για τα λογοπαίγνια203.  

 Μετά τη μεγάλη επιτυχία του Αστερίξ, ο Goscinny γίνεται γενικός Διευθυντής του 

Pilote. Από τη θέση αυτή δίνει σε πολλούς νέους καλλιτέχνες την ευκαιρία να εκφραστούν 

μέσα από τις σελίδες του. Το Pilote έγινε ένας τεράστιος χώρος δημιουργίας για όλους τους 

νέους σχεδιαστές και ο Goscinny έδειχνε μεγάλο σεβασμό και αναγνώριση στην έννοια του 

δημιουργού204. 

                                                 
198 Οπ.π., σελ. 59 
199 Ο Αστερίξ δεν είναι ο μόνος ήρωας που δημιούργησαν από κοινού Goscinny και Underzo. Είναι ακόμα 
δημιουργοί πληθώρας ηρώων όπως, ο Ούμπα-πα, η Sylvie, o Jean Soupolet, o Luc Junior, ο Bill Blanchart, τα 
les enfants heroiques, ο Antoine L’ Invincible, οι Benjamine et Benjamine, οι Monsieur et Madame 
Plume/Routine κ.α. 
200 Οπ.π., σελ. 130 και 160-163 
201 Οπ.π., σελ. 60-61 και 130 
202 Οπ.π., σελ. 161 
203 Οπ.π. σελ. 66 
204 Οπ.π., σελ. 168-169 
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 Η σχέση του Goscinny με την πολιτική δεν είναι πολύ στενή. Είναι άνθρωπος που 

αγαπά πολύ την ελευθερία και πιστεύει πως «όταν είσαι φανατισμένος με μια ιδεολογία, 

όποια κι είναι αυτή, δεν είσαι πια πραγματικά ελεύθερος»205. Ωστόσο, η πολιτική θα 

επηρεάσει τη ζωή του, πολύ περισσότερο απ’ όσο πιστεύει ο ίδιος. Κατά τη διάρκεια των 

γεγονότων του Μάη του ’68, κι ενώ το Παρίσι φλέγεται, γεννιέται η κόρη του, Anne. Ο 

Goscinny, απασχολημένος με την γέννηση της, δε δείχνει να τον απασχολούν και πολύ τα 

όσα διαδραματίζονται στο Παρίσι. Η τάση της εποχής ανάγει τα κόμικς σε ένα μέσο 

κοινωνικής αμφισβήτησης και κριτικής. Οι συνεργάτες και σχεδιαστές του περιοδικού 

ζητούν «ελευθερία έκφρασης» και απαιτούν να σχολιάζουν την επικαιρότητα μέσω το 

κόμικς206. Ο Goscinny περνά μια από τις χειρότερες φάσεις της ζωής του, αφού εκτιμώντας 

λάθος την κατάσταση, εκλαμβάνει την αντίδραση των συνεργατών του ως προσωπική 

επίθεση και προδοσία. 

 Τα γεγονότα, όμως, του Μάη του ’68, αναμφισβήτητα σηματοδοτούν μια στροφή 

στην πορεία του Pilote. Ο Goscinny παίρνει αποστάσεις απέναντι στους σχεδιαστές, αν και 

εκείνοι αναγνωρίζουν το λάθος τους και του ζητούν συγνώμη. Αυτός από την πλευρά του 

δέχεται να καθιερωθούν στο περιοδικό οι σελίδες επικαιρότητας, στις οποίες οι δημιουργοί 

θα είναι ελεύθεροι να εκφράσουν τις απόψεις τους, κάτω, όμως, από τη γενική εποπτεία του. 

Το Pilote περνά στη δεύτερη χρυσή του περίοδο. Οι αλλαγές γίνονται αποδεκτές από το 

72% των αναγνωστών, με εύρος ηλικίας από δεκατεσσάρων ως ογδόντα ετών207. Στο τέλος 

της δεκαετίας του ’60, οι σελίδες επικαιρότητας πολλαπλασιάζονται και ο όλο και 

περισσότεροι νέοι δημιουργοί κάνουν την εμφάνισή τους στο Pilote208.  

 Την ίδια περίοδο ο Goscinny, αρθρογραφεί σε διάφορα έντυπα και κάνει 

ραδιοφωνικές εκπομπές. Ως διευθυντής του Pilote αναζητά νέα ταλέντα, δημιουργούς 

κόμικς, που θα πάρουν τη σκυτάλη από τους παλιούς. Οι περισσότεροι από αυτούς 

αναδείχτηκαν αργότερα ως «βεντέτες». Έτσι, το 1970-1971 το Pilote βρίσκεται στο απόγειό 

του209.  

 Μαζί με τους Albert Underzo και George Dargaud ιδρύουν τα στούντιο Idefix, στα 

οποία θα γυρίζουν σε κινούμενα σχέδια επεισόδια από τον Αστερίξ και το Λούκυ Λουκ. 

Δυστυχώς, τα χρόνια εκείνα καταβάλλεται συναισθηματικά, αφού κάποιοι από τους 

συνεργάτες του τον εγκαταλείπουν και ο τύπος εκφέρεται με προσβλητικά λόγια εναντίων 

του210.  

 Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια της ζωής του είναι ο σπουδαιότερος εν ζωή 

σεναριογράφος κόμικς. Ο Goscinny άλλαξε ουσιαστικά την πορεία τον κόμικς. Καταρχήν, 

συνέλαβε στην αναγνώριση του μη αναγνωρισμένου, ως τότε, επαγγέλματος του 

σεναριογράφου κόμικς. Την επαγγελματική αναγνώριση του επαγγέλματος ακολούθησε και 

η κοινωνική αναγνώριση. Έδωσε, ακόμα, βήμα σε νέους δημιουργούς, ώστε να εξελιχθεί 

και να συνεχιστεί η τέχνη του σεναριογράφου κόμικς. Τέλος, μέσα από τη συγγραφική του 

                                                 
205 Οπ.π., σελ. 163 
206 Μίσιου Μαριάννα, Rene Goscinny: η πρόσληψη του έργου του στην Ελλάδα και η διείσδυσή του στο ελληνικό 
σχολείο, διδακτορική διατριβή, Παν. Αιγαίου, 2009, http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/25314#page/114/mode/1up  
207 Μίσιου Μ., 2009 και Vidal Guy, Goscinny Anne, Gaumer Patrick, 2008, σελ. 190-195 
208 Vidal Guy, Goscinny Anne, Gaumer Patrick, 2008, σελ. 195 
209 Οπ.π., σελ. 199-201 
210 Οπ.π., σελ. 214-218 
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δουλειά, ανταγωνίστηκε την αμερικάνικη αγορά των κόμικς και έκανε αισθητή τη γαλλική 

και ευρωπαϊκή ματιά των κόμικς σε όλο τον κόσμο211.  

 

 

1.2.4 Γιατί επιλέξαμε το Μικρό Νικόλα;  

 
 Ο μικρός Νικόλας, ως ήρωας, δημιουργήθηκε από τον Jean-Jaques Sempe και 

εμφανιζόταν περιστασιακά, στα μισά της δεκαετίας του ’50, στο εβδομαδιαίο περιοδικό Le 

Moustique. Μια μέρα, ο Goscinny προτείνει στο Sempe να εκμεταλλευτεί το χαρακτήρα 

αυτό με τη μορφή κόμικς. Ο Sempe αναθέτει τη συγγραφή του κειμένου στο Goscinny και 

από το Σεπτέμβριο του 1955 έως το 1958 ο μικρός Νικόλας συναντά τους αναγνώστες του 

μέσα από τις σελίδες του ίδιου περιοδικού. Ο Goscinny υπογράφει ως Agostini212.  

 Ο Sempe δε νιώθει άνετα με το είδος αυτό και προτιμά να επανέλθει στο 

εικονογραφημένο κείμενο. Μια πρόταση από την εφημερίδα Sud-Ouest θα οδηγήσει το 

δίδυμο Goscinny - Sempe να συνεχίσει τις ιστορίες του μικρού Νικόλα, με τη μορφή 

εικονογραφημένου κειμένου αυτή τη φορά. Η αρχή γίνεται από ένα κυριακάτικο φύλλο της 

Sud-Ouest το 1959. Η επιτυχία του φύλλου είναι μεγάλη. Το 1959 πρωτοκυλοφορεί, επίσης, 

το  Pilote και οι ιστορίες του μικρού Νικόλα καθιερώνονται και κυκλοφορούν εκεί 

εβδομαδιαία. Από το 1960 η Denoel εκδίδει συνεχώς τις συλλογές του μικρού Νικόλα213.  

 Ο Goscinny και ο Sempe διηγούνται ιστορίες από την καθημερινή ζωή του Νικόλα, 

τόσο στο σπίτι, όσο και στο σχολείο. Πηγή έμπνευσης των ιστοριών αυτών είναι τα παιδικά 

χρόνια του Sempe, τα οποία αφηγούνταν στον Goscinny κι εκείνος τον παρακινούσε να 

εκμεταλλευτεί εικονογραφικά. Η πρωτοτυπία του Νικόλα, σύμφωνα με το Goscinny 

οφειλόταν στην πρωτοπρόσωπη αφήγηση που επέλεξαν και στην παιδική γλώσσα που 

εφηύραν, για χάρη αυτής της πρωτοπρόσωπης αφήγησης214. Αυτό είναι και το στοιχείο που 

συναρπάζει ακόμα και τα σημερινά παιδιά στις περιπέτειες του Μικρού Νικόλα. Η άμεση 

και προσιτή, σ’ αυτά, παιδική γλώσσα του Goscinny. 

 Οι βασικότεροι, λοιπόν, λόγοι που μας οδήγησαν στην επιλογή του Μικρού Νικόλα 

ως κείμενο προς συνανάγνωση μέσα στην τάξη ήταν η καταλληλότητα του κειμένου για 

παιδιά αυτής της ηλικίας και το έντονο ενδιαφέρον που έδειξαν τα παιδιά για τις ιστορίες 

του Νικόλα. Οι μαθητές μου δανείζονταν με μανία, ο ένας μετά τον άλλο, τα βιβλία από τη 

σειρά του Μικρού Νικόλα. Τα παιδιά διασκέδαζαν με τις ιστορίες του επειδή γελούσαν με 

τις περιπέτειες και τις σκανταλιές του. Όπως φαίνεται, «μιλούν» την ίδια γλώσσα. Από την 

μία, το λεξιλόγιο του Goscinny είναι προσιτό στα παιδιά αυτής της ηλικίας, είναι καλύτερα, 

θα λέγαμε, εμπνευσμένο από τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Από την άλλη, οι «αφελής» 

απορίες του Νικόλα, ο τρόπος που σκέφτεται και ο τρόπος που συμπεριφέρεται ταιριάζει 

απόλυτα με το δικό τους. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα κείμενο που ταιριάζει στις 

αναγνωστικές ικανότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας και ταυτόχρονα ανταποκρίνεται 

στα ενδιαφέροντά τους. Τόσο, ο Goscinny, όσο και ο Dahl παίρνουν το μέρος των παιδιών 

και αφηγούνται τις ιστορίες τους μέσα από τη δική τους οπτική. Έτσι, αποφάσισα να 

                                                 
211 Vidal Guy, Goscinny Anne, Gaumer Patrick, 2008 και Μίσιου Μαριάννα, διδακτορική διατριβή, 2009 
212 Vidal Guy, Goscinny Anne, Gaumer Patrick, 2008, σελ. 90 και http://www.goscinny.net/prog/fr_lpn.htm  
213 Οπ.π.  
214 Vidal Guy, Goscinny Anne, Gaumer Patrick, 2008, σελ. 55 
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«εκμεταλλευτώ» τις δύο αυτές ιδιότητες του Μικρού Νικόλα, με στόχο να καλλιεργήσω 

στους μαθητές την αγάπη για τα βιβλία και το διάβασμα. Αν η Ματίλντα ήταν ένα κείμενο 

που υπέθετα πως θα τους αρέσει, ο μικρός Νικόλας ήταν ένα κείμενο που αποδεδειγμένα 

τους άρεσε.  

 Οι σύντομες αφηγήσεις του Νικόλα χαρακτηρίζονται από μια στερεότυπη πλοκή, η 

οποία ακολουθεί την εξής γραμμή: τα πράγματα στο σχολείο ή το σπίτι αρχικά φαίνονται να 

κυλούν ήρεμα, πολύ σύντομα μια σκανταλιά του Νικόλα ή των φίλων του φέρνει τα πάνω 

κάτω, ακολουθούν φασαρίες ή καυγάδες ανάμεσα στα παιδιά ή ανάμεσα το Νικόλα και τους 

γονείς του ή τέλος, ανάμεσα στα παιδιά και τους δασκάλους ή τον επιστάτη του σχολείου. Η 

κάθε ιστορία τελειώνει πάντα με ένα αφοπλιστικά αθώο, από την πλευρά του Νικόλα, 

σχόλιο. Εμείς θα λέγαμε ότι είναι το προσωπικό σχόλιο του ίδιου του συγγραφέα. Το σχόλιο 

αυτό, στο τέλος κάθε ιστορία, μοιάζει σε πρώτο επίπεδο, να είναι η παιδική ματιά απέναντι 

στην ιστορία που προηγήθηκε. Στ’ αυτιά, όμως, του ενήλικου αναγνώστη ηχεί ως ένα 

ειρωνικό σχολιασμό του συγγραφέα απέναντι στα στιγμιότυπα της οικογενειακής και 

σχολικής πραγματικότητα.  

 Έτσι, στο κεφάλαιο «Ο κύριος Σχολικός Σύμβουλος στην τάξη μας»215, ο Νικόλας 

αφηγείται την επίσκεψη του Σχολικού Συμβούλου στην τάξη του. Μετά από μια σειρά 

δυσκολιών που αντιμετωπίζει, ο Σχολικός Σύμβουλος εκφράζει στη δασκάλα τη συμπάθειά 

του για την υπομονή που επιδεικνύει στο δύσκολο έργο της. Εκείνη, τιμωρεί τους μαθητές 

της για την «ανάρμοστη» συμπεριφοράς τους κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Σχολικού 

Συμβούλου. Ο  Νικόλας, όμως, διαφωνεί με τη στάση της δασκάλας του: «Εμείς την πολύ 

αγαπάμε τη δασκάλα μας, αλλά αυτή τη φορά ήταν άδικη. Χάρη σ’ εμάς πήρε τα συγχαρητήρια 

και παρ’ όλα αυτά μας τιμώρησε όλους!»216 

 Ο μικρός Νικόλας είναι ένα κείμενο που δεν αναφέρεται μόνο στο παιδικό και 

νεανικό κοινό, αλλά και στους ενήλικους συναναγνώστες του. Σήμερα ανήκει στην 

κατηγορία των παιδικών αναγνωσμάτων, πρωτοδημοσιεύτηκε, όμως, σε ένα έντυπο για 

ενήλικες και συνέχισε να δημοσιεύεται σε ένα περιοδικό (το Pilote) που απευθυνόταν σε 

ένα κοινό από 7 έως 77 ετών217. Ο ίδιος ο Goscinny έλεγε «πως όταν γράφει δεν σκέφτεται 

ούτε τα παιδιά, ούτε τους γονείς τους. Το κοινό του ήταν ο καθένας»218. Η λογοτεχνία, 

άλλωστε, των παιδιών και η λογοτεχνία των ενηλίκων, πιασμένες χέρι – χέρι, βρίσκονται σε 

μια σχέση εξάρτησης και αμοιβαιότητας. Οι παιδικές αναγνώσεις των συγγραφέων 

επηρεάζουν βαθύτατα, κάποιες φορές, το έργο τους. Συνέβη, ακόμα, πολλές φορές στην 

ιστορία της λογοτεχνίας, κείμενα που γράφτηκαν για ενήλικες, όπως τα έργα του Ντεφόε ή 

το Βερν, να καθιερωθούν ως κείμενα της κλασικής παιδικής λογοτεχνίας219.   

 Ένα καλό, άλλωστε, παιδικό λογοτεχνικό ανάγνωσμα είναι ευχάριστο και σε ένα 

ενήλικο αναγνώστη. Απευθύνεται, δηλαδή, σε ένα «διττό αναγνωστικό κοινό»220. Έτσι, 

στην περίπτωση του Νικόλα, ο ανήλικος αναγνώστης αναγνωρίζει στον ήρωα αυτό τον 

εαυτό του και διασκεδάζει με τις σκανδαλιές, τις πλάκες και τους καυγάδες που αφηγείται. 

                                                 
215 Γκοσινί Ρενέ, Ζαν Ζακ Σενπέ, «Ο κύριος Σχολικός Σύμβουλος», Ο μικρός Νικόλας, σελ. 47-53 
216 Οπ.π., σελ. 53 
217 Μίσιου Μαριάννα, 2009, σελ. 113 
218 Οπ.π., σελ.113 
219 Ζερβού Α., Στη χώρα των θαυμάτων, Πατάκης, 1997, σελ. 113 
220 Beckett Sandra, «Introduction”, Transcending Boundaries: Writing for a Dual Audience of Children and 
Adults, Routledge, 1999, pp xi-xx 



 
 

57 
 

Ο ενήλικος, όμως αναγνώστης, που πραγματοποιεί δίπλα στο παιδί ή το μαθητή του μια 

δεύτερη ανάγνωση των ιστοριών του Νικόλα, εκτιμά το λεπτό χιούμορ, διασκεδάζει με τα 

έξυπνα λογοπαίγνια, αναγνωρίζει τις διακειμενικές αναφορές σε άλλα λογοτεχνικά κείμενα 

ή άλλα είδη τέχνης221, εκτιμά τα ειρωνικά σχόλια του συγγραφέα για τις διάφορες 

εκφάνσεις της καθημερινής ζωής.  

 Στο κεφάλαιο «Τζοτζό», για παράδειγμα, η ιστορική φράση του Goscinny «Είναι 

τρελοί αυτοί οι Ρωμαίοι» μεταγράφεται στη φράση «Είναι τρελός αυτός ο Ανιάν!» 222. Ο 

ενήλικος αναγνώστης που γνωρίζει τον Αστερίξ σίγουρα θα αναγνωρίσει τη φράση αυτή. Δε 

θα συμβεί, όμως, το ίδιο και με έναν μικρό αναγνώστη που πιθανόν δεν έχει έρθει ακόμα σε 

επαφή με κάποιο από τα τεύχη του Αστερίξ. Στο κεφάλαιο «Η πρόβα για τον κύριο 

Υπουργό»223, ο διευθυντής του σχολείου και η δασκάλα προετοιμάζουν τους μαθητές, ώστε 

ο υπουργός να τύχει μιας αξέχαστης υποδοχής. Ήδη η φράση αυτή ηχεί ειρωνική στον 

αναγνώστη (ενήλικο ή ανήλικο) που γνωρίζει το ύφος της γραφής του Goscinny. Ο Νικόλας 

αφηγείται τις αποτυχημένες προσπάθειες των συμμαθητών του να τραγουδήσουν τον εθνικό 

ύμνο και τον καυγά που ακολούθησε μεταξύ τους. Τελικά, η υποδοχή πήγε πολύ καλά, όπως 

μας ενημερώνει, μόνο που αυτός και οι συμμαθητές του δεν είδαν τον υπουργό, αφού ο 

διευθυντής τους είχε κλειδώσει στην αποθήκη. Ο μικρός αναγνώστης σίγουρα θα 

διασκεδάσει με τα αστεία αυτά περιστατικά. Στον ενήλικο, όμως, αναγνώστη, η αφήγηση 

αυτή μοιάζει με παρωδία, αφού στις μέρες μας, μπορεί να εκλάβει τη γελοιοποίηση της 

υποδοχής του κυρίου Υπουργού από τους μαθητές ως γελοιοποίηση του ίδιου του υπουργού 

και γιατί όχι και του πολιτικού συστήματος. 

 Ο Νικόλας λειτούργησε, λοιπόν, σαν «γέφυρα» ανάμεσα στα παιδιά και στη 

δασκάλα συναναγνώστης τους, κι αυτός ήταν και ο δεύτερος σημαντικός λόγος που έπαιξε 

ρόλο στην επιλογή του συγκεκριμένου κειμένου. Τα παιδιά διασκέδαζαν με τις ιστορίες του 

Νικόλα για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω. Εγώ, απολάμβανα τη χιουμοριστική 

ματιά του συγγραφέα απέναντι στα πράγματα. Ταυτόχρονα, με την ιδιότητα του δασκάλου, 

αντίκρισα μέσα από τις σελίδες του την αυθόρμητη συμπεριφορά των δικών μου μαθητών, 

που αντιμετωπίζουν με απόλυτη φυσικότητα οποιαδήποτε σκανταλιά ή ριψοκίνδυνη πράξη 

τους. Άκουγα από το στόμα του τα ίδια λόγια που άκουγα καθημερινά από τους μαθητές 

μου. Ένιωσα τις απεγνωσμένες προσπάθειες της δασκάλας του να τα βγάλει πέρα με τα 

«θηρία». Τέλος, είδα να επιβεβαιώνεται, για ακόμα μια φορά, η διαφορά, το χάσμα θα 

λέγαμε σωστότερα, που υπάρχει συχνά ανάμεσα στην οπτική που υιοθετούν τα παιδιά και οι 

ενήλικες απέναντι στις καταστάσεις της καθημερινής ζωής.  

 

 

1.2.5  Πηνελόπη Δέλτα: Η ζωή και το έργο της 

 
 Η Πηνελόπη Δέλτα, το τρίτο παιδί της οικογένειας Μπενάκη, γεννήθηκε στην 

Αλεξάνδρεια το 1874, όπου και έζησε τα παιδιά της χρόνια. Γονείς της ήταν ο Εμμανουήλ 

Μπενάκης, έμπορος βαμβακιού και η Βιργινία Χωρέμη – Μπενάκη. Η καταγωγή των 

                                                 
221 Μίσιου Μαριάννα, 2009, σελ. 113 
222 Γκοσινί Ρενέ, Ζαν Ζακ Σενπέ, «Τζοτζό», Ο μικρός Νικόλας, σελ. 65 
223 Γκοσινί Ρενέ, Ζαν Ζακ Σενπέ, «Η πρόβα για τον κύριο Υπουργό», Ο μικρός Νικόλας, σελ. 95-99 
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γονιών της ήταν από τη Χίο. Το 1882 η οικογένειά της μετακομίζει προσωρινά στην Ελλάδα 

και το 1895 παντρεύεται το Στέφανο Δέλτα, ο οποίος θεωρεί ότι τη βοήθησε να εξελιχθεί 

πνευματικά224. Η οικογένειά της, οικονομικά ευκατάστατη, παρείχε στην Πηνελόπη Δέλτα 

και τα αδέρφια της σημαντική μόρφωση. Ο πατέρας της το 1914 εκλέχτηκε δήμαρχος της 

Αθήνας, εποχή που η οικογένεια της συνδέθηκε στενά με τον Ελευθέριο Βενιζέλο225.  

 Πριν αναφερθούμε στο έργο της Πηνελόπης Δέλτα θεωρείται χρήσιμο να 

παρουσιαστούν μερικά βιογραφικά στοιχεία που αφορούν την οικογένεια της, αλλά και την 

εκπαίδευση που έλαβε. Τα στοιχεία αυτά διαμόρφωσαν το χαρακτήρα και επηρέασαν το 

έργο της.  

 Οι γονείς της, τόσο ο πατέρας, όσο και η μητέρα της, ήταν ιδιαίτερα αυστηροί. 

Περιγράφοντάς τους η ίδια στις Πρώτες Ενθυμήσεις αναφέρει: «Ήταν δύο θεότητες, που τις 

λατρεύεις, τις φοβάσαι, μα προτιμάς να μένεις μακριά απ’ αυτές»226. Τη μητέρα της την 

αγαπούσε «με πάθος αρρωστιάρικο», όμως, ήταν κι εκείνη «αυστηρή, αυθαίρετη, τυραννική, 

επιβλητική».227 Η μητέρα της δεν αγκάλιαζε τα παιδιά της κι αυτό την πονούσε αφόρητα. 

Κατέφευγε στο «ξύλινο μπαλκόνι και νοσταλγούσε αγάπη, στοργή φιλιά, πάθος»,228 

συναισθήματα που, όπως διάβαζε στα αγγλικά της βιβλία, έδιναν απλόχερα οι μητέρες στα 

παιδιά τους. Ήταν τότε, στην παιδική της ηλικία που μπήκε για πρώτη φορά στο μυαλό της 

«η ιδέα του θανάτου, που θα ’κανε τη μητέρα να κλάψει»229 - και η ιδέα αυτή τη συνόδεψε 

μέχρι το τέλος της ζωής της. Γι’ αυτό και έφηβη πια συνδέεται στενά με τη Γαλλίδα 

δασκάλα της230 και απολαμβάνει την τρυφερότητα από την αγκαλιά της θείας Αργίνης231. Ο 

πατέρας της, ήταν κι αυτός αυστηρός και «μοίραζε χαστούκια» και τιμωρίες. Γι’ αυτόν, η 

δουλειά του ήταν σημαντικότερη και από οικογένεια του.  

 Πρώτο μέλημα των γονιών της ήταν να πάρουν τα παιδιά σωστή ανατροφή. Έπρεπε 

να μάθουν καλούς τρόπους, μα πάνω απ’ όλα, να αποκτήσουν αρχές. Από μικρή ηλικία, η 

Π. Δέλτα και τα αδέρφια της γνώριζαν ότι το μαντάτεμα ήταν «ταπεινό», πρόστυχο, 

σιχαμένο» και το ψέμα «το αισχρότερο»232. Μάθαιναν, επίσης, να διατηρούν την 

αξιοπρέπειά τους, στάση η οποία απαιτούσε να μην εκφράζουν τους καημούς και τα 

συναισθήματά τους σε άλλους, ούτε καν στ’ αδέρφια τους233. Αργότερα εκτίμησε την 

ανατροφή και τη μόρφωση που της έδωσαν οι γονείς της, χωρίς όμως να ξεχάσει ποτέ την 

έλλειψη αγάπης και τρυφερότητας που τη βασάνισε σε όλη την παιδική της ηλικία234. Στον 

Τρελαντώνη προσπαθεί να εμφυσήσει στους μικρούς αναγνώστες της όλες εκείνες τις αρχές 

που δίδαξαν οι γονείς της σ’ εκείνη.  

 Η οικονομική ευμάρεια της οικογένειάς της προσέφερε σ’ αυτήν και τ’ αδέρφια της 

τη δυνατότητα να αποκτήσουν την τυπική μόρφωση μιας μεγαλοαστικής ελληνικής 

                                                 
224 Π. Δελτα, Αρχείο: Γ’ Πρώτες Ενθυμήσεις, επιμ: Π.Α. Ζάννας. Ερμής, 1985, σελ. 200 
225 Π. Δελτα, Αρχείο: Α’ Ελευθέριος Βενιζέλος, επιμ: Π.Α. Ζάννας. Ερμής, 2009, (1η έκδοση 1978) 
226 Πρώτες Ενθυμήσεις, σελ. 12 
227 Οπ.π., σελ. 23 
228 Οπ.π.,, σελ. 28 
229 Οπ.π., σελ. 29 
230 Οπ.π., σελ. 174 
231 Η θεία Αργίνη ήταν αδερφή του πατέρα της, Πρώτες Ενθυμήσεις, σελ. 91 
232 Οπ.π.,  σελ.24 
233 Οπ.π., σελ. 42 
234 Στα έργα της «Στοχασμοί περί της ανατροφή των παιδιών» και «Τ’ ανεύθυνα» εκφράζει τις διαφωνίες της 
για τον τρόπο με τον οποίο τη μεγάλωσε η μητέρα της.  
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οικογένειας του παροικιακού ελληνισμού, η οποία προέβλεπε παραμάνες, Ευρωπαίες 

δασκάλες και συχνά ταξίδια στο εξωτερικό235. Η ίδια χαρακτηρίζει τη μόρφωσή της 

«φράγκικη». Αν και δε συμπάθησε ποτέ τις ξένες δασκάλες που συνάντησε στα παιδιά της 

χρόνια, θεωρεί ότι η μόρφωση που της προσέφεραν ήταν καταλληλότερη από εκείνη των 

Ελλήνων δασκάλων που βασιζόταν σε μια στείρα αποστήθιση της καθαρεύουσας:  
«Τα ελληνικά μας βιβλία τα μισούσαμε. Δασκαλικά, καθαρευουσιάνικα, ακατάληπτα, 

αντιπροσώπευαν για μας τον άχαρο κόπο του μαθήματος που δε μαθαίνεται, που το 

παπαγαλίζεις στα φθόγγους στη σειρά, που δεν παρουσιάζει εικόνα και νόημα»236. 

  Στις φράσεις αυτές, η Πηνελόπη Δέλτα περιγράφει με σαφήνεια το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα της στείρας αποστήθισης, που δεν απέχει πολλά χρόνια μακριά από 

τη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα. Οι ξένες δασκάλες, αν και χαρακτηρίζονται «ξενικές 

στρίγκλες» και «μέγαιρες»237, από τις οποίες «τυραννίστηκαν», προσφέρουν ένα μάθημα 

λιγότερο βαρετό και περισσότερο ουσιαστικό, μάθημα που «απολάμβανε» και 

«καταλάβαινε»238.  

 Η μόρφωση και η ανατροφή που έλαβε θα μπορούσε να έχει δύο συνέπειες. Είτε να 

την αποξενώσει από το ελληνικό στοιχείο ή αντίθετα να την προσηλώσει περισσότερο σε 

αυτό239. Στην Π. Δέλτα λειτούργησε η δεύτερη εκδοχή. Παρόλο που απέκτησε ευρωπαϊκή 

παιδεία, κατά το συνήθειο της εποχής, τη διακατέχει από πολύ μικρή ένα έντονα πατριωτικό 

συναίσθημα. Οτιδήποτε είναι ελληνικό στα δικά της μάτια φαντάζει σπουδαίο: 
«…ανατραφήκαμε με το σεβασμό κάθε αγγλικού προϊόντος. Μα συνάμα η ανατροφή 

μας έμενε ελληνική, και κάθε φορά που η ελληνικότητά μας έρχουνταν σε σύγκρουση 

με τίποτα ξενικό, η πατριωτική μας έξαρση πήγαινε ως το σωβινισμό.»240 

 Πληγώνονται και προσβάλλονται η Π. Δέλτα και τα αδέρφια της όταν κάποιος από 

τους δασκάλους τους προσβάλει το έθνος τους: «Τις πληγές στα πατριωτικά αισθήματα, τις 

ταπεινώσεις, τις τρώγαμε απ’ όλους τους ξένους και αδιάκοπα»241. Ακόμα και όταν πια 

μεγάλη συνειδητοποιεί πόσο την απογοητεύει η Ελλάδα και οι Έλληνες, συνεχίζει να 

πιστεύει στα ελληνικά ιδανικά και να λατρεύει τη χώρα αυτή ως ιδέα. Όταν άκουσε το θείο 

της να λέει πως «αγαπά τα βουνά της Ελλάδας», μα «δεν αγαπά πια τους Έλληνες», 

φαρμακώθηκε242. Όμως: 
«Χρόνια αργότερα… κατάλαβα λόγια και σκέψη, κ’ ένιωσα τρίσβαθα την έννοια. Κ’ 

έσφιξα δόντια και ψυχή για να μη δεχθώ κ’ εγώ το χωρισμό της φυλής και του χώματος, 

να μην ομολογήσω πώς εκφυλίστηκε η φυλή ενώ στέκουν ακέραια και τα κλασικά τα 

λαμπρά βουνά πώς προστυχέψαμε και ξεπέσαμε και μικρέψαμε»243. 

                                                 
235 Σταυροπούλου Έρση, «Πηνελόπη Σ. Δέλτα», στο Η παλαιότερη πεζογραφία μας, Σοκόλη, τ. ΙΑ΄ 1900-1914, 
1998 
236 Πρώτες Ενθυμήσεις, σελ. 27 
237 Οπ.π., σελ.56 και 65 
238 Πρώτες Ενθυμήσεις, σελ 144 
239 Κωνσταντουλάκη – Χάτζου Ι., «Η παιδική Λογοτεχνία και η διαμόρφωση της νοοτροπίας του παιδιού. 
Απόψεις της Πηνελόπης Δέλτα», στο Παιδική Λογοτεχνία – Θεωρία και Πράξη, Α΄ τόμος, επιμ: Αντα  Κατσίκη 
– Γκίβαλου, Καστανιώτη, 1993, σελ. 209 - 216 
240 Πρώτες Ενθυμήσεις, σελ.68 
241 Οπ.π., σελ.127 
242 Οπ.π., σελ.93 
243 Οπ.π., σελ.93 
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 Η Πηνελόπη Δέλτα συλλέγει με επιμέλεια ιστορικό υλικό που αφορά τους αγώνες 

της Ελλάδας244 και ενδιαφέρεται σοβαρά για τη μόρφωση των Ελληνόπουλων, αρχές που 

διέπουν όλο της το έργο.   

Ο δημοτικισμός και η καθιέρωση της Δημοτικής την απασχολεί έντονα. Ο σύζυγός 

της, Στέφανος Δέλτα, τη φέρνει σε επαφή με τους Δημοτικιστές της εποχής245 (Γληνό, 

Δελμούζο, Πάλλη, Τριανταφυλλίδη, Παλαμά), με τους οποίους συζητά για ζητήματα  

γλώσσας και γραμματικής. Από εκείνους ζητά να κρίνουν το λογοτεχνικό της έργο και 

ιδιαίτερα τη χρήση της γλώσσας της σ’ αυτό. Η ίδια, έχοντας διδαχθεί την καθαρεύουσα, 

δυσκολεύεται να γράψει σε γλώσσα «σωστή», δημοτική246. Δεν θίγεται από τις γλωσσικές 

παρατηρήσεις, αφού ενδιαφέρεται περισσότερο για την εκπλήρωση του στόχου των έργων 

της, που είναι να δώσει στα παιδιά κάτι «ελληνικό» 247.  

Η ενασχόλησή της με το γλωσσικό ζήτημα σχετίζεται άμεσα με την αγάπη της για την 

πατρίδα. Οι Δημοτικιστές πίστευαν στην αναγέννηση του Έθνους μέσω της γλωσσικής 

αναμόρφωσης. Οι σχέσεις της με το Δημοτικισμό και τους Δημοτικιστές έληξαν με το τέλος 

των Βαλκανικών πολέμων. Οι πολιτικές της απόψεις στρέφονται πια στο πρόσωπο του 

Βενιζέλου, με τον οποίο διατηρούσε στενές φιλικές σχέσεις και λάτρευε μέχρι το θάνατό 

του248.  

 Η σχέση της Π. Δέλτα με τη λογοτεχνία προμηνυόταν ήδη από την παιδική της 

ηλικία, όταν έγραφε μικρά διηγήματα και τα διάβαζε στον Αλέξανδρο, το μικρότερο 

αδερφό της249. Αφορμή για τη συγγραφική της πορεία ήταν τα παιδικά της αναγνώσματα. 

Όταν ήταν μικρή «μισούσε» τα λίγα ελληνικά βιβλία που ήταν γραμμένα 

καθαρευουσιάνικα και «δασκαλίστικα». «Καταβρόχθιζε» τα αγγλικά βιβλία, στα οποία οι 

μητέρες «φιλούσαν, χάιδευαν, αγαπούσαν τα παιδιά τους»250. Θεωρούσε, όμως, ότι τα 

αγγλικά βιβλία ήταν καλά, αλλά ήταν καλά για τα Εγγλεζάκια. Τίθεται λοιπόν, ένα ακόμα 

ζήτημα το οποίο την απασχολεί. Το 1909 γράφει στο Κ. Παλαμά: 
«…και είναι αλήθεια, αλλιώτικο παιδί από τα άλλα το Ελληνόπουλο. Σαν διαβάζω 

Αγγλικά αναγνωσματάρια για παιδιά, το αισθάνομαι αυτό, πως το δικό μας παιδί έχει 

ανάγκη από άλλη ανατροφή προπαρασκευαστική, πριν μπορέσει να διαβάσει, με 

ωφέλεια, τα ηθικά διδάγματα που διαβάζει το Εγγλεζόπαιδο».251 

 Σε επιστολή της στον Φωτιάδη το 1909 γράφει: 
«Το έγραψα με ένα και μόνο σκοπό, να δώσω στα παιδιά μας να διαβάσουν κάτι 

«Ελληνικό» όπου διασκεδάζοντας να μάθουν και λίγη ιστορία, ήθη και έθιμα Ελληνικά, 

κάτι που να μην είναι «μετάφρασις εκ του Γαλλικού», «Αγγλικού», ή «Γερμανικού», 

αλλά γνήσιο Ελληνικό. Ξέρω πως ως γλώσσα, δεν είναι τίποτε και πως η φτώχια 

λέξεων και εκφράσεων είναι κάποτε λυπηρή…».252 

                                                 
244 π.χ. Βυζαντινή ιστορία, Μακεδονικός Αγώνας, κρατά πολιτικό ημερολόγιο της εποχής της  
245 Βασταρδή Μ., «Οι σχέσεις της Πηνελόπης Δέλτα με το Δημοτικισμό μέσα από την «Αλληλογραφία της»», 
Διαβάζω, τεύχος 300, 1992, σελ. 69-74 και Σταυροπούλου Ε., 1998 
246 Αλληλογραφία της Π.Σ. Δέλτα 1906-1940, επιμ: Ξ. Λευκοπατρίδης, Εστία, 1956  
247 Αλληλογραφία, επιστολή στο Φωτιάδη, σελ. 99 
248 Βασταρδή, Διαβάζω, 1992 
249 Πρώτες ενθυμήσεις, σελ. 160-161 
250 Οπ.π., σελ 27-28 
251 Αλληλογραφία, Επιστολή στο Κ. Παλαμά, σελ 26 
252 Αλληλογραφία, επιστολή στο Φωτιάδη, σελ. 99 
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 Τα παραπάνω λόγια φανερώνουν τις κατασταλαγμένες απόψεις γύρω από το 

ελληνικό παιδικό βιβλίο και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Όπως αναφέρει, τα παιδιά 

πρέπει να διαβάζουν βιβλία μέσα από θα οποία θα μαθαίνουν ιστορία, θα διδάσκονται ήθη 

και έθιμα ελληνικά, θα είναι γραμμένα στην γλώσσα που καταλαβαίνουν και μιλούν «από 

το πρωί ως το βράδυ»253 και όλα αυτά «διασκεδάζοντας». Ορισμένες από τις απόψεις αυτές 

δεν είναι και τόσο μακριά από αυτά που πιστεύουμε σήμερα για το παιδικό βιβλίο. Και 

σήμερα θέλουμε βιβλία που να διασκεδάζουν τα παιδιά και συχνά να τους μαθαίνουν 

πράγματα χωρίς να είναι αυστηρά διδακτικά και πάνω απ’ όλα, σε μια γλώσσα που να την 

καταλαβαίνουν.  

Έτσι, τα περισσότερα έργα της Πηνελόπης Δέλτα έχουν θέμα σύγχρονη ελληνική 

ιστορία και στόχος τους είναι η διδασκαλία της στα Ελληνόπουλα. Εκτός, όμως, από το να 

διδάξει στα παιδιά ελληνική ιστορία, θέλησε να καλλιεργήσει σ’ αυτά, μέσω του έργου της, 

ήθη, αξίες και ιδανικά, την αγάπη για την πατρίδα για την οποία άξιζε κανείς να θυσιαστεί, 

όπως αρμόζει σε έναν ιδανικό Έλληνα. Έτσι, οι ήρωες των μυθιστορημάτων της είναι ήρωες 

– πρότυπα που αγαπούν την πατρίδα ως το θάνατο, είναι υποταγμένοι στο καθήκον, τους 

ανωτέρους και προπάντων το βασιλιά, ενώ παράλληλα διακατέχονται από τις αξίες της 

φιλίας, της εντιμότητας, της ηθικής ακεραιότητας254.  

Στα λιγότερο ιστορικά και περισσότερο ψυχαγωγικά μυθιστορήματα της ανήκουν ο 

Μάγκας και ο Τρελαντώνης. Και σ’ αυτά, όμως, τα μυθιστορήματα συνεχίζεται η 

προσπάθεια να εμφυσήσει στα παιδιά αρετές και καλούς τρόπους συμπεριφοράς255. Έτσι, 

στον Τρελαντώνη τα παιδιά πρέπει να υπακούν πάντα στους μεγάλους, να είναι καθαρά και 

περιποιημένα, ενώ το κύριο χαρακτηριστικό του πρωταγωνιστή ήρωα είναι η απέχθεια του 

στο ψέμα και το «μαντάτεμα». Στο Μάγκα, ακόμα και ο πρωταγωνιστής σκύλος 

χαρακτηρίζεται από την αγάπη και την υπακοή στα αφεντικά του, τις αξίες της φιλίας και 

της συντροφικότητας.  

 Το ιστορικό της έργο για παιδιά τροφοδοτείται από το ιστορικό υλικό που η ίδια 

συλλέγει και μελετά με προσοχή και επιμέλεια. Σπουδαία είναι η μελέτη της γύρω από τη  

βυζαντινή ιστορία, αλλά και το αρχειακό υλικό που συγκέντρωσε για το Μακεδονικό 

αγώνα. Επίσης, στα ημερολόγιά της καταγράφει τη σύγχρονη κοινωνικοπολιτική της 

ιστορία, μελετώντας αρχεία δημόσια και ιδιωτικά, γράμματα, απομνημονεύματα και 

μαρτυρίες, άρθρα εφημερίδων και φωτογραφίες256.  

Την ίδια διδακτική στάση κρατά και στο έργο της για ενήλικες. Στη συλλογή 

διηγημάτων Τ’ ανεύθυνα προσπαθεί, ορμώμενη από τα δικά της παιδικά βιώματα, να 

εξηγήσει στους γονείς πως μια λαθεμένη συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει τα παιδιά τους 

ακόμα και στο θάνατο257. Η ίδια άλλωστε είχε πολλές φορές σκεφτεί από μικρή ηλικία να 

δώσει τέλος στη ζωή της, για να προκαλέσει την προσοχή της μητέρας της.  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω θα λέγαμε ότι το έργο της Π. Δέλτα χαρακτηρίζεται από 

την αγάπη και την τρυφερότητα για το παιδί, που όμως συνοδεύεται από αυστηρό 

                                                 
253 Αλληλογραφία, σελ 100 
254 Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά που αποζητά η Δέλτα στους ήρωές της απαντώνται στο Παραμύθι χωρίς 
όνομα. Βλ. Ζερβού Α., Λογοκρισία και αντιστάσεις στα κείμενα των παιδικών μας χρόνων, σελ. 111-165 
255 Σταυροπούλου Ε., 1998 
256 Οπ.π. 
257 Οπ.π. 
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διδακτισμό με στόχο την καλλιέργεια αρχών και αξιών. Η αγάπη της για την πατρίδα 

διακατέχει όλο της το έργο, σε μια προσπάθεια να διδάξει στα παιδιά την αυτοθυσία για 

χάρη της πατρίδας. Η απαισιοδοξία, βασικό συστατικό του χαρακτήρας της, το οποίο 

οφειλόταν τόσο στα παιδιά της βιώματα, όσο και στην απογοήτευση που βίωσε από το 

ελληνικό έθνος, περνά και στο έργο της. Οι περισσότεροι ήρωες στον τέλος πεθαίνουν, 

αφού εκπληρώσουν το καθήκον για την πατρίδα. Επιπλέον, οι προβληματισμοί της για την 

πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και την πορεία της χώρας είναι πια εμφανείς στα 

μυθιστορήματά της. Το παραμύθι χωρίς όνομα, αν και παραπέμπει στη βυζαντινή εποχή, 

κρύβει την επικριτική της στάση απέναντι σε πρόσωπα και καταστάσεις για τη σύγχρονή 

της εποχή. Όλα αυτά η Δέλτα τα γράφει σε γλώσσα απλή δημοτική, για να την 

καταλαβαίνουν τα παιδιά, παραμένοντας πιστή στις αρχές του Δημοτικισμού258.  

 

 

1.2.6  Γιατί επιλέξαμε τον Τρελαντώνη; 

 
 Ο Τρελαντώνης ήταν το τρίτο κείμενο που αποφασίσαμε να διαβάσουμε μέσα στην 

τάξη και αποτέλεσε επιλογή των ίδιων των μαθητών. Αρχικά, ως κείμενο για συνανάγνωση 

είχαμε επιλέξει το Μικρό Νικόλα. Τα παιδιά, όμως, είχαν διαβάσει αρκετές από τις ιστορίες 

του και παρόλο που αγαπούσαν πολύ τον ήρωα αυτό, δήλωσαν πως προτιμούσαν να 

συνεχίσουμε το ταξίδι της ανάγνωσης παρέα με κάποιον άλλο ήρωα. Πρότειναν, λοιπόν, 

στη θέση του Νικόλα, να διαβάσουμε το Μάγκα ή ένα από τα έργα της Πηνελόπης Δέλτα, 

την οποία είχαν γνωρίσει εκείνο τον καιρό μέσα από ένα απόσπασμα του Μάγκα. Ο Μάγκας 

θεωρήθηκε πως θα δυσκόλευε τους μαθητές, καθώς αναφέρεται σε μια ιστορική περίοδο 

που αφενός δεν είχαν διδαχθεί και αφετέρου,θα ήταν δύσκολο να την κατανοήσουν. Έτσι, 

στραφήκαμε σ’ ένα καταλληλότερο για το ηλικιακό τους επίπεδο κείμενο, τον Τρελαντώνη. 

Επιπλέον, θεωρήσαμε ότι το έργο αυτό ταίριαζε περισσότερο στα ενδιαφέροντά τους.  

 Παιδαγωγικοί, επομένως, λόγοι μας οδήγησαν στην επιλογή του Τρελαντώνη. Από 

τη μία προκύπτει το ενδιαφέρον των μαθητών να γνωρίσουν την Πηνελόπη Δέλτα, ως 

συγγραφέα. Η Παιδαγωγική επιστήμη υποστηρίζει ότι η μάθηση είναι αποτελεσματική, 

όταν το αντικείμενο της διδασκαλίας βρίσκεται στη σφαίρα ενδιαφέροντος του μαθητή259. 

Από την άλλη, έχουμε ένα κείμενο που ταιριάζει στο ηλικία και τα ενδιαφέροντα των 

παιδιών. Δε θα μπορούσαμε, λοιπόν, να βρούμε καλύτερο τρόπο να διδάξουμε στους 

μαθητές μας την αγάπη για τη λογοτεχνία, από το να τους διαβάσουμε ένα αναγνωρισμένης 

λογοτεχνικής αξίας κείμενο, που μάλιστα επέλεξαν οι ίδιοι.  

 Ο Τρελαντώνης της Π. Δέλτα γράφτηκε το 1932. Είναι ένα αυτοβιογραφικό 

μυθιστόρημα στο οποίο περιγράφεται το καλοκαίρι του 1881 που η συγγραφέας πέρασε 

μαζί με τα αδέρφια της, Αλεξάνδρα, Αντώνη και Αλέξανδρο, στο σπίτι της θείας 

Μαριέτας260, στην περιοχή Καστέλα του Πειραιά. Στον εαυτό της δίνει το όνομα 

Πουλουδιά, το όνομα της γιαγιά της. Όλες οι αναμνήσεις και ο συναισθηματικός κόσμος της 

παιδικής της ηλικίας ξεδιπλώνονται στο μυθιστόρημα αυτό. Οι σκανταλιές του ζωηρού 

                                                 
258 Οπ.π. 
259 Πυριωτάκης Ι., «Σύντομη εξέλιξη της παιδαγωγικής επιστήμης – η εξέλιξη της διεθνούς παιδαγωγικής 
σκέψης και πράξης» στο Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη, Ελληνικά Γράμματα, 2000, σελ. 75-85 
260 Αδερφή του Εμμ. Μπενάκη, πατέρα της Πηνελόπης Δέλτα.  
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Αντώνη, η καθημερινότητα των τεσσάρων αδερφών και οι μεταξύ τους σχέσεις, οι 

δασκάλες και το σπουδαστήριο, η αυστηρότητα της θείας Μαριέτας και πάνω απ’ όλα οι 

αρχές που φρόντισαν να τους εμφυσήσουν οι γονείς τους, ιστορίες και γεγονότα που 

αναφέρει και στις Πρώτες Ενθυμήσεις μετουσιώνονται σε ένα μυθιστόρημα για παιδιά.  

 Ο Τρελαντώνης ανήκει στα μυθιστορήματα δευτερογενούς γραφής της Δέλτα261. 

Σύμφωνα με την κόρη της, Αντ. Παπαδοπούλου, ο Τρελαντώνης πρέπει να γράφτηκε 

ταυτόχρονο ή αμέσως μετά από τις Πρώτες Ενθυμήσεις.262 Και στα δύο κείμενα 

αναφέρονται κοινά γεγονότα και πτυχές της παιδικής της ηλικίας. Καθώς φαίνεται, όμως, οι 

Πρώτες Ενθυμήσεις έδωσαν υλικό για να γραφεί ο Τρελαντώνης. Σημαντική διαφορά των 

δύο αυτών κειμένων είναι ο τρόπος με τον οποίο η Δέλτα μεταφέρει τις παιδικές της 

«ενθυμήσεις».  

 Στις Πρώτες Ενθυμήσεις η Π. Δέλτα περιγράφει με αμεσότητα και απόλυτη 

ειλικρίνεια τη σκληρότητα που βίωσε κατά τη διάρκεια των παιδικών της χρόνων. Το 

κείμενο είναι έντονα φορτισμένο από την έλλειψη αγάπης και επικοινωνίας που βίωσε από 

την πλευρά των γονιών της, τη σκληρή τιμωρία και τον πόνο της παιδικής της ψυχής. 

Χρησιμοποιεί εκφράσεις αιχμηρές, εκφράσεις που πολλές φορές σοκάρουν τον αναγνώστη, 

ειδικά όταν αναλογιστεί την εποχή στην οποία γράφτηκε το κείμενο αυτό, για να περιγράψει 

τους αυστηρούς γονείς και τη μοναξιά που ένιωθε. Δε διστάζει να μιλήσει για το ξύλο που 

έτρωγε και να εξομολογηθεί το πόσο την ντρόπιαζε και την πλήγωνε. Δε διστάζει, ακόμα, 

να φανερώσει πόσο πληγώθηκε και σημαδεύτηκε για όλη της τη ζωή από την έλλειψη 

τρυφερότητας και αγάπης.  

 Ο Τρελαντώνης, όμως, δεν απευθύνεται στον ενήλικο αναγνώστη, αλλά στα παιδιά. 

Στα παιδιά δεν μπορεί να μιλήσει με τα ίδια σκληρά λόγια. Περιγράφει την αυστηρότητα 

των γονιών και της θείας της, αλλά η αυστηρότητα φαίνεται σχεδόν φυσιολογική, σαν κι 

αυτή που συνήθως επιδεικνύουν οι γονείς στα παιδιά τους. Δεν εκφράζει αρνητικά 

συναισθήματα ούτε για τους γονείς, ούτε για τους θείους της. Βέβαια, οι υπαινιγμοί για τη 

θεία Αργίνη που δε μαλώνει τα παιδιά της, μαρτυρούν τη λαχτάρα της για μια μαμά σαν και 

τη θεία της: «Ο Γιάννης, δε φοβάται τη μαμά του, γιατί ποτέ δεν τον μαλώνει, είπε 

μελαγχολικά η Πουλουδιά!».263 Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν κάνει λόγο για όσα τη 

στενοχωρούσαν, ούτε και για τις σκέψεις της να εξαφανιστεί ή να αρρωστήσει για να 

προκαλέσει την τρυφερότητα της μητέρας της. Εντοπίζουμε, λοιπόν, μια διάθεση 

αυτολογοκρισία264, που πολλοί συγγραφείς επιδεικνύουν όταν πρόκειται να γράψουν για τα 

παιδιά. Άλλωστε, ο στόχος της δεν είναι να δημιουργήσει στα παιδιά αρνητικά 

συναισθήματα μέσα από τα κείμενό της. Ο στόχος της είναι να ψυχαγωγήσει κι έτσι, 

περιορίζεται στο να μεταφέρει στα παιδιά ευχάριστα βιώματα της παιδικής της ηλικίας.  

 Οι αρχές που θέλησε να της εμφυσήσει η οικογένειά της εμφανίζονται στο 

Τρελαντώνη μία μία. Καταρχήν, το ψέμα είναι «το αισχρότερο» και το μαντάτεμα 

«σιχαμένο». Έτσι, ο Αντώνης, ο κεντρικός ήρωας, σιχαίνεται τα ψέματα, αφού τα θεωρεί 
                                                 
261 Βλ. κατάταξη της Ζερβού Α. στο Λογοκρισία και αντιστάσεις στα κείμενα των παιδικών μας χρόνων, σελ. 
115-117 
262 Αυτό επιβεβαιώνεται από στις Πρώτες Ενθυμήσεις, όταν περιγράφει πολύ σύντομα κάποια γεγονότα που 
συνέβησαν στη Καστέλα σαν να είναι γνωστά, Π. Ζάννας, «Πρόλογος» στο Πρώτες Ενθυμήσεις. 
263 Τρελαντώνης, σελ. 29 
264 Ζερβού Α., «Λογοκρισία, Κριτική και Δεοντολογία» στο Λογοκρισία και Αντιστάσεις στα Κείμενα των 
Παιδικών μας χρόνων, 1999, σελ. 31-36 
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προσβολή για τον εαυτό του. Η θέση αυτή, απέναντι στο ψέμα, διατρέχει ολόκληρο το 

βιβλίο. Πάντα προτιμά να «φάει ξύλο», ομολογώντας τις σκανταλιές του, παρά να πει 

ψέματα. Η στάση αυτή του Αντώνη, καθώς και η επιμονή του στην εχεμύθεια τον κάνουν 

να «φτάνει στην ακμή του ηρωισμού και της αυτοθυσίας»265. Έτσι, τ’ αδέρφια του τον 

αντιμετωπίζουν με «σεβασμό»: 
«- Εγώ μαντατούρης δε γίνομαι! 

Όλοι σώπασαν υποταγμένοι. Αυτός ο Αντώνης άξιζε να είναι αρχηγός τους, και ας ήταν η 

Αλεξάνδρα μεγαλύτερή τους»266. 

Η αξιοπρέπεια είναι ακόμα μια αρετή φαίνεται να έχουν αποκτήσει τα παιδιά της 

οικογένειας Μπενάκη, ακόμα και ανάμεσα στις σχέσεις των αδερφών. Η Πουλουδιά 

φοβάται να μην την περιγελάσουν όλοι για τους «βώλους»  που μάζεψε: «Αχ, τι φοβερό να 

την περιγελάσουν όλοι!». Δείγμα αξιοπρέπειας των παιδιών είναι και η απόφαση της 

Πουλουδιάς να χαρίσει στο Μπαρμπα-Γιάννη κανατά τα σκουλαρίκια της κούκλας της, για 

να του πληρώσουν το χρέος για τις κανάτες που έσπασε ο Αντώνης. Μεγάλη αναστάτωση 

προκαλεί, επίσης, στα τέσσερα αδέρφια η αγένεια που έδειξε ο μικρός Αλέξανδρος, όταν 

αποκάλεσε «βρε συ» έναν αξιωματικό του βασιλιά.  

 «Να δίνεις ξύλο όσο θέλεις σε δυνατότερό σου, μα, καημένοι μου, να μη σας δω να 

χτυπάτε ποτέ μικρότερό σας…»267. Σεβασμό στον αδύνατο δίδαξε ο παππούς Μπενάκης στον 

πατέρα της Δέλτα και το ίδιο με τη σειρά του διδάσκει κι αυτός στους γιους του. Έτσι, 

παρόλο που ο Αντώνης γύρισε δαρμένος και βρώμικος στο σπίτι, ύστερα από πετροπόλεμο,  

επιβραβεύεται από τον πατέρα γιατί πήρε το μέρος των αδύνατων268.  

  Σεβασμό στους μουσαφίρηδες διδάσκει ο θείος, όταν διαπιστώνει ότι ο Αντώνης 

προσέβαλε τη θρησκεία της Αλίς, μιας Εβραία γειτονοπούλας, συνομήλικης των παιδιών 

και ιδιαίτερα μέσα στο σπίτι τους: 
«Έκανες, ξέρεις, Αντώνη, μιαν άσχημη πράξη, όταν μες στο σπίτι σου πρόσβαλες 

μουσαφίρη! Κι έκανες μιαν ακόμα πιο κακή πράξη, όταν πείραξες το μουσαφίρη αυτόν 

στην θρησκεία του, δηλαδή σε ό,τι έχει πιο ιερό!»269 

Όπως φαίνεται μέσα από το κείμενο, την εποχή εκείνη η κοινωνία αντιμετωπίζει με 

προκατάληψη τους Εβραίους. Βλέπουμε, όμως, ότι η οικογένεια της Δέλτα σέβεται τη 

θρησκεία και την αξιοπρέπεια του άλλου, κι αυτό προσπαθεί να περάσει και η ίδια στους 

αναγνώστες της.  

 Ένα άλλο θέμα που θίγει στο μυθιστόρημα αυτό η Π. Δέλτα είναι οι σχέσεις με τα 

αδέρφια της. Θαυμάζει τον Αντώνη, νιώθει προστατευτικά και τρυφερά απέναντι στο 

Αλέξανδρο, εκτιμά και αγαπά την Αλεξάνδρα. Η μεγάλη της όμως αδυναμία φαίνεται να 

είναι ο Αντώνης. Όλα αυτά τα ομολογεί μόνο στους αναγνώστες μέσα από τη ασφάλεια που 

παρέχει ο παντογνώστη αφηγητή,270 ο οποίος μπορεί να μιλήσει για τις σκέψεις και τα 

συναισθήματα των χαρακτήρων της ιστορίας. Δεν το ομολογεί, όμως, ποτέ στα αδέρφια της. 

Άλλωστε το έχει μάθει καλά: δεν εκφράζουμε τους καημούς και τα συναισθήματά τους σε 

                                                 
265 Τρελαντώνης, σελ. 31 
266 Τρελαντώνης, σελ. 31 
267 Πρώτες ενθυμήσεις, σελ. 112 
268 Τρελαντώνης, σελ 239 
269 Τρελαντώνης, στο κεφάλαιο «Στραβοτιμονιές». 
270 Genette Gerarde, Σχήματα ΙΙΙ,Πατάκης, 2007 
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άλλους, ούτε καν στ’ αδέρφια μας271. Κάποιες φορές αφήνει να εννοηθούν τα συναισθήματά 

μεταξύ του Αντώνη και της Πουλουδιάς, όμως η κουβέντα αλλάζει γιατί ο Αντώνης δεν τα 

αγαπά αυτά:  
« -…που ήθελα να σου φέρω έναν κάβουρα… 

- Αλήθεια, Αντώνη; Διέκοψε βουρκωμένη από τη συγκίνηση η Πουλουδιά. 

- Ε, και τι, μεγάλο πράμα! Έκανε ο Αντώνης. Νομίζεις πως δεν ξέρω γιατί δεν πήγες εσύ 

στην Κηφισιά;  

Μα η κουβέντα γύριζε στην αισθηματολογία. Και ο Αντώνης δεν αγαπούσε τις 

αισθηματολογίες, ούτε τις στεναχώριες, ούτε τις τύψεις και τις λύπες»272. 

 Στην Αλληλογραφία της Π. Δέλτα διαβάζουμε την κριτική του Κωστή Παλαμά για 

τον Τρελαντώνη. Το γεγονός ότι όλο το βιβλίο διατρέχεται από αξίες και ιδανικά είναι ένα 

σημείο στο οποίο στέκεται ιδιαίτερα ο ποιητής. Έτσι, σε επιστολή του στην Π. Δέλτα για 

τον Τρελαντωνη αναφέρει: 
«Δεν μπορεί να ζη ή παιδάκι από τα σπίτια του Τσίλερ ή αυτοκράτορας από το Βυζάντιο, 

χωρίς Μεγάλη Ιδέα. Ποιά είναι στον Τρελαντώνη; Είναι που μισεί και που δε λέει ποτέ το 

ψέμα. Με αυτό το φρόνημα αρχίζει και τελειώνει το βιβλίο»273 

Κάτι τέτοιο ήταν αναμενόμενο αφού «έτσι έπρεπε να είναι ο Τρελαντώνης ο ήρωας της 

κυρίας Δέλτα».  Διαπιστώνει επίσης, πως το έργο αυτό δεν είναι μόνο για παιδιά: «ήταν κάτι 

άλλο παρά για παιδιά μονάχα», περιλαμβάνοντας και τον ενήλικο αναγνώστη στο 

αναγνωστικό κοινό του βιβλίου. Θαυμάζει την εικονογράφηση και επαινεί την Π. Δέλτα για 

τη χρήση της γλώσσας. Αναφέρει ότι τον συγκίνησαν οι ήρωες, με τους οποίους ένιωσε 

οικείος και ανησύχησε «μήπως πάθουν τίποτα».  

 Σήμερα, πολλοί χαρακτηρίζουν έντονα διδακτικό το έργο της Δέλτα κι αυτό σίγουρα 

είναι αλήθεια. Αξίες, όμως, όπως η φιλαλήθεια, ο σεβασμός στη θρησκεία του άλλου, ο 

σεβασμός απέναντι στον «μουσαφίρη», η μόρφωση είναι έννοιες διαχρονικές, που θα 

μπορούσαν και τα σημερινά παιδιά να διδαχθούν μέσα από το έργο της. 

 Δε θα λέγαμε, βέβαια, πως ισχύει το ίδιο και για τη θέση του άνδρα και της γυναίκας 

και τις σχέσεις των δύο φίλων, όπως αυτές διαγράφονται μέσα στον Τρελαντώνη. Τα 

αδέλφια σέβονται τη γνώμη του Αντώνη, ως τον μεγαλύτερο αγόρι της οικογένειας και οι 

μεταξύ τους σχέσεις καθορίζονται από αυτή την αρχή. Η Πουλουδιά στενοχωριέται όταν 

ντροπιάζει με τη συμπεριφορά της τον αδερφό της. Ο ξάδελφος Γιάννης δέρνει εκείνον που 

χαιρετά στο δρόμο τις ξαδέλφες του, αφού είναι «πρόστυχο» να χαιρετά κάποιος κοπέλες 

που δεν γνωρίζει274. Τα κορίτσια είναι υποχρεωμένα να συμμετέχουν στις δουλειές του 

σπιτιού, ενώ δεν ισχύει το ίδιο για τα αγόρια. Εκείνα αντιμετωπίζουν υποτιμητικά τις 

δουλειές αυτές, αφού δεν είναι για άντρες: «Μα ο Αντώνης ακατάδεχτα κοίταζε τις 

προετοιμασίες των κοριτσιών, τις ποδιές που ζώνουνταν, τα μανίκια που σήκωναν και τύλιγαν 

ως τον αγκώνα….»275 Ο καημένος ο Αλέξανδρος, αν και λαχταρά τόσο πολύ να αναμειχθεί 

με τα βύσσινα, δεν μπορεί «ν’ αρνηθεί την πρόσκληση του Αντώνη, που του έκανε την τιμή να 

του φερθεί σαν αγόρι»276.  

                                                 
271 Πρώτες ενθυμήσεις 
272 Τρελαντώνης, σελ. 186 
273 Αλληλογραφία από επιστολή το Κ. Παλαμά, σελ 56-57 
274 Τρελαντώνης, σελ. 214 
275 Τρελαντώνης, σελ. 67 
276 Τρελαντώνης, σελ. 68 
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 Ακόμα, αν και δεν συγκαταλέγεται στα ιστορικά μυθιστορήματα, ο θαυμασμός για 

το ελληνικό στοιχείο δε λείπει ούτε από αυτό το κείμενο, όπως και από κανένα κείμενο της 

Δέλτα:  
«Μια βάρκα ιδιαιτέρως του άρεσε. Ήταν κάτασπρη, με μια γαλάζια γραμμή κοντά στην 

κουπαστή. 

- Σαν τη σημαία μας! σκέφτηκε υπερήφανα»277. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, πολλοί κατηγόρησαν το έργο της Δέλτα ως ακραία 

εθνικιστικό, αναχρονιστικό και ξεπερασμένο278. Αν το έργο αυτό γραφόταν στη δική μας 

σύγχρονη εποχή, σίγουρα θα συναντούσε πολλές τέτοιες αντιδράσεις. Εμείς, όμως, θα 

λέγαμε σήμερα πως το κείμενο απλά αντικατοπτρίζει τις αξίες, τα ήθη και έθιμα, τις 

συνήθειες και τα ιστορικοκοινωνικά φαινόμενα της εποχής του. Την εποχή της Δέλτα, η 

γυναίκα είναι υποταγμένη στο σύζυγο ή τον πατέρα της. Η αλληλογραφία της ίδιας 

ελέγχεται από το σύζυγό της, πριν φτάσει στα χέρια της. Δεν πρέπει, ακόμα, να ξεχνούμε 

πως την περίοδο που γράφει η Δέλτα το ελληνικό έθνος προσπαθεί να ανασυσταθεί και να 

βρει την ταυτότητά του, ενώ οι αναμνήσεις από τους πρόσφατους Βαλκανικούς πολέμους 

και το Μακεδονικό αγώνα είναι ακόμη πρόσφατες. Το έργο της, επομένως, αντανακλά το 

κλίμα του καιρού του και είναι ανάλογο των παιδικών ευρωπαϊκών βιβλίων της εποχής και 

ως τέτοιο θα πρέπει να το κρίνουμε σήμερα279.   

Έτσι, παρ’ όλες τις αντιρρήσεις, το έργο της Πηνελόπης Δέλτα, στις μέρες μας πια, 

θεωρείται κλασικό. Σ’ αυτό το σημείο, ο ρόλος της συνανάγνωσης είναι καθοριστικός, 

σχολικής ή μη. Ο δάσκαλος ή ο γονέας που θα ξανα-διαβάσει τον Τρελαντώνη μαζί με το 

παιδί ή τα παιδιά του θα έχει την ευκαιρία να διασαφηνίσει όλες αυτές τις απόψεις που 

ανήκουν σε μια άλλη εποχή. Ο ενήλικος συναναγνώστης μπορεί να βοηθήσει το παιδί να 

συνειδητοποιήσει τις αλλαγές στα κοινωνικά πρότυπα και στον τρόπο ζωής των ανθρώπων. 

Οι δικοί μου μαθητές προχώρησαν μόνοι τους στα συμπεράσματα αυτά, αντιδρώντας 

έντονα στην επικριτική, προς τα κορίτσια, στάση του Αντώνη. Τα περισσότερα αγόρια 

ανέφεραν, χωρίς ίχνος ενδοιασμού, ότι καταπιάνονται με τις δουλειές του σπιτιού, 

προκειμένου να βοηθήσουν τη μητέρα τους που εργάζεται. Πολλά από τα κορίτσια 

ανέφεραν, επίσης, πως οι πατεράδες τους συμμετέχουν στις δουλειές του σπιτιού και ειδικά 

στο μαγείρεμα.  

 Τα κείμενα της Πηνελόπης Δέλτα θα μπορούσαμε να τα αντιμετωπίσουμε σήμερα 

σαν μια πολιτιστική κληρονομιά που φέρνουν στο σύγχρονο παρόν το άρωμα μια άλλης 

εποχής. Για τα παιδιά που κατοικούν στην Κηφισιά και το Φαλήρο, ο Τρελαντώνης θα 

μπορούσε, ακόμα, να λειτουργήσει ως τοπογραφικό μυθιστόρημα, που θα τους έδινε τη 

ευκαιρία να ξεναγηθούν στην Κηφισιά εκείνης της εποχής.  

Ένας δεύτερος λόγος, λοιπόν, για την επιλογή του συγκεκριμένου έργου προκύπτει, 

από το ενδιαφέρον να ερευνήσουμε πώς ένα κλασικό και ίσως σημαντικό σε μια άλλη εποχή 

έργο, όπως το έργο της Πηνελόπης Δέλτα, μπορεί να θεωρηθεί επίκαιρο και να αξιοποιηθεί 

στο σημερινό σχολείο. Σύμφωνα με τη M. Styles, αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει 

είναι το πώς να κάνουμε το κείμενο αυτό ενδιαφέρον για τα παιδιά και όχι το γεγονός ότι 

τους διδάσκουμε ένα κλασικό κείμενο. Ο δάσκαλος δεν θα πρέπει να αρκείται στο να 

                                                 
277 Τρελαντώνης, σελ. 144 
278 Βασταρδή, Διαβάζω, 1992 
279 Ζερβού Α., 1999 
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παρουσιάζει κάποια λογοτεχνικά κείμενα στους μαθητές του ως «καλά» ή «κλασικά». Θα 

πρέπει να βρίσκει έναν τρόπο, ώστε τα κείμενα αυτά να «ζωντανεύουν» μέσα στη σχολική 

τάξη και να γίνονται ενδιαφέροντα για τους μαθητές280. 

Τα κείμενα της Πηνελόπης Δέλτα χαρακτηρίζονται ως κείμενα «γέφυρες»,281 καθώς 

αποτελούν ταυτόχρονα ανάγνωσμα των μαθητών και των δασκάλων, των παιδιών και των 

γονιών ή των παππούδων τους. Μια τέτοια ανάγνωσή, αναπόφευκτα, οδηγεί σε διάλογο τις 

διαφορετικές αυτές γενιές και ανοίγει «γέφυρες» επικοινωνίας μεταξύ τους. Μια μαθήτριά 

μου ενθουσιάστηκε, όταν διαπίστωσε πως ο Τρελαντώνης κατείχε μια θέση στη βιβλιοθήκη 

της γιαγιάς της. Θα βρουν, λοιπόν, οι μαθητές κοινό κώδικα επικοινωνίας με ένα κλασικό 

έργο για παιδιά; Το κλασικό αυτό έργο θα διεγείρει το ενδιαφέρον των παιδιών για την 

ανάγνωση και τη λογοτεχνία; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
280 Styles Morag,1994 
281 Βλέπε όρο bridge 
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Μέρος 1ο 

 

Ανα- δημιουργώντας ιστορίες και παραγωγή 

γραπτού λόγου 
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Κεφάλαιο 2 
 

Επαν - αφήγηση της ιστορίας μέσω της αλλαγής εστίασης 

Από τη θεωρία στην πράξη 

 

Α.  Η θεωρία  
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε κείμενα, γραπτές εργασίες των μαθητών που 

έχουν ως αφετηρία τον Τρελαντώνη. Στα κείμενά τους, οι μαθητές επαν-αφηγούνται τις 

ιστορίες του Τρελαντώνη αλλάζοντας την εστίαση της αφήγησης. Μελετώντας τις εργασίες 

των μαθητών μπορούμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές αλληλεπιδρούν με το 

κείμενο και το προσλαμβάνουν.  

 Τα εργαλεία για τη μελέτη των εργασιών των παιδιών θα τα αναζητήσουμε στη 

θεωρία της λογοτεχνίας. Πριν, λοιπόν, αρχίσουμε να ασχολούμαστε με τις εργασίες των 

μαθητών θα παρουσιάσουμε με συντομία τα βασικά σημεία της θεωρίας της αφήγησης, η 

οποία μας έδωσε τα εργαλεία τις ιδέες και τα εφόδια για να σχεδιάσουμε αυτή τη διδακτική 

δραστηριότητα. Τα αφηγηματολογικά σχήματα που θα παρουσιαστούν παρακάτω, θα 

εικονογραφηθούν, όσο αυτό είναι δυνατόν, με παραδείγματα από τα τρία λογοτεχνικά 

κείμενα για παιδιά που θα μας απασχολήσουν στην εργασίας ετούτη, το Μάγκας και τον 

Τρελαντώνης της Πηνελόπης Δέλτα και τη Ματίλντα του Roald Dahl. Στη συνέχεια του 

κεφαλαίου αυτού, θα ασχοληθούμε με τις θεωρίες της πρόσληψης και της αναγνωστικής 

ανταπόκρισης, οι οποίες μας βοήθησαν να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο 

εργάστηκαν οι μαθητές.  

 

2.1.1 Η τέχνη της αφήγησης  
 

Τις βάσεις για την αφηγηματολογία έθεσε πρώτος ο Πλάτωνας στο τρίτο βιβλίο της 

Πολιτείας. Εκεί διαχωρίζει τους όρους μίμηση και διήγηση. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, κατά 

τη μίμηση ο ποιητής μεταφέρει ακριβώς τα λόγια κάποιου άλλου, χρησιμοποιεί, δηλαδή, τον 

ευθύ λόγο. Αντίθετα, ο όρος διήγηση αναφέρεται στην περίπτωση εκείνη που ο ποιητής 

είναι ο μόνος που αφηγείται την ιστορία. Η ιστορία, δηλαδή, μεταφέρεται στον αναγνώστη 

σε πλάγιο λόγο, μέσω της αφήγησης κάποιου άλλου. Συστηματικά, η αφηγηματολογία 

αναπτύσσεται στα τέλη του 19ου αιώνα282.  

                                                 
282

 G. Genette, Τα όρια της διήγησης, μεφρ: Θεοδωροπούλου Έ., Καρδαμίτσα, 1987 και Τζιόβας Δ., Το 
παλίμψηστο της ελληνικής αφήγησης, Οδυσσέας, Αθήνα, 1993, σελ. 20 
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Η αφηγηματολογία έχει ως αντικείμενο της την αφήγηση και ενδιαφέρεται για  

κάποια γενικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται σε όλα σχεδόν τα αφηγηματικά 

κείμενα283. Σημαντική στην αφηγηματολογία ήταν η συμβολή του Γάλλου θεωρητικού 

Gerard Genette, αφού βασισμένος στη στρουκτουραλιστική θεωρία284 προσπάθησε ν’ 

αναλύσει πολλές πλευρές της αφήγησης285. Πριν το Genette, άλλοι στρουκτουραλιστές, 

όπως ο Propp, o Todorov, ο Greimas και ο Barthes πρότειναν διάφορα αφηγηματικά 

σχήματα, που όμως αυτά κάλυπταν μερικές μόνο από τις πλευρές της αφήγησης. Παρακάτω 

θα παρουσιαστεί μια σύντομη περιγραφή της αφηγηματικής θεωρίας του Genette και του 

μεταγενέστερού του Franz Stanzel.  

 Ο Genette δίνει στον όρο αφήγηση τρείς διαφορετικές έννοιες. Η πρώτη έννοια 

αναφέρεται στη διήγηση, «το αφηγηματικό εκφώνημα», προφορικό ή γραπτό που 

περιγράφει ένα συμβάν ή μια σειρά συμβάντων. Η δεύτερη έννοια (λιγότερο διαδεδομένη) 

αναφέρεται στη διαδοχή των γεγονότων, πραγματικών ή πλαστών, που αποτελούν το 

αντικείμενο του αφηγηματικού λόγου. Η τρίτη δηλώνει την ίδια την αφηγηματική πράξη 

(κάποιος εξιστορεί κάτι)286. Ο Genette τονίζει ότι οι τρεις αυτές έννοιες αλληλοεξαρτώνται. 

Χωρίς την αφηγηματική πράξη δεν μπορεί να υπάρξει αφηγηματικό εκφώνημα και κατ’ 

επέκταση, δεν μπορεί να υπάρξει αφηγηματικό περιεχόμενο. Ο Πλάτωνας είχε συλλάβει τη 

λεπτομέρεια αυτή, δε συνέβη, όμως, το ίδιο και με άλλους μελετητές της αφηγηματικής 

τέχνης287.  

 Για να διακρίνει τις διαφορετικές έννοιες της αφήγησης και να αποφύγει τη 

σύγχυση, ο Genette δίνει στις έννοιες αυτές διαφορετικές ονομασίες. Με τον όρο, λοιπόν, 

ιστορία εννοεί το αφηγηματικό περιεχόμενο, δηλαδή, τα γεγονότα και τη σειρά με την οποία 

συνέβησαν στην πραγματικότητα. Ο όρος αφήγημα περιγράφει το επιφώνημα, το λόγο ή το 

αφηγηματικό κείμενο (την πλοκή της ιστορίας). Τέλος, με τον όρο αφηγηματική πράξη  

εννοεί τη διαδικασία του αφηγείσθαι. Έτσι, ο Genette αναφέρει ότι θα μελετήσει το 

αφήγημα (τον αφηγηματικό λόγο) σε σχέση με την ιστορία αλλά και την αφηγηματική 

πράξη και ορίζει ότι θα εξετάσει ένα αφηγηματικό κείμενο κάτω από το πρίσμα του χρόνου, 

της έγκλισης και της φωνής.  

Ο χρόνος περιγράφει τη σχέση ανάμεσα στο χρόνο της αφήγησης και το χρόνο της 

ιστορίας. Η έγκλιση περιγράφει τους τρόπους αφηγηματικής αναπαράστασης του θέματος 

και η φωνή σχετίζεται με την αφηγηματική πράξη, τον αφηγητή και το ακροατήριο288.  

Ως προς το χρόνο, ο Genette προτείνει τρεις κατηγορίες χρονικών σχέσεων, την 

τάξη, τη διάρκεια και τη συχνότητα.  

Η τάξη περιγράφει τη σχέση ανάμεσα στην σειρά των γεγονότων της διήγησης και 

τη σειρά με την οποία τα γεγονότα αυτά παρουσιάζονται στον αναγνώστη μέσω της 

                                                 
283

 Τζιόβας Δ., Μετά την αισθητική, «Γνώση», Αθήνα, 1987  
284 Η στρουκτουραλιστική θεωρία δίνει βάση στις δομές των πολιτιστικών φαινομένων και όχι στην ερμηνεία 
τους, Τζιόβας, 1987, σελ. 41 
285 Τζιόβας, 1987 
286 Gerard Genette, Σχήματα ΙΙΙ, μεφρ: Λυκούδης Μπάμπης, επιμ: Καψωμένος Ερατοσθένης, Πατάκης 2007. 
Τα Σχήματα ΙΙΙ εκδόθηκαν στη Γαλλία το 1972. Μια συντομότερη μεταφορά της τυπολογίας του Genette στην 
ελληνική γλώσσα, πριν τη μετάφρασή του στα ελληνικά, έκανε το 1997 η Άννα Τζούμα στο Εισαγωγή στην 
αφηγηματολογία – Θεωρία και εφαρμογή της αφηγηματικής τυπολογίας του G. Genette.  
287 Gerard Genette, Σχήματα ΙΙΙ, «Εισαγωγή», σελ. 85-92 
288 Οπ.π. 
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αφήγησης289. Οι δυνατές περιπτώσεις είναι δύο. Στην πρώτη περίπτωση, η σειρά των 

γεγονότων της ιστορία διατηρείται κατά την αφήγησή τους στον αναγνώστη. Αυτό 

συμβαίνει κυρίως στην κλασική αφήγηση, όπως για παράδειγμα στον Τρελαντώνη της Π. 

Δέλτα, παρόλο που το σχήμα αυτό καταστρατηγείται μερικές φορές κατά τη διάρκεια της 

αφήγησης. Η δεύτερη δυνατή περίπτωση είναι να μη συμβαδίζει η τάξη της ιστορίας με 

αυτή της αφήγησης, της «πρώτης αφήγησης», όπως ορίζει ο Genette. Η ασυμφωνία αυτή 

ονομάστηκε από το Genette αναχρονία.  

Η αναχρονία μπορεί να έχει τη μορφή της πρόληψης ή της ανάληψης. Η πρόληψη 

δηλώνει την εκ των προτέρων αναφορά ή εξιστόρηση ενός μελλοντικού συμβάντος, με τη 

μορφή προφητείας, για παράδειγμα. Η ανάληψη δηλώνει της εκ των υστέρων αφήγηση 

συμβάντων που συνέβησαν πριν από το γεγονός στο οποίο βρίσκεται εκείνη τη στιγμή η 

αφήγηση. Οι αναλήψεις και οι προλήψεις διακρίνονται ως προς την εμβέλεια και το εύρος 

τους. Με τον όρο εμβέλεια περιγράφεται η απόσταση ανάμεσα στην ιστορία (το παρόν 

σημείο) και την αναχρονία, και με τον όρο εύρος περιγράφεται το χρονικό διάστημα που 

καλύπτει η αναχρονία290. 

Ως προς την εμβέλεια, οι αναλήψεις διακρίνονται, σε εσωτερικές, αν παραπέμπουν 

σε γεγονότα που συνέβησαν κατά το διάστημα που καλύπτει η πρώτη αφήγηση ή 

εξωτερικές, αν αναφέρονται σε γεγονότα που είναι έξω από αυτή. Η διάκριση αυτή 

θεωρείται σημαντική, καθώς η εξωτερικές αναχρονίες δεν κινδυνεύουν να επηρεάσουν την 

πρωταρχική αφήγηση, απλά στοχεύουν στο να διαφωτίσουν τα γεγονότα. Αντίθετα, οι 

εσωτερικές αναχρονίες παρουσιάζουν τον κίνδυνο πλεονασμού, αφού το χρονικό τους πεδίο 

εντάσσεται στην πρωταρχική αφήγηση. Εξωτερική αναχρονία αποτελεί η αφήγηση του 

Χρήστου στο Μάγκα291. Ο Χρήστος αφηγείται στα παιδιά της οικογένειας Βασιωτάκη, πώς 

ο σκύλος που είχε στα φοιτητικά του χρόνια τον έσωσε, όταν ταξιδεύοντας στις Άλπεις, 

στραμπούλιξε το πόδι του. Η αφήγηση αυτή βρίσκεται έξω από τα γεγονότα της ιστορίας 

και δεν επηρεάζει τα γεγονότα της πρωταρχικής αφήγησης. Εσωτερική αναχρονία θα 

χαρακτηρίζαμε το περιστατικό, στο οποίο ο μικρός αδερφός του Τρελαντώνη, Αλέξανδρος, 

αποκάλεσε «βρε συ»292 έναν αξιωματικό του βασιλιά. Ο αφηγητής, αρχικά, παρουσιάζει τα 

τέσσερα αδέρφια να κάθονται κακόκεφα στην αυλή, και στη συνέχεια αφηγείται το 

περιστατικό που συνέβη, νωρίτερα, το απόγευμα εκείνης της ημέρας και ντρόπιασε την 

οικογένεια.  

Ο Genette σημειώνει, επίσης, ότι δεν αναφέρεται στις ετεροδιηγητικές αναχρονίες, 

τις αναχρονίες, δηλαδή εκείνες, που αναφέρονται σε μια γραμμή της ιστορίας και επομένως, 

σε ένα διηγηματικό περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό της πρωταρχικής αφήγησης. Για 

παράδειγμα, ετεροδιηγητικές αναχρονίες έχουμε όταν ο αφηγητής εισάγει ένα νέο πρόσωπο 

στην ιστορία και θέλει να πληροφορήσει τον αναγνώστη σχετικά με το ιστορικό του ή όταν 

εμφανίζεται ένα πρόσωπο από το παρελθόν και ο αφηγητής θέλει να πληροφορήσει τον 

αναγνώστη για το παρελθόν του. Ετεροδιηγητικές αναχρονίες, για παράδειγμα, έχουμε όταν 

ο αναγνώστης του Μάγκα πληροφορείται για το ποιος είναι ο Περικλής από τις αφηγήσεις 

της κυρίας Βασιωτάκη και της Γιαγιάς: 

                                                 
289 Gerard Genette, «Τάξη», Σχήματα ΙΙΙ, σελ. 93-94  
290 Gerard Genette, «Τάξη», Σχήματα ΙΙΙ, σελ. 94-142 
291 Μάγκας, σελ. 171-173 
292 Τρελαντώνης, σελ. 17-20 
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 «- Ναι, το καημένο. Δε γνώρισε, βλέπεις, γονείς, είπε η κυρά μου, και ο παππούς 

του ήταν όλη του η οικογένεια. Έπειτα δεν ήταν κοινός γέρος, ο καπετάν- Μανόλης, 

και το παρελθόν του φανάτιζε ένα παιδί σαν που είναι ο Περικλής… 

- Γιαγιά, ποιος είναι ο Περικλής που θα έλθει, ρώτησε ο Λουκάς που πήγαινε πλάγι της.  

- Ο Περικλής είναι μακρινός σας εξάδελφος, δισέγγονος του μεγάλου θείου σου, του καπετάν-

Μανόλη, αποκρίθηκε η Γιαγιά»293. 

Στις  εσωτερικές ομοδιηγητικές αναχρονίες, οι οποίες αναφέρονται στην ίδια γραμμή 

δράσης της πρωταρχικής αφήγηση, ο κίνδυνος σύγχυσης και πλεονασμού είναι προφανής 

και αναπόφευκτος. Ο Genette διακρίνει τις εσωτερικές ομοδιηγητικές αναχρονίες σε δύο 

κατηγορίες, τις συμπληρωματικές και τις επαναληπτικές. Οι συμπληρωματικές αναλήψεις ή 

«παραπομπές» περιλαμβάνουν αναδρομικά μέρη του κειμένου, που έρχονται να 

συμπληρώσουν εκ των υστέρων προγενέστερα κενά (ελλείψεις ή παραλείψεις). Μια τέτοιου 

τύπου εσωτερική ομοδιηγητική αναχρονία είναι η αφήγηση για το πώς ο Αντώνης έσπασε 

όλα τα κανάτια του Μπαρμπα – Γιάννη κανατά. Ο Αντώνης και η Πουλουδιά βρίσκονται 

ήδη τιμωρημένοι στο δωμάτιό τους και αρχίζουν να συζητούν, αποκαλύπτοντας το 

περιστατικό στον αναγνώστη:  

«Φταίω εγώ τώρα; Έλεγε λίγο αργότερα ο Αντώνης, καθισμένος στο σπουδαστήριο 

με την Πουλουδιά, που είχε πρισμένα τα μάτια από τα πολλά κλάματα. Είχαμε πει 

να μην κουνήσουμε πια από δω, ώσπου να γυρίσει η θεία… Γιατί το ξέρω πως ο 

διάβολος έχει πολλά ποδάρια. Καθόμασταν όμορφα και καλά στο ντόμινο, ήταν 

ανάγκη να μας πάγει στα λουτρά η Αφροδίτη; Και ύστερα να καθήσομε στην άμμο 

και να πιάσει τόση κουβέντα με τις γειτόνισσες και πού να τύχει και ο 

Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς!... 

- Τι ήθελες να τ’ αγγίξεις! κλαψούρισε η Πουλουδιά.  

-  Ήθελα να δω πως στέκουνταν. Πού να ξέρω εγώ πως το σκοινί ήταν περασμένο 

μονάχα μες στα χερούλια κάθε στάμνας και πως, σα λύσεις μια, πέφτουν όλες! 

Ήταν κουταμάρα του Μπαρμπαγιάννη!»294 

 Οι επαναληπτικές αναλήψεις ή «υπομνήσεις» λαμβάνουν μικρού κειμενικού εύρους 

διστάσεις και αποτελούν υπαινιγμούς της αφήγησης για το ίδιο της το παρελθόν. Οι 

πλεονασμοί είναι αναπόφευκτοι σε τέτοιου είδους αναλήψεις. Η πρόταση: «Την επόμενη 

εβδομάδα, μετά από το επεισόδιο με τη σούπερ-κόλλα, στο σπίτι των Γουόρμγουντ επικράτησε 

σχετική ηρεμία»295, που συναντάμε στη Ματίλντα, αποτελεί μια ομοδιηγητική επαναληπτική 

ανάληψη, αφού αναφέρεται σε ένα γεγονός της ιστορίας της αφήγηση (αυτό με τη σούπερ-

κόλλα), το οποίο ήδη έχει περιγραφεί διεξοδικά στο προηγούμενο κεφάλαιο.  

Ως προς το εύρος, οι αναλήψεις χωρίζονται σε πλήρεις και μερικές. Οι πλήρεις 

αναλήψεις ξεκινούν από το παρελθόν και συναντούν το παρόν της πρωταρχικής αφήγησης, 

χωρίς να διαλύουν τη συνοχή της ιστορίας σε δύο τμήματα. Ο πρώτος αυτός τύπος 

αναλήψεων σχετίζεται με την πρακτική της in media res αφήγησης και στόχο έχει να 

καλύψει τα προηγούμενα της πρωταρχικής αφήγηση. Το παράδειγμα με τα κανάτια του 

Μπαρμπα-Γιάννη Κανατά από τον Τρελαντώνη είναι ταυτόχρονα και μια πλήρης ανάληψη, 

καθώς η αφήγηση για το πώς έσπασαν τα κανάτια έρχεται να συναντήσει την πρωταρχική 
                                                 
293 Μάγκας, σελ. 99 
294 Τρελαντώνης, σελ. 175-176 
295 Ματίλντα, σελ. 47 
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αφήγηση. Ο Αντώνης και η Πουλουδιά, αφού αναφέρουν το περιστατικό και ενώ 

βρίσκονται ακόμα στον ίδιο χώρο, συνεχίζουν τη συζήτησή τους σχετικά με το περιστατικό, 

ενώνοντάς την με το παρόν της αφήγησης: 

«- Και περιμένει απέξω να ’ρθει ο θείος, να του πληρώσει, λέει, τη ζημιά! 

Τα δυο αδέρφια έμεινα  συλλογισμένα. Και ρώτησε ο Αντώνης: 

-Σαν πόσες δραχμές λες να ζητήσει του θείου; Τέσσερεις; Πέντε; 

Η Πουλουδιά ξανάρχισε τα κλάματα. 

- Πολλές! Είπε. Η Αφροδίτη λέγει πως θα θέλει πολλές δραχμές. Αχ! Να είχα 

κουμπαρά, σαν την Αλίς!»296 

 Πλήρη ανάληψη έχουμε και στη Ματίλντα, όταν η μις Χόνεϊ ξεκινά να αφηγείται στη μικρή 

πρωταγωνίστρια το παρελθόν της, για να φτάσει στο παρόν και να της εξηγήσει το λόγο που 

ζει τόσο φτωχικά. Το παρελθόν της μις Χόνεϊ συναντά το παρόν της αφήγησης, και είναι το 

σημείο από το οποίο η Ματίλντα αποφασίζει να αναλάβει δράση για να δικαιώσει τη 

δασκάλα της297.  

Οι μερικές αναλήψεις είναι ανάδρομες αφηγήσεις του παρελθόντος, που αφορούν 

μεμονωμένα περιστατικά και δεν συναντούν το χρόνο της πρωταρχικής αφήγησης. Στόχος 

τους είναι να πληροφορήσουν τον αναγνώστη για συγκεκριμένα γεγονότα. Έτσι, η 

Ματίλντα πληροφορεί τη μις Χόνεϊ για το προχθεσινό «κατόρθωμα» της δεσποινίς 

Τράντσμπουλ: «Δεν είναι ν’ απορεί κανείς, που είσαστε τόσο τρομοκρατημένη! Προχθές την 

είδαμε να αρπάζει ένα κοριτσάκι από τις κοτσίδες και να το πετάει πάνω από το φράχτη της 

αυλής του σχολείο!»298. Η αφήγηση αυτή αναφέρεται σε ένα μεμονωμένο περιστατικό του 

παρελθόντος, δεν συναντά τα γεγονότα της πρωταρχικής αφήγησης και έχει ως στόχο να 

δικαιολογήσει στον αναγνώστη τα συναισθήματα της μις Χόνεϊ.  

Οι προλήψεις διακρίνονται, όπως και οι αναλήψεις σε εξωτερικές, αν η ιστορία τους 

δεν αναμειγνύεται με αυτή της πρωταρχικής αφήγησης και εσωτερικές, αν το χρονικό τους 

πεδίο εντάσσεται σ’ εκείνο της πρωταρχικής αφήγησης. Οι εσωτερικές προλήψεις 

χωρίζονται στις εσωτερικές ετεροδιηγητικές, όταν το πρόσωπο ή η κατάσταση στην οποία 

αναφέρονται βρίσκεται έξω από την πρωταρχική ιστορία και σε εσωτερικές ομοδιηγητικές, 

όταν αναφέρονται στην ίδια γραμμή δράσης με την πρωταρχική αφήγηση. Ανάλογο κίνδυνο 

πλεονασμού με τις αναλήψεις, συναντάμε και στις προλήψεις. Ο Genette παραμελεί τις 

ετεροδιηγητικές προλήψεις, στις οποίες ένας τέτοιος κίνδυνος είναι μηδαμινός και 

διαχωρίζει περεταίρω τις εσωτερικές ομοδιηγητικές προλήψεις σε συμπληρωματικές και 

επαναληπτικές. Οι συμπληρωματικές προλήψεις συμπληρώνουν εκ των πρότερων 

μελλοντικά χάσματα της αφήγησης, ενώ οι επαναληπτικές επαναλαμβάνουν τμήματα της 

αφήγησης που πρόκειται να ακολουθήσουν. Οι εσωτερικές ομοδιηγητικές επαναλήψεις 

μπορούν να πάρουν είτε τη μορφή της αναγγελίας, την αναφορά, δηλαδή, σ’ ένα γεγονός, το 

οποίο ο αφηγητής πρόκειται να αφηγηθεί στο μέλλον, είτε τη μορφή εναύσματος, με 

υπαινιγμούς γεγονότων της αφήγηση που παίρνουν αξία αναδρομικά.  

Ως προς το εύρος, οι προλήψεις, διακρίνονται όπως και οι αναλήψεις, σε μερικές και 

πλήρεις.  

                                                 
296 Τρελαντώνης, σελ. 176-177 
297 Ματίλντα, σελ. 213-226 
298 Ματίλντα, σελ. 227 
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Ο όρος διάρκεια περιγράφει τη σχέση διάρκειας των γεγονότων της ιστορίας και του 

χώρου που καταλαμβάνουν στην αφήγηση. Εδώ υπάρχει μια δυσκολία, σύμφωνα με το 

Genette, καθώς κανείς δεν μπορεί να μετρήσει το χρόνο της αφήγησης. Η σύγκριση μπορεί 

να γίνει εφικτή, αν ο χώρος που καταλαμβάνει η αφήγηση μεταφραστεί σε χρόνο 

ανάγνωσης. Αν, υποθετικά, δεχτούμε το φαινόμενο της ισοχρονιάς ανάμεσα στη ιστορία και 

την αφήγηση, η ανισοχρονία (αλλαγή ρυθμού της αφήγησης) παίρνει, σύμφωνα με το 

Genette, τη μορφή της επιβράδυνσης ή της επιτάχυνσης. Έτσι, προκύπτουν τέσσερα χρονικά 

σχήματα, η περίληψη, η παύση, η έλλειψη και η σκηνή.  

Η περίληψη είναι μια μορφή επιτάχυνσης, όπου σε μικρό χώρο (παραγράφους ή 

σελίδες) περιγράφεται ένα μεγάλο χρονικά διάστημα (ημερών, μηνών, ή χρόνων) χωρίς, 

όμως, λεπτομέρειες. Έτσι, κατά τη διάρκεια της αφήγησης των παιδικών χρόνων της 

δεσποινίς Χόνεϊ, από την ίδια, αναφέρονται περιληπτικά, σε δυο παραγράφους, τα γεγονότα 

που συνέβησαν ανάμεσα στο θάνατο της μητέρας της και το θάνατο του πατέρα της: 

«- Η μητέρα μου πέθανε όταν ήμουν δύο ετών. Ο πατέρας, μου, πολυάσχολος 

γιατρός, βρέθηκε στην ανάγκη να πάρει κάποιον, να φέρνει βόλτα το σπίτι και να με 

φροντίζει. Προσκάλεσε, λοιπόν, την ανύπαντρη αδερφή της μητέρας μου, τη θεία 

μου, να έρθει να ζήσει μαζί μας. Εκείνη δέχτηκε και ήρθε.  

Η Ματίλντα την άκουγε με προσοχή. 

-Πόσο μεγάλη, ήταν η θεία σας, όταν ήρθε να μείνει μαζί σας; τη ρώτησε.  

-Όχι πολύ μεγάλη, είπε η δεσποινίς Χόνεϊ. Θα ‘λεγα γύρω στα τριάντα. Αλλά τη 

μίσησα από την αρχή. Μου έλλειπε φοβερά η μητέρα μου. Και η θεία μου δεν ήταν 

καλός άνθρωπος. Ο πατέρας μου δεν το ήξερε αυτό επειδή σπάνια βρισκόταν στο 

σπίτι, αλλά και όταν εμφανιζόταν, η θεία μου συμπεριφερόταν διαφορετικά… 

Ύστερα ήρθε η δεύτερη τραγωδία. Όταν ήμουν πέντε χρονών, ο πατέρας μου πέθανε 

ξαφνικά»299. 

Η παύση είναι μια μορφή ακραίας επιβράδυνσης. Κατά την παύση, ο αφηγητής 

σταματάει τη διήγηση των γεγονότων είτε για να παρεμβάλει περιγραφές, είτε για να 

παρεμβάλει σχόλια και στοχασμούς (συλλογιστική παρέκβαση). Για παράδειγμα, ο Μάγκας 

σταματά τη αφήγηση των γεγονότων που συνέβησαν στο πρώτο του ταξίδι, για να 

περιγράψει το βαπόρι και τις σκέψεις τους για το αμπάρι του βαποριού: «Πρώτη φορά 

βρισκόμουν σε βαπόρι. Η θάλασσα μύριζε δυνατά, ο άνεμος φυσούσε, και στο αμπάρι ήταν 

ποντίκια μπόλικα. Τι χαρά για ένα σκυλάκι να χώνεται ανάμεσα σε σεντούκια και κάσες, και 

μ’ ένα τίναγμα να πνίγει ποντικούς μεγάλους σαν κουνέλια»300.   

Η έλλειψη είναι μια μορφή ακραίας επιτάχυνσης και συμβαίνει όταν ο συγγραφέας 

περνάει μια περίοδο χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες γι’ αυτήν.  

Τέλος, η σκηνή, είναι ένας διάλογος που συμβατικά αντιπροσωπεύει την ισότητα 

ανάμεσα στο χρόνο της ιστορίας και στο χρόνο της αφήγησης301. Παραθέτουμε ένα 

παράδειγμα διαλόγου από το Μάγκα: 

«- Δεν παίζω με ανθρώπους που βρίζουν, είπε. 

Ο Βρασίδας γέλασε. 

- Τι σε νοιάζει εσένα το λέγω εγώ για το Βασίλη; Έκανε. 
                                                 
299 Ματίλντα, σελ. 217 
300 Μάγκας, σελ. 10 
301 Gerard Genette, «Διάρκεια», Σχήματα ΙΙΙ, σελ. 151-179  
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- Τον αγαπώ το Βασίλη. Και δεν παραδέχομαι να το λες εσύ ζώο»302. 

Ο όρος συχνότητα αναφέρεται στη σχέση επανάληψης που υπάρχει ανάμεσα στο 

αφήγημα και τη διήγηση της ιστορίας. Έτσι προκύπτουν οι εξής περιπτώσεις: 

 Την αφήγηση μία φορά αυτού που συνέβη μία φορά (μοναδική αφήγηση). 

 Την αφήγηση ν φορές αυτού που συνέβη ν φορές (μοναδική αφήγηση).  

 Την αφήγηση ν φορές αυτού που συνέβη μία φορά (επαναληπτική αφήγηση). 

 Την αφήγηση μία φορά αυτού που συνέβη ν φορές (θαμιστική αφήγηση). Η 

αφηγήτρια του Τρελαντώνη μας πληροφορεί για τις αγαπημένες συνήθειες του Αντώνη: 

«…καβαλίκευε στην κουπαστή της σκάλας και κατέβαινε γλιστρώντας ως κάτω, έκανε, 

πηδώντας με το ένα πόδι, τρεις φορές το γύρο της αυλής του σπιτιού… στη θάλασσα, 

βουτούσε το κεφάλι του στο νερό, και έμενε τόση ώρα με κλειστό στόμα και ανοιχτά μάτια, 

και δεν πνίγουνταν ποτέ»303.  

Η συχνότητα με την οποία αναφέρεται ένα γεγονός δηλώνει τη σπουδαιότητά του 

μέσα στην αφήγηση. Η τρίτη περίπτωση, αν και φαίνεται αδιανόητη για τη λογοτεχνία, 

χρησιμοποιείται στα νεότερα κείμενα, για να παρουσιαστεί ένα γεγονός από διαφορετικές 

οπτικές γωνίες304.   

Οι εγκλιτικές σχέσεις της αφήγησης δηλώνουν, κατά τον Genette, τους 

διαφορετικούς τρόπους, τις διαφορετικές οπτικές γωνίες, μέσα από τις οποίες μπορεί να 

παρουσιαστούν τα γεγονότα της αφήγησης. Η έγκλιση περιλαμβάνει τους δύο μηχανισμούς 

που ρυθμίζουν τη ροή της αφηγούμενης πληροφορίας και τη μέθοδο παρουσίασης της 

αφήγησης. Οι μηχανισμοί αυτοί είναι η απόσταση και η οπτική γωνία/προοπτική του 

παρατηρητή και είναι αυτές που ρυθμίζουν την «αναπαράσταση» του αφηγούμενου 

θέματος305.   

Με την έννοια της απόστασης ασχολήθηκε, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πρώτος ο 

Πλάτωνας, διαχωρίζοντας τη μίμηση από την διήγηση. Στα τέλη του 19ου αιώνα στις ΗΠΑ 

και την Αγγλία εμφανίστηκαν οι όροι showing (δείχνω) και telling (λέω). O  Genette, όμως, 

υποστηρίζει ότι καθένας από τους παραπάνω όρους είναι «απατηλός». Η διήγηση μπορεί 

απλά να πετύχει μια ψευδαίσθηση της μίμησης των γεγονότων της ιστορίας, αφού το 

αφηγηματικό κείμενο παρουσιάζεται μέσω της γλώσσας και η γλώσσα δεν αντιγράφει τον 

κόσμο. Η μίμηση είναι μια πιο αναπαραστατική και λιγότερο αποστασιοποιημένη αφήγηση. 

Ο Genette κατατάσσει τον κειμενικό λόγο σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες δηλώνουν και την 

απόσταση μεταξύ των γεγονότων της ιστορίας και της αφήγησης.  

Ο αφηγηματοποιημένος ή αφηγημένος λόγος: Είναι η πιο απομακρυσμένη μορφή αφήγησης 

κατά την οποία αναπαράγονται οι διάλογοι των ηρώων από τον αφηγητή. Ο αφηγητής 

μεσολαβεί ανάμεσα στα γεγονότα της ιστορίας και την αφηγηματική πράξη και δεν 

προσπαθεί να αποκρύψει την παρουσία του. Είναι αυτό που πρώτος ο Πλάτωνας ονόμασε, 

στο τρίτο βιβλίο της Πολιτείας, διήγηση.  

Ο μετατιθέμενος λόγος: Ο λόγος των ηρώων μεταφέρεται σε πλάγιο λόγο, είναι 

περισσότερο μιμητικός. Όμως, δεν εγγυάται στον αναγνώστη ότι η συζήτηση των ηρώων 

μεταφέρεται ακριβώς.  

                                                 
302 Μάγκας, σελ. 8 
303 Τρελαντώνης, σελ. 10 
304 Gerard Genette, «Συχνότητα», Σχήματα ΙΙΙ, σελ. 181-229  
305 Gerard Genette, «Έγκλιση/Τρόπος», Σχήματα ΙΙΙ, σελ. 231-270 
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Ο μιμούμενος/ευθύς λόγος: Ο αφηγητής παραχωρεί τη θέση τους στους ήρωες και ο 

αναγνώστης έχει μπροστά του μια πιστή αναπαράσταση της ομιλίας των προσώπων της 

ιστορίας χωρίς περικοπές ή αλλοιώσεις. Είναι η λιγότερο απομακρυσμένη μορφή αφήγησης.   

Η προοπτική/οπτική γωνία αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους 

προσλαμβάνεται η ιστορία από τον αναγνώστη. Ο Genette διαχωρίζει τα ερωτήματα «ποιος 

βλέπει» από το «ποιος μιλάει». Διαχωρίζει, δηλαδή, τον αφηγητή από το πρόσωπο μέσα από 

τα μάτια του οποίου προσλαμβάνει ο αναγνώστης την ιστορία (οπτική γωνία). Ο Genette 

αντικαθιστά τον όρο οπτική γωνία με τον όρο εστίαση, για να τονίσει αυτή τη διαφορά. 

Διακρίνει, λοιπόν, σε τρεις τύπους τον τρόπο πρόσληψης του αφηγηματικού υλικού306: 

Μη εστιασμένη αφήγηση ή αφήγηση με μηδενική εστίαση: Ο αφηγητής είναι ένας 

παντογνώστης αφηγητής που γνωρίζει και λέει περισσότερα από τα πρόσωπα της ιστορίας.  

Μπορεί να πληροφορήσει πλήρως τον αναγνώστη για τις σκέψεις των προσώπων και τα 

γεγονότα. (Αφηγητής > Πρόσωπα). Αφήγηση με μηδενική εστίαση έχουμε στον 

Τρελαντώνη, όπου ο αφηγητής δε συμμετέχει στα γεγονότα της ιστορίας, γνωρίζει, όμως, τα 

πάντα και πληροφορεί τον αναγνώστη για τα συναισθήματα των ηρώων: «Άκουε και ο 

μικρός Αλέξανδρος, καθισμένος στο πάτωμα, με το δάχτυλο στο στόμα, και αποφάσιζε μέσα 

του πως εκείνος δεν ήθελε να γίνει έτσι κακό παιδί σαν τον Αντώνη. Και όμως πώς ήθελε να 

μπορεί να κάνει όσα έκανε ο Αντώνης!»307 

Αφήγηση με εσωτερική εστίαση: Η ιστορία παρουσιάζεται μέσα από την οπτική ενός 

προσώπου της ιστορίας. Ο αναγνώστης μπορεί να μάθει όσα ξέρει και το πρόσωπο της 

ιστορίας. Έχουμε, επομένως, μια περιορισμένη οπτική γωνία. Κάποιες φορές υπάρχει η 

δυνατότητα πολλαπλής εσωτερικής εστίασης, όταν η ιστορία παρουσιάζεται μέσα από τη 

συνείδηση διαφορετικών χαρακτήρων της αφήγησης. (Αφηγητής = Πρόσωπα) Αφήγηση με 

εσωτερική εστίαση συναντάμε στο Μάγκα της Πηνελόπης Δέλτα. Η ιστορία παρουσιάζεται 

μέσα από τα μάτια του πρωταγωνιστή της ιστορίας, που δεν είναι άλλος από το σκύλο της 

οικογένειας Βασιωτάκη, το Μάγκα. Έτσι, όταν ο Αφράτος περιγράφει στο Μάγκα πως 

έσωσε το κοριτσάκι που έπεσε στη θάλασσα, ο αναγνώστης δεν γνωρίζει ότι πρόκειται για 

τη Λίζα, ένα από τα παιδιά της οικογένειας Βσιωτάκη, αφού ο Μάγκας δεν ήταν μπροστά 

στο περιστατικό για να αναγνωρίσει τα πρόσωπα και να τα αποκαλύψει στον αναγνώστη. 

Αφήγηση με εξωτερική εστίαση: Στην περίπτωση αυτή, ο αναγνώστης βλέπει μόνο τη 

δράση του ήρωα χωρίς να μπορεί να γνωρίζει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του. Ο 

αφηγητής, λοιπόν, αποκαλύπτει λιγότερα από αυτά που γνωρίζουν και αισθάνονται οι 

χαρακτήρες. (Αφηγητής < Πρόσωπα)  

Ωστόσο, ο Genette σημειώνει ότι μπορεί ένα τμήμα του κειμένου να δεχθεί 

αλλοιώσεις στον κώδικα της αφήγηση. Οι αλλοιώσεις συνιστούν μια στιγμιαία παράβαση 

του εστιακού κώδικα, χωρίς να τον θέτουν, όμως, υπό αμφισβήτηση. Οι δύο τύποι 

αλλοιώσεων που υπάρχουν είναι η παράληψη, κατά την οποία ο αφηγητής παρέχει 

περισσότερες πληροφορίες απ’ όσες επιτρέπει ο εστιακός κώδικας και η παράλειψη, κατά 

την οποία παρέχονται λιγότερες πληροφορίες απ’ όσες είναι αναγκαίες. Το φαινόμενο αυτό 

ονομάστηκε από το Genette πολυτροπικότητα308. 

                                                 
306 Οπ.π. 
307 Τρελαντώνης, σελ.  
308 Gerard Genette, «Έγκλιση/Τρόπος», Σχήματα ΙΙΙ, σελ. 270-283 
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Η τρίτη κατηγορία αφήγησης είναι η φωνή. Η φωνή προσπαθεί να περιγράψει τις 

σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στους χρόνους της αφήγησης, το αφηγηματικό επίπεδο και 

το «πρόσωπο», δηλαδή, τον αφηγητή και τον αποδέκτη της ιστορίας. Φυσικά, οι σχέσεις 

αυτές δεν είναι σταθερές κατά τη διάρκεια ενός αφηγήματος309.  

Ο Genette υποστηρίζει ότι μπορούμε να αφηγηθούμε μια ιστορία χωρίς να 

δηλώσουμε το χώρο που διαδραματίστηκε. Είναι, όμως, αδύνατο να μη δηλώσουμε το 

χρόνο της ιστορίας, αφού αναπόφευκτα πρέπει να τη διηγηθούμε χρησιμοποιώντας κάποιο 

ρηματικό χρόνο (ενεστώτα, παρατατικό ή μέλλοντα). Έτσι, ο χρόνος μιας αφηγηματικής 

βαθμίδας εκφράζει το χρόνο της σε σχέση με την κύρια ιστορία. Προκύπτουν, επομένως, 

τέσσερις τύποι αφήγησης ως προς το χρόνο, η υστερόχρονη, η προτερόχρονη, η ταυτόχρονη 

και η παρεμβαλλόμενη αφήγηση.  

Η υστερόχορνη αφήγηση γίνεται σε παρελθόντα χρόνο και είναι η πιο συνηθισμένη 

περίπτωση. Η χρήση του παρελθόντα χρόνου είναι αρκετή για να χαρακτηριστεί η αφήγηση 

ως υστερόχρονη, δεν υποδεικνύει, όμως, την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στην ιστορία 

και τη στιγμή της αφήγησης. Πιο συγκεκριμένα, στην τριτοπρόσωπη αφήγηση η απόσταση 

αυτή είναι ακαθόριστη. Η ιστορία δηλώνεται χρονικά, όχι όμως και η αφηγηματική πράξη. 

Η αφήγηση της ιστορίας του Αντώνη και των αδερφών του, εκ μέρους του αφηγητή συνιστά 

μια υστερόχρονη αφήγηση, καθώς γίνεται σε παρελθόντα χρόνο από την αρχή ως το τέλος 

της ιστορίας: «Ο Αντώνης ήταν πολύ σκάνταλος και πολύ άτακτος, και κάθε λίγο έβρισκε το 

μπελά του»310.  

Συμβαίνει, ωστόσο να καλύπτεται αυτή η απόσταση με τη χρήση του ενεστώτα, ο 

οποίος δηλώνει ένα συγχρονισμό στη δράση, είτε στην αρχή, είτε στο τέλος της ιστορίας. Η 

χρήση του ενεστώτα στο τέλος της ιστορίας συμβάλει στη σύγκλιση του χρόνου της 

ιστορίας και του χρόνου της αφηγηματικής πράξης. Στην πρωτοπρόσωπη αφήγηση, όπου ο 

αφηγητής της ιστορίας δηλώνεται από την αρχή και ως ήρωας της ιστορίας, η ισοτοπία 

ανάμεσα στους χρόνους της ιστορίας και της αφήγησης είναι προφανής. Για να σμίξει ο 

χρόνος της ιστορίας με το χρόνο της αφήγηση, δε θα πρέπει ο χρόνος της αφήγησης να 

ξεπερνά το χρόνο της ιστορίας.  

Η προτερόχρονη αφήγηση γίνεται σε μέλλοντα χρόνο ή και ενεστώτα. 

Χρησιμοποιείται στην περίπτωση δευτερεύουσας αφήγησης, ενσωματωμένης στην κύρια, 

με τη μορφή προφητείας ή ονείρου. Η προτερόχρονη δευτέρου επιπέδου αφήγηση 

σχετίζεται περισσότερο με κάποιο ήρωα και όχι τόσο με τον αφηγητή της ιστορίας.  

Η ταυτόχρονη αφήγηση είναι η χρονική ταύτιση των γεγονότων της ιστορίας και της 

αφήγησης (π.χ. ημερολόγια) και γίνεται σε χρόνο ενεστώτα. Οι ταυτόχρονες αφηγήσεις 

μπορούν να λειτουργήσουν σε δύο αντίθετες κατευθύνσεις, ανάλογα με τον αν η έμφαση 

δίνεται στην ιστορία ή τον αφηγηματικό λόγο.  

Τέλος, η παρεμβαλλόμενη αφήγηση συντελείται ανάμεσα στα τμήματα της δράσης 

και συνήθως επηρεάζει την εξέλιξή της (π.χ επιστολές). Το τελευταίο αυτό είδος αφήγησης 

είναι το πιο σύνθετο, καθώς οι αφηγήσεις αυτές μπορούν να είναι ταυτόχρονα μέσο 

αφήγησης και στοιχείο πλοκής, αφού τις περισσότερες φορές επηρεάζουν την πλοκή της 

ιστορίας.   

                                                 
309 Gerard Genette, «Φωνή», Σχήματα ΙΙΙ, σελ. 285-302 
310 Τρελαντώνης, σελ. 9 
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Τα αφηγηματικά επίπεδα προσδιορίζουν τη θέση ενός αφηγημένου γεγονότος μέσα 

σε ένα αφήγημα, λέγοντας ότι βρίσκεται σε ένα διηγηματικό επίπεδο ανώτερο από εκείνο 

στο οποίο τοποθετείται η αφηγηματική πράξη που παράγει αυτό το αφήγημα. Τα 

αφηγηματικά επίπεδα ο Genette τα ιεράρχησε σε τρία επίπεδα: το εξωδιηγηματικό επίπεδο, 

το ενδοδιηγηματική ή διηγηματικό και το μεταδιηγηματικό ή υποδιηγηματικό επίπεδο311.  

Σε μια αφήγηση πρώτου επιπέδου η αφηγηματική βαθμίδα είναι εξ ορισμού 

εξωδιηγηματική. Ο Genette τονίζει ότι ο πιθανός «φανταστικός» χαρακτήρας της πρώτης 

βαθμίδας (φανταστικός συγγραφέας, για παράδειγμα), δεν διαφοροποιεί την κατάσταση 

περισσότερο από τον πιθανό «πραγματικό» των επόμενων βαθμίδων. Οι φανταστικοί 

συγγραφείς - αφηγητές μιας ιστορίας βρίσκονται στο ίδιο αφηγηματικό επίπεδο με το κοινό 

της ιστορίας και δε θα πρέπει να συγχέουμε τον εξωδιηγητικό τους χαρακτήρα με την 

ιστορική τους ύπαρξη. Η αφηγηματική βαθμίδα, λοιπόν, στο Τρελαντώνη είναι 

εξωδιηγηματική.  

Στο ενδοδιηγηματικό ή διηγηματικό επίπεδο συνιστά εξ ορισμού μια αφήγηση 

δευτέρου επιπέδου. Τα γεγονότα του ενδοδιηγηματικού επιπέδου μπορούν να έχουν τη 

μορφή ημερολογίου ή μνημονίου και ανήκουν στα γεγονότα της κύριας αφήγηση.  

Τέλος, το μεταδιηγηματικό ή υποδιηγηματικό επίπεδο είναι μια δευτερεύουσα 

αφήγηση μέσα στη κύρια αφήγηση. Το μεταδιηγηματικό επίπεδο είναι αφήγηση δευτέρου 

βαθμού και μπορεί να έχει μια εξηγητική λειτουργία ως προς την κύρια αφήγηση, μπορεί να 

έχει θεματική σχέση (αντίθεσης ή αναλογίας), η οποία μπορεί να ασκήσει επίδραση πάνω 

στη διηγητική κατάσταση ή τέλος, μπορεί να έχει ρόλο ψυχαγωγίας ή κωλυσιεργίας312. 

Αφηγήσεις μεταδιηγηματικού επιπέδου είναι οι αφηγήσεις για το Μεσολόγγι και το 

Μακεδονικό Αγώνα στο Μάγκα και έχουν εξηγητική λειτουργία ως προς τα γεγονότα της 

κύριας αφήγησης.  

Η μετάβαση από το ένα αφηγηματικό επίπεδο στο άλλο γίνεται συνήθως μέσω της 

αφηγηματικής πράξης, της πράξης που συνίσταται ακριβώς στο να εισάγει σε μια άλλη 

κατάσταση, με μέσο το λόγο ή τη γνώση μιας άλλης κατάστασης. Οποιαδήποτε άλλη πράξη 

μετάβασης αποτελεί μια πράξη παραβίασης. Η παραβίαση αυτή ονομάζεται μετάληψη. Οι 

μεταλήψεις αναφέρονται είτε στον αφηγητή, είτε στον ήρωα της ιστορίας. Η μετάληψη του 

αφηγητή ή του συγγραφέα της ιστορίας χρησιμοποιήθηκε από τους κλασικούς συγγραφείς 

με στόχο την εμπλοκή του εξωδιηγηματικού αφηγητή στο διηγηματικό επίπεδο. Η 

μετάληψη του ήρωα εκτείνεται σε όλες τις υπερβάσεις που αφορούν τον ήρωα. 

Από τα παραπάνω αφηγηματικά επίπεδα προκύπτουν τρεις τύποι αφηγητών, 

ανάλογα με το επίπεδο που αφηγείται ο καθένας, ο εξωδιηγητικός, ο διηγητικός ή 

ενδοδιηγητικός και ο μεταδιηγητικός αφηγητής. Κάποιες φορές συμβαίνει το ίδιο πρόσωπο 

να αναλαμβάνει παράλληλες αφηγήσεις σε διαφορετικά αφηγηματικά επίπεδα. Όταν ο ίδιος 

ο συγγραφέας μεταβαίνει από ένα αφηγηματικό επίπεδο σε ένα άλλο, δηλώνοντάς το, 

πραγματοποιεί μια αφηγηματική μετάληψη, όπως ονομάζεται από το Genette. 

Μια άλλη κατηγοριοποίηση που προτείνει ο Genette, ως προς τον αφηγητή της 

ιστορίας, είναι αυτή που διαχωρίζει το συγγραφέα από τον αφηγητή της ιστορίας. Ο 

αφηγητής ανάλογα με τη συμμετοχή του στην ιστορία μπορεί να είναι ετεροδιηγηματικός, αν 

                                                 
311 Gerard Genette, «Φωνή»μ Σχήματα ΙΙΙ, σελ. 302-329 
312 Οπ.π.  
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δεν συμμετέχει στα γεγονότα της ιστορίας ή ομοδιηγηματικός, αν είναι κάποιος από τους 

χαρακτήρες της ιστορίας. Αν ο αφηγητής είναι ομοδιηγηματικός διακρίνεται σε δύο 

κατηγορίες, τον πρωταγωνιστή – αφηγητή (αυτοδιηγηματικός τύπος αφήγησης), όταν την 

ιστορία αφηγείται ο πρωταγωνιστής και τον παρατηρητή – αφηγητή, που βρίσκεται ως 

αυτόπτης μάρτυρας μπροστά στα γεγονότα της ιστορίας. Τα αφηγείται αλλά δεν 

πρωταγωνιστεί313.  

Από το συνδυασμό των παραπάνω κατηγοριών, δηλαδή τη σχέση του αφηγητή με το 

αφηγηματικό επίπεδο και τη θέση του στην ιστορία, προκύπτουν τέσσερις τύποι αφηγητών:  

Εξωδιηγηματικός–ετεροδιηγηματικός τύπος: Είναι ο αφηγητής πρώτου βαθμού που 

αφηγείται την ιστορία χωρίς να συμμετέχει σε αυτήν. Τέτοιου τύπου αφηγητής είναι ο 

αφηγητής του Τρελαντώνη, αφού αφηγείται την ιστορία χωρίς να συμμετέχει στα γεγονότα.  

Εξωδιηγηματικός–ομοδιηγηματικός τύπος: Είναι ο αφηγητής πρώτου βαθμού που αφηγείται 

τη δική του ιστορία. Αυτό ισχύει στην περίπτωση μιας ανάδρομης αυτοβιογραφικής 

αφήγησης, όπου ο αφηγητής είναι μεν εξωτερικός, αλλά αφηγείται γεγονότα στα οποία ο 

ίδιος πρωταγωνιστούσε στο παρελθόν. Ο Μάγκας της Π. Δέλτα, αποφασίζει να αφηγηθεί τη 

δική του προσωπική ιστορία: «…ώστε τότε αποφάσισα να σας πω μερικές ιστορίες της ζωής 

μου»314. 

Ενδοδιηγηματικός–ετεροδιηγηματικός τύπος: Είναι ο αφηγητής δευτέρου βαθμού που 

αφηγείται ιστορίες δευτέρου επιπέδου στις οποίες δεν συμμετέχει, συμμετέχει, όμως, ως 

μυθιστορηματικό πρόσωπο στην κύρια ιστορία που αφηγείται ένας εξωδιηγηματικός 

αφηγητής. Ο Βασίλης, ένα από τα πρόσωπα του Μάγκα, αφηγείται στα παιδιά γεγονότα από 

το Μακεδονικό Αγώνα. Παραθέτουμε ένα μικρό απόσπασμα: «-Δεν έπρεπε να τον 

αναγνωρίζουν οι Τούρκοι, γιατί ο καπετάν – Ζέζας ήταν αξιωματικός του Ελληνικού στρατού. 

Και αν τον απέδειχναν οι Τούρκοι, πως Έλληνας αξιωματικός οδηγούσε τ’ αντάρτικα σώματα 

της Μακεδονίας, θα γίνουνταν διπλωματικό ζήτημα, ίσως και πόλεμος»315. Τέτοιου τύπου 

αφηγήσεις, που στόχο έχουν να ενημερώσουν τους μικρούς αναγνώστες για κομμάτια της 

ελληνικής ιστορίας, συναντάμε αρκετές στο Μάγκα. Η Γιαγιά, για παράδειγμα, αφηγείται 

στα εγγόνια της τα γεγονότα του Μεσολογγίου316. 

Ενδοδιηγηματικός–ομοδιηγηματικός τύπος: Είναι ο αφηγητής δευτέρου βαθμού που 

αφηγείται τη δική του ιστορία. Όταν δηλαδή, μέσα στην ίδια ιστορία υπάρχει ένα δεύτερο 

επίπεδο αφήγησης, το οποίο διηγείται ένα πρόσωπο της ιστορίας και η αφήγησης αυτή είναι 

η προσωπική του ιστορία. Ο Μπόμπης, ένα άλογο και ταυτόχρονα «πρόσωπο» της ιστορίας, 

αφηγείται στο Μάγκα την ιστορία του, για το πώς βρέθηκε στο σπίτι της οικογένειας 

Βασιωτάκη: «Με αγόρασε στο στάβλο του πρώτου μου αφεντικού, του λόρδου, και με φέρανε 

δω με βαπόρι, όπου με ανέβασαν και με ξανακατέβασαν μέσα σε κασόνια, με σκοινιά, με 

βίντσι, με φωνές, μη ρωτάς φασαρία…»317.  

 Το τρίτο στοιχείο της αφηγηματικής κατάστασης είναι ο αποδέκτης της ιστορίας. 

Όπως ο αφηγητής της ιστορίας δεν ταυτίζεται με τον συγγραφέα, έτσι και ο αποδέκτης δεν 

ταυτίζεται απαραίτητα με τον αναγνώστη. Σε μια πλασματική ιστορία, αφηγητής και 

                                                 
313 Οπ.π. 
314 Μάγκας, σελ. 9 
315 Μάγκας, σελ. 220 
316 Μάγκας, σελ. 101-110 
317 Μάγκας, σελ. 18 
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αποδέκτης είναι πρόσωπα φανταστικά. Ο αφηγητής και ο αποδέκτης βρίσκονται στο ίδιο 

αφηγηματικό επίπεδο. Έτσι, στο εσωδιηγηματικό αφηγητή αντιστοιχεί ένας 

εσωδιηγηματικός αποδέκτης. Στο Μάγκα, τα παιδιά είναι οι αποδέκτες της αφήγησης του 

Βασίλη. Ο εξωδιηγηματικός αφηγητής, αν και μπορεί να προσποιείται ότι δεν αναφέρεται 

σε κανέναν, αντιστοιχεί σ’ ένα δυνητικό αποδέκτη, ο οποίος με τη σειρά του μπορεί να 

ταυτιστεί με τον πραγματικό αναγνώστη. Ο αναγνώστης, για παράδειγμα, είναι ο 

εξωδιηγηματικός αποδέκτης του Μάγκα και του Τρελαντώνη. Ακόμα και ο εσωδιηγηματικός 

αναγνώστης, ενώ φαίνεται ότι κρατά τον πραγματικό αποδέκτη σε απόσταση, 

διαμεσολαβώντας ανάμεσα σ’ αυτόν και τον αφηγητή, ουσιαστικά απευθύνεται στο 

δυνητικό, τον πραγματικό αναγνώστη.  

Ένας άλλος θεωρητικός της αφηγηματολογίας, ο Γερμανός μελετητής Franz Stanzel, 

βασιζόμενος και αυτός στη στρουκτουραλιστική θεωρία, έρχεται να παραθέσει τη δική του 

θεώρηση για τη διάκριση των αφηγηματικών κειμένων, γύρω στο 1955. Παρουσιάζει μια 

νέα συγκρότηση των τυπικών αφηγηματικών σχημάτων, με τη μορφή δυαδικών 

συναρτήσεων - αντιθέσεων, οι οποίες αποτελούνται από τις συνιστώσες πρόσωπο, 

προοπτική και τρόπος318.  

Χαρακτηριστικό του έργου του είναι ότι παρουσιάζει την τυπολογία του με τη 

μορφή ενός κυκλικού διαγράμματος, το οποίο ο Genette αποκάλεσε «θαυμαστή ρόδα». Ο 

ίδιος ο Stanzel θεωρεί ότι το κυκλικό αυτό διάγραμμα παρουσιάζει μια αλληλουχία των 

αφηγηματικών μορφών, από τη κλασική ως και την πιο πρωτότυπη και σύγχρονη. Επίσης, 

θεωρεί σημαντικότερο ότι στον κύκλο αυτό εκπροσωπούνται, καταταγμένα χρονολογικά, 

όλα τα λογοτεχνικά κείμενα του παρελθόντος, ενώ παράλληλα, αναμένει την υλοποίησή του 

και στο μέλλον.  

Ο Stanzel, στη μελέτη του Η Θεωρία της αφήγηση, υποστηρίζει ότι ήδη οι 

παλαιότερες θεωρίες της αφήγησης είχαν διαχωρίσει το συγγραφέα – δημιουργό του έργου 

από τον αφηγητή. Ο αφηγητής είναι ένας διαμεσολαβητής για να μεταβιβαστεί μία είδηση ή 

μία ιστορία, ο οποίος επίσης, βλέπει, αισθάνεται, αξιολογεί. Έτσι, ο αναγνώστης 

αντιλαμβάνεται τον κόσμο του μυθιστορήματος μέσα από μάτια του αφηγητή – 

διαμεσολαβητή. Με βάση τη μορφή που μπορεί να πάρει ο διαμεσολαβητής στην αφήγηση 

ο Stanzel διατυπώνει to 1955 τρία βασικά αφηγηματικά σχήματα (ΑΣ) 319: 

Πρωτοπρόσωπο ΑΣ: Ο διαμεσολαβητής, ο αφηγητής τοποθετείται «ολοκληρωτικά» μέσα 

στο μυθοπλαστικό κόσμο, είναι, δηλαδή, ένας από τους χαρακτήρες της ιστορία. Ας 

θυμηθούμε το Μάγκα της Π. Δέλτα. Η αφήγηση γίνεται από τον ίδιο τον πρωταγωνιστή της 

ιστορίας. Αυτός είναι ο τύπος του αφηγητή που ο Genette ονόμασε ομοδιηγηματικό 

αφηγητή και τον διαχώρισε σε πρωταγωνιστή ή παρατηρητή της ιστορίας. Τέτοιος 

διαχωρισμός, για το ρόλο του αφηγητή μέσα στην ιστορία, δεν γίνεται από το Stanzel.  

Συγγραφικό ΑΣ: Ο αφηγητής βρίσκεται έξω από τον κόσμο του μυθοπλαστικού κόσμου, 

έξω από τον κόσμο των χαρακτήρων, όπως για παράδειγμα, ο αφηγητής της Ματίλντα και 

του Τρελαντώνη. Υπάρχει μια εξωτερική προοπτική ως προς τη διαδικασία της 

διαμεσολάβησης. O Genette, όρισε και αυτό τον τύπο του αφηγητή και τον ονόμασε 

ετεροδιηγηματικό αφηγητή.  
                                                 
318 Stanzel F.K., Θεωρία της αφήγησης, μετ: Κ. Χρυσομάλλη – Henrich, University Studio Press, 
Θεσσαλονίκη, 1999 
319 Οπ.π., σελ. 33 
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Προσωποπαγές ΑΣ: Την ιστορία αφηγείται ένας ενδοσκοπητής, ένα πρόσωπο της ιστορίας 

που σκέφτεται, αισθάνεται, αντιλαμβάνεται, αλλά δεν αναφέρεται - δε μιλάει στον 

αναγνώστη, όπως ο αφηγητής. Έτσι, ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται τους άλλους 

χαρακτήρες μέσα από τη σκοπιά του ενδοσκοπητή. Η απουσία του αφηγητή δημιουργεί μια 

ψευδαίσθηση αμεσότητας320. Ο Stanzel δημιούργησε αυτό τον τύπο αφηγητή για να 

περιγράψει τα σύγχρονα λογοτεχνικά κείμενα, που γράφονται κατά αυτό τον τρόπο. Ο τύπος 

του αφηγητή αυτού δεν ορίστηκε από το Genette, αναφέρθηκε, όμως, μέσω της τυπολογίας 

της εσωτερικής εστίασης, όπου την ιστορία αφηγείται ένα από τα πρόσωπα της ιστορίας. Η 

διαφορά ανάμεσα στους δύο μελετητές είναι η ύπαρξη ή όχι κάποιου αναγνώστη. Ο Genette 

λαμβάνει υπόψη του την ύπαρξη του αναγνώστη, ενώ ο Stanzel θεωρεί ότι ένα 

προσωποπαγές λογοτεχνικό έργο δεν αναφέρεται σε κάποιον αναγνώστη.  

Αυτό, λοιπόν, που διαχωρίζει τα τρία παραπάνω αφηγηματικά σχήματα είναι ο 

τρόπος διαμεσολάβησης ή αλλιώς η «μορφοποιημένη εμμεσότητα» της αφήγησης321. Τα 

τρία αυτά αφηγηματικά σχήματα αναλύονται σε τρεις συνιστώσες, τον τρόπο, το πρόσωπο 

και την προοπτική. Σε κάθε ένα από αυτά, μία από τις τρεις συνιστώσες διαμεσολάβησης 

είναι η επικρατέστερη.  

 Πριν καταλήξει στις τρεις συνιστώσες των αφηγηματικών σχημάτων, ο Stanzel 

προβαίνει στην επεξήγηση του όρου «οπτική γωνία», με την οποία ασχολήθηκαν πολλοί 

ερευνητές της αφηγηματολογίας. Διαχωρίζει τον όρο «οπτική γωνία» σε μια γενική 

ερμηνεία που σχετίζεται με την «τοποθέτηση», τη στάση, δηλαδή, απέναντι στο θέμα από 

μια ειδική ερμηνεία, που δηλώνει τη σκοπιά από την οποία αφηγούμαστε μια ιστορία ή τη 

σκοπιά από την οποία ένα συμβάν της ιστορία γίνεται αντιληπτό μέσω της αφήγησης. Η 

ειδικότερη σημασία μπορεί απλά να σημαίνει την αφήγηση μιας ιστορίας στον αναγνώστη ή 

μαθαίνω, αντιλαμβάνομαι, ξέρω τι συμβαίνει στο χώρο της μυθοπλασίας322. Θεωρώντας 

απαραίτητο αυτό το διαχωρισμό, ο Stanzel αντιστοίχισε τη σημασία της αφήγησης μιας 

ιστορίας με τον αφηγητή και τη σημασία του μαθαίνω, αντιλαμβάνομαι, ξέρω τι συμβαίνει 

στο μυθοπλαστικό κόσμο με τον προσωποπαγές διαμεσολαβητή ή ενδοσκοπητή.  

 Ο Stanzel τονίζει ότι υπάρχει μια δυσκολία στη διάκριση του όρου, καθώς συχνά 

στα μυθιστορήματα με συγγραφικά και προσωποπαγή στοιχεία, ο ένας όρος επικαλύπτει τον 

άλλο. Έτσι, ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται την παρουσιαζόμενη πραγματικότητα μέσα από 

τη σκοπιά ενός προσώπου της ιστορίας, όμως στη σκοπιά αυτή εμπεριέχεται και η θέση του 

ίδιου του συγγραφέα. Άλλες πάλι φορές, η σκοπιά από την οποία μεταφέρονται τα 

γεγονότα, «του γνώστη» της ιστορίας, διαχωρίζεται από τον αφηγητή της ιστορίας (αν-

οικείωση), ενώ λείπει παντελώς και ο συγγραφικός σχολιασμός. Με τον τρόπο αυτό ο 

αναγνώστης καλείται να δει την ιστορία «με άλλα μάτια».  

Στη συνέχεια, διευκρινίζει πως η αγγλόφωνη θεωρία περιγράφει τη διαμεσολάβηση 

χρησιμοποιώντας τον όρο «οπτική γωνία», με σκοπό να διαχωρίσει την προοπτική στις 

απόψεις του αφηγητή και των χαρακτήρων. Αντίθετα, η γερμανόφωνη θεωρία προτιμά τον 

                                                 
320 Οπ.π. 
321 Οπ.π., σελ 35-36 
322 Οπ.π., σελ 40-41 
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όρο «προσωπικός αφηγητής» για να ορίσει τη διαμεσολάβηση323. Διαχωρίζεται, επομένως, 

καθαρά η προσωπικότητα του συγγραφέα από το πρόσωπο ακόμα και του συγγραφικού 

αφηγητή, αν και συχνά, σε πολλά λογοτεχνικά έργα ταυτίζεται ο συγγραφικός αφηγητής με 

το συγγραφέα. Παρόλα αυτά, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι δύο αυτοί όροι αποσκοπούν 

στο να περιγράψουν τη διαμεσολάβηση του αφηγητή και δηλώνουν ότι η πραγματικότητα 

παρουσιάζεται στον αναγνώστη με τον τρόπο που την αντιλαμβάνεται ο αφηγητής και όχι 

όπως είναι πραγματικά324. Στη μια, όμως, περίπτωση της «οπτικής γωνίας» προβάλλεται 

περισσότερο η έννοια της προοπτικής, ενώ στην περίπτωση του «προσωπικού αφηγητή» 

προβάλλεται περισσότερο η έννοια της τροπικότητας.  

 Έτσι, ο Stanzel κατέληξε στα τρία αυτά αφηγηματικά σχήματα, με βάση τη 

διαμεσολάβηση του αφηγητή στην ιστορία και στις συνιστώσες που τα αποτελούν.   

Ο τρόπος της αφήγησης εκφράζεται με την ερώτηση «ποιος αφηγείται;». «Ένας 

αφηγητής», λέει ο Stanzel, ο οποίος είτε παρουσιάζεται στον αναγνώστη σαν ξεχωριστή 

προσωπικότητα, είτε «κρύβεται» πίσω από το αφήγημα. Ο τρόπος της αφήγησης είναι οι 

μεταλλαγές που μπορεί να συμβούν ανάμεσα στον αφηγητή και τον ενδοσκοπητή και 

διαχωρίζεται στα εξής325:  

Αφήγηση: Ο αφηγητής παρουσιάζεται στον αναγνώστη (φανερός αφηγητής) και έτσι ο 

αναγνώστης έχει την εντύπωση ότι βρίσκεται μπροστά σε ένα προσωπικό αφηγητή. 

Παρουσίαση: Ο αφηγητής κρύβεται πίσω από το αφήγημά, τόσο που μπορεί να γίνει 

αόρατος (σκηνική αφήγηση). Η μυθοπλαστική πραγματικότητα παρουσιάζεται μέσω της 

συνείδησης μιας μορφής του μυθιστορήματος. Η σκηνική αφήγηση μπορεί να γίνει είτε με 

δραματοποιημένη σκηνή (διάλογος και αφήγηση ή διάλογος και σύντομες σκηνοθετικές 

οδηγίες ή παρουσίαση δράσης από ένα απρόσωπο αφηγητή), είτε με ασχολίαστη 

αντανάκλαση της παρουσιαζόμενης πραγματικότητας από την αφηγηματική μορφή που 

ονομάζεται ενδοσκοπητής. Η παρουσίαση δίνει στον αναγνώστη την ψευδαίσθηση της 

αμεσότητας στην αντίληψη του μυθοπλαστικού κόσμου.  

 Ως προς τον τρόπο της αφήγησης, οι απόψεις των δύο θεωρητικών σχεδόν 

συγκλίνουν. Περιγράφουν και οι δύο τον τρόπο της αφήγησης και τον τρόπο με τον οποίο η 

ιστορία παρουσιάζεται και επομένως, προσλαμβάνεται από τον αναγνώστη, δίνοντας, όμως, 

έμφαση σε διαφορετικά σημεία ο καθένας. Ο Stanzel δίνει έμφαση στην αισθητή ή όχι 

παρουσία του αφηγητή μπροστά στα μάτια του αναγνώστη. Διακρίνει, δηλαδή, τον τρόπο 

της αφήγησης σε αφήγηση και παρουσίαση, ανάλογα με τον αν ο αφηγητής εμφανίζεται ή 

όχι στον αναγνώστη. Ο Genette δίνει έμφαση στην οπτική γωνία μέσω της οποίας 

παρουσιάζονται τα γεγονότα (εσωτερική, εξωτερική ή μηδενική εστίαση), στις 

πληροφορίες, δηλαδή, που παρουσιάζονται στον αναγνώστη μέσω του αφηγητή, 

ανεξάρτητα από το αν αυτός εμφανίζεται ή όχι φανερά μπροστά στον αναγνώστη.  

                                                 
323 Στην ίδια διάκριση του αφηγητή και του προσώπου που γνωρίζει την ιστορία και μέσω αυτού τα γεγονότα 
γίνονται αντιληπτά από τον αναγνώστη, προβαίνει και ο Genette. Για το λόγο αυτό και αντικαθιστά το δίσημο 
όρο «οπτική γωνία» με τον όρο εστίαση.  
324 Τη θέση αυτή διατύπωσε πρώτος ο K Friedemann. 
325 Stanzel F., 1999 
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Η διάκριση των αφηγηματικών κειμένων ως προς το πρόσωπο εξαρτάται από τη 

σχέση του αφηγητή με τις μυθιστορηματικές μορφές. Επομένως, η αφήγηση διακρίνεται 

σε326: 

Πρωτοπρόσωπη: Ο αφηγητής ζει στον κόσμο των μυθιστορηματικών μορφών. Οι 

υπαρξιακές περιοχές του αφηγητή και των χαρακτήρων ταυτίζονται.  

Τριτοπρόσωπη: Ο αφηγητής είναι έξω από τον κόσμο των χαρακτήρων. Οι υπαρξιακές 

περιοχές του αφηγητή δεν ταυτίζονται με αυτές των χαρακτήρων του μυθιστορήματος. 

 Τις σχέσεις αυτές, ο  Genette τις περιγράφει στην κατηγορία φωνή, στην οποία, 

όμως, λαμβάνει υπόψη άλλες δυο συνιστώσες, το χρόνο της αφήγησης και τα αφηγηματικά 

επίπεδα. Ο Stanzel διακρίνει δύο κατηγορίες αφηγητή, ανάλογα με τη συμμετοχή του στον 

κόσμο των μυθιστορηματικών μορφών. O Genette διακρίνει κι αυτός δυο βασικές 

κατηγορίες αφηγητή, τον εξωδιηγηματικό και τον ενδοδιηγηματικό, ανάλογα με το αν 

ανήκει στην υπαρξιακή περιοχή των μυθιστορηματικών προσώπων. Τους αφηγητές, όμως 

αυτούς τους διαχωρίζει σε ακόμα δύο κατηγορίες, τον ομοδιηγητικό και ετεροδιηγητικό, 

ανάλογα με τη συμμετοχή τους στα γεγονότα της ιστορίας και το αφηγηματικό επίπεδο στο 

οποίο ανήκουν.  

Με τον όρο προοπτική επιχειρείται να προσδιοριστεί το είδος της αντίληψης με την 

οποία ο αναγνώστης συλλαμβάνει την αναπαριστάμενη πραγματικότητα. Η αντίληψη αυτή 

εξαρτάται από τη σκοπιά από την οποία παρουσιάζεται το αφήγημα. Δίνονται έτσι δύο 

δυνατότητες327: 

Εσωτερική προοπτική: Εσωτερική προοπτική υπάρχει όταν η σκοπιά από την οποία 

παρουσιάζεται το αφήγημα βρίσκεται μέσα σ’ αυτό, δηλαδή, στον πρωταγωνιστή ή στο 

κέντρο των γεγονότων, 

 Εξωτερική προοπτική: Η σκοπιά μέσα από την οποία παρουσιάζεται το αφήγημα βρίσκεται 

έξω από την ιστορία. Υπάρχει ένας αφηγητής, αλλά δεν παίρνει μέρος στα δρώμενα.  

 Όπως, ήδη αναφέραμε, η προοπτική μέσα από την οποία αντιλαμβάνεται την 

αφήγηση ο αναγνώστης, περιγράφηκε και από το Genette και περιλαμβάνεται στην 

κατηγορία τρόπος.  

 Για να διακριθεί ο όρος προοπτική από τον όρο πρόσωπο, ο Stanzel τονίζει ότι η 

αντίθεση εσωτερική/εξωτερική προοπτική βασίζεται στο βαθμό συμμετοχής του 

διαμεσολαβητή στα δρώμενα, ενώ η αντίθεση στον όρο πρόσωπο βασίζεται στην ταύτιση ή 

μη των υπαρξιακών περιοχών στις οποίες κινούνται οι χαρακτήρες και ο διαμεσολαβητής 

(αφηγητής ή ενδοσκοπητής). Η προοπτική καθορίζει και το χωροχρονικό προσανατολισμό 

της πραγματικότητας που δημιουργεί το αφήγημα στον αναγνώστη. Έτσι, ο αναγνώστης 

αντιλαμβάνεται διαφορετικά το χώρο σε σχέση με τα πρόσωπα, όταν η ιστορία 

παρουσιάζεται από μέσα από τη μυθιστορηματική πραγματικότητα (υπάρχει 

προοπτικότητα) και διαφορετικά, όταν η ιστορία παρουσιάζεται έξω από αυτήν (μη 

προοπτικότητα). Επίσης, ο αναγνώστη αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη μυθιστορηματική 

πραγματικότητα, όταν ο γνωστικός και εμπειρικός ορίζοντας του αφηγητή που είναι έξω 

από την ιστορία (παντογνωσία) και διαφορετικά όταν ο γνωστικός και εμπειρικός ορίζοντας 

του αφηγητή είναι μέσα στην ιστορία (περιορισμένη οπτική γωνία).  

                                                 
326 Οπ. π. 
327 Οπ.π. 
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 Οι παραπάνω συνιστώσες του Stanzel διαπιστώνουμε ότι βασίζονται σε αντιθέσεις 

(αφηγητής – ενδοσκοπητής, πρωτοπρόσωπη – τριτοπρόσωπη αφήγηση, εσωτερική – 

εξωτερική προοπτική). Οι τρεις συνιστώσες – αντιθέσεις συνθέτουν τα παραπάνω 

αφηγηματικά σχήματα. Όμως, μια από τις αντιθέσεις αυτές εμφανίζεται πιο ισχυρή σε κάθε 

αφηγηματικό σχήμα. Τις σχέσεις αυτές ο Stanzel τις αναπαρέστησε με τον τυπολογικό 

κύκλο. Ακόμα, τονίζει ότι τα σχήματα αυτά μεταβάλλονται σε ένα αφηγηματικό κείμενο 

από τη μία μορφή στην άλλη, με συγκεκριμένη σειρά. Έτσι, το συγγραφικό ΑΣ μπορεί να 

γίνει προσωποπαγές και το προσωποπαγές συγγραφικό. Οι μεταβολές αυτές συμβολίζονται, 

επίσης, στον τυπολογικό κύκλο.  

 Πιο συγκεκριμένα, στο συγγραφικό ΑΣ υπερέχει η εξωτερική προοπτική, αφού 

υπάρχει ένας αφηγητής που βρίσκεται έξω από την υπαρξιακή περιοχή των ηρώων (μη 

ταύτιση). Στο πρωτοπρόσωπο ΑΣ υπερέχει η ταύτιση των υπαρξιακών περιοχών, καθώς 

υπάρχει ένας αφηγητής που παρουσιάζει τη μυθιστορηματική πραγματικότητα από μια 

εσωτερική προοπτική. Τέλος, στο προσωποπαγές ΑΣ υπερέχει ο ενδοσκοπικός τρόπος 

αφήγησης, αφού ο ενδοσκοπητής – παρατηρητής αφηγείται τη μυθιστορηματική 

πραγματικότητα από μια εσωτερική προοπτική, χωρίς να ταυτίζεται με την υπαρξιακή 

περιοχή των ηρώων.  

 Ο Stanzel τονίζει ότι οι ιδεατοί αυτοί τύποι δεν προορίζονται για προγράμματα στα 

οποία θα καταταχθούν αυστηρά τα λογοτεχνικά έργα. Θεωρεί ότι πολλά μυθιστορήματα δεν 

κατατάσσονται μόνο σε ένα από τα τρία ΑΣ, αλλά παρουσιάζουν μια αλληλουχία 

μετατροπών από το ένα ΑΣ στο άλλο, με βάση το τυπολογικό κύκλο. Έτσι, ένα 

μυθιστόρημα μπορεί να παρουσιάσει απεριόριστη ποικιλία των παραπάνω ΑΣ. Επίσης, στον 

κύκλο αυτό κατατάσσονται έργα της μέχρι τώρα ιστορίας της λογοτεχνίας, όμως το 

προσωποπαγές ΑΣ, που αντιπροσωπεύει το μοντέρνο μυθιστόρημα, αφήνει χώρο για τα 

σύγχρονα έργα.  

 Παρατηρούμε, ότι και οι δύο θεωρητικοί περιγράφουν με μια διαφορετική 

κατηγοριοποίηση τις βασικές συνιστώσες της αφήγησης, που είναι ο αφηγητής, ο τρόπος 

αφήγησης και ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνει ο αναγνώστης τα γεγονότα. Ο Genette, 

όμως, περιγράφει μια ακόμα πλευρά της αφήγησης, με την οποία δεν ασχολείται ο Stanzel 

και η οποία έχει να κάνει με το χρόνο της αφήγησης και το χρόνο της ιστορίας. Περιγράφει 

αναλυτικά τη σειρά και τη διάρκεια των αφηγηματικών γεγονότων σε σχέση με τη σειρά και 

τη διάρκεια των γεγονότων της ιστορίας.  

 Παρά τις διαφορές τους, οι δύο αφηγηματικές θεωρίες είναι εξίσου σημαντικές, η 

κάθε μία για το δικό της λόγο. Ο Genette μας παρέχει μια πολύ αναλυτική περιγραφή όλων 

των στοιχείων του αφηγηματικού λόγου, δηλαδή του αφηγητή, του τρόπου της αφήγησης, 

του τρόπου πρόσληψης της αφήγησης από τον αναγνώστη και των χρόνων της αφήγησης.  

Ο Stanzel συγκρότησε τρία αφηγηματικά σχήματα, τα οποία συνθέτονται από τα τρία 

βασικά στοιχεία της αφήγηση, τον αφηγητή, τον τρόπο αφήγησης και τον τρόπο πρόσληψης 

της αφήγησης από τον αναγνώστη. Η διαφορά των αφηγηματικών αυτών σχημάτων έγκειται 

στο γεγονός ότι στο καθένα από αυτά υπερέχει και μια άλλη συνιστώσα της αφήγηση. Οι 

αντιθέσεις αυτές και οι μεταβολές τους μέσα σε ένα λογοτεχνικό έργο συμβολίζονται στο 

αφηγηματικό κύκλο, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να «χωρέσει» όλα τα λογοτεχνικά είδη.  

 Η εφαρμογή της θεωρία της αφήγησης βρήκε πρόσφορο έδαφος στη μεταγραφή των 

κλασικών κειμένων. Τα κλασικά έργα επανεκδίδονται και ξαναγράφονται μέσα από μια 
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άλλη σκοπιά. Πολλοί δημιουργοί «χρησιμοποίησαν» τη θεωρία της εσωτερικής εστίασης 

του Genette για να παρουσιάσουν τα κλασικά κείμενα από μια άλλη θεώρηση, μια 

διαφορετική ιδεολογία. Έτσι, ανάλογα με το ποιος αφηγείται την ιστορία, το κλασικό 

κείμενο αποκτά μια διαφορετική ιδεολογική φόρτιση σε σχέση με το κοινωνικό και ιστορικό 

του περιβάλλον. Για παράδειγμα, η Ιλιάδα και η Οδύσσεια, όπως και πολλά κλασικά 

παραμύθια ξαναγράφτηκαν από την πλευρά των γυναικών. Στις μεταγραφές αυτές υπάρχει 

μια πρωτοπρόσωπη αφηγήτρια που παρουσιάζει τα γεγονότα από τη δική της εσωτερική 

εστίαση328 . Οι γυναίκες παρουσιάζονται χειραφετημένες, δραστήριες, εναρμονισμένες με 

τα σύγχρονο πρότυπα για το γυναικείο φύλο329. Η πραγματικότητα που προσλαμβάνει ο 

αναγνώστης είναι εκείνη που του προσφέρεται μέσα από τη γυναικεία πλευρά (εκθήλυνση 

της αφήγησης)330. 

 Αντίστοιχα, έχουν επανεμφανιστεί κλασικά παραμύθια αναδιηγημένα από την 

πλευρά «των κακών», της μητριάς ή του κακού λύκου. Οι αναδιηγήσεις αυτές, που 

προσφέρει η αλλαγή της εσωτερικής εστίασης, δικαιολογούν ή παρέχουν ελαφρυντικά στο 

ρόλο των κακών, με θέσεις που συνήθως συμβαδίζουν με τις αξίες της κάθε εποχής331. 

Παλαιότεροι συγγράφεις, όπως για παράδειγμα, ο Mark Twain στο μυθιστόρημα Οι 

περιπέτειες του Χακ Φιν εκμεταλλεύτηκαν την εσωτερική εστίαση (τα γεγονότα 

παρουσιάζονται από την πλευρά ενός «κακού» παιδιού) με στόχο να καυτηριάσουν την 

ηθική της εποχής και να ειρωνευτούν τον τυποποιημένο τρόπο γραφής των παιδικών 

βιβλίων, ξεφεύγοντας έτσι από το στόχαστρο της λογοκρισίας332.    

Την τεχνική αυτή έχει προτείνει εδώ και κάποια χρόνια ο Τζιανι Ροντάρι στη 

Γραμματική της Φαντασίας333 του ως μέσω καλλιέργειας της παιδικής φαντασίας και 

δημιουργικότητας. Στο κεφάλαιο «Παραμύθια από την ανάποδη» προτείνει την εισαγωγή 

του λάθους στις δομές του παραμυθιού. Η σειρά των γεγονότων των γνωστών παραμυθιών 

ανατρέπεται, η αφήγηση αλλάζει εστίαση και προκύπτουν ένα σωρό καινούρια αφηγήματα. 

Ανάλογα βήματα γίνονται και από τα σχολικά εγχειρίδια. Το βιβλίο της Μελέτης 

Περιβάλλοντος της Δ΄ δημοτικού στην ενότητα «Η φύση είναι το σπίτι μας» προτρέπει τους 

μαθητές να γράψουν ένα παραμύθι από την… ανάποδη για τον Άκη το μικρό λυκάκι που 

κινδυνεύει από τις κακές Κοκκινοσκουφίτσες. Η συγκεκριμένη εργασία παρατίθεται σ’ ένα 

κεφάλαιο αφιερωμένο στο δάσος και στους κινδύνους που διατρέχει. Στόχος της είναι να 

γραφτούν από τα παιδιά «ανάποδα» παραμύθια, από την πλευρά του Άκη, εμποτισμένα με 

οικολογική ευαισθησία. Οι μαθητές πετυχαίνουν το στόχο, αφού στην πλειοψηφία τους 

παρουσιάζουν τον Άκη θύμα των κυνηγών και των απρόσεκτων επισκεπτών του δάσους που 

προκαλούν πυρκαγιές με διάφορους τρόπους.   

 

 

                                                 
328 Ζερβού Α., «Εσωτερική εστίαση και (επαν)αφηγήσεις κλασικών για παιδιά και ενήλικες: διαδραστικά 
φαινόμενα και ιδεολογικές φορτίσεις», στο Σύγκριση, τ. 16, 2005, σελ. 83-118 
329 Κανατσούλη Μ. Ο ήρωας και η ηρωίδα με τα χίλια πρόσωπα: Νέες απόψεις για το φύλο στην Παιδική 
Λογοτεχνία, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός, 2008 
330 Ζερβού Α., 2005 
331 Ζερβού Α., 2005 
332 Ζερβού Α., 2005 
333 Ροντάρι Τζιάνι, Γραμματική της Φαντασίας, μεφρ: Κασαπίδης Γιώργος, Μεταίχμιο, 2003 
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2.1.2.  Στοιχεία από τις Θεωρίες της Πρόσληψης και της Αναγνωστικής 

Ανταπόκριση 
 

 Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με τις Θεωρίες της Πρόσληψης και της 

Αναγνωστικής Ανταπόκρισης παρουσιάζοντας τις απόψεις τριών μεγάλων θεωρητικών που 

συνέβαλλαν στη διαμόρφωση τους, της L.M. Rosenblatt, του H.R. Jauss και του W.Iser. Οι 

θεωρίες της Πρόσληψης και της Αναγνωστικής Ανταπόκρισης θα μας βοηθήσουν να 

ερμηνεύσουμε και να κατανοήσουμε τις εργασίες των μαθητών και κατ’ επέκταση τον 

τρόπο με τον οποίο διαβάζουν και κατανοούν τα κείμενα οι μικροί αναγνωστες.  

 Οι θεωρίες αυτές διαφοροποιούνται από τις προγενέστερές τους, το φορμαλισμό, τη 

Νέα κριτική και την πρώτη περίοδο του γαλλικού δομισμού, αφού μετατοπίζουν το 

ενδιαφέρον τους στο ρόλο του αναγνώστη334. Παρόλα αυτά, οι διάφορες προσεγγίσεις της 

«πρόσληψης», στο γερμανόφωνο χώρο, παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, ως 

προς την επιστημολογική τους βάση335.  

Σημαντικές είναι και οι διαφορές ανάμεσα στις θεωρίες της πρόσληψης και τις 

θεωρίες της αναγνωστικής ανταπόκρισης. Ο όρος θεωρία της «πρόσληψης» προέρχεται από 

το γερμανόφωνο χώρο, ενώ ο όρος της «αναγνωστικής ανταπόκρισης» έχει τις ρίζες του στο 

χώρο της αμερικάνικης κριτικής. Ωστόσο, οι διαφορές των δύο όρων είναι πολλές 

περισσότερες και ουσιαστικότερες. Συνοπτικά, θα λέγαμε ότι η θεωρία της πρόσληψης, 

έχοντας ως αφετηρία τη φαινομενολογία, την ερμηνευτική, την κοινωνική και εμπειρική 

μελέτη, απορρίπτει την αντικειμενικότητα των κειμένων, όπως αυτή ορίζεται από τη θεωρία 

και την ανάλυση των κειμένων, στρέφοντας το ενδιαφέρον στη δυναμική του αναγνώστη. Ο 

Stanley Fish, για να τονίσει το ρόλο του αναγνώστη στη διαδικασία της ανάγνωσης, γράφει 

ότι οι ερμηνευτές δεν ερμηνεύουν τα κείμενα, αλλά τα κατασκευάζουν, δεν 

αποκωδικοποιούν τα ποιήματα, αλλά τα φτιάχνουν336. Οι θεωρίες της αναγνωστικής 

ανταπόκρισης αναγνωρίζουν τους περιορισμούς που επιβάλλονται στο κείμενο, λόγο της 

αντικειμενικότητάς του, υπολογίζουν, όμως, και τον αναγνώστη ως ένα εξίσου σημαντικό 

παράγοντα για την κατανόηση των κειμένων337. Παρόλα αυτά, όλες αυτές οι διαφορετικές 

προσεγγίσεις μπορούν να χωρέσουν κάτω από την ομπρέλα της «πρόσληψης», αν 

θεωρήσουμε ότι αντικείμενό τους είναι τόσο τα λογοτεχνικά κείμενα, όσο και ο αναγνώστης 

των κειμένων αυτών338.  

 

 

 

 

                                                 
334 Newton K.M., «Θεωρία της πρόσληψης και κριτική της αναγνωστικής ανταπόκρισης» στο Η λογοτεχνική 
θεωρία του εικοστού αιώνα (ανθολόγιο κειμένων), μεφρ: Κατσικερός Αθανάσιος, Σπαθαράκης Κώστας, 
Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2013, σελ. 327-331 
335 Ibsch E., «Η Λογοτεχνική πρόσληψη» στο Θεωρία της Λογοτεχνίας - Προβλήματα και Προοπτικές, επιμ: 
Angenot M., Bessiere J., Fokkema D., Kushner E., Gutenberg, 2010, σελ. 399-435  
336 Benton Michael, «Αναγνώστες, κείμενα, συγκείμενα» στο Κατανοώντας τη Λογοτεχνίας για Παιδιά, επιμ: 
Hunt Peter, μεφρ: Μητσοπούλου Χρ., Μεταίχμιο, 2009, σελ. 153-182 
337 Ibsch, 2010 και Holub C. Robert, Θεωρία της πρόσληψης – Μια κριτική εισαγωγή, μεφρ: Τσακλοπούλου 
Κων/να, επιμ: Τζούμα Άννα, Μεταίχμιο, 2004, σελ. xii-xvi 
338 Οπ.π. 
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L.M. Rosenblatt – Η «Συναλλακτική» Θεωρία 

 

Η ισχύουσα, ως το 1950 περίπου, Νέα Κριτική θεωρούσε ότι το κείμενο είναι 

αυτόνομο και έχει το δικό του νόημα, το οποίο βασίζεται στα βιογραφικά στοιχεία του 

συγγραφέα και το ιστορικό πλαίσιο της εποχής. Συντελούνταν έτσι, μια «κλειστή» 

ανάγνωση των κειμένων και ο ρόλος του αναγνώστη ήταν περιορισμένος. Στην ουσία, ο 

αναγνώστης γινόταν παθητικός δέκτης του μοναδικού νοήματος του κειμένου339. Από το 

1970 αρχίζει να ακμάζει η Θεωρία της Αναγνωστικής Ανταπόκρισης, που αναγνωρίζει το 

τρίπτυχο κείμενο – συγγραφέας – αναγνώστης και δίνει έμφαση στον αναγνώστη.  

Πρόδρομος της αναγνωστικής θεωρίας, ήδη από το 1938 είναι η L.M. Rosenblatt, με 

το πρωτοποριακό για την εποχή έργο της Literature as Exploration340. Η Rosenblatt έρχεται 

να ανατρέψει την άποψη της Νέας Κριτικής θέτοντας τον αναγνώστη στο κέντρο της 

ανάγνωσης ενός λογοτεχνικού κειμένου. Επίσης, είναι η μόνη που συσχέτισε τη θεωρία της 

αναγνωστικής ανταπόκρισης με την εκπαιδευτική πράξη, ταυτίζοντας τον αναγνώστη με το 

μαθητή341.  

Πιο συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι ο αναγνώστης παίζει ενεργό ρόλο στην ανάγνωση 

ενός κειμένου. Η ανάγνωση ενός κειμένου είναι μια έντονη προσωπική δραστηριότητα, 

κατά την οποία δημιουργείται ένας ζωντανός κύκλος ανάμεσα στον αναγνώστη και στο 

κείμενο. Όπως αναφέρει, «ο αναγνώστης εμποτίζει με συναισθηματικά και διανοητικά 

νοήματα τα υποδείγματα δόμησης των λεκτικών συμβόλων και αυτά τα σύμβολα 

κατασκευάζουν διόδους για τις σκέψεις και τα συναισθήματά του»342. Ο αναγνώστης, δηλαδή, 

λαμβάνοντας τα ερεθίσματα που του δίνει το κείμενο, προσπαθεί να το κατανοήσει και να 

δώσει το δικό του υποκειμενικό νόημα. Η ερμηνεία που θα δώσει στο κείμενο εξαρτάται 

από τις εμπειρίες του, είτε από την προσωπική του ζωή, είτε από τις προηγούμενες 

αναγνώσεις του. Οι εμπειρίες του γεννούν προσδοκίες για το λογοτεχνικό κείμενο. Το 

κείμενο με τη σειρά του τις υποστηρίζει και τις ανατροφοδοτεί. Δημιουργείται, έτσι, μια 

«συναλλαγή» ανάμεσα στον αναγνώστη και το κείμενο.  

Το λογοτεχνικό κείμενο δημιουργείται από το συγγραφέα με βάση τις δικές του 

εμπειρίες που έχει αποκτήσει από τη ζωή ή από άλλα κείμενα. Επίσης, έχει δημιουργηθεί 

μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό, ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Αποκτά, όμως, 

υπόσταση όταν έρθει σε επαφή με τον αναγνώστη. Κάθε αναγνώστης προβάλλει στο έργο 

τα δικά του χαρακτηριστικά, τις αναμνήσεις του, τις ανάγκες τις συγκεκριμένης στιγμής ή 

τη διάθεσή του, το ερμηνεύει με τις δικές του εμπειρίες από τη ζωή και από άλλα κείμενα. Η 

ανάγνωση είναι ένα μοναδικό συμβάν στο χρόνο και στη ζωή του αναγνώστη και βασίζεται 

στην ισότιμη «συναλλαγή» κειμένου και αναγνώστη. Αποτέλεσμα της «συναλλακτικής» 

αυτής διαδικασίας είναι να «δημιουργηθεί» ένα νέο κείμενο από τον αναγνώστη343.  

                                                 
339 Παπαντωνάκης Γ., Αθανασιάδης Η., Καπλάνογλου Μ., Πολίτης Δ., «Η «Συναλλακτική» Θεωρία της L.M. 
Rosenblatt» στο Οι ιδέες των παιδιών για την Παιδική Λογοτεχνία, εκδόσεις ΤΟΠΟΣ, 2001 
340 Καλογήρου Τζ., Βησσαράκη Ε., «Η συμβολή της θεωρίας της L.M. Rosenblatt στον εμπλουτισμό της 
Διδακτικής της Λογοτεχνίας» στο Η Λογοτεχνία στο σχολείο, Τυπωθήτω, 2005, σελ. 53-78 
341 Καλογήρου, Βησσαράκη, 2005 
342 Οπ.π., σελ. 43 
343 Rosenblatt, Louise M., The Reader, the Text, the Poem: The Transactional Theory of the Literary Work, 
1978, pp. 151 



 
 

88 
 

Όπως είδαμε, η Rosenblatt δεν απορρίπτει το κείμενο. Αναγνώστης και κείμενο 

συμμετέχουν ισότιμα στην αναγνωστική διαδικασία. Θεωρεί, επίσης, ότι το κείμενο μπορεί 

να υπάρχει ανεξάρτητα από τον αναγνώστη, γίνεται, όμως, λογοτεχνικό όταν έρθει σε 

επαφή με αυτόν. Το κείμενο, μάλιστα, «προκαλεί» τον αναγνώστη και τον βοηθάει να 

δημιουργήσει ένα «δοκιμαστικό πλαίσιο», να του δώσει, δηλαδή, τα στοιχεία εκείνα, που θα 

τον βοηθήσουν να το ερμηνεύσει344.  

Όταν ο αναγνώστης έχει ένα κείμενο στα χέρια του, είτε μπορεί να επιτελέσει μια 

«μη αισθητική», «πληροφοριακή» ανάγνωση, είτε μπορεί να επιτελέσει μια «αισθητική» 

ανάγνωση. Στην πρώτη περίπτωση, ο αναγνώστης ενδιαφέρεται για κάποιες πληροφορίες 

που μπορεί να αποκομίσει από το κείμενο μετά την ανάγνωση. Στη δεύτερη περίπτωση, ο 

αναγνώστης εμπλέκεται σε μια δημιουργική διαδικασία, η οποία τον κάνει να αντιδρά 

απέναντι στο κείμενο, να ανταποκρίνεται στη βαθύτερη ουσία του κειμένου. Ιδέες και 

συναισθήματα τον οδηγούν να εμπλέξει τα προσωπικά με τα κειμενικά στοιχεία και να 

βιώσει έτσι μια ολοκληρωμένη αναγνωστική διαδικασία345. Το κείμενο, που διακρίνεται για 

την «ανοικτότητά» του346, μετατρέπεται από «αντικείμενο», από σύμβολα πάνω στο χαρτί 

σε «ποίημα», σε μια λογοτεχνική δημιουργία την οποία βιώνει κατά τη διάρκεια, αλλά και 

μετά την ανάγνωση, ο αναγνώστης347.  

Η αναγνωστική θεωρία της Rosenblatt προσδίδει στην ανάγνωση ένα προσωπικό 

χαρακτήρα. Κάθε αναγνώστης ανταποκρίνεται με το δικό του ξεχωριστό τρόπο στο 

λογοτεχνικό κείμενο, αφού συνδυάζει με έναν προσωπικό τρόπο τους περιορισμούς του 

κειμένου, τα προσωπικά του βιώματα και τις προηγούμενες εμπειρίες από άλλες 

αναγνώσεις. Συμπληρώνει, επίσης, πως η προσωπική ανάγνωση μπορεί να συμπληρωθεί και 

από τη «συναλλαγή» του αναγνώστη με άλλους αναγνώστες. Η συζήτηση και η ανταλλαγή 

απόψεων, ειδικά μέσα σε μια σχολική τάξη, επηρεάζει την ανάγνωση του κειμένου348. Η 

εφαρμογή της «συναλλακτικής» θεωρίας μέσα στη σχολική τάξη οδηγεί το μαθητή να 

ανακαλύψει τη γνώση, να βιώσει εμπειρίες, να δημιουργήσει προσωπικές σχέσεις με το 

λογοτεχνικό κείμενο, το δάσκαλο ή τους συμμαθητές του.  

 

 

H.R. Jauss – Η Θεωρία της Πρόσληψης 

 

 Η πρόσληψη, όπως την εισηγήθηκε η σχολή της Κωνσταντίας, έχει ως αντικείμενο 

την ιστορία της λογοτεχνίας και σημαίνει η «δισυπόστατη πράξη, η οποία περικλείει την 

επίδραση που ανακαθορίζεται από το έργο και τον τρόπο με τον οποίο ο παραλήπτης το 

δεξιώνεται»349. Ο Hans Robert Jauss είναι ένας από τους σημαντικότερους θεωρητικούς της 

πρόσληψης.  

 Στο μελέτημά του «Η ιστορία της λογοτεχνίας ως πρόκληση για τις 

γραμματολογικές σπουδές», στο βιβλίο Η Θεωρία της Πρόσληψης350, ξεκινά τονίζοντας ότι 

                                                 
344 Καλογήρου, Βησσαράκη, 2005, σελ. 45-46 
345 Οπ.π. 
346 Rosenblatt, Louise M., 1978, pp. 71 
347 Καλογήρου, Βησσαράκη, σελ. 46-47 
348 Καλογήρου, Βησσαράκη, 2005 
349 Jauss Hans Robert, Η θεωρία της πρόσληψης, μεφρ: Μπεχλιβάνος Μίλτος, Εστία, Αθήνα 1995, σελ. 93 
350 Jauss Hans Robert, Η θεωρία της πρόσληψης, 1995 
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η Ιστορία της Λογοτεχνίας θα πρέπει να έχει κεντρική θέση σε ένα πρόγραμμα σπουδών για 

τη Λογοτεχνία. Παρατηρεί ότι ο κλάδος αυτός έχει παραγκωνιστεί από τους ειδικούς της 

εποχής του και δηλώνει την πρόθεσή του να αποκαταστήσει αυτή τη σχέση της ιστορίας και 

της Λογοτεχνίας. Αναφέρει ότι διάφοροι ιστορικοί δεν αρκούνται στο να δομήσουν 

ιστορικά βιβλία Λογοτεχνίας, αλλά επιχειρούν παράλληλα αξιολογικές κρίσεις για έργα 

περασμένων εποχών, επικαλούμενοι την αντικειμενικότητα της ιστοριογραφίας. Κατά το 

Jauss, κάτι τέτοιο είναι ανεπίτρεπτο, καθώς τα βιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα και 

ιστορικές συνθήκες της εποχής δεν είναι αρκετά για να κρίνουν την αξία ενός έργου. Η 

διαδικασία αυτή είναι αποτέλεσμα σύνθεσης περισσότερων κριτηρίων, όπως η επίδραση, η 

πρόσληψη και η υστεροφημία του έργου351.  

 Η αντικειμενικότητα της ιστοριογραφίας της Λογοτεχνίας επιβάλει την έννοια της 

εποχής για την αξιολόγηση ενός λογοτεχνικού κειμένου. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 

ότι ένα λογοτεχνικό κείμενο είχε ένα διαφορετικό νόημα στο παρελθόν, σύμφωνο με την 

εποχή του, ενώ είναι δυνατόν το ίδιο κείμενο να αποπνέει ένα διαφορετικό νόημα στο παρόν 

κι έτσι να αποκτά διαφορετική αξία352. Χρησιμοποιώντας τη μαρξιστική και τη 

φορμαλιστική θεωρία, ο Jauss καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ένα έργο γίνεται κατανοητό 

με βάση την ιστορική εποχή της γένεσής του, με βάση την αλληλεπίδρασή του με άλλα έργα 

και τις διαστάσεις που μπορεί να πάρει στη σύγχρονη εποχή. Η ύπαρξή ενός έργου, λοιπόν, 

εξαρτάται από την «αλληλεπίδραση του έργου και της ανθρωπότητας»353.  

 Παρατηρεί, όμως, ότι καμία από τις δύο θεωρίες δεν αναγνωρίζει το ρόλο που 

μπορεί να παίξει ο αναγνώστης τόσο στην ιστορική, όσο και στην αισθητική γνώση της 

ιστορία. Θεωρεί μάλιστα, ότι στο τρίπτυχο συγγραφέας – έργο - κοινό, το κοινό, δηλαδή ο 

αναγνώστης, δεν έχει παθητική διάσταση, αλλά διαμορφώνει με τη σειρά του την ιστορία. 

Με την κριτική κατανόηση ενός έργου από τον αναγνώστη (αισθητική της πρόσληψης), και 

όχι την απλή αποδοχή του, ξεπερνιέται το παλιό κείμενο και δημιουργείται μια νέα 

παραγωγή, που μπορεί να περιγραφεί ως μια σχέση διαλόγου ανάμεσα στο κείμενο 

(μήνυμα) και τον αναγνώστη (δέκτη). Έτσι, η συμμετοχή του αναγνώστη στην πρόσληψη 

ενός έργου προσφέρει σ’ αυτό μια αισθητική και ιστορική διάσταση. Κατά συνέπεια, μια 

νέα ιστορία της λογοτεχνίας θα πρέπει να υπολογίζει τη γνώση που προσφέρει η αισθητική 

της πρόσληψης354.  Ένα παλιό λογοτεχνικό έργο μπορεί να έχει συνέπειες και στο μέλλον, 

όταν υπάρχουν αναγνώστες που θέλουν να ανανεώσουν την πρόσληψή του στο παρόν ή 

συγγραφείς που θα θελήσουν «να το μιμηθούν, να το υπερβούν ή να το αντικρούσουν»355.   

Το πώς προσλαμβάνει ένας αναγνώστης ένα έργο εξαρτάται από τον ορίζοντα 

προσδοκίας356 που δημιουργεί το έργο στον αναγνώστη και από τον ορίζοντα εμπειρίας που 

προσκομίζει ο αναγνώστης. Ένα έργο είναι επιφορτισμένο με τις αισθητικές νόρμες των 

ερμηνευτών του (πρώτη ανάγνωση).  Μπορεί, για παράδειγμα, εξ αρχής να θεωρείται παλιό 

ή ξένο, καλό ή κακό. Ο αναγνώστης έχει ο ίδιος δημιουργήσει έναν ορίζοντα εμπειρίας, 

βασιζόμενος στον ορίζοντα προσδοκίας του έργου, αλλά και στο κοινωνικό, ηθικό, 

                                                 
351 Jauss Hans Robert, 1995, σελ. 25-28 
352 Οπ.π., σελ 32 
353 Οπ.π., σελ 36-50 
354 Οπ.π., σελ 53 
355 Οπ.π., σελ 56 
356 Τον όρο δανείζεται από το Gadamer, Holub R., 2004 
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πολιτισμό και ιστορικό του περιβάλλον, σε προγενέστερα διαβάσματα και τα συναισθήματα 

που του έχουν δημιουργήσει. Έτσι, έχει κάποιες προσδοκίες (δεύτερη ανάγνωση) για τη 

συνέχεια του έργου, οι οποίες είτε θα επιβεβαιωθούν, είτε θα τροποποιηθούν. Η πρόσληψη 

συντελείται μέσα από την ανταλλαγή του ορίζοντα προσδοκίας και του ορίζοντα εμπειρίας, 

ανάμεσα δηλαδή στο έργο, το συγγραφέα και τον αναγνώστη. Ο αναγνώστης, μπορεί απλά 

να «καταναλώσει» ένα έργο, μπορεί να το απολαύσει ή να το κρίνει θαυμάζοντάς το ή 

αποδοκιμάζοντάς το, μπορεί να το ερμηνεύσει με το δικό του τρόπο ή να παράγει ένα νέο 

έργο ως απάντηση στο προηγούμενο357. Η απόσταση ανάμεσα στον ορίζοντα προσδοκιών 

και το έργο, η αποδοχή ή όχι της προηγούμενης αισθητικής εμπειρίας καθορίζει και την 

αξία του λογοτεχνικού έργου358.   

Ο αναγνώστης έχει ένα ενεργό και όχι παθητικό ρόλο στην πρόσληψη του έργου. 

Ένα λογοτεχνικό κείμενο είναι πλέον ένα  έργο «ανοικτό», σύμφωνα με τον Ουμπέρτο Έκο. 

Ο αναγνώστης αποκτά με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα να κατανοήσει «την αλλόκοτη 

διαφορετικότητα» ενός άλλου πολιτισμού ή ενός μακρινού παρελθόντος. Το κείμενο, με τη 

σειρά του, αποκτά διττό ρόλο αφού είναι φορέας αυτής της διαφορετικότητας, αλλά 

απευθύνεται και σε μια άλλη «κατανοούσα συνείδηση»359. 

 Ο Jauss καταλήγει, έτσι, στη θεωρία της πρόσληψης με την οποία θέλει να 

γεφυρώσει το χάσμα του παρελθόντος και του παρόντος που έχει δημιουργηθεί σε πολύ 

σημαντικά κείμενα και να αναδιαμορφώσει, με τον τρόπο αυτό, την Ιστορία της 

Λογοτεχνίας. Τι συμβαίνει, λοιπόν, όταν ένα πολύ σημαντικό κείμενο του παρελθόντος έχει 

χάσει τη ζωντάνια και τη σημασία του στο παρόν; Η πρόταση του Jauss είναι να μελετηθεί η 

γραμματεία και τα μηνύματα του παρελθόντος, αλλά ταυτόχρονα να δοθεί μια αλληγορική 

εξήγηση. Τα μηνύματα του παρελθόντος θα διασαφηνιστούν στο παρόν και μέσω αυτής της 

διαδικασίας το έργο θα γίνει πάλι προσιτό στο παρόν. Η αλληγορική ερμηνεία δε θα 

ακυρώσει το πρωταρχικό νόημα του κειμένου, αλλά θα το ερμηνεύσει με τέτοιο τρόπο ώστε 

νέα σημασία να «διεκδικεί τη δικαίωσή της ως οικειοποίηση του παλιού κατά γράμμα 

νοήματος»360.  

 

 

Wolfgagn Iser – Η «Αισθητική Ανταπόκριση» 

  

 Σε αντίθεση με τον Jauss, ο Iser μετατοπίζει το ενδιαφέρον της μελέτης της 

Λογοτεχνίας από το κείμενο και τον αναγνώστη στη διαδικασία της ίδια της ανάγνωσης. 

Ένα κείμενο, σύμφωνα με τον W. Iser, είναι ζωντανό μόνο όταν διαβάζεται. Για το λόγο 

αυτό μπορούμε να το εξετάσουμε μόνο κατά τη διάρκεια της ανάγνωσής του361. Το 

ερώτημα, δηλαδή, δεν είναι «τι λέει το κείμενο, αλλά το «πώς διαβάζει ο κάθε 

αναγνώστης». Ένα λογοτεχνικό κείμενο τοποθετείται στο σημείο συνάντησης αναγνώστη 

                                                 
357 Αυτό δείχνει και τον επικοινωνιακό κύκλο της λογοτεχνίας, όπου ο παραγωγός ενός έργου (συγγραφέας) 
έχει γίνει πριν καταναλωτής (αναγνώστης) ενός άλλου έργου., H. R. Jauss, 1995, σελ 94 
358 H. R. Jauss, 1995, σελ 60 
359Οπ.π., σελ 107 
360 Οπ.π., σελ 111 
361 Iser Wolfgang, «Η προσκλητική δομή των κειμένων. Η απροσδιοριστία ως όρος της επίδρασης του 
λογοτεχνικού λόγου» (1971) στο Η λογοτεχνική θεωρία του εικοστού αιώνα (ανθολόγιο κειμένων), επιμ: 
Newton K.M., Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2013, σελ. 341-349 
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και κειμένου και δεν ταυτίζεται ούτε με το κείμενο, ούτε με την άποψη που έχει γι’ αυτό ο 

αναγνώστης362.  

 O Iser, λοιπόν, στέκεται στο γεγονός ότι το νόημα ενός κειμένου διατυπώνεται από 

τη σύμπραξη δύο παραγόντων, του κειμένου και του αναγνώστη. Η ερμηνεία του κειμένου 

δεν είναι παρά η ανάγνωσή του από κάποιον καλλιεργημένο αναγνώστη. Η ανάγνωση αυτή, 

βέβαια, δεν είναι μοναδική, αλλά αποτελεί μια από τις πολλές μορφές ενεργοποίησης του 

κειμένου. Αν και αποδέχεται την ερμηνευτική δραστηριότητα κάθε αναγνώστη, δεν του 

παραχωρεί αυτονομία, λόγω των περιορισμών που θέτει το κείμενο. Θεωρεί ότι η δομή των 

λογοτεχνικών κειμένων είναι τέτοια που καλεί τον αναγνώστη να συμμετάσχει ενεργά στην 

ανάγνωσή του και να το ερμηνεύσει, ενώ το κείμενο παρέχει περιορισμούς στη διατύπωση 

του νοήματος από τον αναγνώστη363.  

 Αρχικά, ο Iser διαχωρίζει τα λογοτεχνικά κείμενα από τα μη λογοτεχνικά κείμενα με 

βάση την αποτύπωση της αντικειμενικότητας. Ένα μη λογοτεχνικό κείμενο παρουσιάζει 

κάτι αντικειμενικό, κάτι που υπάρχει στον πραγματικό κόσμο, έξω από το κείμενο. Το 

λογοτεχνικό, όμως, δεν αναφέρεται σε κάτι αντικειμενικό. Χαρακτηρίζεται από ένα βαθμό 

απροσδιοριστίας και κατασκευάζει το αντικείμενό του τη στιγμή της ανάγνωσης, 

χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του πραγματικού κόσμου, χωρίς όμως να μπορεί να αναχθεί 

σε κάποια περίσταση του πραγματικού κόσμου. Έτσι, η αντικειμενική πραγματικότητα του 

κειμένου, παράγεται μόνο όταν ο αναγνώστης ανταποκρίνεται σε κάποιες από τις επιλογές 

που του προσφέρει το λογοτεχνικό κείμενο, προσπαθεί, δηλαδή, να «κανονικοποιήσει» την 

απροσδιοριστία του λογοτεχνικού κειμένου364.  

 Πιο συγκεκριμένα, ο Iser σημειώνει ότι η απροσδιοριστία του κειμένου μπορεί να 

εξισωθεί σε τέτοιο βαθμό με την πραγματικότητα, ώστε αυτή να εμφανίζεται μόνο ως 

αντανάκλαση της. Η αντανάκλαση της πραγματικότητας μέσα στο λογοτεχνικό κείμενο 

εξαφανίζει τη λογοτεχνική του ποιότητα. Σε άλλη περίπτωση, το κείμενο παρουσιάζει τόσες 

αντιστάσεις, ώστε να μην είναι δυνατή η εξίσωσή του με την πραγματικότητα, αλλά αυτή να 

εμφανίζεται σαν μία από τις πολλές δυνατότητες ερμηνείας του κειμένου. Ένας άλλος 

τρόπος για να «κανονικοποιηθεί» η απροσδιοριστία του κειμένου είναι η σύνδεση του 

κειμένου με τις εμπειρίες του αναγνώστη, ο οποίος είτε θα συμφωνήσει, είτε θα διαφωνήσει 

με το κείμενο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο αναγνώστης προσπαθεί κατά τη διάρκεια της 

ανάγνωσης να συνδέσει την «αμφιρρέπουσα δομή» του κειμένου με σταθερά νοήματα, που 

προκύπτουν από το κείμενο και τις δικές του εμπειρίες365.  

 Η απροσδιοριστία αυτή του κειμένου υπάρχει εξαιτίας της δομής του. Ένα 

λογοτεχνικό κείμενο παρουσιάζεται μέσα από μια ποικιλία οπτικών. Κάθε οπτική επιχειρεί 

να αναπαραστήσει το αντικείμενο του κειμένου με τρόπο αντιπροσωπευτικό. Κάθε οπτική, 

όμως, προσδιορίζει μία πτυχή του κειμένου, δημιουργώντας ταυτόχρονα την ανάγκη ενός 

νέου προσδιορισμού. Πολύ συχνά, οι οπτικές αυτές δεν συναντιούνται. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται τομές, κενά, ανάμεσα στις οπτικές του κειμένου. Τα κενά 

αυτά χρησιμοποιούνται σε σημεία όπου διαπλέκονται πολλά διαφορετικά νήματα, τα οποία 

                                                 
362 «Wolfgang Iser» στο Οι ιδέες των παιδιών για την Παιδική Λογοτεχνία, 2001, σελ. 83 
363 Iser W., 1971 στο Η λογοτεχνική θεωρία του εικοστού αιώνα, 2013, σελ. 341-349. Για τη θεωρία του Iser 
και γενικότερα για τη θεωρία της πρόσληψης βλέπε Eagleton Terry, , 1996, σελ. 121-155 
364 Οπ.π και του ίδιου The implied reader, The Johns Hopkins University Press, 1974, p. xi-xiv 
365 Iser W., 1971 στο Η λογοτεχνική θεωρία του εικοστού αιώνα (ανθολόγιο κειμένων), 2013, σελ. 341-349 
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ο συγγραφέας οφείλει να αφηγηθεί το ένα μετά το άλλο. Κι εδώ, ξεκινάει το παιχνίδι της 

ερμηνείας του κειμένου. Το ίδιο το κείμενο δεν μπορεί να εξαλείψει αυτά τα κενά. Ο 

αναγνώστης καλείται να συσχετίσει τις οπτικές και να συμπληρώσει αυτά τα κενά, να 

ερμηνεύσει, δηλαδή, το κείμενο, με βάση τις δικές του εμπειρίες. Όσα περισσότερα είναι τα 

κενά σε ένα κείμενο, τόσο μεγαλύτερη είναι η πρόσκληση για συμμετοχή του αναγνώστη 

στην ολοκλήρωση και συγκρότηση του νοήματος της πλοκής. Αντίθετα, η συρρίκνωση των 

κενών του μυθοπλαστικού κειμένου, αυξάνει τις πιθανότητες το κείμενο να προκαλέσει ανία 

στον αναγνώστη366.   

 Συμπερασματικά, η απροσδιοριστία του κειμένου, αποτελεί το συνδετικό κρίκο 

ανάμεσα στον αναγνώστη και το κείμενο. Συνδυάζεται έτσι, η αντικειμενική οντότητα του 

κειμένου με την υποκειμενική διάσταση του αναγνώστη για την συμπλήρωση των κενών 

του κειμένου και την συγκρότηση του νοήματος. Την «αλληλεπίδραση» αυτή, κειμένου και 

αναγνώστη, θα περιγράψει ο Iser καθορίζοντας τις έννοιες «νοούμενος» ή «λανθάνων 

αναγνώστης», «λογοτεχνικό ρεπερτόριο» και «λογοτεχνικές στρατηγικές»367. 

 Από τότε που ο αναγνώστης απέκτησε ενεργό ρόλο στην  παραγωγή του νοήματος, 

συγκεκριμένοι περιορισμοί έρχονται να περιορίσουν την υποκειμενική ερμηνεία του 

κειμένου από την πλευρά του. Ο Iser υποστηρίζει ότι, κατά τη διάρκεια της αναγνωστικής 

διαδικασίας, διεξάγεται ένας φανταστικός διάλογος μεταξύ του συγγραφέα και του 

αναγνώστη. Ο συγγραφέας επιβάλλει στο αναγνώστη ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, μέσα στο 

οποίο παρουσιάζονται διάφορες πιθανές επιλογές. Στόχος του συγγραφέα είναι να 

παρακινήσει τον αναγνώστη σε μια διαδικασία, στην οποία, μέσα από την ενεργό 

συμμετοχή του, ο αναγνώστης καλείται να ενεργήσει και να διαλέξει μία από αυτές τις 

πιθανές επιλογές368.  

  Αυτός είναι ο «νοούμενος» αναγνώστης του Iser. Ο αναγνώστης του Iser δεν 

υπάρχει στη πραγματικότητα369. Με το όρο αυτό αναφέρεται στην ικανότητα που έχει το 

κείμενο μυθοπλασίας να προσφέρει στους πιθανούς αναγνώστες του ένα σύνολο 

προκαταρτικών προσανατολισμών, οι οποίοι αποτελούν τους όρους της πρόσληψή του και 

καλείται ο αναγνώστης να συγκεκριμενοποιήσει370. Με άλλα λόγια, ο αναγνώστης οδηγείται 

στο νόημα του κειμένου, όχι με βάση τις εμπειρίες του, όπως είχε υποστηρίξει ο Jauss, αλλά 

με βάση τους ενδοκειμενικούς περιορισμούς που του παρέχει το κείμενο. Είναι, δηλαδή, 

ταυτόχρονα και «παθητικός» αναγνώστης, αφού η συμμετοχή του στην ανάγνωση 

περιορίζεται από το κείμενο και «ενεργητικός», αφού εκείνος παράγει το νόημα τελικά371.   

 Κατά τη διάρκεια της αναγνωστικής διαδικασίας, ο αναγνώστης τροποποιεί τις 

προσδοκίες του, αλλάζει «οπτική γωνία» και ενημερώνει την αναγνωστική διαδικασία. Η 

αναγνωστική εξέλιξη είναι επομένως μια διαδικασία συνεχούς αλληλεπίδρασης – 

διάδρασης, όπου ο αναγνώστης ματαιώνει προσδοκίες, τις ανανεώνει, συμπληρώνει τα κενά 

                                                 
366 Οπ.π 
367 «Wolfgang Iser» στο Οι ιδέες των παιδιών για την Παιδική Λογοτεχνία, 2001, σελ. 85 
368 Wolfgang Iser, “The role of the reader in Fielding’s Joseph Andrews and Tom Jones” at The implied reader, 
1974, p. 29-56 
369 Wolfgang Iser, 1974, p. 55-56 
370 Wolfgang Iser, The act of reading: a theory of aesthetic response (Der Akt des Lesens), London: Routledge 
and Kegan Paul, 1978, (1st edit 1976), p. 60 
371 «Wolfgang Iser» στο Οι ιδέες των παιδιών για την Παιδική Λογοτεχνία, 2001, σελ 86 και Ibsch E., 2010, 
σελ. 399-435 
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που του δημιουργούνται με πληροφορίες από το κείμενο. Φαίνεται, έτσι, πως το κείμενο 

επιδρά στην αναγνωστική διαδικασία, ώστε ο αναγνώστης να καταλήξει στο νόημα του 

κειμένου. Οι προσδοκίες του αναγνώστη είτε θα επαληθευτούν, είτε θα καταρρεύσουν. Και 

τα δύο αυτά ενδεχόμενα οδηγούν στο σχηματισμό νέων υποθέσεων που πιθανόν οδηγήσουν 

και σε απαντήσεις σχετικά με τα ερωτήματα του κειμένου372. Στην περίπτωση που οι 

προβολές κειμένου και αναγνώστη δεν τροποποιούνται ή στην περίπτωση που το κείμενο 

δεν αντιστέκεται στις προβολές του αναγνώστη, η διάδραση κειμένου – αναγνώστη έχει 

αποτύχει373.  

 Το φανταστικό τούτο παιχνίδι, ανάμεσα στον αναγνώστη και το συγγραφέα, είναι 

εκείνο που πυροδοτεί τη φαντασία του αναγνώστη και του προκαλεί ευχαρίστηση. Ένα 

κείμενο που δεν παρέχει στον αναγνώστη πεδίο για να δράσει και περιορίζει τη 

δημιουργικότητά του, καταντά βαρετό374.  

 Οι επιλογές που θα κάνει τελικά ο αναγνώστης για τη νοηματοδότηση του κειμένου 

εξαρτώνται από δύο βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος περιγράφεται με τον όρο 

«λογοτεχνικό ρεπερτόριο». Το «λογοτεχνικό ρεπερτόριο» αναφέρεται σε μια ποικιλία 

λογοτεχνικών θεμάτων και μοτίβων με νύξεις στην κοινωνική και ιστορική 

πραγματικότητα, που κουβαλά κάθε αναγνώστης και μπορεί να τον επηρεάσει κατά τη 

διαδικασία παραγωγής του νοήματος. Ο δεύτερος παράγοντας αναφέρεται στις στρατηγικές 

και τις τεχνικές εκείνες που διαθέτει κάθε αναγνώστης και τον βοηθούν να διαχωρίσει το 

οικείο από το μη οικείο375. Οι δύο κύριες λογοτεχνικές στρατηγικές που περιγράφει ο Iser 

είναι η σχέση «βάθος – προσκήνιο» και η αρχή «θέμα – ορίζοντας»376.  

 Η σχέση «βάθος – προσκήνιο» περιγράφεται με τη διαδικασία κατά την οποία ο 

αναγνώστης επιλέγει κάποια στοιχεία του κειμένου (πρωταρχικός κώδικας), για να τα 

οργανώσει και να τα συνδυάσει, προκειμένου να καταλήξει στο νόημα του κειμένου 

(δευτερεύων κώδικας). Η διαδικασία αυτή γίνεται σταδιακά και μέσα από την 

αλληλεπίδραση κειμένου αναγνώστη377. Κάθε «αναγνωστική στιγμή» ο αναγνώστης 

επικεντρώνεται σε ένα «θέμα» του κειμένου. Τα ποικίλα «θέματα» και ο συνδυασμός τους 

αποτελούν τον «ορίζοντα» της διαδικασίας νοηματοδότησης. Οι τελευταίοι αυτοί όροι 

προϋποθέτουν και την επιλογή μιας συγκεκριμένης προοπτικής για τη σύνθεση του 

νοήματος. Ο Iser αναγνωρίζει τέσσερις βασικές προοπτικές: του αφηγητή, των προσώπων, 

της πλοκής και του εννοούμενου αναγνώστη, οι οποίες πολλές φορές συγχέονται μεταξύ 

τους378.  

 Καταλήγουμε, λοιπόν, ότι ο Iser θεωρεί δύο παράγοντες σημαντικούς κατά τη 

διαδικασία  νοηματοδότησης του κειμένου: τον αναγνώστη και την επιρροή που έχει το 

κείμενο σε αυτόν.  

 

 

 

                                                 
372 Wolfgang Iser» στο Οι ιδέες των παιδιών για την Παιδική Λογοτεχνία, 2001, σελ. 87 
373 Ibsch E., 2010, σελ. 399-435 και Wolfgang Iser, 1974, p. 282-290 
374 Wolfgang Iser, 1974, p. 274-276 
375 Wolfgang Iser, 1974, p. 2274-294 και Ibsch E., 2010 
376 Wolfgang Iser» στο Οι ιδέες των παιδιών για την Παιδική Λογοτεχνία, 2001, σελ. 88-89 
377 Οπ.π, σελ. 87-88 
378 Οπ.π, σελ. 87-88 
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Το παιδί ως αναγνώστης 

 

 Τόσο η θεωρία της αναγνωστική ανταπόκρισης του Iser, όσο και η Συναλλακτική 

θεωρία της Rosenblatt έχουν επηρεάσει τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο δημοτικό 

σχολείο. Βασική αρχή των δύο θεωριών είναι ότι το κείμενο αποτελεί μια ύπαρξη με νόημα, 

μόνο όταν αυτό εξετασθεί μέσα από το πρίσμα της σχέσης του με τον αναγνώστη. Μια 

τέτοια αρχή φέρνει μεγάλη αλλαγή στη μέχρι τώρα διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο 

σχολείο379. Η επαφή μου με τα εγχειρίδια της Γλώσσας και τα Ανθολόγια λογοτεχνικών 

κειμένων του Δημοτικού Σχολείου δείχνει ότι οι θεωρίες της αναγνωστικής ανταπόκρισης 

έχουν αρχίσει σιγά – σιγά να κερδίζουν έδαφος στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας. Υπάρχει, 

όμως, αρκετός δρόμος να διανύσουμε ακόμα, κυρίως ώσπου να αλλάξει και η κουλτούρα 

και η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας.   

 Ο Michael Benton έχει χαρακτηρίσει την αναγνωστική ανταπόκριση ως το Τέρας 

του Λοχ Νες της Λογοτεχνίας. Όταν πάμε να το «συλλάβουμε», λέει, δεν είμαστε σίγουροι 

αν αυτό βρίσκεται εκεί380. Οι υποθέσεις γύρω από το τι σκέπτονται οι αναγνώστες είναι 

ποικίλες και ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι γι’ αυτές. Ποικίλες είναι και 

θεωρητικές προσεγγίσεις γύρω από το θέμα της αναγνωστικής ανταπόκρισης. 

Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι όταν αναρωτηθούμε, ειδικά, για το τι σκέπτονται τα παιδιά 

όταν διαβάζουν, οι πληροφορίες που μπορούμε να προσφέρουμε είναι ανεπαρκείς381.  

 Οι μελέτες γύρω από την ανταπόκριση των κειμένων στην Παιδική λογοτεχνία 

γυρίζουν γύρω από δυο κεντρικούς άξονες. Ο πρώτος σχετίζεται με τον προσδιορισμό του 

εννοούμενου παιδιού – αναγνώστη και ο δεύτερος προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στο 

ερώτημα που αφορά στην ανταπόκριση των πραγματικών παιδιών - αναγνωστών382.  

 Η «κατασκευή» του νοήματος του κειμένου εξαρτάται από τις απαιτήσεις που 

προβάλλει το ίδιο το κείμενο στον αναγνώστη και πώς το ίδιο ορίζει τον «εννοούμενο 

αναγνώστη» του. Οι απαιτήσεις του κειμένου σχετίζονται με τα «κενά» του Iser. Όταν ένα 

κείμενο είναι αρκετά επεξηγηματικό και δεν αφήνει πολλά περιθώρια στον αναγνώστη να 

συμπληρώσει «κενά» με τη φαντασία του, τότε αυτό δεν απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια για 

την κατασκευή του νοήματος383. Αντίθετα, ένα κείμενο με περισσότερες απαιτήσεις αφήνει 

στον αναγνώστη αρκετή δουλειά για την κατασκευή του νοήματος384.  

 Πώς, όμως, συμπεριφέρονται οι πραγματικοί αναγνώστες; Τα παιδιά είναι εν εξελίξει 

αναγνώστες. Το πολιτιστικό τους υπόβαθρο είναι διαφορετικό από αυτό των ενηλίκων. 

Επίσης, τα βιώματα, οι εμπειρίες και οι γνώσεις τους ή οι αναγνωστικές τους εμπειρίες είναι 

περιορισμένα σε σχέση με αυτά των ενηλίκων, άρα και η ανταπόκρισή τους απέναντι στα 

κείμενα είναι διαφορετική385. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν έχουν την ικανότητα να κατανοούν 

τα κείμενα. Τα νοήματα που αποδίδουν τα παιδιά στα κείμενα είναι διαφορετικά όμως, όχι 

                                                 
379 Benton Μ., 2009 
380 Benton, 2009, σελ. 153-154  
381 Benton Michael, “Children’s responses to stories”, in Children’s Literature in Education, Vol. 10, Issue 2, 
1979, pp 98-85 
382 Benton Μ., 2009  
383 Hunt Peter, 1991, σελ.121 
384 Benton M., 1979 
385 Hunt Peter, 1991, σελ. 124-127 
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λιγότερο σύνθετα386 από τα νοήματα που τους αποδίδουν οι ενήλικες αναγνώστες. Συχνά τα 

παιδιά είναι, για παράδειγμα, περισσότερο «ανοιχτά» στα φανταστικά ή μη ρεαλιστικά 

κείμενα. Για τον Hunt, η Λογοτεχνία είναι ο τρόπος με τον οποίο διαβάζουμε τα κείμενα, 

και η κατανόηση των κειμένων εξαρτάται από το τι προσκομίζει ο αναγνώστης στο 

κείμενο387.  

 Tα κείμενα περιέχουν εξελίξιμα νοήματα, κάποια από τα οποία είναι κοινά για όλους 

τους αναγνώστες. Για να μην καταρρεύσει το όλο εγχείρημα των βιβλίων θα πρέπει να 

αποδεχτούμε ότι κάποια νοήματα είναι κοινά για το συγγραφέα και τους διαφορετικούς 

αναγνώστες του κειμένου. Από ‘κει και πέρα, υπάρχουν νοήματα που εξελίσσονται 

διαφορετικά για τον κάθε αναγνώστη. Η εξέλιξη των νοημάτων του κειμένου, πέρα από τα 

προσωπικά βιώματα και τις εμπειρίες του αναγνώστη, εξαρτάται και από τις προσδοκίες388 

που προβάλλει ο κάθε αναγνώστης απέναντι στο κείμενο. Για να κατανοήσουμε τον τρόπο 

με τον οποία κατανοούν τα παιδιά και οι ενήλικες τα κείμενα, θα πρέπει να προχωρήσουμε 

σε μια αποκωδικοποίηση των κειμένων389.  

 Έτσι, η ανάγνωση ενός κειμένου συνδέεται με γενικές αναγνωστικές δεξιότητες, 

αλλά και με ειδικές γνώσεις πάνω στο είδος των κειμένων390. Το ύφος του κειμένου είναι 

αυτό που θα μας δώσει αρκετά στοιχεία για την πλοκή και το είδος του. Κάθε αναγνώστης, 

ανάλογα με το πόσο εξοικειωμένος είναι με την αναγνωστική διαδικασία, θα δημιουργήσει 

τις δικές του προσδοκίες απέναντι σ’ αυτό391. Επίσης, ο έμπειρος αναγνώστης, αν γνωρίζει 

τους ειδολογικούς κανόνες, θα μπορέσει να αναγνωρίσει το είδος του κειμένου. Δεν 

είμαστε, όμως, σίγουροι ότι συμβαίνει το ίδιο και με τον εν εξελίξει αναγνώστη.  

 Επίσης, οι προσδοκίες του αναγνώστη εξαρτώνται και από τις πληροφορίες στις 

οποίες δίνει βαρύτητα. Οι πληροφορίες στις οποίες δίνουν έμφαση τα παιδιά και οι ενήλικες 

είναι διαφορετικές. Για παράδειγμα, ενώ είχα διαβάσει λίγα μόνο κεφάλαια από την 

Τελευταία μαύρη γάτα του Ευγένιου Τριβιζά στους μαθητές μου, τους ζήτησα να 

ζωγραφίσουν κάτι από το κείμενο που είχαμε ήδη διαβάσει. Ήταν εντυπωσιακό το γεγονός 

ότι τα περισσότερα από τα αγόρια και τα κορίτσια της τάξης ζωγράφισαν το ραντεβού του 

ήρωα με τη αγαπημένη του Γκρατσιέλα. Σχεδόν κανέναν από τα παιδιά δεν έδειξε να 

ανησυχεί για τον κίνδυνο εξαφάνισης των μαύρων γατών, που προμηνυόταν. Ένας έμπειρος 

αναγνώστης θα αξιοποιήσει τις πρώτες πληροφορίες εξαφάνισης κάποιων μαύρων γατών 

και σε συνδυασμό με το τον τίτλο του βιβλίου θα είναι σε θέση προβλέψει την υπόθεση. 

Αντίθετα, οι μαθητές της Ε΄ δημοτικού, που στο ξεκίνημα της εφηβείας τους αρχίζει να τους 

απασχολεί η ύπαρξη του αντίθετου φύλου, έδωσαν έμφαση στη συναισθηματική κατάσταση 

του ήρωα. Οι πληροφορίες, όμως, αυτές δεν είναι καθοριστικές για την εξέλιξη της 

ιστορίας. Έτσι το κείμενο δεν δημιουργεί τις ίδιες προσδοκίες στον ανήλικο και τον ενήλικο 

αναγνώστη.   

 Τέλος, ο Hunt υποστηρίζει ότι η κατανόηση των κειμένων εξαρτάται από τις ειδικές 

γνώσεις του αναγνώστη. Οι γνώσεις γύρω από το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτιστικό 

                                                 
386 Hunt Peter, “How not to Read a Children’s Book”, in Children’s Literature in Education, Vo. 26, No, 1995, 
pp. 231-240 
387 Hunt P., 1995 
388 Hunt P. 1995, 1991 
389 Hunt P., σελ. 126-127  
390 Σπινκ Τζον, Τα παιδιά ως αναγνώστες, μεφρ: Ντελόπουλος Κυρ., Εκδόσεις Καστανιώτη, 1990, σελ. 30 
391 Οπ.π. σελ. 127-136 
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περιβάλλον του παρελθόντος και του παρόντος διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

κατανόηση του νοήματος. Ένα παιδί θα προσλάβει διαφορετικά Το καπλάνι της Βιτρίνας ή 

κείμενα που σχετίζονται με το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, όταν η ανάγνωσή τους συνοδευτεί με 

περισσότερες πληροφορίες για τις ιστορικές περιόδους στις οποίες αναφέρονται. Στην 

Τελευταία μαύρη γάτα και στο κεφάλαιο «Το δείπνο των συνωμοτών», ο ενήλικος 

αναγνώστης συνδέει την παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης και του επιχειρηματικού 

κόσμου στο δείπνο της Λέσχης των προληπτικών με τα οικονομικά συμφέροντα και τη 

διαφθορά της σημερινής κοινωνίας. Οι μαθητές μου, ωστόσο, έδωσαν περισσότερη έμφαση 

στις αποφάσεις που επρόκειτο να πάρουν οι συνδαιτυμόνες του δείπνου και όχι τόσο στην 

ιδιότητα του καθενός από αυτούς.  

 Στο σημείο αυτό, ο ρόλος τους ενήλικα συναναγνώστη, (γονέα ή δασκάλου) είναι 

καθοριστικός για την κατασκευή του νοήματος από τον ανήλικο αναγνώστη. Ένα καλό 

λογοτεχνικό κείμενο, άλλωστε, αναφέρεται σε ένα διττό αναγνωστικό κοινό392. Τα σχόλια ή 

επεξηγήσεις πάνω στα ιστορικά, κοινωνικά και πολιτιστικά γεγονότα που αναφερόντα στα 

κείμενα, βοηθούν τον μικρό αναγνώστη να κατασκευάσει διαφορετικό το νόημα του 

κειμένου. Η συμβολή, επομένως, του ενήλικα συναναγνώστη, αν και ενέχει τον κίνδυνο της 

καθοδήγησης του παιδιού – αναγνώστη από το συναναγνώστη του, είναι καθοριστική για 

την πρόσληψη του κειμένου από τους μαθητευόμενους αναγνώστες.  

 Ο Τζoν Σπινκ προσθέτει ακόμα κάποιους παράγοντες που επηρεάζουν την 

ανάγνωση των κειμένων. Σημαντικός, λοιπόν, παράγοντας είναι η χρονική στιγμή της 

ανάγνωσης. Τα συναισθήματα και οι σκέψεις που θα δημιουργηθούν σε ένα παιδί όταν 

διαβάσει ένα βιβλίο που μιλά για το διαζύγιο ή την απώλεια συγγενικού προσώπου δε θα 

είναι τα ίδια, αν η ανάγνωση προηγηθεί ή ακολουθήσει ένα ανάλογο περιστατικό της ζωής 

του393.  

 Τις προσδοκίες του αναγνώστη επηρεάζουν, ακόμα, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά 

του βιβλίου ή το συγγραφέας του394. Το μαύρο εξώφυλλο της Τελευταίας μαύρης γάτας 

σίγουρα μας προδιαθέτει για ένα κείμενα σκοτεινό και μυστηριώδες. Επιπλέον, δε θα 

περιμέναμε πληκτική ή έστω προβλέψιμη μια ιστορία γραμμένη από το χέρι Ευγένιου 

Τριβιζά.  

 Η ψυχαναλυτική θεώρηση της αναγνωστικής ανταπόκρισης δίνει έμφαση στα 

προσωπικά βιώματα και τις εμπειρίες του αναγνώστη, τα οποία θεωρεί καθοριστικά 

στοιχεία για τη διαδικασία αυτή. Έτσι, η ψυχαναλυτική θεώρηση  υποστηρίζει ότι το αυτό 

που συμβαίνει στο μυαλό του νεαρού αναγνώστη κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 

εξαρτάται από το πώς αυτός αντιλαμβάνεται την κάθε σκηνή, τη συνειδητή ή ασυνείδητη 

κατανόηση των ηρώων και την αξιολόγηση του φανταστικού χαρακτήρα σε σχέση με το 

δικό τους395.   

 Λαμβάνοντας υπόψη την ψυχαναλυτική θεωρία, ο Benton χαρακτηρίζει και 

ταυτόχρονα περιγράφει τη διαδικασία της ανάγνωσης με τέσσερα επίθετα. Η ανάγνωση, 

λοιπόν, είναι μια πράξη ενεργή, αφού ο κάθε αναγνώστης θα πρέπει να εμπλακεί 

πνευματικά σ’ αυτήν, αν θέλει να κατασκευάσει το νόημα του κειμένου. Είναι πράξη 

                                                 
392 Beckett Sandra, Transcending Boundaries, 1999 
393 Τζον Σπινκ, 1990, σελ. 30-31 
394 Οπ.π, σελ. 30 
395 Benton M., 1979 
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δημιουργική, αφού ο αναγνώστης πλάθει με τη φαντασία του ένα «Δευτερογενή Κόσμο». 

Κατασκευάζει, δηλαδή, με το μυαλό του ένα μυθιστόρημα μέσα στο ίδιο το μυθιστόρημα. 

Είναι ακόμα μοναδική. Η δεύτερη ανάγνωση ενός κειμένου ενέχει διαφορετικά μηνύματα 

για τον αναγνώστη, απ’ ότι η πρώτη. Τέλος, η ανάγνωση είναι μια διαδικασία συνεργατική, 

αφού η κατανόηση του κειμένου είναι αποτέλεσμα αυτών που προσφέρει το κείμενο στον 

αναγνώστη και αυτών που ο αναγνώστης φέρνει στο κείμενο396.  

 Η θεωρίες πρόσληψης και της αναγνωστικής ανταπόκρισης, λοιπόν, λειτουργούν με 

τον ίδιο τρόπο, τόσο στους ενήλικους αναγνώστες, όσο και στους ανήλικος αναγνώστες. 

Αυτό που διαχωρίζει τον τρόπο με τον οποίο ενήλικοι και ανήλικοι αναγνώστες κατανοούν 

και «κατασκευάζουν» το νόημα του κειμένου είναι οι ίδιες οι βασικές αρχές των θεωριών 

αυτών. Η προσωπικότητα, τα βιώματα, οι εμπειρίες και οι γνώσεις του αναγνώστη σε 

συνεργασία με τις προσδοκίες που του δημιουργεί το ίδιο το κείμενο καθορίζουν τα 

αποτελέσματα της αναγνωστικής διαδικασίας για τον κάθε αναγνώστη χωριστά.  

 

 

 

Β.  Η πράξη  

 
2.2.1. Εσωτερική εστίαση και παραγωγή γραπτού λόγου 
 

Στη εισαγωγή της εργασίας397 αυτής υποστηρίξαμε πως στόχος μας είναι ο 

συνδυασμός της θεωρίας της λογοτεχνίας και της διδακτικής πράξης. Η θεωρία της 

λογοτεχνίας μπαίνει στην υπηρεσία  της διδακτικής πράξης και γίνεται το μέσο, το εργαλείο 

που θα κάνει τους μαθητές να αγαπήσουν τη λογοτεχνία, και όχι το διδακτικό αντικείμενο 

που θα αποστρέψει το ενδιαφέρον των μαθητών από αυτήν. Ζητούμενο, επομένως, όλου 

αυτού του εγχειρήματος είναι από την μία να δώσουμε ευκαιρίες στα παιδιά να απολαύσουν 

τα λογοτεχνικά κείμενα, και από την άλλη να θέσουμε βάσεις για μελλοντικούς και 

επαρκείς αναγνώστες. Ο επαρκής αναγνώστης είναι εκείνος έχει αποκτήσει γνώσεις και έχει 

καλλιεργήσει δεξιότητες που τον βοηθούν να κατανοεί, να ερμηνεύει και να προσεγγίζει 

κριτικά τα λογοτεχνικά κείμενα.  

Στο επίκεντρο, λοιπόν, της διδακτική πράξης μπαίνουν οι θεωρίες της πρόσληψης 

και της αναγνωστικής ανταπόκρισης, οι οποίες επιτρέπουν στο μαθητή να μετατραπεί από 

παθητικό δέκτη της μίας και μοναδικής ερμηνείας σε ενεργό μέλος της ανάγνωσης των 

κειμένων.  

Στην ενότητα αυτή θα προσπαθήσουμε να δείξουμε πώς η θεωρία της 

αφηγηματολογίας μπορεί να οδηγήσει στην ελεύθερη κατανόηση και πρόσληψη του 

κειμένου από κάθε μαθητή χωριστά398. Πιο συγκεκριμένα, θα προσπαθήσουμε να 

                                                 
396 Οπ.π.  
397 Βλ. Εισαγωγή: «Θεωρία της Λογοτεχνίας και διδακτικός λόγος». 
398 Μια ανάλογη διδακτική πρόταση, στην οποία η θεωρία της αφήγησης γίνεται μέσω προώθησης της 
πρόσληψης και της κριτικής προσέγγισης των κειμένων, παρουσιάζεται από τον Σπύρο Κιοσσέ στην εργασία 
«Η αφηγηματολογία ως μέσο προώθησης της κριτικής ανάγνωσης της λογοτεχνίας: εστιάζοντας στο διήγημα 
του Αντώνη Σαμαράκη «Σ’ ένα συνοριακό σταθμό»», Κείμενα, τ. 8, Δεκέμβριος 2008. Οι στόχοι της 
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αξιοποιήσουμε κάποια από τα στοιχεία της θεωρίας της αφήγησης, ώστε να βοηθήσουμε 

τους μαθητές να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν, ο καθένας με το δικό του τρόπο, το 

κείμενο. Ο αναγνώστης, σύμφωνα με το Jauss399, είτε θα θαυμάσει, είτε θα αποδοκιμάσει, 

είτε θα αντιμετωπίσει κριτικά το κείμενο, είτε θα παράξει ένα δεύτερο κείμενο απαντώντας 

στο πρώτο. Η ανταπόκριση των μαθητών απέναντι στο κείμενο θα εκφραστεί μέσω της 

παραγωγής γραπτού λόγου. Οι μαθητές θα δημιουργήσουν ένα δικό τους προσωπικό 

κείμενο, εκφράζοντας έμμεσα τη θέση τους απέναντι στο αρχικό.  

Αν επιχειρούσαμε να εξετάσουμε τον Τρελαντώνη με βάση τις αφηγηματολογικές 

τεχνικές θα μιλούσαμε για ένα συγγραφικό αφηγηματικό σχήμα του Stanzel400, μια 

τριτοπρόσωπη αφήγηση, αφού ο αφηγητής φαίνεται να είναι έξω από τον κόσμο των 

παιδιών και της οικογένειάς τους. Μοιάζει να τα παρατηρεί κρυμμένος σε κάποιο σημείο 

και να μαρτυρά στον αναγνώστη τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Ο Genette θα 

ονόμαζε τον αφηγητή αυτό εξωδιηγηματικό–ετεροδιηγηματικό,401 αφού αφηγείται την 

ιστορία χωρίς να συμμετέχει σ’ αυτήν. Η εστίαση είναι μηδενική,402 καθώς ο αφηγητής 

μιλάει εξ ονόματος των ηρώων και αποκαλύπτει τις βαθύτερες σκέψεις και τα 

συναισθήματά τους. Έτσι, ο αναγνώστης γνωρίζει περισσότερα από αυτά που γνωρίζουν οι 

χαρακτήρες. Βέβαια, υπάρχουν μετατροπές στον τρόπο αφήγησης και εστίασης. Ο λόγος, 

από αφηγημένος, αλλάζει συνεχώς σε μετατιθέμενο και μιμούμενο403, προκαλώντας 

μετατροπές και στην εστίαση, η οποία γίνεται εσωτερική, αφού στα σημεία αυτά ο 

αναγνώστης βρίσκεται μπροστά στην οπτική γωνία των χαρακτήρων. Έτσι, ο αναγνώστης 

«ακούει» τα τέσσερα αδέρφια να συζητούν εκφράζοντας τις απόψεις και τα συναισθήματά 

τους για γεγονότα που συμβαίνουν στην ιστορία.  

Το απόσπασμα που θα απασχολήσει τους μαθητές είναι «Η Βάρκα»404. Ο Αντώνης 

πλήττει στο σπίτι και αποφασίζει να κάνει μια βόλτα στο λιμάνι για να θαυμάσει τις βάρκες, 

χωρίς βέβαια να ζητήσει την άδεια της θείας του. Παρασύροντας και ένα άλλο αγόρι, που 

βρίσκεται εκεί, λύνει μια βάρκα με σκοπό να ταξιδέψει και να γίνει καπετάνιος σαν το 

Σεβάχ το Θαλασσινό. Όμως, ο καιρός είναι κακός και τα παιδιά δεν μπορούν να τα βγάλουν 

πέρα με τα κουπιά. Ενώ βρίσκονται ανήμπορα στη μέση του πελάγους, μια ατμάκατος 

εμφανίζεται για να τα σώσει και να τα φέρει πίσω στους δικούς τους, που τόσο έχουν 

ανησυχήσει. Στο απόσπασμα αυτό, η οπτική γωνία του αφηγητή (μηδενική εστίαση) 

εναλλάσσεται με την οπτική γωνία του Αντώνη και του φίλου, του Αλέκου (εσωτερική 

εστίαση).  

Αυτό που θα κληθούν να κάνουν οι μαθητές είναι να ανα-διηγηθούν την περιπέτεια 

του Αντώνη μέσα από την οπτική γωνία άλλων χαρακτήρων της ιστορίας, όπως για 

παράδειγμα των θείων, των αδερφών, της μαγείρισσας ή του ίδιου του Αντώνη. Θα πρέπει, 

δηλαδή, να αλλάξουν την εξωτερική εστίαση του αφηγητή υιοθετώντας την εσωτερική 

εστίαση του ήρωα που θα επιλέξουν να αφηγηθεί την ιστορία.  Η αλλαγή της εστίασης θα 

                                                                                                                                                      
συγκεκριμένης εργασίας συμπίπτουν με τους δικούς. Παρουσιάζεται, όμως, μια πιο εκτεταμένη διδακτική 
προσέγγιση των αφηγηματικών τεχνικών.  
399 Βλέπε λίγο παραπάνω στο Hans Robert Jauss.  
400 Stanzel F.K., Θεωρία της αφήγησης, 1999 ή στο πρώτο μέρος του παρόντος κεφαλαίου. 
401 G.Genette, Σχήματα ΙΙΙ, 2007, ή στο πρώτο μέρος του παρόντος κεφαλαίου. 
402 Οπ.π. 
403 Οπ.π. 
404 Τρελαντώνης, σελ. 141-173 
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επιτρέψει στους μαθητές να προσεγγίσουν το κείμενο μέσα από τα μάτια άλλων προσώπων 

της ιστορίας, που πιθανόν και να αντιπροσωπεύουν ένα διαφορετικό αξιακό σύστημα απ’ 

αυτό του κειμένου.  

Ο W. Iser υποστήριξε ότι ένα λογοτεχνικό κείμενο αποτελείται από πολλές 

διαφορετικές οπτικές, ανάμεσα στις οποίες δημιουργούνται κενά. Τα κενά αυτά προκαλούν 

τον αναγνώστη να τα συμπληρώσει, συνδυάζοντας τις διαφορετικές οπτικές του 

κειμένου405. Κατά ανάλογο τρόπο, οι μαθητές καλούνται να διαλέξουν μια από τις οπτικές 

του κειμένου και να παρουσιάσουν τα γεγονότα σύμφωνα με αυτή. Για να καταλήξουν, 

όμως στο σημείο αυτό, θα πρέπει πρώτα να ανιχνεύσουν αυτές τις οπτικές, να τις 

συνδυάσουν, καλύπτοντας τα κενά που υπάρχουν μεταξύ τους και να αποδώσουν, στο 

τέλος, το δικό τους νόημα στο κείμενο. Σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία και 

συγκεκριμένα στην επιλογή του προσώπου που θα επιλέξουν οι μαθητές θα παίξουν οι 

εμπειρίες και τα προσωπικά τους βιώματα. Κάθε μαθητής, λοιπόν, θα επιτελέσει συνειδητά 

ή ασυνείδητα τη δική του προσωπική ανάγνωση του κειμένου, μέσω της παραγωγής 

γραπτού λόγου και της εργασίας που πρέπει να φέρει σε πέρας.  

Η εργασία που ανατέθηκε στους μαθητές είναι η εξής:  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Οι διδακτικοί στόχοι της δραστηριότητας  

 
Πρωταρχικός στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι η επαφή των παιδιών με το 

λογοτεχνικό λόγο. Θα λέγαμε, βέβαια, ότι ο στόχος αυτός είναι κοινός για όλες τις 

δραστηριότητες της παρούσας εργασίας. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος ύπαρξής της, να 

έρθουν οι μαθητές κοντά με την παιδική λογοτεχνία, να αποκτήσουν ποικίλες λογοτεχνικές 

εμπειρίες, να διευρύνουν «τον κόσμο τους»406 και να μετατραπούν σταδιακά σε επαρκείς 

ενήλικες αναγνώστες. 

Από την εισαγωγή κιόλας της εργασίας αυτής τονίσαμε την ανάγκη για μια 

διδακτική της λογοτεχνίας, η οποία θα συμβάλει στην απόκτηση θετικών εμπειριών από την 

πλευρά των μαθητών σχετικά με το λογοτεχνικό αντικείμενο. Οι γλωσσολογικές 

προσεγγίσεις της λογοτεχνίας, που υπερισχύουν αυτή τη στιγμή στα Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών, δεν οδηγούν στο αποτέλεσμα αυτό. Αντίθετα, η ενεργός 

συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία της ανάγνωσης και της νοηματοδότησης του 

                                                 
405 Βλέπε «Wolfgang Iser», σε προηγούμενη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου. 
406 Σύμφωνα με τη διασκευασμένη από τη Α. Ζερβού ρήση του Wittgenstein «Τα όρια του κόσμου μου είναι 
τα όρια των (λογοτεχνικών) αφηγήσεών μου», Βλέπε Εισαγωγή: «Μια διαφορετική διδακτική πρόταση και η 
αφετηρία της».  

Επιλέξετε ένα από τα πρόσωπα της ιστορίας (Αντώνη, Πουλουδιά, Αλεξάνδρα, Αλέξανδρος, 
Αλέκος, θεία Μαριέτα, θείος Ζωρζής, Αφροδίτη, κερα-Ρήνη) και βάλτε τον να αφηγηθεί ξανά 
την περιπέτεια που έζησε ο Αντώνης μέσα στη βάρκα.  
 
Σκεφτείτε πως θα περιέγραφε την ιστορία το πρόσωπο που θα επιλέξετε και ποια θα ήταν η γνώμη 
του για την πράξη του Αντώνη.  
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κειμένου μπορεί να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στο λογοτεχνικό λόγο. Αυτό επιχειρήσαμε να 

κάνουμε, αναθέτοντας στα παιδιά την παραπάνω εργασία.  

Εκτός από την επαφή του παιδιού με τη λογοτεχνία, η δραστηριότητα αυτή θα δώσει 

στους μαθητές την ευκαιρία να αρχίσουν σιγά - σιγά να εξοικειώνονται και να προσεγγίζουν 

με απλό τρόπο θέματα της θεωρίας της λογοτεχνίας. Φτάνουμε, λοιπόν, σε ένα δεύτερο 

διδακτικό στόχο, κατά τον οποίο οι μαθητές με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα θα είναι σε 

θέση να διαχωρίσουν τον αφηγητή από το συγγραφέα της ιστορίας. Ο στόχος αυτός 

επιτυγχάνεαι με τρόπο βιωματικό, καθώς οι ίδιοι οι μαθητές μπαίνουν στη θέση του 

συγγραφέα και ταυτόχρονα επιλέγουν τον αφηγητή της ιστορίας τους.  

Ο τρίτος και πολύ σημαντικός στόχος, που συνδέεται με την παραπάνω εργασία, 

είναι η καλλιέργεια του γραπτού λόγου. Η ολιγόχρονη διδακτική μου εμπειρία δείχνει ότι η 

σύνταξη ενός ολοκληρωμένου κειμένου, ως προς τη δομή και το νόημα, είναι μια δύσκολη 

διαδικασία, τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους δασκάλους. Οι πρώτοι ταλανίζονται 

από τα ερωτήματα: «Τι να γράψω;», «Πώς να ξεκινήσω;», «Επιτρέπεται να γράψω το ένα ή 

το άλλο;». Οι μαθητές βασανίζονται από τα ερωτήματα αυτά, κυρίως όταν δεν 

αναγνωρίζουν το σκοπό παραγωγής ενός συγκεκριμένου κειμένου, όταν, δηλαδή, 

απουσιάζουν τα κίνητρα ή όταν δεν έχουν αναπτύξει τεχνικές για την παραγωγή 

διαφορετικών κειμενικών ειδών. Δυσκολεύονται, δηλαδή, να γράψουν, όταν δεν ξέρουν 

«γιατί;» να γράψουν ή «πώς» να γράψουν407. Οι δεύτεροι αντιμετωπίζουν συχνά 

προβλήματα στον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησης της παραγωγής γραπτού λόγου.  

Η παραγωγή γραπτού λόγου δε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως διδακτικό ή 

γλωσσολογικό ζήτημα, αλλά και ως κοινωνικό408. Συχνά απαιτείται από τους μαθητές, και 

ιδιαιτέρως από τα κορίτσια, που έχουν μια τάση προς τα γλωσσικά μαθήματα, να αποδίδουν 

καλύτερα στην παραγωγή γραπτού λόγου. Αντίθετα, οι μαθητές που δείχνουν μια τάση προς 

τις θετικές επιστήμες, δικαιολογούνται ως προς την αδυναμία τους στην παραγωγή γραπτού 

λόγου. Η προσέγγιση αυτή αποδεικνύεται λανθασμένη σε μια σύγχρονη κοινωνία, όπου ο 

γραπτός λόγος αποτελεί βασικό μέσο επικοινωνίας. Το σχολείο, λοιπόν, θα πρέπει να 

βοηθήσει όλους τους μαθητές να αποκτήσουν αυτή τη δεξιότητα, προωθώντας έτσι τον 

κοινωνικό εγγραμματισμό409.  

Για τους παραπάνω λόγους, η διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου θεωρείται 

ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά για τους μαθητές που παρουσιάζουν δυσκολίες στη σύνταξη 

ενός ολοκληρωμένου νοηματικά και δομικά κειμένου. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι η 

κατάκτηση της δεξιότητας αυτής απαιτεί πολύχρονη προσπάθεια. Χρειάζεται, ακόμα, μια 

συστηματική και οργανωμένη διδασκαλία για την παραγωγή του γραπτού λόγου410, η οποία 

σε συνδυασμό με την πνευματική ωριμότητα που έρχεται με τα χρόνια, θα καταστήσει το 

μαθητή, στο τέλος πια της σχολικής του πορείας, ικανό συγγραφέα411.  

                                                 
407 Ματσαγγούρας Η., Η Σχολική Τάξη τόμος Β΄ - Κειμενοκεντρική προσέγγιση του Γραπτού Λόγους, Αθήνα, 
2004 
408 Οπ.π. 
409 Οπ.π. 
410 Στο ζήτημα αυτό θα αναφερθούμε παρακάτω, στην ενότητα «Η κειμενοκεντρική προσέγγιση ως διδακτική 
μέθοδος».  
411 Ως συγγραφέας εννοείται εδώ εκείνος που παράγει οποιοδήποτε είδος γραπτού λόγου και όχι συγκεκριμένα 
λογοτεχνικού.   
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Σημαντική βοήθεια για την διευκόλυνση της κοπιαστικής αυτής διαδικασίας μπορεί 

να προσφέρει η παροχή κινήτρων. Η ψυχοπαιδαγωγική βιβλιογραφία, από της αρχές της, 

βρίθει μελετών που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει μάθηση χωρίς κίνητρα, εσωτερικά ή 

εξωτερικά412. Οι υποστηρικτές των εξωτερικών κινήτρων (ποινές, αμοιβές, συναγωνιστικές 

μορφές εργασίας), πιστεύουν ότι τα κίνητρα αυτού του είδους είναι απαραίτητα στη 

διαδικασία της μάθησης, λόγω της άστατης φύσης της παιδικής ηλικίας. Αντίθετα, οι 

υποστηρικτές των εσωτερικών κινήτρων υποστηρίζουν ότι τα εξωτερικά κίνητρα 

υπονομεύουν τη μάθηση, ενώ, η συχνή τους χρήση καταστρέφει τα εσωτερικά κίνητρα, τα 

οποία μετατρέπουν τη μάθηση σε αυτοσκοπό του υποκειμένου413. Για το λόγο αυτό, τα 

απορρίπτουν, υποστηρίζοντας τη σημασία των εσωτερικών κινήτρων για δράση, γνώση και 

επιτυχία, που προέρχονται από τη φύση του ανθρώπου414. Η αλήθεια είναι ότι η μάθηση 

στηρίζεται σε ένα μείγμα εσωτερικών και εξωτερικών κινήτρων, ενώ παράλληλα το σχολείο 

θα πρέπει να στοχεύει στην μετατροπή των εξωτερικών κινήτρων σε εσωτερικά415. Στη δική 

μας περίπτωση, ελπίζουμε το λογοτεχνικό έργο να αποτελέσει ένα ισχυρό εσωτερικό 

κίνητρο για μάθηση. Ελπίζουμε, δηλαδή, ο Τρελαντώνης να κερδίσει τη συμπάθεια και το 

ενδιαφέρον των μαθητών, ώστε να καταστούν πρόθυμοι να παράγουν γραπτό λόγο, σχετικό 

με αυτόν, και τελικά να συντελεστεί η διαδικασία της μάθησης με βάση τους στόχους που 

έχουν τεθεί.  

Ένας τέταρτος, αλλά εξίσου βασικός στόχος της συγκεκριμένης εργασίας σχετίζεται 

με τις έννοιες πλουραλισμός, πολυφωνία, σεβασμός στις απόψεις του άλλου. Επιλέγοντας 

ένα πρόσωπο, ο κάθε μαθητής υιοθετεί μια στάση απέναντι στα «κατορθώματα» του 

Αντώνη, ανάλογη με τη θέση του προσώπου στην ιστορία. Η θεία οφείλει, για παράδειγμα, 

να τηρεί μια στάση συντηρητική, αυστηρή, προστατευτική, ως ενήλικας και ως κηδεμόνας 

των παιδιών. Δεν μπορεί όμως, να συμβαίνει το ίδιο και με τα αδέρφια του Αντώνη, τα 

οποία τον θαυμάζουν, τον αγαπούν και προπάντων είναι παιδιά, άρα επιρρεπή σε παιχνίδια 

και ριψοκίνδυνες δραστηριότητες. Είναι, επομένως, αναμενόμενο, όταν οι μαθητές 

παρουσιάσουν τα κείμενά τους στους συμμαθητές τους, να ακουστούν διαφορετικές 

απόψεις, διαφορετικές «αλήθειες» που αφορούν, όμως πάντα, το ίδιο γεγονός. Το ίδιο, 

δηλαδή, γεγονός θα παρουσιαστεί μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες.  

Με κάποιες από τις απόψεις αυτές οι μαθητές θα συμφωνήσουν και με κάποιες 

άλλες θα διαφωνήσουν. Στόχος μας, λοιπόν, είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι 

κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει τη δική του προσωπική άποψη για ένα θέμα, η οποία 

προκύπτει από τη θέση, την ηλικία, το χαρακτήρα και τις εμπειρίες του. Επίσης, 

επιδιώκουμε η εργασία αυτή να διδάξει στα παιδιά ότι κάθε άποψη πρέπει να ακούγεται και 

να γίνεται σεβαστή, ανεξάρτητα με το αν συμφωνούμε ή όχι μ’ αυτήν. Τέλος, θεωρούμε ότι 

η πολυφωνία ανοίγει νέα μονοπάτια στο νου, προσφέροντας ιδέες και απόψεις που ίσως 

                                                 
412 Ματσαγγούρας Η., Θεωρία της Διδασκαλίας – Η Προσωπική Θεωρία ως Πλαίσιο Στοχαστικο-κριτικής 
Ανάλυσης, τ. Α΄, Gutenberg, 2003,. και Καψάλης Αχ., Παιδαγωγική Ψυχολογία, Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 
2009 
413 Καψάλης Α., 2009  
414 Ματσαγγούρας Η., 2003  
415 Καψάλης Α., 2009  
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μέχρι τη στιγμή εκείνη δεν έχουμε σκεφτεί. Φωτίζει και την «άλλη πλευρά» των 

γεγονότων416.   

Ένας πέμπτος στόχος, συναφής με το προηγούμενο, είναι να συνειδητοποιήσουν οι 

μαθητές ότι η αλήθεια δεν είναι μία και μοναδική, αλλά σχετίζεται πάντα με την οπτική από 

την οποία προσεγγίζουμε ένα θέμα. Ακόμα και οι θετικές επιστήμες υποστηρίζουν ότι τα 

φαινόμενα αντιμετωπίζονται κάποιες φορές υπό το πρίσμα μιας συγκεκριμένης οπτικής417. 

Ευελπιστούμε, λοιπόν, οι μαθητές να αρχίσουν να συνειδητοποιούν ότι πριν πάρουμε θέση 

για ένα γεγονός ή μια ιδέα, θα πρέπει πρώτα να εξετάσουμε το γεγονός αυτό από 

διαφορετικές οπτικές γωνίες.  

Τέλος, οι μαθητές γίνονται κοινωνοί της χαρά της δημιουργίας. Γίνονται δημιουργοί, 

μπαίνοντας στη θέση του συγγραφέα. Ο ρόλος του Δημοτικού Σχολείου δεν θα πρέπει να 

περιορίζεται στο να παρέχει έτοιμη γνώση στα παιδιά. Οφείλει να τα βοηθήσει να 

καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους και να τους μάθει να χαίρονται δημιουργώντας. Η χαρά 

της προσωπικής δημιουργίας είναι σημαντική, καθώς εκτός από ευχαρίστηση, προσφέρει 

στον άνθρωπο την ικανότητα της εκτίμησης τόσο των δικών του δημιουργημάτων, όσο και 

των άλλων. Προσφέρει επίσης, αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στις προσωπικές δυνάμεις 

και τη βεβαιότητα ότι «μπορώ και μόνος μου να τα καταφέρω». Δεν είναι λίγες οι φορές 

που έχουν επαληθευτεί τα παραπάνω μέσα στη σχολική τάξη. Οι περισσότεροι δάσκαλοι 

γνωρίζουν την αγωνία και την περηφάνια των μαθητών τους, όταν εκείνοι παρουσιάζουν τη 

δουλειά τους μπροστά σε ολόκληρη την τάξη. 

 

 

2.2.3. Η κειμενοκεντρική προσέγγιση ως διδακτική μέθοδος  
 

Όπως τονίσαμε παραπάνω, η διδασκαλία παραγωγής γραπτού λόγου θεωρείται 

ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία. Μέσω του γραπτού λόγου ο άνθρωπος εκφράζεται και 

επικοινωνεί με άλλους, υπερβαίνει τα χωροχρονικά του όρια, διασκεδάζει, προβληματίζεται, 

μαθαίνει418. Για όλους αυτούς τους λόγους, ένας από τους κεντρικούς στόχους του 

δημοτικού σχολείου είναι να καλλιεργήσουν οι μαθητές τη δεξιότητα παραγωγής γραπτού 

λόγου και να καταστούν ικανοί συγγραφείς. Για να συμβεί, όμως, αυτό θα πρέπει να 

διδαχθούν συστηματικά μεθόδους παραγωγής γραπτού λόγου.  

Η κειμενοκεντρική προσέγγιση είναι η μέθοδος παραγωγής γραπτού λόγου που 

ακολουθήθηκε σ’ αυτή την περίπτωση. Βασική αρχή της κειμενοκεντρικής προσέγγισης 

είναι ότι «τα κείμενα πηγάζουν μέσα από συγκεκριμένες κοινωνικο-πολιτισμικές συνθήκες και 

περιστάσεις επικοινωνίας και διαμορφώνονται καθώς τα κοινωνικά υποκείμενα, δρώντας 

                                                 
416Ο πλουραλισμός και η πολυφωνία είναι λειτουργίες στις οποίες αποσκοπεί η διαδικασία της συνανάγνωσης, 
όπως αναφέραμε και στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας. 
417 Ας αναφέρουμε ως παράδειγμα την κίνηση των σωμάτων. Ένα σώμα ορίζεται ότι κινείται ή όχι σε σχέση 
πάντα με ένα σύστημα αναφοράς του. Βλέπε: Hewwit Paul, «Η ειδική θεωρία της σχετικότητας – Η κίνηση 
είναι σχετική» στο Οι έννοιες της Φυσικής, μεφρ: Σηφάκη Ελένη, τ. ΙΙ, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 
Ηράκλειο 1997 (1η έκδοση 1992), σελ. 268 
418 Σπαντιδάκης Ι. Ιωάννης, Προβλήματα παραγωγής γραπτού λόγου παιδιών σχολικής ηλικίας, Ελληνικά 
Γράμματα, 2004, σελ. 18 και Ματσαγγούρας Η., Η Σχολική Τάξη τόμος Β΄ - Κειμενοκεντρική προσέγγιση του 
Γραπτού Λόγους, Αθήνα 2004 (1η έκδοση 1998), σελ. 68-79 
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σκόπιμα στο πλαίσιο κοινωνικών θεσμών, τους δίνουν νόημα»419. Έτσι, σύμφωνα με τους 

θεωρητικούς της κειμενοκεντρικής προσέγγισης, ένα κείμενο είναι αποτελεσματικό όταν 

εξυπηρετεί τους σκοπούς του σε σχέση με την περίσταση επικοινωνίας. Το ενδιαφέρον 

μετατοπίζεται από την πρόταση στο κείμενο, το οποίο αντιμετωπίζεται ως ένα σύνολο 

φράσεων με ολοκληρωμένο νόημα και κοινωνικο-πολιτισμικό προσανατολισμό. Η 

αποτελεσματικότητα, λοιπόν, ενός κειμένου κρίνεται από τη γλωσσική και νοηματική 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στις προτάσεις, έτσι ώστε αυτές να συγκροτούν ένα συγκεκριμένο 

κειμενικό είδος και από την ένταξή του σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο επικοινωνίας, που μας 

δίνει πληροφορίες για το χρόνο, τον τόπο, το συγγραφέα και τον αποδέκτη420.  

Σκοπός της συγκεκριμένης μεθόδου είναι να καταστήσει τους μαθητές αυτόνομους 

στην παραγωγή άρτιου, ως προς τη δομή και το περιεχόμενο του γραπτού λόγου. Η 

κειμενοκεντρική προσέγγιση προβλέπει τρία στάδια παραγωγής γραπτού λόγου: το προ-

συγγραφικό, το συγγραφικό και το μετά-συγγραφικό421. 

Το προ-συγγραφικό στάδιο αποτελείται από τρεις φάσεις: τη φάση της 

αυθεντικοποίησης, της παραγωγής ιδεών και της οργάνωσης των ιδεών. Στόχος του σταδίου 

αυτού είναι να δώσει στους μαθητές κίνητρα για να γράψουν, αλλά και να τους βοηθήσει 

τεχνικά στο πώς γράψουν422. 

Τα κείμενα που καλούμαστε συνήθως να παράγουμε στην καθημερινή μας ζωή 

χαρακτηρίζονται από αυθεντικότητα, με την έννοια της επικοινωνίας με συγκεκριμένους 

στόχους. Αυτό σημαίνει ότι ένα συγκεκριμένο μήνυμα πρέπει να μεταφερθεί σε ένα 

συγκεκριμένο αποδέκτη με κάποιο σκοπό. Με βάση το σκοπό, αλλά και τον αποδέκτη του 

κειμένου, καθορίζεται το περιεχόμενο, η δομή, η σύνταξη και το λεξιλόγιό των κειμένων 

που παράγουμε. Το σκοπό αυτό έχει και η αυθεντικοποίηση, η πρώτη φάση του προ-

συγγραφικού σταδίου.  

Ο εκπαιδευτικός, λοιπόν, πρέπει να ακολουθήσει μια σειρά από βήματα, ώστε να 

πετύχει τον παραπάνω στόχο. Αρχικά, θα πρέπει να βοηθήσει τους μαθητές να επιλέξουν το 

θέμα του κειμένου, το οποίο θα πρέπει να είναι σχετικό με τις εμπειρίες, τα βιώματα και τα 

ενδιαφέροντά τους. Ένα θέμα που απασχολεί ή ενδιαφέρει τους μαθητές θα τους δώσει 

κίνητρα για να γράψουν. Στη συνέχεια, θα πρέπει να τους βοηθήσει να καθορίσουν την 

προθετικότητα του κειμένου, δηλαδή,  τη λειτουργία του και τα μηνύματα που σκοπεύει να 

μεταφέρει. Στη φάση αυτή, οι μαθητές πρέπει, κατ’ αρχή, να αποφασίσουν αν το κείμενό 

τους έχει στόχο να πληροφορήσει, να περιγράψει, να συγκινήσει, να μεταφέρει τις γνώσεις 

ή τις απόψεις τους, να καυτηριάσει πρόσωπα ή γεγονότα ή να ψυχαγωγήσει. Επίσης, θα 

πρέπει να αποφασίσουν τι είδους μηνύματα θέλουν να μεταφέρουν και ποια θα είναι η 

κεντρική ιδέα του κειμένου τους.   

Ακολουθεί η φάση του καθορισμού του αποδέκτη του κειμένου. Ο καθορισμός της 

προθετικότητας και του αποδέκτη, εκτός του ότι καθορίζουν κι αυτές με τη σειρά τους το 

περιεχόμενο και τη δομή του κειμένου, διευκρινίζουν και το σκοπό παραγωγής ενός 

                                                 
419 Σπαντιδάκης Ι. Ιωάννης, Κοινωνιο-γνωσιακά πολυμεσικά περιβάλλοντα μάθησης παραγωγής γραπτού λόγου, 
Gutenberg, 2010, σελ. 137-138 
420 Οπ.π. 
421 Ματσαγγούρας Η., 2004  
422 Πολλοί ερευνητές από το χώρο της γνωστικής ψυχολογίας έχουν ονομάσει τη φάση του προ-συγγραφικού 
σταδίου ως φάση σχεδιασμού, που περιλαμβάνει ακριβώς τα ίδια στάδια: στοχοθεσία, γέννηση ιδεών, 
οργάνωση. Σπαντιδάκης, 2004, σελ. 28-32 
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συγκεκριμένου κειμένου. Για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται σκόπιμο οι εκάστοτε 

αποδέκτες να είναι φυσικά πρόσωπα, ξεκινώντας από τους ίδιους τους μαθητές της τάξης, 

φίλους, γονείς ή άλλα αγαπημένα πρόσωπα, αλλά και το διευθυντή του σχολείου ή το 

δήμαρχο της πόλης, για παράδειγμα.  

Τέλος, ο εκπαιδευτικός πρέπει να βοηθήσει τους μαθητές να καθορίσουν το είδος 

του κειμένου που θα συντάξουν, ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση που πρόκειται 

να εξυπηρετήσει. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν διδαχθεί διάφορα κειμενικά είδη και τη 

δομή τους, ανάλογα με την ηλικία και τις δεξιότητές τους. Η γνώση του κειμενικού είδους 

και των δομικών χαρακτηριστικών του βοηθάει τους μαθητές τόσο στη φάση παραγωγής 

και οργάνωσης ιδεών, όσο και στη διάρκεια παραγωγής του κειμένου.  Ολοκληρώνοντας, 

θα λέγαμε ότι η φάση αυτή, δίνει απάντηση στο «γιατί να γράψω» και «πώς να το γράψω;». 

Παρέχει, δηλαδή, κίνητρα, στόχους, τεχνικές οδηγίες και επομένως εξασφαλίζει 

ποιοτικότερα αποτελέσματα.  

Στη δική μας περίπτωση, το θέμα της εργασίας προτάθηκε από τη δασκάλα της 

τάξης. Παρά τις επιφυλάξεις που υπήρχαν για τη αποδοχή του θέματος από τους μαθητές, 

εκείνοι δέχτηκαν με ενθουσιασμό να γράψουν ξανά την ιστορία του Αντώνη. Αφενός 

διασκέδασαν πολύ ακούγοντας τα νέα του κατορθώματα και αφετέρου, είχαν την ευκαιρία 

να πάρουν τη θέση του προσώπου που είχαν συμπαθήσει περισσότερο, εκείνου με το οποίο 

είχαν ταυτιστεί και να αφηγηθούν τα γεγονότα μέσα από τη δική του και τη δική τους 

οπτική γωνία. Προφανώς είχαν αποφασίσει, είχαν κρίνει, με βάση τις δικές τους εμπειρίες 

και το σύγχρονό τους κοινωνικό πλαίσιο, αν πράξη του Αντώνη ήταν σωστή ή λάθος, 

επικίνδυνη ή διασκεδαστική, για παράδειγμα. Τώρα, όμως, είχε έρθει η ώρα να καταθέσουν 

τη δική τους άποψη φέρνοντας στο φως τις δικές τους προσωπικές σκέψεις για τα γεγονότα 

της ιστορίας, καλυμμένοι με την προσωπίδα του ήρωα που θα επέλεγε ο καθένας τους.  

Ο στόχος είχε γίνει ξεκάθαρος: παίρνοντας τη θέση κάποιου προσώπου, έπρεπε να 

αφηγηθούν τις περιπέτειες του Αντώνη στη βάρκα. Οι ίδιοι οι μαθητές της τάξης ορίστηκαν 

ως αναγνωστικό κοινό, ως αποδέκτες, δηλαδή, της ιστορίας. Επίσης, το κείμενο αυτό θα 

αποτελούσε μέρος του προσωπικού βιβλίου κάθε μαθητή, το οποίο είχαμε ξεκινήσει να 

δημιουργούν με εργασίες των μαθητών που σχετίζονται με τα λογοτεχνικά κείμενα που 

διαβάζαμε στην τάξη. Το βιβλίο αυτό, με τη σειρά του, θα μπορούσε να έχει ως αποδέκτη 

οποιονδήποτε αναγνώστη θα επέλεγαν οι ίδιοι οι μαθητές να το παρουσιάσουν. Τέλος, είχε 

γίνει σαφές, ότι οι μαθητές επρόκειτο να ασχοληθούν με ένα αφηγηματικό κείμενο.  

Τη φάση της αυθεντικοποίησης ακολουθεί η φάση της παραγωγής ιδεών. Στη φάση 

αυτή, οι μαθητές πρέπει να σκεφτούν ιδέες ή να συλλέξουν πληροφορίες για να συντάξουν 

το κείμενό τους, σε σχέση πάντα με το μήνυμα, τον αποδέκτη και το είδος του κειμένου, 

όπως αυτά καθορίστηκαν στην προηγούμενη φάση. Ο ρόλος του δασκάλου στη φάση αυτή 

είναι να βοηθήσει με διάφορες τεχνικές, υψηλής ή χαμηλής καθοδήγηση τους αρχάριους 

συγγραφείς – μαθητές να παράγουν ιδέες και να συλλέξουν πληροφορίες423. 

Η φάση της παραγωγής ιδεών ήταν η πιο εύκολη στην περίπτωση της συγκεκριμένης 

εργασίας, καθώς οι μαθητές δεν ήταν υποχρεωμένοι να σκεφτούν μια καινούρια ιστορία. Τα 

γεγονότα έπρεπε να ειπωθούν ξανά, όπως συνέβησαν. Αυτό που έπρεπε να κάνουν ήταν να 

αποφασίσουν τη σκοπιά του προσώπου μέσω του οποίου θα τα αφηγούνταν. Η απόφασή 

                                                 
423 Για τις τεχνικές παραγωγής ιδεών βλ. Ματσαγγούρας Η., 2004  



 
 

105 
 

τους αυτή θα καθόριζε ποια γεγονότα θα ανέφεραν στην ιστορία τους και ποια όχι. Οι ίδιοι, 

ως αναγνώστες, γνώριζαν τα πάντα γύρω από τη ιστορία, αφού η μηδενική εστίαση του 

κειμένου και ο παντογνώστης αφηγητής τους επέτρεψαν να τα γνωρίζουν. Όμως, δε 

συμβαίνει το ίδιο και με τα πρόσωπα της ιστορίας. Η αφήγηση των γεγονότων από τη 

σκοπιά κάποιου ήρωα θα μετατρέψει την εστίαση με από μηδενική σε εσωτερική. Οι 

μαθητές θα πρέπει να παρουσιάσουν στους αναγνώστες τους μόνο όσα οι ήρωες που 

επέλεξαν γνωρίζουν, σκέφτονται ή αισθάνονται. Έτσι, για παράδειγμα, τα αδέλφια του 

Αντώνη και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας δεν μπορούν να γνωρίζουν τι ήταν αυτό που 

οδήγησε τον Αντώνη να μπει στη βάρκα ή πώς αισθανόταν κατά τη διάρκεια της 

«βαρκάδας» του. Αντίστοιχα, ο Αντώνης δεν μπορεί να γνωρίζει τις αντιδράσεις και τις 

ενέργειες όσων βρίσκονταν στο σπίτι. Ακόμα, η επιλογή του ήρωα θα θέσει περιορισμούς 

ως προς τη θέση που θα αναγκασθούν να πάρουν οι μαθητές απέναντι στα γεγονότα. Η θεία, 

για παράδειγμα, κάθε άλλο παρά θα επιβράβευε τα νέα κατορθώματα του ανιψιού της.  

Όλα τα παραπάνω έγιναν κατανοητά στους μαθητές μέσω της συζήτησης. Η 

συζήτηση είναι μια χαλαρή τεχνική καθοδήγησης και επιλέχθηκε για δύο λόγους. Ο ένας 

έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι μαθητές επρόκειτο να αφηγηθούν μια ήδη γνωστή 

ιστορία. Οι τεχνικές που βοηθούν τους μαθητές να παράγουν ιδέες δεν φαίνονταν χρήσιμες 

εδώ, καθώς τα γεγονότα που πρέπει να αφηγηθούν είναι ήδη γνωστά. Ο άλλος λόγος που 

οδήγησε στη συγκεκριμένη επιλογή ήταν η προσπάθεια να αποφύγουμε τη σύνδεση της 

λογοτεχνίας με προκαθορισμένα σχήματα παραγωγής γραπτού λόγου. Θα θέλαμε, η 

λογοτεχνία να προκαλέσει ελευθερία στη δημιουργικότητα και τη φαντασία των μαθητών 

και να μην αποτελέσει ένα ακόμα αυστηρά δομημένο θεματικά και δομικά πλαίσιο 

παραγωγής γραπτού λόγου.  

Τελευταία φάση του προ-συγγραφικού σταδίου είναι η οργάνωση των ιδεών. Ήδη 

από τη φάση της παραγωγής ιδεών έχει γίνει μια πρώτη οργάνωση με τη μορφή 

σχεδιαγραμμάτων. Ο συγγραφέας - μαθητής θα πρέπει να αποφασίσει αν θα ακολουθήσει 

την ήδη υπάρχουσα οργάνωση ή όχι. Αν δεν υπάρχει ήδη κάποια οργάνωση, οι μαθητές θα 

πρέπει με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να οργανώσουν τις ιδέες τους με βάση το κειμενικό 

είδος που αποφάσισαν να συντάξουν στη φάση της αυθεντικοποίησης. Με την ολοκλήρωση 

των δύο αυτών σταδίων, έχουν απαντηθεί και οι ερωτήσεις «τι να γράψω» και «πώς να το 

γράψω» ή «πώς να ξεκινήσω;». 

Το κείμενο των μαθητών ορίστηκε ως αφηγηματικό από την πρώτη φάση της 

αυθεντικοποίησης. Έτσι, οι ιδέες τους οργανώθηκαν με τη βοήθεια ενός σχεδιαγράμματος 

βασισμένου στα χαρακτηριστικά του αφηγηματικού κειμένου. Παραθέτουμε τη φόρμα που 

δόθηκε στους μαθητές για την οργάνωση των ιδεών τους. Στη συνέχεια θα εξηγήσουμε πώς 

αυτή χρησιμοποιήθηκε. 

Πρόλογος 

Ποιοι είναι οι ήρωες: 

Ποτέ συνέβησαν τα γεγονότα: 

Που συνέβησαν: 

Κυρίως θέμα 

Τι έγινε στην αρχή: 

(Πώς ξεκίνησε το πρόβλημα;) 

Τι έγινε στη συνέχεια: 
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(Πώς αντέδρασαν και τι έκαναν οι ήρωες;) 

Το έγινε στο τέλος: 

(Πώς λύθηκε το πρόβλημα) 

Επίλογος 

Σκέψεις και συναισθήματα του αφηγητή της ιστορίας 

 Το παραπάνω σχεδιάγραμμα οργάνωσης δόθηκε στους μαθητές γραμμένο στον 

πίνακα. Εκείνοι έπρεπε να οργανώσουν τα στοιχεία της ιστορία, με βάση το σχεδιάγραμμα 

αυτό, στο πρόχειρο τετράδιό τους. Στο παρελθόν είχαν δοθεί αρκετές φορές στους μαθητές 

έτοιμα φωτοτυπημένα σχεδιαγράμματα για να οργανώσουν τις ιδέες τους. Ο απώτερος, 

όμως, στόχος μας ήταν, κάποια στιγμή, τα παιδιά να αυτονομηθούν ως προς την οργάνωση 

των γραπτών τους. Έτσι, η συγκεκριμένη επιλογή για την οργάνωση των ιδεών αποτέλεσε 

το μεταβατικό στάδιο, από την πλήρη καθοδήγηση στην αυτονόμηση των μαθητών424.  

 Όπως, παραδέχτηκαν αρκετές φορές οι μαθητές μου, το προ-συγγραφικό στάδιο 

ήταν εξαιρετικά βοηθητικό γι’ αυτούς, αφού η συζήτηση στην τάξη τους έδινε ιδέες, ενώ τα 

σχεδιαγράμματα τους βοηθούσαν να οργανώσουν τις ιδέες αυτές σε παραγράφους. Τα 

τελικά κείμενα των παιδιών επιβεβαιώνουν τόσο τη θεωρία, όσο και τις παρατηρήσεις τους. 

Τα περισσότερα κείμενα που έφταναν στα χέρια μου ήταν σωστά οργανωμένα σε επίπεδο 

παραγράφων, ήταν σχετικά πλήρη σε επίπεδο περιεχομένου και ανταποκρίνονταν, κατά ένα 

μεγάλος μέρος, στους σκοπούς που καλούνταν να εξυπηρετήσει το κείμενο. Η καλή 

οργάνωση του κειμένου από την αρχή προλαβαίνει αρκετά προβλήματα, αφού, όταν οι 

μαθητές είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν να γράφουν, γνωρίζουν ήδη τι θα γράψουν και πώς θα 

το οργανώσουν. Επομένως, αυτό που τους μένει να κάνουν είναι να δομήσουν και να 

συνδέσουν σωστά τις προτάσεις τους, ώστε να μεταδώσουν στον αποδέκτη τα μηνύματα 

που επιθυμούν, με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια γίνεται.  

Αφού ολοκληρωθούν οι τρεις φάσεις που περιγράφηκαν παραπάνω, ο μαθητής – 

συγγραφέας είναι έτοιμος να περάσει στο κυρίως συγγραφικό στάδιο και τη φάση της 

αρχικής κειμενοποίησης425. Η φάση αυτή αποκαλείται κειμενοποίηση των ιδεών, αφού οι 

ιδέες που διατυπώθηκαν και οργανώθηκαν στο προηγούμενο στάδιο θα μετατραπούν σε ένα 

συνεχές κείμενο, το οποίο θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια, ακρίβεια, 

πληρότητα, γλωσσική συνοχή και νοηματική συνεκτικότητα. Παράλληλα θα πρέπει να 

ανταποκρίνεται στους στόχους του μηνύματος, του αποδέκτη και του κειμενικού είδους που 

καθορίστηκαν στο προ-συγγραφικό στάδιο.  

Αναλυτικότερα, στο στάδιο, αυτό οι μαθητές θα πρέπει να αποφασίσουν ποιες από 

τις ιδέες ή τις πληροφορίες που κατέγραψαν θα αναφέρουν στον πρόλογο, το κυρίως θέμα 

και τον επίλογο. Βέβαια, μια πρώτη ιδέα για την κατανομή αυτή θα έχει ήδη γίνει στο προ-

συγγραφικό στάδιο. Στη συνέχεια, θα αρθρώσουν λόγο, μετατρέποντας το σκαρίφημά τους 

σε συνεχές κείμενο. Παράλληλα, θα επιλεγεί το ύφος της γραφής, η στάση (προσωπική ή 

αντικειμενική) ή η σκοπιά από την οποία θα γράψουν και το λεξιλόγιο που θα 

χρησιμοποιήσουν, ανάλογα με την περίσταση. Στη δική μας περίπτωση, αυτά καθορίστηκαν 

                                                 
424 Πρέπει να σημειωθεί ότι οι πρόχειρες σημειώσεις των μαθητών δεν θα παρουσιαστούν στην εργασία αυτή, 
καθώς από την αρχή είχαν οριστεί ως απόλυτα προσωπικές, με μοναδικό στόχο την προσωπική τους 
εξυπηρέτηση στην παραγωγή ενός κειμένου. Έτσι, η δασκάλα δεν ήρθε ποτέ σε επαφή με τις σημειώσεις των 
μαθητών.  
425 Φάση της πρώτης καταγραφής, σύμφωνα με τους γνωστικούς ψυχολόγους, Σπαντιδάκης, 2004, σελ. 32-34 
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ήδη από το προ-συγγραφικό στάδιο, καθώς αυτή ήταν και η βασική απαίτηση της εργασίας 

που τους ανατέθηκε.  

Με την ολοκλήρωση και του συγγραφικού σταδίου, φτάνουμε το τελευταίο στάδιο 

παραγωγής γραπτού λόγου, το μετα-συγγραφικό στάδιο426. Στο μετα-συγγραφικό στάδιο, 

κάθε μαθητής - συγγραφέας πρέπει να προσπαθήσει να βελτιώσει και να εξελίξει το αρχικό 

του κείμενο. Το στάδιο αυτό δεν προσφέρει μόνο ένα καλύτερης ποιότητας κείμενο, αλλά 

ταυτόχρονα, βοηθάει το μαθητή να αναπτύξει μεταγλωσσικές και μεταγνωστικές 

δεξιότητες.  

Πρώτη φάση του μετα-συγγραφικού σταδίου είναι η φάση βελτίωσης του αρχικού 

κειμένου. Η βελτίωση του κειμένου πρέπει να στηριχθεί σε ορισμένα κριτήρια. Τα κριτήρια 

αυτά δεν είναι άλλα από το σκοπό του κειμένου, τους αποδέκτες και τα κειμενογλωσσικά 

χαρακτηρίστηκα του είδους του κειμένου, που ορίστηκαν στη φάση της αυθεντικοποίησης. 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, κάθε μαθητής επιχειρεί να βελτιώσει το γραπτό του 

διορθώνοντας λάθη, αναδιατάσσοντας, προσθέτοντας ή αφαιρώντας στοιχεία σε επίπεδο 

λέξης, πρότασης, παραγράφου και συνολικής δομής του κειμένου.  

Κάθε δάσκαλος μπορεί να απαριθμήσει μερικές δεκάδες τυπικών λαθών που 

απαντώνται στα μαθητικά γραπτά, σε όλα τα επίπεδα που αναφέρθηκαν λίγο πιο πάνω427. 

Στη φάση, λοιπόν, της βελτίωσης του αρχικού γραπτού προτείνονται από τη βιβλιογραφία 

δύο τεχνικές βελτίωσης, η αυτό-βελτίωση και η αλληλο-βελτίωση. Και στις δύο 

περιπτώσεις, υπάρχουν κλείδες αξιολόγησης428 που οδηγούν το μαθητή να βελτιώσει το 

γραπτό του (αυτό-βελτίωση) ή μια μικρο-ομάδα μαθητών να βελτιώσουν το γραπτό κάποιου 

συμμαθητή τους (αλληλο-βελτίωση). Η δύναμη της μικρο-ομάδας θεωρείται ιδιαίτερα 

σημαντική, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι οι μαθητές ασχολούνται με περισσότερο 

ενδιαφέρον για το γραπτό κάποιου άλλου, παρά με το δικό τους. Η θέση του εκπαιδευτικού 

στη διαδικασία αυτή είναι να βοηθήσει τους μαθητές να ασκήσουν ουσιαστικές και 

βοηθητικές παρατηρήσεις τόσο στο δικό τους γραπτό, όσο και στο γραπτό κάποιου άλλου, 

με στόχο πάντα τη βελτίωση του γραπτού.  

Ένα σημαντικό θέμα που προκύπτει τη στιγμή αυτή, σχετίζεται με τις διορθώσεις 

του εκπαιδευτικού. Το Βιβλίο Δασκάλου απαγορεύει τις γραπτές διορθώσεις και 

παρατηρήσεις πάνω στο κείμενο του μαθητή, αφού θεωρεί ότι σε μια δημιουργική 

διαδικασία, όπως η παραγωγή γραπτού λόγου, τα λάθη επιτρέπονται. Επίσης, για έναν 

μαθητή με δυσκολίες στην παραγωγή του γραπτού λόγου, ένα γεμάτο διορθώσεις γραπτό θα 

τον αποθάρρυνε από το να συνεχίσει να προσπαθεί. Η μέθοδος που περιγράφουμε, εν μέρει 

συμφωνεί με τη θέση του Βιβλίου του Δασκάλου, όμως θεωρεί ότι και η ουσιαστική 

παρέμβαση του δασκάλου μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, 

υποστηρίζει ότι ο δάσκαλος πρέπει να επέμβει μετά την αυτό-βελτίωση ή την αλληλο-

                                                 
426 Ή φάση της βελτίωσης – έκδοσης, , Σπαντιδάκης, 2004, σελ. 34-35 
427 Στην παρούσα μελέτη, δεν κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούμε αναλυτικά στα είδη των λαθών και τις 
τεχνικές διόρθωσής τους, καθώς κάτι τέτοιο δε συνιστά αντικείμενο της παρούσας μελέτης και η ενασχόληση 
με αυτό θα μας απομάκρυνε από τον αρχικό στόχο. 
428 Οι κλείδες αξιολόγησης πρέπει να σχεδιάζονται κάθε φορά από τον εκπαιδευτικό, ανάλογα με το είδος του 
κειμένου που κλήθηκαν να γράψουν οι μαθητές, το στόχο και τους αποδέκτες. Επίσης, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη παρατηρήσεις γύρω από το λεξιλόγιο, τη δόμηση της πρότασης και της παραγράφου και 
τέλος, τη δομή ολόκληρου του κειμένου.  
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βελτίωση, ασκώντας διορθώσεις και επισημάνσεις που κινούνται στο γνωστικό επίπεδο του 

μαθητή, με στόχο τη μελλοντική βελτίωση του μαθητή στο γραπτό λόγο.  

Επόμενος σταθμός είναι η φάση της τελικής επιμέλειας. Στη φάση αυτή, ο μαθητής 

πρέπει να επιμεληθεί το γραπτό του γραμματικά και συντακτικά (ορθογραφία, στίξη, 

σύνταξη, χρόνους ρημάτων). Μετά και τις τελευταίες αυτές διορθώσεις, σειρά έχει η 

μεταφορά του διορθωμένου πια κειμένου σε μια καθαρή σελίδα για να φτάσει στους 

αποδέκτες του ή το αναγνωστικό κοινό. Η διαδικασία αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική 

και δεν θα πρέπει να παραλείπεται, αφού δικαιώνει όλη τη μέχρι τώρα προσπάθεια του 

μαθητή – συγγραφέα.  

Η πορεία βελτίωσης του κειμένου, την οποία ακολουθήσαμε στην τάξη, διαφέρει σε 

κάποια σημεία με αυτή που ήδη περιγράψαμε μέχρι τώρα. Για την αρχική βελτίωση του 

κειμένου χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της αλληλο-βελτίωσης, όχι όμως σε επίπεδο μικρο-

ομάδας, αλλά σε επίπεδο τάξης. Κάθε μαθητής παρουσίαζε το γραπτό τους στην ολομέλεια 

της τάξης, τους αποδέκτες του, δηλαδή. Στη συνέχεια, οι μαθητές της τάξης επεσήμαιναν τι 

τους άρεσε και τι όχι από το γραπτό του συμμαθητή τους, σχολίαζαν πιθανές ελλείψεις στο 

περιεχόμενο ή διόρθωναν λάθη προτάσεων, λεξιλογίου και χρόνων των ρημάτων. 

Μειονέκτημα της διαδικασίας αυτής ήταν ότι οι μαθητές δεν είχαν μπροστά τους την εικόνα 

του κάθε γραπτού, οπότε δεν μπορούσαν να παρατηρήσουν τυχόν λάθη στη δόμηση της 

παραγράφου, αλλά και του συνολικού κειμένου. Έπειτα, κάθε μαθητής βελτίωνε το γραπτό 

του σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των συμμαθητών του, για να ακολουθήσουν 

παρατηρήσεις βελτίωσης από την εκπαιδευτικό. Πάνω στο γραπτό του μαθητή 

σημειώνονται με σύμβολα τα σημαντικότερα λάθη (κυρίως συντακτικά, ορθογραφικά, 

περιεχομένου και δομής) και ακολουθούσε προσωπική συζήτηση με κάθε μαθητή γύρω από 

τα λάθη του και τους τρόπους βελτίωσής τους. Το στάδιο βελτίωσης τους γραπτού 

ολοκληρωνόταν με τη μεταφορά του διορθωμένου κειμένου σε μια καθαρή σελίδα, την 

οποία οι μαθητές ζωγράφιζαν και διακοσμούσαν, αν το επιθυμούσαν.  

Τελική φάση του μετα-συγγραφικού σταδίου και της παραγωγής γραπτού λόγου 

είναι η αξιολόγηση του γραπτού. Η βιβλιογραφία προτείνει τρεις τύπους αξιολόγησης, την 

ολιστική, την αξιολόγηση των δομικών στοιχείων του κειμένου και την αναλυτική 

αξιολόγηση. Η ολιστική αξιολόγηση αντιμετωπίζει τη γλώσσα ως κάτι ενιαίο και ως τέτοιο 

την αξιολογεί. Έτσι, κατά την ολιστική αξιολόγηση εκτιμάται αν το λεξιλόγιο, το 

περιεχόμενο, το ύφος και η δομή του κειμένου ανταποκρίνονται στον επικοινωνιακό σκοπό 

του. Η αξιολόγηση των δομικών στοιχείων του κειμένου θεωρεί ότι ο σκοπός ενός κειμένου 

επιτυγχάνεται όταν αυτό είναι άρτια δομημένο με βάση τα χαρακτηριστικά του είδους του 

και για το λόγο αυτό τα αξιολογεί.  

Η αναλυτική αξιολόγηση του γραπτού θεωρείται η σύνθεση των δύο παραπάνω 

τύπων αξιολόγησης. Προβλέπει, λοιπόν, επτά δείκτες, με βάση τους οποίους μπορεί να 

αξιολογηθεί ένα γραπτό. Οι δείκτες αυτοί αξιολογούν την έκταση του κειμένου, τη 

συνθετότητα του λόγου, τη συνθετότητα των προτάσεων, τις σχέσεις των προτάσεων, το 

λεξιλόγιο, τα λάθη και τη λεξική πυκνότητα.  

Για ποικίλους λόγους, η αξιολόγηση που εφαρμόστηκε στη δική μας περίπτωση 

ήταν η ολιστική. Καταρχήν, σε επίπεδο δημοτικού σχολείου διαφωνούμε με τους άλλους 

δύο τύπους αξιολόγησης, καθώς στόχος στο δημοτικό σχολείο είναι να αποκτήσουν οι 

μαθητές δεξιότητες στην παραγωγή γραπτού λόγου, αλλά και να αγαπήσουν τη διαδικασία 
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αυτή. Η ποσοτικοποίηση της προσπάθειάς τους θεωρούμε ότι θα έφερνε αρνητικά 

αποτελέσματα.  

Ένας δεύτερος και ιδιαίτερα σημαντικός λόγος σχετίζεται με τη διαφορετικότητα 

κάθε μαθητή. Σαφώς και στην αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το στόχο και τους 

αποδέκτες του κειμένου, το είδος του και τα λάθη γραμματικής, συντακτικού και 

λεξιλογίου, όμως, μας ενδιαφέρει πάντα και η δυναμική κάθε μαθητή. Για παράδειγμα, αν 

επιχειρήσουμε να αξιολογήσουμε αναλυτικά, χρησιμοποιώντας δείκτες αξιολόγησης, ένα 

μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες στη γλώσσα, η βαθμολογία θα είναι γι’ αυτόν 

καταστροφική. Τα μόνα αποτελέσματα που μπορεί να φέρει μια τέτοια ενέργεια είναι η 

αποστροφή οποιασδήποτε προσπάθειας παραγωγής γραπτού λόγου. Επίσης, αν ένας 

μαθητής, για παράδειγμα, αδυνατεί να συντάξει σωστές προτάσεις, θα ήταν ανώφελο να 

συζητήσουμε μαζί του για τη δομή της παραγράφου, αν πρώτα δεν τον βοηθήσουμε να 

ξεπεράσεις τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.  

Προσωπική, επομένως, εκτίμηση είναι ότι πρέπει υπολογίζουμε πάντοτε προσωπική 

προσπάθεια που καταβάλει κάθε μαθητής και την πιθανή βελτίωσή του σε σχέση με 

προηγούμενες προσπάθειές του. Επίσης, σε μαθητές με πολλές δυσκολίες στη παραγωγή 

γραπτού λόγου καλό είναι να προσπαθούμε να του παρέχουμε συμβουλές βελτίωσης σε ένα 

ή δύο τομείς, κάθε φορά, και να προχωράμε σε επόμενους, μόνο όταν αυτός έχει κατακτήσει 

τους προηγούμενους. Μερικά θετικά σχόλια, ακόμα κι αν το αποτέλεσμα δεν είναι το 

επιθυμητό, δίνουν στα παιδιά ώθηση να συνεχίζουν να προσπαθούν και να βελτιώνονται.  

Τέλος, δε θα πρέπει να ξεχνάμε το βασικό στόχο της εργασίας ετούτης, που είναι να 

φέρει τα παιδιά σε επαφή με τη λογοτεχνία και να τα κάνει να την αγαπήσουν. Προσπαθεί, 

επίσης, να συνδέσει τη λογοτεχνία με τη χαρά της προσωπικής και ομαδικής δημιουργίας, 

την καλλιέργειας της φαντασίας, την καλλιέργεια δεξιοτήτων, την επαφή με τις τέχνες 

γενικότερα. Οι παραπάνω, λοιπόν, στόχοι δεν μπορούν να συνδυαστούν με αναλυτικές και 

ποσοτικές μορφές αξιολόγησης. 

 

 

2.2.4. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα  

 
 Οι μαθητές δε δυσκολεύτηκαν «να πάρουν τη θέση» κάποιου ήρωα και να ανα-

διηγηθούν την ιστορία του Αντώνη. Ομολογουμένως, οι προσδοκίες μου δεν ήταν υψηλές 

για τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής, καθώς θεωρούσα ότι μια τέτοια εργασία ήταν 

αρκετά δύσκολη για μαθητές της Τετάρτης τάξης. Παρόλα αυτά, οι μαθητές με εξέπληξαν, 

γράφοντας κείμενα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις 

οι στόχοι της εργασίας επιτεύχθηκαν, καθώς οι μαθητές κατάφεραν να μπουν στη θέση του 

ήρωα που επέλεξαν να αφηγηθεί τα γεγονότα και να παρουσιάσουν τη δική του εκδοχή.  

Σημαντικό ρόλο, στην επίτευξη των στόχων της εργασίας αυτής, θεωρούμε ότι 

έπαιξαν δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας έχει να κάνει με την απόλαυση του 

κειμένου, η οποία αποτέλεσε ισχυρό κίνητρο για την παραγωγή γραπτού λόγου. Όπως σε 

κάθε μαθησιακή διαδικασία, έτσι και στην παραγωγή γραπτού λόγου τα κίνητρα 

λειτουργούν καθοριστικά, είτε στη διευκόλυνση, είτε στην παρεμπόδισή του. Σύμφωνα με 

τη γνωσιακή άποψη, τα κίνητρα θεωρούνται είτε προϊόν, είτε διαδικασία. Ως προϊόν 
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σχετίζονται με την προθυμία του μαθητή να ολοκληρώσει μια εργασία, ακόμα κι όταν 

συναντά δυσκολίες. Ως διαδικασία, αναφέρονται στο επίπεδο κινητοποίησης ή το βαθμό 

εμπρόθετης συμπεριφοράς429.  

Οι μαθητές έδειχναν να διασκεδάζουν την ανάγνωση της ιστορίας αυτής, όπως και 

τις άλλες ιστορίες του Τρελαντώνη. Αυτό αποδείχτηκε και από το ζωηρό ενδιαφέρον τους 

για συζήτηση γύρω από το λογοτεχνικό κείμενο. Όλοι ήθελαν να μιλήσουν για παρόμοιες 

δικές τους εμπειρίες ή ήθελαν να καταθέσουν την άποψή τους σχετικά με τα καινούρια 

καμώματα του αγαπημένου τους ήρωα. Όταν, λοιπόν, τους προτάθηκε να αφηγηθούν 

γραπτά μια από τις ιστορίες του, το δέχτηκαν με ενθουσιασμό. Ήξεραν λοιπόν, «γιατί»430 να 

γράψουν. Είχαν το κίνητρο να γράψουν, το οποίο δεν ήταν άλλο από τη διασκέδαση και τη 

απόλαυση που τους προσέφερε το λογοτεχνικό κείμενο. Το θέμα της εργασίας άνηκε στη 

σφαίρα των ενδιαφερόντων τους. Οι αντιδράσεις των μαθητών μου δεν ήταν οι ίδιες, όταν 

καλούνταν να διεκπεραιώσουν εργασίες γραπτού λόγου που προτείνονταν από το σχολικό 

εγχειρίδιο και οι οποίες δεν συμβάδιζαν με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα.  

Ο δεύτερος παράγοντας έχει να κάνει με τη συζήτηση που έλαβε χώρα μέσα στην 

τάξη κατά τη διάρκεια του προ-συγγραφικού σταδίου. Οι μαθητές είχαν απαντήσεις στο 

«πώς;» να γράψουν. Είχαν καταλάβει, όπως αποδείχτηκε, ότι έπρεπε να αφηγηθούν την 

ιστορία που είχαν ακούσει, υποδυόμενοι κάποιο άλλο πρόσωπο της ιστορίας. Το γεγονός ότι 

ήδη γνώριζαν την ιστορία που έπρεπε να αφηγηθούν τους διευκόλυνε να καταλάβουν το 

«πώς» να γράψουν.  

Γνωρίζοντας ότι τα παιδιά ταυτίζονται με ήρωες με τους οποίους θα ήθελαν να 

μοιάζουν, προέβλεπα ότι τα αγόρια θα επέλεγαν κάποιο αγόρι ως αφηγητή της ιστορία και 

τα κορίτσια, κάποιο κορίτσι. Μα και αυτή η προσωπική προσδοκία διαψεύστηκε από τα 

παιδιά. Αν και περίμενα η πλειονότητα των αγοριών να παρουσιάσει την ιστορία μέσα από 

την οπτική γωνία του Αντώνη, τα μισά περίπου αγόρια παρουσίασαν την ιστορία από την 

οπτική γωνία άλλων προσώπων, και κυρίως της θείας. Σε αντίθεση με τα αγόρια, τα 

κορίτσια κινήθηκαν γύρω από τα γυναικεία πρότυπα, με επικρατέστερο το πρόσωπο της 

τραπεζιέρας Αφροδίτης. Μια μαθήτρια επέλεξε ως αφηγητή της ιστορίας την Πουλουδιά και 

μία άλλη, τον Αλέκο, το «αθώο» θύμα του Αντώνη. 

Το πρόσωπο, μέσω του οποίου, οι μαθητές ανα-διηγούνται την ιστορία του Αντώνη, 

αναπόφευκτα τους «αναγκάζει» να πάρουν θέση και πουν τη γνώμη τους για τα γεγονότα 

της ιστορίας. Τα παιδιά διάλεξαν πρόσωπα που είτε θαύμαζαν, είτε εξέφραζαν τη θέση τους 

απέναντι στα γεγονότα και τις σκανταλιές του Αντώνη. Η θέση των μαθητών εξαρτάται 

άμεσα από τις εμπειρίες και τις παραστάσεις που κουβαλούν από το οικογενειακό, το 

κοινωνικό και το σχολικό τους περιβάλλον. Το αν θα συμφωνήσουν ή όχι με τον Αντώνη ή 

τη θεία, για παράδειγμα, εξαρτάται από το αν έχουν μάθει να αναγνωρίζουν τους κινδύνους 

των παιχνιδιών τους ή τις συνέπειες των πράξεών τους. Πιστεύουμε πως δεν είναι τυχαίο το 

γεγονός, ότι ακόμα και οι πιο σκάνταλοι, αλλά περισσότερο οξυδερκείς μαθητές, 

παρουσίασαν τα γεγονότα από την πλευρά των μεγάλων. Πιθανότατα και οι ίδιοι να 

έμπαιναν στον πειρασμό να λύσουν μια βάρκα, όπως ο Αντώνης ή να προέβαιναν σε εξίσου 

επικίνδυνες δραστηριότητες. Στην παρούσα, όμως, στιγμή, περιγράφοντας την ιστορία από 

                                                 
429 Σπαντιδάκης, 2010, σελ. 71-74 
430 Βλέπε ενότητα «Η κειμενοκεντρική προσέγγιση ως διδακτική μέθοδος» του παρόντος κεφαλαίου. 
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την οπτική γωνία των μεγάλων, φάνηκε να παραδέχονται πόσο επικίνδυνο ήταν να βρεθεί 

ένα παιδί μόνο του σε μια βάρκα μεσοπέλαγα. Αντίθετα, οι περισσότερο αυθόρμητοι 

μαθητές επέλεξαν να παρουσιάσουν τα γεγονότα από την πλευρά του Αντώνη, τον οποίο 

θαύμαζαν για τα κατορθώματά του. Ο παράγοντας κίνδυνος δεν πέρασε από το μυαλό τους, 

όπως δεν περνούσε κι όταν επιδίδονταν σε ανάλογες «δραστηριότητες» στο χώρο του 

σχολείου.  

Η θεωρία της αφηγηματολογίας, λοιπόν, και συγκεκριμένα η τυπολογία της 

εστίασης του Genette «ανάγκασε» τους μαθητές, συνειδητά ή ασυνείδητα, ν’ 

αλληλεπιδράσουν με το κείμενο, να το προσλάβουν με το δικό τους προσωπικό τρόπο και 

να το εκφράσουν. Τους έδωσε την ευκαιρία ανταποκριθούν στις δομές του κειμένου, να 

συντελέσουν την προσωπικής τους ανάγνωση, να συγκροτήσουν το νόημά του431, 

εκφράζοντας γραπτά τη γνώμη τους. Η θεωρία της αφηγηματολογίας αποτέλεσε, επομένως, 

το μέσο για να τεθεί σε λειτουργία ο μηχανισμός της πρόσληψης και της αναγνωστικής 

ανταπόκρισης.  

Αμέσως τώρα θα επιχειρήσουμε να σχολιάσουμε αναλυτικότερα ενδεικτικά 

παραδείγματα από τις εργασίες των μαθητών. 

 

Εργασία 1 -  (Παράρτημα Ι) 

 

 Η Ε είναι ένα παιδί με υψηλές επιδόσεις στο σχολείο και πολλές ικανότητες σε 

διαφορετικούς τομείς. Είναι αρκετά έξυπνη, πάντα οργανωμένη και τυπική στις σχολικές 

της υποχρεώσεις. Της αρέσει η λογοτεχνία και έχει διαβάσει πολλά έργα της κλασικής 

παιδικής λογοτεχνίας. Επίσης, δανείζεται πολύ συχνά βιβλία από τη σχολική βιβλιοθήκη.  

 Το κείμενο παρατίθεται, όπως ακριβώς γράφτηκε, χωρίς διορθώσεις. Το κείμενό της 

έχει οργανωθεί πολύ καλά σε παραγράφους και φαίνεται να ακολούθησε πιστά το 

σχεδιάγραμμα του προ-γραφικού σταδίου .Η Ε, όπως παρατηρούμε, διηγείται την ιστορία 

του Αντώνη από την οπτική γωνία της Πουλουδιάς. Είναι εμφανές, επίσης, ότι έχει 

εκμεταλλευτεί και αξιοποιήσει, άλλες φορές επιτυχώς και άλλες ανεπιτυχώς, πολλά στοιχεία 

του χαρακτήρα των ηρώων, καθώς και πληροφορίες από ολόκληρο το κείμενο. 

 Γράφει για παράδειγμα: «Ήταν η γαλανόλευκη βαρκούλα που άρεσε πολύ στον 

Αντώνη». Η πληροφορία αυτή δίνεται από τον παντογνώστη αφηγητή του κειμένου, ως 

εσωτερική σκέψη του Αντώνη. Επομένως, είναι κάτι που γνωρίζει ο αναγνώστης, αλλά δεν 

θα μπορούσε να το γνωρίζει η Πουλουδιά ή τα υπόλοιπα πρόσωπα της ιστορίας. Η μαθήτρια 

χρησιμοποίησε αυτή την πληροφορία του κειμένου, δε διέκρινε, όμως, την πηγή της και 

επομένως τη δυνατότητα αξιοποίησής της. Δε σκέφτηκε, δηλαδή, πως η συγκεκριμένη 

πληροφορία αποτελεί μια εσωτερική σκέψη του Αντώνη, που δε θα μπορούσε να γνωρίζει η 

αδερφή του ή κάποιο άλλο πρόσωπο της ιστορίας. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι κατά 

τη διάρκεια της ετερο-αξιολόγησης, αρκετοί μαθητές παρατήρησαν και σχολίασαν το 

σημείο αυτό: «Μα πώς το ξέρει η Πουλουδιά, αφού αυτά τα σκέφτεται ο Αντώνης;» 

Σε άλλο σημείο, βλέπουμε ότι εκμεταλλεύεται τις πληροφορίες του κειμένου (η 

Αλεξάνδρα μελετούσε τις σκάλες στο πιάνο) για να εντάξει στοιχεία χιούμορ στο γραπτό 
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της, με μια φράση που αντανακλά αμεσότητα και ζωντάνια: «πηγαίναμε στο δωμάτιο που 

ήταν η Αλεξάνδρα και έπαιζε τις στάλες..., εε… τι λέω τις σκάλες στο πιάνο».  

Αφού, προχωρά σε μια επιτάχυνση της αφήγησης (από το σημείο στο οποίο η θεία 

βρίσκεται στο δωμάτιο και ράβει, μεταφέρονται όλοι στο λιμάνι για να βρουν τα παιδιά), 

επιχειρεί να περιγράψει με ακρίβεια τα συναισθήματα της Πουλουδιάς: «ήμασταν τώρα όλοι 

τόσο φοβισμένοι», «ησυχάσαμε…», «ένιωσα φοβισμένη», «ήμουν πολύ ανακουφισμένη», κάτι 

που σαν ενδοδιηγηματικός αφηγητής με εστίαση εσωτερική δικαιούται να κάνει. 

Παράλληλα, σαν να παρατηρεί την ώρα εκείνη τη θεία της, αναφέρεται στην ψυχική της 

κατάσταση και μεταφέρει υποθετικούς διαλόγους με τον Αλέξανδρο, τους οποίους 

εκμεταλλεύεται για να εκφράσει την άποψή της.  

Στο κείμενο της Ε, ο Αλέξανδρος φαίνεται να θαυμάζει τον Αντώνη: «Μεγάλο 

κατόρθωμα τούτο που έκανε ο Αντώνης». Η αναγνωστική της εμπειρία την βοηθά στο να 

προσλαμβάνει τα μηνύματα θέλει να μεταδώσει το κείμενο στους αναγνώστες, το θαυμασμό 

των αδερφών απέναντι στον Αντώνη. Έτσι, και στο κείμενο της Ε ο μικρός Αλέξανδρος 

εκφράζει το θαυμασμό του στον Αντώνη. Δε συμβαίνει, όμως, το ίδιο με την Πουλουδιά. Η 

Πουλουδιά, που πάντα θαυμάζει τον αδερφό της στο κείμενο της Δέλτα, στο κείμενο της 

μαθήτριας εκφράζεται επικριτικά απέναντι στις πράξεις του: «Μα εγώ δεν μπορούσα να 

πιστέψω κάτι τέτοιο. Ο Αλέξανδρος ήταν πιο μικρός… Το μόνο που ξέρω είναι πως αυτό που 

έξανε ο Αντώνης ήραν πολύ ριψοκίνδυνο». Προφανώς, πίσω από τη φωνή της Πουλουδιάς 

κρύβεται η φωνή, η προσωπική άποψη της ίδιας συγγραφέως. Η Ε είναι ένα κορίτσι 

συγκροτημένο και συνετό. Μπορεί να δικαιολογήσει, ίσως λόγω ηλικίας, το θαυμασμό του 

Αλέξανδρου για την αποκοτιά του Αντώνη, δεν μπορεί όμως να νιώθει το ίδιο και η 

Πουλουδιά, που ως μεγαλύτερη αδερφή θα πρέπει να σκέφτεται πιο συνετά και υπεύθυνα.  

Βλέπουμε, λοιπόν, στην πράξη πως η τεχνική της αλλαγής εστίασης έδωσε στην Ε 

την ευκαιρία να «συζητήσει» , να «συνδιαλλαγεί» με το κείμενο, και τέλος να παράγει ένα 

νέο κείμενο και να εκφράσει γραπτά τη γνώμης της. Έτσι, η «Συναλλακτική» θεωρία της 

Rosenblatt, αλλά και οι θεωρίες της πρόσληψης βρήκαν, μέσω της εργασίας αυτής, 

πρακτική εφαρμογή.   

 

Εργασία 2 - (Παράρτημα Ι) 

 

Ο Γ είναι ένας μαθητής που προσπαθεί αρκετά να ανταπεξέλθει στις σχολικές 

απαιτήσεις και τα καταφέρνει. Είναι ευαίσθητος και του αρέσει να ανταλλάσει απόψεις με 

τους συμμαθητές του μέσα στην τάξη. Προτιμά να διαβάζει βιβλία που αναφέρονται κυρίως 

στα αγόρια.  

Το γραπτό του παρατίθεται, μετά από τις βελτιώσεις που έγιναν στο μετα-

συγγραφικό στάδιο. Το αρχικό κείμενο δεν είχε δομηθεί σε παραγράφους, αν και κατά την 

παρουσίαση των γεγονότων είχε ακολουθήσει το σχεδιάγραμμα του προ-γραφικού σταδίου. 

Επίσης, είχε αρκετά εκφραστικά λάθη. Περισσότερο, όμως, από τη δομή μας ενδιαφέρει το 

περιεχόμενο του κειμένου και σ’ αυτό τα κατάφερε πολύ καλά.  

Ανα-διηγείται την ιστορία του Αντώνη από την πλευρά της θείας Μαριέττας. Ο Γ 

καταφέρνει να μεταφέρει τα συναισθήματα της θείας, εκμεταλλευόμενος, βέβαια πολύ καλά 

τα στοιχεία του κειμένου. Ο Γ προσεγγίζει την ιστορία, όχι τόσο από την οπτική της 

επικινδυνότητας της ίδιας της πράξης, αλλά από την οπτική της αναστάτωσης που θα 
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μπορούσε να προκαλέσει μια τέτοια ενέργεια στο σπίτι. Μπαίνει στη θέση της θείας και 

περιγράφει αρκετά παραστατικά τα συναισθήματα ενός ενήλικα την ώρα που κινδυνεύει το 

παιδί του. Γράφει, λοιπόν: «Πετάγομαι κι εγώ σαν τρελή από τη ραπτομηχανή…», «στην αρχή 

νόμιζα ότι θα σπάσει η καρδιά μου». Οι εκφράσεις που χρησιμοποιεί, αν και ταιριάζουν στην 

περίσταση, δεν θα μπορούσαν να βγαίνουν από το στόμα μιας ευκατάστατης κυρίας της 

εποχής της Π. Δέλτα. Σίγουρα, όμως, θα μπορούσαν να ακουστούν από μια σύγχρονη θεία ή 

ίσως από την ίδια τη μητέρα του Γ, στην περίπτωση που εκείνος της είχε προκαλέσει τον 

ίδιο πανικό.  

Οι τελευταίες φράσεις θα μπορούσαν, επίσης, να ειπωθούν από οποιονδήποτε 

ενήλικο, γονέα ή δάσκαλο, του οποίου το παιδί ή τα παιδιά θα έκαναν κάτι εξίσου 

επικίνδυνο: «Του έλεγα, αυτά δεν είναι παιχνίδια και ότι αυτό που έκανε ήταν πάρα πολύ 

επικίνδυνο… είχε και ξένο παιδί μαζί του. Αν είχε πνιγεί θα είχαμε βρει το μπελά μας…». Στο 

απόσπασμα αυτό θα μπορούσαμε ίσως να αναγνωρίσουμε το διφωνικό λόγο του Μπαχτίν. 

Παρατηρούμε, λοιπόν, πως το κλασικό κείμενο ξαναγράφεται και μέσω της αλλαγής 

εστίασης εκσυγχρονίζεται και αφηγείται τα γεγονότα μέσα από μια άλλη οπτική. Στο αρχικό 

κείμενο τονίζονται περισσότερο η σκανταλιά του Αντώνη, οι πιθανές συνέπειες της πράξης 

αυτής και τα συναισθήματα του ίδιου την ώρα του κινδύνου. Στο κείμενο του Γ δίνεται 

έμφαση στον πανικό και την αναστάτωση που προκαλείται στους ενήλικες, όταν το παιδί 

τους βρίσκεται σε κίνδυνο.  

 

Εργασία 3 – (Παράρτημα Ι) 

 

 Ο Μ, είναι ένα μαθητής, εξαιρετικά έξυπνο και με πολλές ικανότητες. Συνηθίζει να 

διεκπεραιώνει τις σχολικές του εργασίες γρήγορα και με ακρίβεια. Ταυτόχρονα, είναι 

αρκετά ζωηρός τόσο στην αυλή, όσο και στην τάξη. Το διάβασμα λογοτεχνικών βιβλίων δεν 

του αρέσει ιδιαίτερα, εκτός βέβαια, αν πρόκειται για Μικρό Νικόλα ή τα Ημερολόγια ενός 

Σπασίκλα. Δυσκολευόμουν πολύ να το πείσω να διαβάσει κάτι διαφορετικό.  

 Το γραπτό του παρατίθεται όπως ακριβώς το έγραψε, χωρίς διορθώσεις. Βλέπουμε 

ότι ο λόγος τους είναι απόλυτα οργανωμένος και δομημένος σε σωστές παραγράφους. 

Ακολούθησε με ακρίβεια τις οδηγίες που δόθηκαν στο προ-γραφικό στάδιο. Περιέγραψε την 

ιστορία του Αντώνη από την οπτική γωνία της θείας. Καθώς και ο ίδιος είναι ένα ζωηρό 

παιδί, θα περίμενε κανείς να επιλέξει ως αφηγητή της ιστορίας του τον Αντώνη. 

Προσωπικά, θα απέδιδα στην επιλογή της θείας δύο διαφορετικές εκδοχές. Ο Μ είτε 

συνειδητοποίησε την επικινδυνότητα της πράξης του Αντώνη και έδειξε τη διαφωνία του 

στην πράξη αυτή, είτε επέλεξε τα παρουσιάσει τα γεγονότα από την κοινωνικά αποδεκτή 

οπτική γωνία.  

Ο λόγος που επιλέχθηκε να παρουσιαστεί το συγκεκριμένο γραπτό, είναι η διαφορά 

που παρουσιάζει στο κομμάτι της συναισθηματικής φόρτισης σε σχέση με το προηγούμενο 

γραπτό. Στο προηγούμενο γραπτό τα συναισθήματα των ηρώων είναι σαφή και 

επαναλαμβάνονται σε όλο το κείμενο. Αντίθετα, στο κείμενο του Μ η ιστορία 

παρουσιάζεται με απόλυτη σειρά και τάξη, χωρίς ωστόσο να είναι συναισθηματικά 

φορτισμένο. Το προηγούμενο γραπτό μεταφέρει το συναισθηματικό χάος που επικρατεί σε 

ένα σπίτι σε τέτοιες στιγμές. Το γραπτό αυτό παρουσιάζει τα γεγονότα ψύχραιμα και 

απόλυτα οργανωμένα και τακτοποιημένα στη σειρά τους.  
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Σε καμία περίπτωση δεν θα λέγαμε ότι το κείμενο του Μ ξεφεύγει από το στόχο του. 

Το αντίθετο μάλιστα. Η σύγκριση των δύο γραπτών γίνεται για να τονιστεί ότι οι διαφορές 

στην ιδιοσυγκρασία και το χαρακτήρα κάθε παιδιού επηρεάζουν την πρόσληψη του 

κειμένου και στη συνέχεια, τα γραπτά κείμενα που παράγουν με βάση το κείμενο. Για 

ακόμα μια φορά, αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι η εργασία αυτή δεν στοχεύει απλά στην 

εξάσκηση στην παραγωγή γραπτού λόγου. Πρόκειται για μια εργασία που οδήγησε τους 

μαθητές να εκφράσουν τα νοήματα που οι ίδιοι έδωσαν στο κείμενο, ανάλογα με το 

χαρακτήρα και τις εμπειρίες τους.  

 

Εργασία  4 - (Παράρτημα Ι) 

 

Ο Λ είναι ένα μαθητής με διαγνωσμένη ελαφριά νοητική στέρηση. Παρακολουθεί το 

τμήμα ένταξης του σχολείου, ενώ το μαθησιακό του επίπεδο είναι πολύ χαμηλότερο από το 

μέσο όρο της τάξης. Παρόλα αυτά, είναι ένα παιδί που προσπαθεί στο σχολείο. Προσπαθεί 

ν’ ανταποκριθεί στις σχολικές εργασίας, σε όλα τα μαθήματα, χωρίς όμως να τα καταφέρνει, 

τις περισσότερες φορές. Η προσπάθεια που καταβάλει είναι σημαντική, γιατί ανεξάρτητα με 

το αποτέλεσμα, με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται και δεν περιθωριοποιείται από το σύνολο 

της τάξης. Αντίθετα, παραμένει ενεργό μέλος της.  

Ο Λ επέλεξε να παρουσιάσει τα γεγονότα μέσα από τα ματιά του Αντώνη, του ίδιου 

του πρωταγωνιστή της ιστορίας. Επέλεξε τον Αντώνη, εκφράζοντας μάλλον, το θαυμασμό 

του απέναντι στα κατορθώματά του. Άλλωστε, έδειχνε να απολαμβάνει τις ιστορίες του 

κατά τη διάρκεια της ανάγνωσής τους στη τάξη. Απ’ ότι εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς, ο Λ 

δεν κατάφερε να διηγηθεί την ιστορία από την οπτική γωνία του Αντώνη. Στη θέση του 

αφηγητή τοποθέτησε τον εαυτό του. Αφηγήθηκε, απλά, τα γεγονότα, όπως τα άκουσε στη 

τάξη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Λ δεν κατανοεί πάντα με ακρίβεια τον τρόπο με τον 

οποίο πρέπει να εργαστεί και καθώς ο ίδιος συχνά νομίζει ότι γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, δε 

ζητά βοήθεια.  

Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο κείμενο είναι μια επιτυχία του Λ, καθώς κατάφερε 

να αφηγηθεί τα γεγονότα με χρονική σειρά, βασιζόμενος στα κεντρικά σημεία του κειμένου. 

Συνήθως, ο Λ δυσκολεύεται να κατανοήσει το θέμα με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα σχεδόν πάντοτε να παρεκκλίνει από το θέμα που του έχει ζητηθεί να 

γράψει. Ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν παρεκκλίνει από το θέμα, δεν καταφέρνει ποτέ 

να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο γραπτό, αφού επαναλαμβάνει συνεχώς τις ίδιες λέξεις 

και φράσεις. Για πρώτη φορά, όμως, κατάφερε να γράψει μια ιστορία, σχετική με το θέμα 

που του ανατέθηκε, βάζοντας τα γεγονότα στη σειρά και χωρίς να επαναλαμβάνει διαρκώς 

τις ίδιες λέξεις και φράσεις. Το γεγονός ότι αφηγήθηκε μια ιστορία που ήδη γνώριζε, τον 

βοήθησε αρκετά στο να φτάσει σε ένα καλό αποτέλεσμα. Είχε απαλλαγεί από τη διαδικασία 

να σκεφτεί «τι» να γράψει. Έτσι, εστίασε όλο του το ενδιαφέρον στο «πώς» να γράψει όλα 

όσα είχε στο μυαλό του.  

Δεν μπορώ, λοιπόν,  παρά να υποθέσω ότι η επιτυχία του αυτή οφείλεται σ’ ένα 

ισχυρό κίνητρο, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για τον Τρελαντώνη. Η εργασία του φάνηκε 

ενδιαφέρουσα και ελκυστική, με αποτέλεσμα να ενεργοποιήσει τις ικανότητές του, ώστε να 
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την ολοκληρώσει432. Σε καμία περίπτωση δεν ισχυρίζομαι, βέβαια, ότι η λογοτεχνία μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως ενισχυτική διδασκαλία για τα παιδιά με μαθησιακά 

προβλήματα. Μπορεί, όμως, να προκαλέσει το ενδιαφέρον τους και να τους παρέχει 

ευκαιρίες και κίνητρα για συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία, η οποία στη συνέχεια θα 

εντείνει την προσπάθειά τους ν’ ανταποκριθούν στους στόχους των σχολικών 

δραστηριοτήτων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κινητοποίησε το ενδιαφέρον του μαθητή 

και του έδωσε την ευκαιρία να προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κατά ένα 

μεγάλο μέρος, η προσπάθεια αυτή ήταν επιτυχής.  

Όπως θα δούμε και σε άλλα παραδείγματα εργασιών, ένα μαθητή όπως το Λ δεν 

μπορούμε να τον κρίνουμε μόνο με βάση τους στόχους της κάθε εργασίας, αλλά και με 

βάση τις δυνατότητές του. Παρά τα δομικά, γλωσσικά και ορθογραφικά λάθη, ο Λ 

κατάφερε να αρθρώσει ένα λόγο με συνοχή, χρονική σειρά και νόημα, ξεπερνώντας τις 

σοβαρές δυσκολίες του σ’ αυτό τον τομέα. Αν διαρκώς του υπενθυμίζουμε πως δεν τα 

καταφέρνει, το πιο πιθανό είναι να τον απογοητεύσουμε και να τον αποθαρρύνουμε από 

κάθε άλλη προσπάθεια. Για το λόγο αυτό, θεωρούμε ότι κάθε βήμα προς τα πάνω πρέπει να 

επιβραβεύεται, ακόμα κι αν δεν ανταποκρίνεται πλήρως στους αρχικούς στόχους, ώστε να 

δώσει στο παιδί την αυτοπεποίθηση και το θάρρος να προχωρήσει.  

 

Εργασία 5 - (Παράρτημα Ι) 

 

 Ο Γ είναι ένας μαθητής με διαγνωσμένη δυσλεξία. Εμφανίζει αρκετά από τα τυπικά 

χαρακτηριστικά της δυσλεξίας όπως, δυσκολία στη γραφή, την ανάγνωση, την ορθογραφία 

και τον προφορικό λόγο. Παράλληλα, αρκετά συχνά παρουσιάζει δυσκολία συγκέντρωσης, 

γεγονός που δυσκολεύει περισσότερο τη σχολική του επίδοση. Η αυτό-εκτίμησή του 

σχετικά με την παραγωγή γραπτού λόγου είναι χαμηλή. Τις περισσότερες φορές που έχει 

κληθεί να παράγει ένα γραπτό κείμενο δεν έχει καταφέρει να το ολοκληρώσει. Μένει 

συνήθως στην αρχή του θέματος, ενώ ζητά τη βοήθειά μου, κάθε φορά που θέλει να 

προχωρήσει στην επόμενη πρόταση.  

Στο ξεκίνημα της ιστορίας του ήρθε αρκετές φορές στη έδρα μου για να 

επιβεβαιώσει αν αυτό που είχε σκεφτεί να γράψει ήταν σωστό. Η αλήθεια είναι ότι ερχόταν 

με χαρά να με συμβουλευτεί, ενώ το ενδιαφέρον που έδειξε για την εργασία αυτή ήταν 

διαφορετικό από το ενδιαφέρον που δείχνει συνήθως για τις εργασίες παραγωγής γραπτού 

λόγου.  

Όντας ο ίδιος αρκετά ζωηρός, ήταν αναμενόμενο να επιλέξει τον Αντώνη ως 

αφηγητή της ιστορίας. Σκέψεις γύρω από τους κινδύνους ή την ανησυχία των ενηλίκων που 

μπορεί να προκαλέσει μια ενέργεια σαν κι αυτή του Αντώνη δε φαίνεται να τον 

απασχόλησαν. Έτσι, εκφράζοντας τα γεγονότα από την πλευρά του Αντώνη, φαίνεται ότι 

μάλλον παίρνει το μέρος του.  

Οι δυσκολίες στη έκφραση είναι εμφανείς από την πρώτη κιόλας πρόταση: «Μια 

μέρα βαριόμουνα και πήγα στην αδελφή μου που τη λένε Πουλουδιά και είπα:» Ο Γ 

καταφέρνει να αφηγηθεί την ιστορία μέσα από τα μάτια του Αντώνη στο μεγαλύτερο μέρος 

του κειμένου του. Προς το τέλος, όμως, ο τρόπος αφήγησης αλλάζει. Ο Γ φαίνεται να ξεχνά 

                                                 
432 Σπαντιδάκης, 2010, σελ. 71-74 
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ότι υποδύεται τον Αντώνη και αφηγείται την ιστορία σαν εξωδιηγηματικός αφηγητής. Η 

αλλαγή αυτή οφείλεται στην αδυναμία συγκέντρωσης που αναφέρθηκε παραπάνω.  

Παρά τις αδυναμίες του, το κείμενο αυτό συνιστά το αποτέλεσμα της μέγιστης 

προσπάθειας που κατέβαλε ο Γ, αφού, κατάφερε να το ολοκληρώσει, παρουσιάζοντας, 

μάλιστα, τα βασικά σημεία της ιστορίας. Με εξαίρεση ένα άλλο κείμενο που είχε γράψει για 

το σκύλο του που αγαπά πολύ, δεν είχε παρουσιάσει μέχρι τώρα κανένα ολοκληρωμένο 

κείμενο. Τα εσωτερικά κίνητρα, ειδικά για τους μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές 

δυσκολίες είναι ιδιαίτερα σημαντικά433. Οδηγούμαστε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι τόσο η 

αγάπη του για το σκύλο του, όσο και το ενδιαφέρον του για τις περιπέτειες του Τρελαντώνη, 

έδωσαν στο Γ τα απαραίτητα κίνητρα τα προσπαθήσει πολύ για την εργασία του και να τα 

καταφέρει, τελικά, αρκετά καλά.  

Ο Γ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, όσων πρώτοι ο Rousseau και ο Pestalozzi  

υποστήριξαν για την αγωγή, ότι δηλαδή, το πρόγραμμα της αγωγής πρέπει να 

προσαρμόζεται στις ανάγκες του παιδιού434. Όταν η μάθηση γίνεται βιωματική, τα παιδιά 

και ιδιαίτερα τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να εμπλακούν 

αποτελεσματικότερα στη διδακτική διαδικασία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
433 Σπαντιδάκης, 2010, 71-74 
434 Πυριωτάκης Ι., Εισαγωγή στη  Παιδαγωγική Επιστήμη, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2000 (β΄ έκδοση) 
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Κεφάλαιο 3 

 

Το λογοτεχνικό κείμενο αφετηρία λογοτεχνικής  αναδημιουργίας 
 

Α. Η θεωρία 

3.1.1.  Η αφορμή και οι στόχοι της διδακτικής δραστηριότητας 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγράψουμε τη δραστηριότητα με την οποία 

ολοκληρώσαμε το παιχνίδι της συνανάγνωσης, που προσπαθήσαμε να «παίξουμε» αυτή τη 

χρονιά στην τάξη μας. Η δραστηριότητα που σχεδιάσαμε για να κλείσουμε το παιχνίδι της 

συνανάγνωσης βασίζεται στη «σαλάτα των παραμυθιών» του Rodari435. Στη Γραμματική της 

Φαντασίας του ο Rodari προτείνει ιδέες και τρόπους να επινοείς ιστορίας, αλλά και να 

βοηθάς να παιδιά να επινοούν τις δικές τους ιστορίας. Η Γραμματική αυτή αναφέρεται «…σε 

όποιον πιστεύει στην ανάγκη ότι η φαντασία έχει τη δική της θέση στη διαπαιδαγώγηση∙ σε 

όποιον έχει εμπιστοσύνη στην παιδική δημιουργικότητα∙ σε όποιον γνωρίζει τι 

απελευθερωτική αξία μπορεί να έχει η λέξη»436.  

Για την καλλιέργεια της φαντασία και την ενίσχυση της παιδικής δημιουργικότητας, 

o Rodari επιλέγει βοηθούς τη δύναμη των λέξεων, της γλώσσας και της λογοτεχνίας. 

Αναγνωρίζοντας κι εμείς την ιδιότητα αυτή των λέξεων, της γλώσσας και της λογοτεχνίας, 

επιλέξαμε τον τρόπο αυτό για να αποχαιρετίσουμε τους αγαπημένους μας ήρωες, αυτούς 

που μας κράτησαν συντροφιά καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.  

 Στο κεφάλαιο «Σαλάτα Παραμυθιών»,437 ο Rodari επιλέγει ως παράδειγμα τη 

συνάντηση της Κοκκινοσκουφίτσας και του Κοντορεβιθούλη ή της Χιονάτης και του 

Πινόκιο στο δάσος. Με τα παραδείγματα αυτά θέλει να προτείνει μια τεχνική να επινοούμε 

καινούριες ιστορίες αναμειγνύοντας παλιούς ήρωες παραμυθιών. Οι συνδυασμοί που 

μπορούν να γίνουν είναι άπειροι, επομένως, άπειρες είναι και οι ιστορίες που μπορεί να 

επινοήσει κάποιος, εμπλέκοντας γνωστούς ήρωες κλασικών παραμυθιών. Αν υπολογίσουμε 

επίσης, ότι αυτοί οι ήρωες μπορούν να συναντηθούν σε οποιοδήποτε μέρος, με οποιαδήποτε 

αφορμή, για τον οποιονδήποτε λόγο, ο πιθανός αριθμός ιστοριών πολλαπλασιάζεται. Με τον 

τρόπο αυτό, οι ήρωες που αγαπήσαμε ξαναζωντανεύουν και μας χαρίζουν νέες ιστορίες και 

                                                 
435 Rodari Gianni, Η Γραμματική της φαντασίας, μεφρ: Κασαπίδης Γιώργος, Μεταίχμιο, 2003, (1η έκδοση 
1993), σελ. 83-85 
436 Ο.π., σελ. 16-17 
437 Οπ.π., σελ. 83-85 
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περιπέτειες. Αν εμείς το επιλέξουμε, οι ιστορίες αυτές μπορούν να μην τελειώσουν ποτέ, 

δίνοντας μια παράταση στην επαφή μας με τους αγαπημένους μας ήρωες.  

 «Ακόμα κι όταν τελειώσει το παραμύθι, υπάρχει πάντα η πιθανότητα ενός «μετά», 

σημειώνει ο Rodari438. Υποστηρίζει ότι, αφού γνωρίζουμε τους ήρωες, τη συμπεριφορά τους 

και τις σχέσεις που έχουν μεταξύ τους, μπορούμε εισάγοντας ένα καινούριο στοιχείο, να 

επινοήσουμε τη συνέχεια της ιστορίας. Ο Μίχαελ Έντε περιγράφει τα συναισθήματα του 

αναγνώστη όταν η «θαυμαστή ιστορία» που διαβάζει φτάνει στο τέλος της, όταν ο 

αναγνώστης πρέπει πια να αποχαιρετήσει τους ήρωες που θαύμασε και αγάπησε439, τους 

ήρωες με τους οποίους «συμβίωσε» για κάποιο χρονικό διάστημα. «…η ζωή φαίνεται 

αδειανή και χωρίς νόημα», σημειώνει ο Έντε440 και στο μυαλό μου έρχεται ξανά αυτή η 

αίσθηση του κενού που ένιωσα πολλές φορές στα παιδικά μου χρόνια, αλλά και σε 

μεγαλύτερη ηλικία, όταν «αναγκάστηκα» να αποχωριστώ τους αγαπημένους μου ήρωες. Το 

θυμό και το έντονο αυτό αίσθημα του αποχωρισμού της ιστορίας περιγράφει ο Ίταλο 

Καλβίνο στο Αν μια νύχτα του χειμώνα ένας ταξιδιώτης441, όπου ο Αναγνώστης του 

αναγκάζεται, με βίαιο τρόπο, να διακόψει την ανάγνωση δέκα διαφορετικών 

μυθιστορημάτων. Ακόμα και ο Άντερσεν άρχισε να γράφει παραμύθια εμπνευσμένος από τα 

λαϊκά παραμύθια της χώρας του. Αποφάσισε να ξαναζωντανέψει στη μνήμη του αυτά τα 

παραμύθια, αφού αποτελούσαν το μέσο για να πλησιάσει ξανά την παιδική του ηλικία442.  

Το ίδιο συναίσθημα του αποχωρισμού φαίνεται να βίωσαν και οι μαθητές μου, μόλις 

ολοκληρώσαμε την ανάγνωση της Ματίλντα του Roald Dahl. Αμέσως μου ζήτησαν να 

δούμε την ομότιτλη ταινία, αν και οι περισσότεροι την είχαν παρακολουθήσει αρκετές 

φορές στο παρελθόν, σε μια προσπάθεια να παρατείνουν την επαφή τους με την ηρωίδα που 

τόσο αγάπησαν. «Και τώρα; Τι θα διαβάζουμε κυρία;», μου είπαν. Η Ματίλντα 

«φεύγοντας» άφησε ένα κενό, το οποίο μάλλον έπρεπε να αναπληρωθεί. Έτσι, την επόμενη 

κιόλας μέρα μου πρότειναν να βρούμε και να διαβάσουμε ένα βιβλίο «σαν τη Ματίλντα». 

Για τον ίδιο μάλλον λόγο, για να καλύψουν το κενό που αφήνει μια ιστορία που τελειώνει, 

αγόρια και κορίτσια, διάβαζαν με μανία τις περιπέτειες του Μικρού Νικόλα. Για καιρό δεν 

μπορούσα να τους πείσω να διαβάσουν κάποιο άλλο βιβλίο. Επέλεγαν να δανειστούν κάτι 

διαφορετικό μόνο όταν είχαν καταφέρει να διαβάσουν όλη τη σειρά με τις περιπέτειες του 

Νικόλα. 

 Καθώς η σχολική χρονιά είχε φτάσει πια στο τέλος της, είχε έρθει και η στιγμή να 

αποχαιρετίσουμε τους ήρωες, με τους οποίους διανύσαμε παρέα, το σχολικό αυτό έτος. 

Έτσι, λοιπόν, θα ετοιμάζαμε στον Αντώνη και τα αδέρφια του, τη Ματίλντα και το Μικρό 

Νικόλα μια αποχαιρετιστήρια γιορτή, «καλώντας» τους να ανταμώσουν όλοι μαζί στη 

φαντασία μας. Κάθε μαθητής έπρεπε να διαλέξει τους ήρωες που συμπαθούσε ή θαύμαζε 

περισσότερο και να επινοήσει μια ιστορία, στην οποία οι ήρωες αυτοί θα συναντιόνταν. 

Αρκετοί μαθητές επέλεξαν να τοποθετήσουν και τον εαυτό τους μέσα στην ιστορία που 

επινόησαν.   

                                                 
438 Ο.π., σελ. 80-82 
439 Ζερβού Α., «Στην άλλη άκρη της κόκκινης κλωστής: σημειώσεις για μια τυπολογία του τέλους», στο Δια-
κείμενα, τ. 12, Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας Α.Π.Θ., 2010 
440 Ζερβού Α., 2010 
441 Ίταλο Καλβίνο, Αν μια νύχτα του χειμώνα ένας ταξιδιώτης, μεφρ: Χρυσοστομίδης Ανταίος, Καστανιώτη, 
2009 
442 Rodari G., Γραμματική της Φαντασίας, σελ. 69-70 
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Στο σημείο αυτό ίσως θα έπρεπε να αρχίσουμε να απαριθμούμε τους στόχους μιας 

τέτοιας δραστηριότητας, μιας και αυτή εντάσσεται μέσα σε ένα διδακτικό πλαίσιο. Θα 

προτιμούσα, όμως, να μην αρχίσουμε να αναλύουμε διεξοδικά στόχους σχετικά με την 

καλλιέργεια του γραπτού λόγου, την καλλιέργεια μεταγλωσσικών δεξιοτήτων και την επαφή 

με τη λογοτεχνία. Αυτά άλλωστε αναφέρθηκα διεξοδικά στο προηγούμενο κεφάλαιο, το 

οποίο αφορούσε επίσης σε δραστηριότητα παραγωγής γραπτού λόγου.  

Θα εστιάσουμε, λοιπόν, σε δύο βασικά σημεία. Το ένα έχει να κάνει με την 

καλλιέργεια της φαντασίας, της δημιουργικότητας και της απόλυτης ελευθερίας. Άλλωστε 

με άξονα τη φαντασία και τη δημιουργικότητα προτείνει και ο Rodari τη «Σαλάτα των 

παραμυθιών». «Η φαντασία, η ικανότητα να συλλαμβάνουμε στο νου μας εικόνες και ιδέες 

πέρα από την εμπειρική πραγματικότητα, έχει άμεση σχέση με την τεχνολογική πρόοδο, με την 

επιστημονική σκέψη, και το ζητούμενο σήμερα, την οικονομική ανάπτυξη», λέει ο αγαπημένος 

μας παραμυθάς, Ευγένιος Τριβιζάς σε συνέντευξη που έδωσε το 2013 στο TEDxAthens 

2013. Κι αυτό, συνεχίζει ο Τριβιζάς, συμβαίνει γιατί η φαντασία είναι απεριόριστη, σε 

σχέση με τη γνώση, και συνεπώς τα οφέλη της είναι ανυπολόγιστα. Η φαντασία είναι 

σημαντικότερη από τη γνώση, έλεγε ο Αϊνστάιν, αφού η γνώση είναι περιορισμένη, ενώ η 

φαντασία κυκλώνει τον κόσμο. Ο Τριβιζάς στηρίζει, ακόμα, τη θέση του αυτή, 

χρησιμοποιώντας αρκετά παραδείγματα πρωτοπόρων επιστημόνων που επιστράτευσαν τη 

φαντασία τους για να καταλήξουν σε πρωτότυπες εφευρέσεις, που άλλαξαν ή διευκόλυναν 

τη ζωή του ανθρώπου. Κι ο καλύτερος τρόπος για να καλλιεργήσουμε την παιδική φαντασία 

και δημιουργικότητα είναι τα παραμύθια443.  

Για όλους αυτούς τους παραπάνω λόγους, ο Ευγένιος Τριβιζάς πιστεύει πως το 

σχολείο οφείλει να καλλιεργεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών, την οποία 

διαθέτουν έμφυτη και σε μεγάλη ποσότητα ήδη από τη νηπιακή τους ηλικία. Αντί να 

συμβαίνει, όμως αυτό, το σχολικό πρόγραμμα συχνά περιορίζει τη φαντασία των παιδιών 

μέσα από αυστηρά δομημένα διδακτικά πλαίσια. Έτσι, με τα χρόνια τα παιδιά χάνουν αυτή 

την έμφυτη ικανότητα της φαντασία. Το σχολείο, λοιπόν, οφείλει να εντάσσει στο 

πρόγραμμά του δραστηριότητες που επιτρέπουν στα παιδιά να ξεδιπλώνουν και να 

καλλιεργούν τη φαντασία τους και όχι να την περιορίζουν. Με γνώμονα τις ευεργετικές 

ιδιότητες της φαντασία προσπαθήσαμε κι εμείς να σχεδιάσουμε την παρούσα διδακτική 

δραστηριότητα. Οι μαθητές, λοιπόν, ήταν ελεύθεροι να διαλέξουν όποιους ήρωες 

αγαπούσαν περισσότερο, να τους τοποθετήσουν σε οποιοδήποτε πλαίσιο αυτοί επιθυμούσαν 

και να αφήσουν τη φαντασία τους ελεύθερη για να επινοήσουν μια ολοκαίνουρια ιστορία, 

με πρωταγωνιστές τους «παλιούς» και αγαπημένους ήρωες.  

Το δεύτερο έχει να κάνει με την κάλυψη του κενού που αφήνει το τέλος μιας 

ιστορίας που αγαπήσαμε. Μια τέτοια δραστηριότητα θα δώσει στα παιδιά την ευκαιρία να 

ξαναζωντανέψουν τους ήρωες που αγάπησαν, όπως τόνισε ο Rodari, μέσα στη δική τους 

φαντασία και με τον τρόπο που αυτά θα επιλέξουμε. Οι δεκαοχτώ μαθητές παρήγαγα, με 

αφετηρία τρεις διαφορετικούς ήρωες, δεκαοχτώ διαφορετικές ιστορίες. Διαβάστηκαν, 

λοιπόν, στην τάξη δεκαοχτώ καινούριες περιπέτειες με πρωταγωνιστές τους τρεις αυτούς 

ήρωες. Κι έτσι, τους αποχαιρετήσαμε παρατείνοντας, στην ουσία, την ύπαρξή τους μέσα 

                                                 
443 Από την ομιλία του Ευγένιου Τριβιζά στο TEDxAthens 2013, 
https://www.youtube.com/watch?v=tx67UwCrqkU    
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στην τάξη. Με τη δραστηριότητα αυτή, θέλαμε να μεταφέρουμε ένα ακόμα μήνυμα στους 

μαθητές μας. Οι αγαπημένες μας ιστορίες μπορούν να συνεχίζουν να υπάρχουν, όσο εμείς 

επιθυμούμε.  

 

 

3.1.2. Προσεγγίζοντας την Παρωδία 
 

Πως θα συμπεριφερθούν οι ήρωες αν μεταφερθούν στη σύγχρονη εποχή, την εποχή 

των μαθητών; Τι συμβαίνει όταν τα πρόσωπα ενός μυθιστορήματος ξαναζωντανεύουν και 

δρουν σε μια άλλη εποχή; Μέσα από την παρωδία γεννιέται μια καινούρια ιστορία444. Η 

μεταφορά αυτή των ηρώων σε ένα άλλο χωροχρονικό πλαίσιο θεωρείται μια μορφή 

παρωδίας, όπως την όρισε ο Μιχαήλ Μπαχτίν445. 

Συχνά ο όρος παρωδία συγχέεται με την κωμωδία. Αν και χαρακτηρίζεται από μια 

κωμική και ειρωνική διάθεση, δεν αποτελεί κατ’ εξοχήν κωμικό είδος. Η Α. Ζερβού 

προσεγγίζει την παρωδία με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος αντιμετωπίζει την 

παρωδία ως ανεξάρτητο λογοτεχνικό είδος και ο δεύτερος την αντιμετωπίζει ως μορφή 

λογοτεχνικής αναδημιουργίας446.  

Η παρωδία ως ανεξάρτητο λογοτεχνικό είδος προϋποθέτει ένα αφετηριακό κείμενο ή 

ένα είδος λογοτεχνικού κειμένου και ένα δευτερογενές, το οποίο παρωδεί το αφετηριακό. 

Το αφετηριακό κείμενο είναι συνήθως πολύ γνωστό και σεβαστό, πολύ συχνά και σοβαρό – 

τραγωδία. Το δευτερογενές κείμενο έρχεται να μιμηθεί το αρχικό, κυρίως στη μορφή, 

δηλώνοντας, όμως, μια διαφορά και μια απόσταση από αυτό. Η παρωδιακό δευτερογενές 

κείμενο έχει στόχο είτε να διακωμωδήσει, είτε να καυτηριάσει, είτε να επικρίνει το 

αφετηριακό447. Άλλες πάλι φορές χρησιμοποιεί τη δομή του αφετηριακού κειμένου για να 

διακωμωδήσει, να καυτηριάσει και να επικρίνει μια σύγχρονη πολιτική, ιστορική ή 

κοινωνική πραγματικότητα. Το Παραμύθι χωρίς όνομα της Π. Δέλτα αποτελεί 

χαρακτηριστικό παράδειγμα παρωδίας αυτού του είδους. Το έργο αυτό αναπαράγει τη 

μορφή του κλασικού παραμυθιού, με βασιλιάδες, βασιλόπουλα και βασιλοπούλες, όπου στο 

τέλος νικάει το καλό. Είναι ένα έργο που αντικατοπτρίζει τη βυζαντινή εποχή, όμως, 

αδιαμφισβήτητα, μέσω του Παραμυθιού, η Π. Δέλτα ασκεί έντονη κριτική σε πρόσωπα και 

γεγονότα του καιρού της448.  

Η παρωδία σαν ανεξάρτητο λογοτεχνικό είδος λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο 

παλιό και το καινούριο. Τα κλασικά κείμενα ξαναγράφονται, διακριτικά ή εμφανώς 

διασκευασμένα.449 Οι γνωστοί ήρωες εμφανίζονται ξανά, τοποθετημένοι στο σύγχρονο 

                                                 
444 Rodari G., Γραμματική της Φαντασίας, σελ. 73 
445 Μπαχτίν Μιχαήλ, Προβλήματα λογοτεχνίας και αισθητικής, μεφρ: Σπανός Γιώργος, Πλέθρον, 1980 
446 Ζερβού Α., «Ξεκινώντας από την παρωδία – Θεωρία Λογοτεχνίας και αρχαία ελληνικά από μετάφραση» 
στο Γλώσσα, τ. 9, 1985 , της ίδιας κεφάλαιο «Παρωδία και Πραγματικότητα» στο Λογοκρισία και Αντιστάσεις 
στα κείμενα των παιδικών μας χρόνων, Οδυσσέας, 1999, «Ευγένιος ο παρωδός, της εποχής μας κληρωτός, ή οι 
περιπέτειες των λέξεων και των κειμένων» στο Κείμενα, τ. 6, 2007, Zervou A., «Le comique e(s)t le parodique 
dans la littérature d’ enfance», εν J. Perrot – J. Highgonnet, L’humour dans la littérature de jeunesse, Institut 
International Charles Perrault, Editions In Press, Παρίσι, 2000, σελ. 29-44 και Ironie et parodie, Le Comique 
chez Homère – Σειρά « Η βιβλιοθήκη του φιλόλογου», 15, Διεύθυνση Ι.Θ. Κακριδή, «Εστία», 1990 
447 Ζερβού Α., 1985 
448 Ζερβού Α., Λογοκρισία και Αντιστάσεις στα κείμενα των παιδικών μας χρόνων, σελ 118-120 
449 Ζερβού Α., 2007 
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παρόν, είτε εκφέροντας τον υβριδικό λόγο του Μπαχτίν, είτε χρησιμοποιώντας τα λόγια του 

αρχικού κειμένου, ελαφρώς διασκευασμένα με έντονες δόσεις ειρωνείας, για να δηλώσουν 

κάτι άλλο από αυτό που το αρχικό κείμενο είχε ως στόχο. Ο L. Caroll στη Αλίκη στη χώρα 

των θαυμάτων, μιμείται ως προς τη μορφή τα παραδοσιακά βικτωριανά λογοτεχνικά 

κείμενα για κορίτσια, με στόχο να σατιρίσει και να επικρίνει την εποχή και τα κείμενα 

της450.  

Τις ρίζες της παρωδίας ως μορφή λογοτεχνικής αναδημιουργίας βρίσκουμε στο 

ομηρικό έπος. Το ίδιο το έπος συχνά αυτό-παρωδείται, ενώ παράλληλα αποτελεί και 

αφετηριακό κείμενο για τις σύγχρονες παρωδίες451. Η παρωδία λειτουργεί ως μηχανισμός 

λογοτεχνικής αναδημιουργίας, όταν το αρχικό κείμενο διασκευάζεται ως προς τη δομή, το 

περιεχόμενο και το είδος του λόγου που εκφέρουν οι ήρωες.  

Σύμφωνα με το Μπαχτίν, όταν ο ήρωας μιας ιστορίας μιλάει, εκτός από τη δική του 

φωνή, αναπαράγει και τη φωνή ενός «άλλου», μια φωνή συνυφασμένη με τις σύγχρονες 

ιστορικές, κοινωνικές και ιδεολογικές αρχές. Η φωνή αυτή εκφράζει τη φωνή του 

συγγραφέα452. Αναπαράγει, δηλαδή, ένα υβριδικό και ταυτόχρονα διφωνικό λόγο. Έτσι, 

πολλές φορές στα μυθιστορήματα ο ήρωας εκφέρει μια γλώσσα, η οποία φαίνεται να είναι 

«ξένη» γι’ αυτόν, να μην του ταιριάζει. Όμως, ο συγγραφέας επιλέγει αυτή την «ξένη» - 

«αλλότρια» προς τον ήρωα γλώσσα για να εκφράσει τις δικές του προθέσεις453, για να 

σχολιάσει με το δικό του τρόπο τα σύγχρονα γεγονότα. Τα αγγλικά χιουμοριστικά 

μυθιστορήματα, για παράδειγμα, αναπαράγουν σε διαφορετικά πλαίσια και ανάλογα με το 

αντικείμενο της αφήγηση, τη γλώσσα του Κοινοβουλίου ή του δικαστηρίου, των 

εφημερίδων, το άχαρο λεξιλόγιο των επιχειρηματιών, τα κουτσομπολιά των γυναικών ή το 

θρησκόληπτο τόνο του ηθικολογικού κηρύγματος454. Ο παρωδιακός, λοιπόν, λόγος 

εκφέρεται με ένα σκοπό διαφορετικό, από αυτόν που εκφέρεται στην πραγματικότητα. 

Εκφέρεται για να εκπληρώσει το σκοπό που θέτει ο συγγραφέας του μυθιστορήματος. Έτσι, 

σύμφωνα πάντα με τον Μπαχτίν, τα παρωδιακά μυθιστορήματα χαρακτηρίζονται από 

πολυγλωσσισμό και υβριδικότητα.455 

Θα χρησιμοποιήσουμε πάλι το παράδειγμα της Αλίκης για να περιγράψουμε τον 

«αλλότριο» λόγο των ηρώων που περιγράφει ο Μπαχτίν. Η Αλίκη, από θέση εξουσίας, 

αναφέρεται στο γατάκι της με ένα λόγο που δεν ταιριάζει σε μικρό παιδί, αλλά σε κάποιον 

ενήλικο ή κάποιο δάσκαλο456. Ο L Carroll επιλέγει τον τρόπο αυτό για να ασκήσει τη δική 

του προσωπική κριτική στους δασκάλους και τις παιδαγωγικές αρχές της εποχής του. 

Παρωδιακό και «αλλότριο» λόγο φαίνεται να εκφωνεί κι η Ματίλντα457. Το μικροσκοπικό 

και πανέξυπνο τετράχρονο κορίτσι «καταβροχθίζει» βιβλία σπουδαίων συγγραφέων πριν 

ακόμα πάει στο σχολείο. Η κριτική της για τα έργα του Χεμινγουέι σίγουρα δε θα ταίριαζε 

στο στόμα ενός κοριτσιού τεσσάρων ετών: 

                                                 
450 Ζερβού Α., Λογοκρισία και Αντιστάσεις στα κείμενα των παιδικών μας χρόνων, σελ 64-66 
451 Ζερβού Α., 1985 και Ironie et parodie, Le Comique chez Homère, 1990 
452 Μπαχτίν Μιχαήλ, Προβλήματα λογοτεχνίας και αισθητικής, 1980, σελ. 158, 187 
453 Μπαχτίν Μ., 1980, σελ. 155-157 
454 Μπαχτίν Μ., 1980, σελ. 158 
455 Μπαχτίν Μ., 1980, σελ. 158, 162 
456 Ζερβού Α., Λογοκρισία και Αντιστάσεις στα κείμενα των παιδικών μας χρόνων, σελ 86 
457 Roald Dahl, Ματίλντα, μετάφρ: Κώστια Κοντολέων, Ψυχογιός, 1995 (1η  έκδοση στα ελληνικά 1990) 
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«Ο κύριος Χεμινγουέι λέει πολλά πράγματα που δεν καταλαβαίνω. Ιδιαίτερα για τους 

άντρες και τις γυναίκες. Μα, παρ’ όλα αυτά, μου άρεσε πολύ. Με τον τρόπο που τα 

διηγείται, νιώθω σαν να βρίσκομαι κι εγώ εκεί και να τα βλέπω την ώρα που 

συμβαίνουν»458. 

Η έκφραση «κύριος Χεμινγουέι» και το γεγονός ότι η Ματίλντα δεν καταλαβαίνει τα 

έργα του σίγουρα παραπλανούν τον αναγνώστη και κάνουν τα λόγια της να μοιάζουν 

παιδικά. Αναμφισβήτητα, όμως, πίσω από το λόγο που εκφωνεί η Ματίλντα κρύβονται η 

φωνή και τα προσωπικά του αναγνώσματα του συγγραφέα. Αντίστοιχα, ως παρωδιακός 

λόγος ηχούν και τα λόγια των γονιών της, οι οποίοι της απαγορεύουν να διαβάζει βιβλία και 

την υποχρεώνουν να βλέπει τηλεόραση: 
«- Τι είναι αυτό το σκουπίδι; είπε, αρπάζοντας το βιβλίο από τα χέρια της. 

- Δεν είναι σκουπίδι μπαμπά, είναι ένα πολύ όμορφο βιβλίο. 

… 

- Δε μ’ ενδιαφέρει να μάθω σε τι αναφέρεται, γάβγισε ο κύριος Γουορμγουντ. Έχω 

μπουχτίσει από τα διαβάσματά σου πια»459.  

 Τα λόγια αυτά σίγουρα ακούγονται «ξένα», «αλλότρια» από το στόμα ενός γονιού. 

Ακόμα κι ο γονιός που δεν παροτρύνει το παιδί του να διαβάζει βιβλία, δε θα χαρακτήριζε 

τα βιβλία «σκουπίδια» και δεν θα συμπεριφερόταν με τον τρόπο αυτό. Ο παρωδιακός αυτός 

λόγος εκφράζει αρκετά μεγεθυμένη τη κριτική του Dahl στη σύγχρονη οικογένεια και την 

αυθαίρετη συμπεριφορά των μεγάλων απέναντι στα παιδιά.  

 Το παράδειγμα της Ματίλντα επιβεβαιώνει τη θεώρηση που θέλει τη λογοτεχνία που 

αναφέρεται σε παιδιά να βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στην παρωδία, αφού αντανακλά 

«διαφοροποιημένο» τον κόσμο των μεγάλων460. Έτσι, στα παιδικά λογοτεχνικά κείμενα ο 

κόσμος των μεγάλων, τα πολιτικά, κοινωνικά, ιστορικά ή πολιτιστικά δεδομένα 

εμφανίζονται αντεστραμμένα ή παραμορφωμένα. Παράδειγμα, Η τελευταία μαύρη γάτα του 

Ευγένιου Τριβιζά, ένα λογοτεχνικό κείμενο που αναφέρεται σε παιδιά, αλλά και σε 

μεγάλους. Ο συγγραφέας μεταφέρει στον κόσμο των γατών, με μεγάλες δόσεις ειρωνείας, 

αυτό που συνέβαινε, αυτό που συμβαίνει τη στιγμή ετούτη στη δική μας σύγχρονη κοινωνία 

και αυτό που δυστυχώς θα συμβαίνει πάντα. Οι ραδιουργίες και τα οικονομικά συμφέροντα 

των λίγων είναι ικανά να αφανίσουν ολόκληρες πληθυσμιακές ομάδες461.  

 Εκτός από το λόγο, παρωδιακές μπορούν να είναι και μορφές των λογοτεχνικών 

κειμένων. Χρησιμοποιώντας σαν παράδειγμα τον Δον Κιχώτη, ο Μπαχτίν επισημαίνει ότι 

δημιουργούνται αθάνατες μυθιστορηματικές μορφές, οι οποίες μεταφέρονται σε άλλες 

εποχές ζώντας μια διαφορετική ζωή κάθε φορά. Οι μορφές αυτές επαναπροσδιορίζονται και 

ερμηνεύονται ποικιλότροπα στις μεταγενέστερες μεταφορές τους462.  

 Κάποιες πάλι φορές, οι ήρωες κρυμμένοι πίσω από τα προσωπεία τους παραπέμπουν 

σε υπαρκτά πρόσωπα ή καταστάσεις463. Ο σύγχρονος αναγνώστης της Τελευταίας μαύρης 

γάτας θα μπορούσε να βρει δεκάδες παραδείγματα για να συνδέσει τα γεγονότα και τα 

πρόσωπα της ιστορίας με γεγονότα και πρόσωπα της σύγχρονης πραγματικότητας. Οι 

                                                 
458 Ματίλντα, σελ. 25 
459 Ματίλντα, σελ. 49-50 
460 Ζερβού Α., 2007 
461 Ζερβού Α., 2007 
462 Μπαχτίν, 1980, σελ. 289-291 
463 Ζερβού Α., 2007 και της ίδιας Λογοκρισία και αντιστάσεις στα κείμενα των παιδικών μας χρόνων, σελ. 40 
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αρχηγοί του στρατού και του στόλου στο Παραμύθι χωρίς όνομα παραπέμπουν στις 

καταχρήσεις που έγιναν από στρατιωτικούς ύστερα από τον πόλεμο του ’97464. Ξανα-

διαβάζοντας σήμερα το ίδιο κείμενο, τα γεγονότα που περιγράφει η Π. Δέλτα, μας 

παραπέμπουν στα οικονομικά σκάνδαλα της Siemens ή τις καταχρήσεις που έγιναν στο 

σύγχρονο ελληνικό κράτος από διάφορα κόμματα και πολιτικούς, εις βάρος πάντα του λαού. 

Η παρωδία, λοιπόν, δίνει τη δυνατότητα σε ένα έργο να είναι διαχρονικό, αφού τα πρόσωπα 

και οι καταστάσεις που παρωδούνται συχνά βρίσκουν αντιστοιχία στο σύγχρονο παρόν.  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, θα λέγαμε ότι η παρωδία ως δευτερογενές κείμενο, 

αλλά και ως μηχανισμός λογοτεχνικής αναδημιουργίας, προϋποθέτει πάντα ένα αφετηριακό 

κείμενο. Το αφετηριακό αυτό κείμενο, προφανώς ανήκει στο λογοτεχνικό ρεπερτόριο του 

συγγραφέα και συνδυάζεται με το είδος της κριτικής που θέλει να ασκήσει ο συγγραφέας 

στην κοινωνική, ιστορική, πολιτική και πολιτισμική πραγματικότητα465. Το αφετηριακό 

κείμενο αντιστρέφεται ή ανατρέπεται και ξαναγράφεται, αντικατοπτρίζοντας τον τρόπο με 

τον οποίο το προσλαμβάνει ο συγγραφέας. Από τη μεριά του ο αναγνώστης θα πρέπει να 

είναι έτοιμος να συνδέσει το αφετηριακό και το δευτερογενές κείμενο και να προσλάβει με 

το δικό του τρόπο τα μηνύματα που στέλνει ο συγγραφέας.  

Οι εργασίες των μαθητών θεωρούνται παρωδιακές, αν βασιστούμε στην έννοια της 

παρωδίας ως μηχανισμό λογοτεχνικής αναδημιουργίας, Ο Τρελαντώνης, η Ματίλντα και ο 

Νικόλας, είναι ήδη πολύ γνωστοί ήρωες, τουλάχιστον στα στενά πλαίσια της τάξης μας, και 

αποτελούν τα αφετηριακά κείμενα. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς ανήκουν όχι μόνο στο 

μακρινό παρελθόν (Αντώνης και Νικόλας), αλλά και σε μια διαφορετική εποχή (Αντώνης), 

κατά την οποία οι κοινωνικές συμβάσεις ήταν πολύ διαφορετικές. Οι ήρωες αυτοί θα 

συναντηθούν και θα ταξιδέψουν στο σήμερα. Δε μένει παρά να δούμε πώς θα 

συμπεριφερθούν μέσα στα κείμενα των παιδιών. Θα διατηρήσουν το ύφος και στο στίγμα 

της εποχής τους ή θα προσαρμοστούν στα σύγχρονα δεδομένα;  

Παραπάνω αναφέραμε ότι η παρωδία βασίζεται στα παιδικά και τα ενήλικα 

αναγνώσματα του συγγραφέα και για την πρόσληψή της απαιτείται τα αναγνώσματα αυτά 

να ταυτίζονται με τα αναγνώσματα του αναγνώστη. Κάπως έτσι, τα καινούρια δευτερογενή 

κείμενα των μαθητών, που είναι ταυτόχρονα συγγραφείς και αποδέκτες, θα βασιστούν στα 

κοινά τους αναγνώσματα, που είναι τα τρία αυτά λογοτεχνικά κείμενα. Θα ήταν ενδιαφέρον, 

επίσης, να εξετάσουμε, αν προηγούμενα αναγνώσματα των παιδιών θα παίξουν κάποιο ρόλο 

για τη διαμόρφωση των ιστοριών τους.  

 

 

3.1.3. Προσεγγίζοντα τον όρο Διακειμενικότητα  

 
 Εξετάζοντας σε προηγούμενο κεφάλαιο τις θεωρίες πρόσληψης και αναγνωστικής 

ανταπόκρισης αναφερθήκαμε στα αναγνώσματα και τα βιώματα του συγγραφέα που 

επηρεάζουν το έργο του. Αναφερθήκαμε, επίσης, και στα αναγνώσματα και τα βιώματα του 

αναγνώστη που επηρεάζουν την πρόσληψη του έργου του συγγραφέα. Στο παρόν κεφάλαιο, 

μελετώντας την παρωδία, διαπιστώσαμε ότι στηρίζεται στη ύπαρξη ενός αφετηριακού και 

                                                 
464 Ζερβού Α., Λογοκρισία και αντιστάσεις στα κείμενα των παιδικών μας χρόνων, σελ. 140 
465 Ζερβού Α., 2007 
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ενός δευτερογενούς κειμένου, τα οποία βρίσκονται σε συνεχή διάλογο. Οι παραπάνω 

διαπιστώσεις συνδέονται στενά με μια νεότερη θεωρία της λογοτεχνίας, εκείνη της 

διακειμενικότητας. Η καταγωγή της διακειμενικότητα βρίσκεται στο έργο της Julia Kristeva, 

η οποία με τη σειρά της βασίστηκε στο έργο του Μιχαήλ Μπαχτίν466.  

 Ένας από τους πιο απλούς ορισμούς της περιλαμβάνει τις λογοτεχνικές νύξεις σε 

λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά κείμενα. Η J. Kristeva, ορίζοντας τη διακειμενικότητα, 

σημείωσε ότι το νόημα των κειμένων εξαρτάται από την επαφή τους με άλλα κείμενα, 

γραπτά και προφορικά, αλλά και τη γνώση των συνομιλητών τους (συγγραφέων και 

αναγνωστών). Η γνώση αυτή προέρχεται από άλλα βιβλία, από τη χρησιμοποιούμενη 

γλώσσα και από το συγκείμενο. Ο Μπαχτίν περιέγραψε τη διακειμενικότητα ως ένα διάλογο 

ανάμεσα στα γραπτά: «κάθε κείμενο είναι ένα «μωσαϊκό» παραθεμάτων, κάθε κείμενο είναι 

η αφομοίωση και μετασχηματισμός ενός άλλου κειμένου».467 Η Α. Ζερβού ορίζει τη 

διακειμενικότητα ως «τη σύγχρονη και διαχρονική σχέση συνύπαρξης και διαρκούς 

επικοινωνίας ανάμεσα στα κείμενα, που διέπει τη δημιουργία και την ανάγνωσής τους»468. Ο 

Culler συνοψίζει τις απόψεις διαφόρων θεωρητικών για τα λογοτεχνικά κείμενα στον εξής 

ορισμό: «…τα έργα είναι καμωμένα από άλλα έργα: προέκυψαν από προηγούμενα έργα τα 

οποία απορρόφησαν, επανέλαβαν, αμφισβήτησαν ή μετασχημάτισαν. Η συγκεκριμένη 

αντίληψη παίρνει μερικές φορές το περίεργο όνομα «διακειμενικότητα»»469. Σήμερα πια, τον 

όρο της διακειμενικότητα συμπληρώνουν οι έννοιες της δι-εικονικότητας και της δια-

μεσικότητας. Η πρώτη έννοια δηλώνει τη σχέση των εικόνων μεταξύ τους και η δεύτερη 

περιγράφει τη σχέση της εικόνας με τα διαφορετικά είδη τέχνης470.  

 Τοποθετώντας τον ορισμό της διακειμενικότητας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, θα 

λέγαμε ότι η διακειμενικότητα δεν αναφέρεται μόνο στην αλληλεπίδραση διαφορετικών 

κειμένων. Αναφέρεται, επίσης, στην αλληλεπίδραση των κειμένων με τις εμπειρίες και τις 

παραστάσεις του συγγραφέα και του αναγνώστη και επηρεάζεται από εξωλογοτεχνικές και 

εξωκειμενικές αναφορές471. Ένα κείμενο, λοιπόν, κατά τη δημιουργία του, εμπεριέχει  

διακειμενικές αναφορές σε άλλα κείμενα, προγενέστερα, τα οποία ανήκουν στο 

αναγνώσματα της παιδικής και ενήλικης ζωής του συγγραφέα. Οι διακειμενικές αυτές 

αναφορές είναι δυνατόν να αναφέρονται και στο κοινωνικό, πολιτικό και ιστορικό 

περιβάλλον του συγγραφέα, ακόμα και στα βιώματα και τις εμπειρίες του472.  

 Ως αφηγηματική στρατηγική, η διακειμενικότητα εξυπηρετεί την πολυφωνία, την 

ανατροπή των ιδεολογημάτων, την ανατροφοδότηση των παραδοσιακών ή κλασικών 

κειμένων μέσα από επαναδιατυπώσεις, αναφορές και παιχνίδια του λόγου και της γλώσσας. 

Η επανάληψη της παλιάς αφηγηματικής δομής επαναλαμβάνεται και διαφοροποιείται 

ταυτόχρονα. Τα πρόσωπα, τα μοτίβα, οι καταστάσεις και οι δράσεις των παλιών 

                                                 
466 Wilkie – Stibbs Christine, «Διακειμενικότητα και παιδί – αναγνώστης»,  στο Κατανοώντας τη Λογοτεχνία 
για Παιδιά, επιμ: Hunt Peter, Μεταίχμιο, 2009, σελ 295 
467 Οπ.π. 
468 Ζερβού Α., Στη χώρα των θαυμάτων: Το παιδικό βιβλίο ως σημείο συνάντησης παιδιών και ενηλίκων, 
Πατάκης, 2012 (1η εκδ. 1997), σελ. 166 
469 Culler J., 2000, σελ. 44 
470 Βλέπε ημερίδα: Η διακειμενικότητα στην παιδική λογοτεχνία, 
http://www.edc.uoc.gr/ptpe/images/docs/synedria/diakeimenikotita_stin_paidiki_logotexnia/diptyxo_program
ma-perilipseis.pdf, Ρέθυμνο, Οκτώβριος 2013 
471  Ζερβού Α., Στη χώρα των θαυμάτων, 1997, σελ. 168-169 
472 Wilkie – Stibbs Christine, 2009 
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παραμυθιών μιλούν για τη σύγχρονη εποχή473. Ως συμβολισμός της ίδιας της 

διακειμενικότητας, η Χριστίνα, η ηρωίδα του Ευγένιου Τριβιζά, δραπετεύει από το βιβλίο 

της και τρυπώνει μέσα σε μια ποικιλία διαφορετικών εντύπων, λογοτεχνικών και μη, όπου 

συναντά μανεκέν, πολιτικούς, αθλητές, στρατιώτες, αστυνομικούς, βασιλιάδες και 

βασίλισσες. Με τις παιδιάστικες παρατηρήσεις της σχολιάζει και κατακρίνει με χιούμορ την 

ιδεολογία τους, τις συμβάσεις και τους αυθαίρετους νόμους τους, αλλά και τα κοινωνικά και 

πολιτικά πρότυπα της σύγχρονης πραγματικότητας474.  

Οι διακειμενικές αναφορές, όμως, δεν αφορούν μόνο τον ήρωα ή την ηρωίδα, αλλά 

και τον ίδιο τον αναγνώστη. Τα κείμενα που χρησιμοποιούν τη διακειμενικότητα 

«προκαλούν και προτρέπουν» τον αναγνώστη να αναγνωρίσει τα στοιχεία αυτά και να 

συνδέσει το σύγχρονο δευτερογενές κείμενο με τις παλαιότερες πρωτογενείς πηγές475.  

Όταν ο αναγνώστης έρχεται σε επαφή με ένα τέτοιο έργο, θα το ερμηνεύσει, κατά 

τους θεωρητικούς της πρόσληψης, με το δικό του μοναδικό τρόπο. Η αναγνώριση των 

διακειμενικών αναφορών και η ερμηνεία του κειμένου θα εξαρτηθεί από τα δικά του 

προσωπικά αναγνώσματα, το  κοινωνικό, πολιτικό και ιστορικό του περιβάλλον, τα βιώματα 

και τις εμπειρίες του. Θα παράγει, δηλαδή, το νόημα του κειμένου με βάση τις δικές του 

διακειμενικές αναφορές. Έτσι, μέσω του αναγνώστη και του συγγραφέα τα κείμενα 

βρίσκονται συνεχώς σε ένα διάλογο μεταξύ τους476.  

Ως διακειμενική κατηγορία477 μπορούμε να αναγνωρίζουμε τα παραθέματα 

κειμένων, αυτούσια αποσπάσματα κειμένων ή απλές αναφορές λογοτεχνικών έργων μέσα 

σε άλλα κείμενα. Ήδη, από ξεκίνημά της η Ματίλντα παρουσιάζει στον αναγνώστης ένα 

κατάλογο με σπουδαία λογοτεχνικά έργα για παιδιά και ενηλίκους, τα οποία φέρονται ως 

αναγνώσματα της πρωταγωνίστριας του βιβλίου. Δεν έχουμε, όμως, παρά να υποθέσουμε 

ότι ο κατάλογος των βιβλίων αυτών ανήκει στο «αναγνωστικό ρεπερτόριο» του ίδιου του 

συγγραφέα.  

 Μια άλλη κατηγορία διακειμενικών αναφορών αφορά στις μεταγραφές και τις 

διασκευές κειμένων. Κατά τη μεταγραφή λογοτεχνικών έργων παρατηρείται το φαινόμενο 

της αντιστροφής και της σύγκρουσης του αρχικού και του δευτερογενούς κειμένου. Σήμερα 

πια, οι μύθοι, τα παραμύθια και πολλά κλασικά έργα μεταγράφονται υιοθετώντας μια 

σύγχρονη οπτική γωνία για τα πράγματα, αντιστρέφοντας συχνά τις δομές των πρωτογενών 

κειμένων. 

 Όσο για τις διασκευές, αυτές πια είναι αμέτρητες στο χώρο της λογοτεχνίας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι διασκευές των αρχαίων μύθων σε κόμικς τόσο από 

Έλληνες, όσο και από ξένους συγγραφείς478. Οι διασκευές για παιδιά ακολουθούν συνήθως 

τη μέθοδο της παράλειψης στοιχείων που θεωρούνται δύσκολα κατανοήσιμα ή 

                                                 
473 Αναγνωστοπούλου Διαμαντή, «Πινελιές διακειμενικότητας στη Ζωγραφιά της Χριστίνας του Ευγένιου 
Τριβιζά», Κείμενα, τ. 18, 2014 
474 Οπ.π. 
475 Οπ.π. 
476 Εκείνοι που αναγνώρισαν πρώτοι τον αναγνώστη ως βασικό συστατικό της διακειμενικότητας ήταν ο J. 
Culler και ο R. Barthes, στο Wilkie – Stibbs Christine, 2009 
477 Για τις κατηγορίες των διακειμενικών αναφορών ανατρέξαμε στο Στη χώρα των θαυμάτων: Το παιδικό 
βιβλίο ως σημείο συνάντησης παιδιών και ενηλίκων της Α. Ζερβού. 
478 Να αναφέρουμε ως παράδειγμα τη διασκευή της ελληνικής μυθολογίας σε κόμικς από το Νίκο Τσιφόρο ή 
τις διασκευές του Αριστοφάνη σε κόμικς των Αποστολίδη - Ακοκαλίδη.  
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«ακατάλληλα» για τα παιδιά ή της προσθήκης πληροφοριών, κυρίως με τη μορφή 

σχολιασμού479. Οι διασκευές αυτές επιδεικνύουν μεγάλη απορροφητικότητα και 

προσαρμοστικότητα στα δεδομένα της εποχής τους και συχνά γίνονται περισσότερο 

γνωστές από το πρωτότυπο έργο, από το οποίο προέρχονται480. Άλλες πάλι φορές, 

ξεκινώντας από τους αρχαίους μύθους, ταξιδεύουν στο χρόνο και εμφανίζονται με λόγια ή 

λαϊκή μορφή, εικονογραφούνται, συνενώνονται με άλλα παραμύθια ή εμποτίζονται με 

διαφορετικές ιδεολογικές αρχές481.  

 Όποια κι αν είναι η μορφή της διασκευής, αυτή αποτελεί μια καινούρια λογοτεχνική 

δημιουργία, αφού το δευτερογενές κείμενο έρχεται να συμπληρώσει, να ανανεώσει ή να 

ανατρέψει το αρχικό482. Τόσο οι διασκευές, όσο και οι μεταγραφές είναι εξ ορισμού 

παρωδιακές, καθώς το πρωτογενές κείμενο τοποθετείται σε ένα καινούριο πολιτισμικό και 

γλωσσικό συγκείμενο483 ή δημιουργούνται εξ αρχής με σκοπό να παρωδήσουν το αρχικό 

κείμενο.  

 Μια τέταρτη κατηγορία διακειμενικής αναφοράς είναι η μετουσίωση του κειμένου 

σε μια άλλη μορφή τέχνης. Το κείμενο που αναφέρεται σε παιδιά δημιουργείται από 

ενήλικες και στη συνέχεια επιδέχεται μια σειρά από εξωκειμενικές μεταμορφώσεις, ξεπερνά 

τα χωροχρονικά του όρια, για να επιστρέψει στον κόσμο των ενηλίκων με τη μορφή 

διαφήμισης, πολιτικής διαφήμισης ή γελοιογραφίας484. Λαμβάνοντας υπόψη και τον όρο δι-

μεσικότητα, που αναφέραμε παραπάνω, μπορούμε να απαριθμήσουμε δεκάδες λογοτεχνικά 

κείμενα και κλασικά παραμύθια που μεταφέρθηκαν και μεταφέρονται κάθε χρόνο στην 

κινηματογραφική οθόνη485. Πολλές φορές οι κινηματογραφικές αυτές μετουσιώσεις του 

λογοτεχνικού έργου ξεπερνούν το ίδιο το κείμενο. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, αφού 

πρώτα παρακολουθήσαμε την κινηματογραφική εκδοχή της Κλέφτρα των βιβλίων του 

Μάρκους Ζούσακ486, είδαμε την τέταρτη ανατύπωσή του βιβλίου, με σαφή αναφορά του 

εξωφύλλου στην ταινία, να φιγουράρει σε όλες βιτρίνες των βιβλιοπωλείων.   

 Μια πεμπτη κατηγορία διακειμενικής αναφοράς, την οποία προτείνει η Christine 

Wilkie – Stibbs487, είναι αυτή του κειμενικού είδους. Ο αναγνώστης θα πρέπει να 

αναγνωρίσει σε ένα κείμενο τις δομές και τους κώδικες συγκεκριμένων λογοτεχνικών ειδών.  

 Η έννοια της διακειμενικότητας συνδέεται άμεσα με την παιδική λογοτεχνία για δύο 

πολύ σημαντικούς λόγους. Καταρχήν, η λογοτεχνία των παιδιών βρίσκεται σε συνεχή 

                                                 
479 Ζερβού Α., 1997  
480 Ζερβού Α., «Η διασκευή ad usum delphini: Στοιχεία ιστορίας και θεωρίας» στο Αφηγήσεις που δεν 
τελειώνουν ποτέ…, 2011, σελ. 17-34 
481 Ένα παράδειγμα παραδοσιακού παραμυθιού που εμφανίζεται μεταμορφωμένο σε διαφορετικές εποχές και 
τόπους παρουσιάζει η Α. Ζερβού στο «Το παραμύθι της Φτώχειας και του Θανάτου. Η τυπική παραλλαγή μιας 
πολυταξιδεμένης ιστορίας», Κείμενα, τ. 18, 2014 
482 Οικονομίδου Σ., «Εισαγωγή- Θεωρητικά προλεγόμενα» στο Αφηγήσεις που δεν τελειώνουν ποτέ…- 
Κειμενικές και εικονογραφικές διασκευές για παιδιά, επιμ: Δαμιανού Δ., Οικονομίδου Σ., Παπαδόπουλος, 2011, 
σελ. 7-16 και Καλκάνη Ελένη, «Οι διασκευές αριστοφανικών κωμωδιών για παιδιά: το παράδειγμα της 
Ειρήνης, από τη Σ. Ζαραμπούκα» στο Κείμενα, τ. 4, Ιούνιος 2006 
483 Wilkie – Stibbs Christine, 2009 
484 Ζερβού Α., 1997 
485 Το 2011 συναντάμε την πιο πρόσφατη μεταφορά της Κοκκινοσκουφίτσας στις κινηματογραφικές οθόνες, 
ενώ μέσα στο 2012 οι κινηματογραφικές αίθουσες προέβαλαν δυο ταινίας βασισμένες στο παραμύθι της 
Χιονάτης.  
486 Ζούσακ Μάρκους, Η κλέφτρα των βιβλίων, μεφρ: Κοντολέων Κώστια, Ψυχογιός, 2014 (1η έκδοση στα 
αγγλικά 2005) 
487 Wilkie – Stibbs Christine, 2009, σελ 300 
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επαφή και αλληλεπίδραση με τη λογοτεχνία των ενηλίκων. Πολλά λογοτεχνικά κείμενα που 

αναφέρονται σε παιδιά είναι διασκευές ή μεταγραφές των μύθων ή έργων σταθμών της 

λογοτεχνίας των ενηλίκων. Το έργο των συγγραφέων, είτε αυτό αφορά ενήλικες, είτε 

παιδιά, βρίσκεται σε στενή επαφή με τα παιδικά αναγνώσματα των συγγραφέων. Δεν είναι, 

επίσης, λίγες οι φορές που η λογοτεχνία για παιδιά τροφοδοτεί τη λογοτεχνική ή μη 

λογοτεχνική δημιουργία για τον κόσμο των ενηλίκων488.  

 Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τη πρόσληψη και τη δημιουργία κειμένων από 

την πλευρά των παιδιών – αναγνωστών. Όπως ήδη αναφέραμε παραπάνω, η νοηματοδότηση 

ενός κειμένου εξαρτάται από τα αναγνώσματα και τις εμπειρίες του αναγνώστη. Ένα παιδί 

που αναγνωρίζει τις διακειμενικές αναφορές ενός κειμένου σε ένα άλλο, θα προσλάβει το 

έργο εντελώς διαφορετικά από εκείνο που δεν τις αναγνωρίζει. Μια άλλη εκδοχή, είναι 

αυτής της Wilkie – Stibbs, η οποία υποστηρίζει ότι οι διακειμενικές διεργασίες, μέσω των 

οποίων τα παιδιά νοηματοδοτούν ένα κείμενο, αποτελούν αντίσταση απέναντι στην εξουσία 

που ασκεί, από θέση ισχύος, ο ενήλικος συγγραφέας και το κείμενο στο παιδί489. Ακόμα και 

η κειμενική παραγωγή από την πλευρά των παιδιών εμπεριέχει διακειμενικές αναφορές 

τόσο από λογοτεχνικό τους ρεπερτόριο, όσο και από το σύνολο των εμπειριών και των 

παραστάσεών τους490.  

 Ο λόγος που αφιερώσαμε ένα μικρό μέρος της εργασίας αυτής στην έννοια της 

διακειμενικότητας, είναι γιατί, αφενός, θεωρούμε ότι συνδέεται άμεσα με τις θεωρίες τις 

πρόσληψης και της αναγνωστικής ανταπόκριση και την παρωδία, θεωρίες που τροφοδοτούν 

τη διαδικασία της συνανάγνωση. Αφετέρου, η έννοια αυτή θα μας βοηθήσει να 

καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά προσλαμβάνουν τα κείμενα που 

διδάσκονται και στη συνέχεια πώς χρησιμοποιούν το κείμενο, το νόημά, αλλά και άλλα 

λογοτεχνικά κείμενα, για να δημιουργήσουν τα δικά τους κείμενα.  

 

 

Β. Η πράξη 

 

3.2.1.  Η μέθοδος διδασκαλίας 

 
Η μέθοδος παραγωγής γραπτού λόγου που χρησιμοποιήσαμε και αυτή τη φορά 

ακολούθησε τις αρχές της κειμενοκεντρικής προσέγγισης το γραπτού λόγου, η οποία 

παρουσιάστηκε αναλυτικότερα στο προηγούμενο κεφάλαιο491. Τα στάδια της μεθόδου δεν 

εφαρμόστηκαν με απόλυτο και αυστηρό τρόπο στη γραπτή δραστηριότητα που 

περιγράφουμε σε αυτή την ενότητα για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος έγκειται στο 

γεγονός ότι κάθε μαθητής έπρεπε να επινοήσει ανεπηρέαστος τη δική του ξεχωριστή 

                                                 
488 Ζερβού Α., Στη χώρα των θαυμάτων, 1997 και Beckett Sandra, “Introduction”, in Transcending Boundaries, 
1999, xi-xx 
489 Wilkie – Stibbs Christine, 2009 
490 Αναλυτικά και με παραδείγματα βασισμένα σε εργασίες των μαθητών θα αναφερθούμε σ’ αυτό στο 
υποκεφάλαιο 3.2.2 «Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα». 
491 Για τους όρους και τα στάδια της κειμενοκεντρικής προσέγγισης του γραπτού λόγου παραπέμπουμε στο 2ο  
κεφάλαιο της παρούσας εργασίας στην υποενότητα «Η κειμενοκεντρική προσέγγιση ως διδακτική μέθοδος» 
και στους Ματσαγγούρας 2004 και Σπαντιδάκης 2010. 
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ιστορία, αλλά και τις τεχνικές αφήγησης της ιστορίας αυτής. Το προ-συγγραφικό στάδιο, δε 

θα μπορούσε, επομένως, να εφαρμοστεί πιστά, αφού κάθε μαθητής θα καθόριζε μόνος του 

το θέμα, την πλοκή και τις τεχνικές αφήγησης της ιστορίας του. Ο δεύτερος λόγος έχει να 

κάνει με το ότι δεν θέλαμε να περιορίσουμε σε αυστηρά πλαίσια τη φαντασία και τη 

δημιουργικότητα των μαθητών. Μία συζήτηση στην οποία θα ακούγονταν ιδέες σχετικά με 

τις καινούριες περιπέτειες των ηρώων, πιθανόν να εγκλώβιζε κάποιους από τους μαθητές σε 

αυτά που θα άκουγαν από τους συμμαθητές ή τη δασκάλα τους. Έτσι, ακολουθήθηκαν τα 

τρία βασικά στάδια της κειμενοκεντρικής προσέγγισης, χωρίς όμως να εφαρμοστούν πιστά 

οι επιμέρους φάσεις.  

Στο προ-συγγραφικά στάδιο δώσαμε έμφαση στη φάση της αυθεντικοποίησης. Ως 

γενικό θέμα καθορίστηκε η αφήγηση μιας ιστορίας με πρωταγωνιστές τους ήρωες των 

λογοτεχνικών κειμένων που είχαμε διαβάσει εκείνη τη χρονιά μέσα στην τάξη. Επομένως, 

αμέσως αποσαφηνίστηκε ότι οι μαθητές επρόκειτο να παράγουν ένα αφηγηματικό κείμενο. 

Κάθε μαθητής, όμως, έπρεπε να ορίσει μόνος του το θέμα της δικής του ιστορίας. Ο μόνος 

περιορισμός ήταν η χρήση κάποιων ή και των τριών ηρώων με τους οποίους είχαμε 

ασχοληθεί. Στόχος του κειμένου ήταν προφανώς να ψυχαγωγήσει. Αποδέκτες ήταν οι 

μαθητές της τάξης, κατά κύριο λόγο, αλλά και οποιοσδήποτε άλλος αναγνώστης επέλεγαν 

τα ίδια τα παιδιά.  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το μόνο κοινό σημείο αναφοράς των μαθητών ήταν οι 

τρεις ήρωες.  Έτσι, στη φάση της παραγωγής ιδεών περιοριστήκαμε στο να αποδώσουμε σε 

κάθε ήρωα μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά του. Έτσι, σχηματίσαμε στον πίνακα της 

τάξης τρείς στήλες, μία για κάθε ήρωα. Στη συνέχεια, οι μαθητές απέδιδαν σε κάθε ένα από 

αυτούς επίθετα ή φράσεις που τον χαρακτήριζαν. Σκοπός της διαδικασίας αυτής, μια 

διαδικασία χαμηλής καθοδήγησης, ήταν να βοηθήσει τους μαθητές να πλάσουν τους ήρωες 

τους. Η παραγωγή ιδεών σχετικά με την πλοκή της ιστορίας θα γινόταν ατομικά από κάθε 

μαθητή.  

Η τελευταία φάση του προ-συγγραφικού σταδίου, η οργάνωση των ιδεών, 

υλοποιήθηκε σε ατομικό επίπεδο. Κάθε μαθητής έπρεπε να αποφασίσει με ποιο τρόπο θα 

οργάνωνε τις ιδέες του για τη συγγραφική φάση. Για την οργάνωση των ιδεών προτάθηκε η 

βασική δομή του αφηγηματικού κειμένου, αρχή – μέση- τέλος, χωρίς να γίνει όμως 

οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση. Κάθε μαθητής ήταν ελεύθερος να χρησιμοποιήσει την 

προηγούμενη εμπειρία που είχε αποκτήσει, ως προς την οργάνωση των ιδεών, και να την 

εφαρμόσει στην τελευταία, για τη σχολική χρονιά, παραγωγή γραπτού, όπως αυτός 

θεωρούσε ότι θα τον βοηθούσε περισσότερο. Άλλωστε, βασικός στόχος της 

κειμενοκεντρικής προσέγγισης του γραπτού λόγου είναι να βοηθήσει τους μαθητές να 

γίνουν κάποτε αυτόνομοι και ανεξάρτητοι «συγγραφείς»492. Η στιγμή αυτή θεωρήθηκε ότι 

ήταν κατάλληλη για να δοκιμαστούν.   

Μετά την ολοκλήρωση του προ-συγγραφικού σταδίου ακολούθησε το συγγραφικό 

και τέλος, το μετα-συγγραφικό στάδιο. Το μετα-συγγραφικό στάδιο θεωρείται ιδιαίτερα 

σημαντική διαδικασία, καθώς το στάδιο αυτό είναι που συμβάλει ουσιαστικά στην εξέλιξη 

του μαθητή ως «συγγραφέα», οπότε, έγινε προσπάθεια να μην αφαιρεθεί κάποια από τις 

φάσεις του. Η αρχική βελτίωση του κειμένου πραγματοποιήθηκε αυτή τη φορά σε ατομικό 

                                                 
492 Ματσαγγούρας 2004, Σπαντιδάκης, 2010 
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επίπεδο (αυτο-βελτίωση). Στη συνέχεια, επενέβη η εκπαιδευτικός για τη βελτίωση βασικών 

σημείων στο περιεχόμενο, τη δομή, το λεξιλόγιο, τη σύνταξη και τη γραμματική493. Τέλος, 

ακολούθησε η φάση της τελικής επιμέλειας. Βασικός λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε η 

αυτό-βελτίωση του γραπτού ήταν η ανάγκη να κρατηθεί το στοιχείο της έκπληξης, κατά την 

παρουσίαση των ιστοριών στην ολομέλεια της τάξης.  

Όταν οι μαθητές ολοκλήρωσαν και τη φάση της τελικής επιμέλειας του γραπτού 

τους, ήταν έτοιμοι πια να παρουσιάσουν τις ιστορίες τους στους συμμαθητές τους, οι οποίοι 

ήταν και οι πρώτοι αποδέκτες των κειμένων. Η διαδικασία της αξιολόγησης 

πραγματοποιήθηκε από τους ίδιους τους μαθητές. Μετά την ανάγνωση κάθε ιστορίας, τα 

παιδιά μπορούσαν να σχολιάσουν αυτά που τους άρεσαν ή δεν τους άρεσαν σε κάθε ιστορία 

και να αποφασίσουν αν το κάθε κείμενο πέτυχε ή όχι το στόχο του.  

 

 

3.2.2. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα 

 
 Τα παιδιά δέχτηκαν με χαρά να γράψουν μια δικιά τους ιστορία με πρωταγωνιστές 

τους ήρωες των βιβλίων που διαβάσαμε στην τάξη κατά τη διάρκεια αυτής της σχολικής 

χρονιάς. Όταν καταπιάνεσαι με κάτι που σου αρέσει είναι αναμενόμενο ότι θα έχεις και τα 

επιθυμητά αποτελέσματα494. Θα λέγαμε, λοιπόν, ότι οι ιστορίες που επινόησαν τα παιδιά 

ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Σε μερικές από αυτές παρατηρούνται έντονα τα στοιχεία της 

παρωδίας, ενώ σε άλλες διακρίνουμε διακειμενικές αναφορές στα προσωπικά αναγνώσματα 

των μαθητών ή τις εμπειρίες τους από την καθημερινή ζωή. Επίσης, αρκετά από τα γραπτά 

των μαθητών βασίζονται στο παράλογο, το μη πραγματικό, το φανταστικό. Ιστορίες που 

περιέχουν το φανταστικό και το μη πραγματικό στοιχείο, είναι αυτές που αρέσουν στα 

παιδιά να διαβάζουν. Δεν είναι τυχαίο που τέτοια βιβλία αγαπήθηκαν πολύ από τους 

μαθητές μου. Για τον ίδιο λόγο φαίνεται αγάπησαν τόσο πολύ και τη Ματίλντα. Παρακάτω 

θα αναφερθούν και θα σχολιαστούν ενδεικτικά παραδείγματα από τις εργασίες των 

μαθητών.  

 

Εργασία 1 – (Παράρτημα ΙΙ) 

 

 Εργασία της συγκεκριμένης μαθήτριας παρουσιάσαμε και στην προηγούμενη 

ενότητα. Με συντομία, θα αναφέρουμε ξανά ότι πρόκειται για ένα παιδί μεθοδικό, με 

πολλές δεξιότητες και ικανότητες σε διάφορους τομείς. Είναι μια ολοκληρωμένη για την 

ηλικία της αναγνώστρια, καθώς έχει διαβάσει αρκετά είδη της ελληνικής και ξένης παιδικής 

λογοτεχνίας.  

                                                 
493 Οι διορθώσεις από την πλευρά της εκπαιδευτικού έγιναν μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων κάθε μαθητή. 
Για παράδειγμα, σε έναν μαθητή που παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες στη σύνταξη σωστών και 
ολοκληρωμένων προτάσεων, θα ήταν ανώφελο να μιλάμε για τη δομή της παραγράφου και του κειμένου, αν 
πρώτα δεν βελτιωνόταν στο επίπεδο της πρότασης. Επίσης, οι μαθητές με έντονες μαθησιακές δυσκολίες, 
συχνά δυσκολεύονται να μεταφέρουν στο χαρτί τις σκέψεις τους. Στην περίπτωση αυτή, ενδιαφερόμαστε 
περισσότερο να τους βοηθήσουμε να γράψουν με μια σειρά όσα έχουν σκεφτεί και λιγότερο να τα δομήσουν 
σε προτάσεις και παραγράφους.   
494 Στη λειτουργία των κινήτρων αναφερθήκαμε ήδη στο 2ο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.  
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Διαβάζοντας το γραπτό της καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια μαθήτρια με 

ανεπτυγμένες συγγραφικές ικανότητες. Μέσα στο κείμενό της ανιχνεύουμε αρκετά από τα 

χαρακτηριστικά της παρωδίας και σ’ αυτά θα προσπαθήσουμε να εστιάσουμε στις επόμενες 

παραγράφους.  

Η εκφώνηση της αεροσυνοδού, στην πρώτη παράγραφο, μας τοποθετεί αμέσως στο 

χώρο και το χρόνο της ιστορίας. Στην επόμενη παράγραφο, η μαθήτρια σπεύδει να εξηγήσει 

ότι η αεροσυνοδός είναι ταυτόχρονα και η αφηγήτρια της ιστορίας. Επιλέγει, λοιπόν, ως 

αφηγηματική τεχνική, το πρωτοπρόσωπο αφηγηματικό σχήμα του Stanzel495.  

Αισθανόμαστε, επίσης, ότι πίσω από την αφηγήτρια – αεροσυνοδό κρύβεται η ίδια η 

μαθήτρια – η συγγραφέας της ιστορίας. Αν είχαμε μπροστά μας έναν έμπειρο συγγραφέα, 

σίγουρα θα μιλούσαμε για ένα αφηγηματικό τέχνασμα, κατά το οποίο ο συγγραφέας 

επιλέγει να κρυφτεί πίσω από την αφήγηση του ήρωα της ιστορίας για να μεταφέρει τα 

προσωπικά του βιώματα, τις προσωπικές του θέσεις και απόψεις στον αναγνώστη. Δεν 

είμαστε, όμως, σίγουροι ότι ένα παιδί δέκα ετών μπορεί να διαχωρίσει το ρόλο του αφηγητή 

και του συγγραφέα και να επιλέξει συνειδητά ένα τέτοιο αφηγηματικό σχήμα. Υποθέτουμε, 

λοιπόν, ότι το αφηγηματικό αυτό σχήμα δεν είναι τίποτε άλλο από ένα παιχνίδι της 

φαντασίας της, στο οποίο υποδύεται την αεροσυνοδό. Στην περίπτωση αυτή, δεν έχουμε 

παρά να θυμηθούμε τον υβριδικό ρόλο του Μπαχτίν496. Το παιδί τοποθετεί τον εαυτό του 

στη θέση του ενήλικου και αναγκάζεται να εκφέρει ένα λόγο «υβριδικό», που ταιριάζει σε 

ενήλικες και όχι σε παιδιά.  Πρέπει να «συμμορφωθεί» με το ρόλο της και να μιλήσει σαν 

μια κανονική αεροσυνοδός. Κι όπως παρατηρούμε από την πρώτη κιόλας παράγραφο, στην 

οποία μιμείται πιστά τις εκφωνήσεις των αεροσυνοδών, θα λέγαμε πως το κάνει αρκετά 

επιτυχημένα.  

Λίγο παρακάτω, η αεροσυνοδός αναγκάζεται να κάνει παρατήρηση στο αγόρι που 

βρίσκεται όρθιο στο διάδρομο: «Παιδί μου, ξέρεις τι μπορεί να συμβεί αν πέσει το αεροπλάνο 

κι εσύ είσαι όρθιος;». Η προσφώνηση «παιδί μου», όπως και η ερώτηση νουθεσίας «ξέρεις τι 

μπορεί να συμβεί…» θυμίζει περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο οι γονείς ή οι δάσκαλοι 

απευθύνονται στα παιδιά, παρά τον τρόπο με τον οποίο οι αεροσυνοδοί απευθύνονται στους 

επιβάτες του αεροπλάνου. Μια αεροσυνοδός, απλά θα υποχρέωνε ευγενικά το παιδί να 

καθίσει στη θέση του. Αυτό, είναι ένα ακόμα στοιχείο που ενισχύει την υπόθεση ότι το 

πρόσωπο της αεροσυνοδού ταυτίζεται με το πρόσωπο του ίδιου παιδιού, καθώς γνωρίζουμε 

από την ίδια ότι το αγαπημένο της παιχνίδι είναι «να παίζει τη δασκάλα» στις κούκλες και 

τις φίλες της. Και ορίστε πάλι ο υβριδικός και «αλλότριος» λόγος του Μπαχτίν: μια 

αεροσυνοδός που μιλά σαν δασκάλα ή σαν μαμά, ένα παιδί που υιοθετεί το λόγο μιας 

αεροσυνοδού. Ο διδακτικό λόγος που χρησιμοποιεί η αεροσυνοδός απέναντι στον Αντώνη 

μας θυμίζει λίγο τον παρωδιακό λόγο της Αλίκης του L. Carroll, την οποία βάζει ο 

συγγραφέας να απευθύνεται προς το γατάκι της με τόνο δασκάλας.497  

Ακόμα και η απάντηση του Αντώνη ηχεί ειρωνική – παρωδιακή. Ο Αντώνης 

γνωρίζει πολύ καλά τι θα πάθει αν δεν καθίσει στη θέση του. Δε θα χτυπήσει, αλλά θα πάθει 

«νευρική ανορεξία από την τιμωρία της μαμάς» του. Μια φράση γεμάτη χιούμορ, που 

προκάλεσε το γέλιο των υπόλοιπων μαθητών, αλλά που σε μας ήχησε έντονα παρωδιακή. Η 
                                                 
495 Βλ. «Η τέχνη της αφήγησης», 2ο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.  
496 Βλ. υποενότητα «Προσεγγίζοντας την Παρωδία» αυτού του κεφαλαίου.   
497 Ζερβού Α., Λογοκρισία και αντιστάσεις στα κείμενα των παιδικών μας χρόνων, σελ. 86 
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μαθήτρια φαίνεται να ασκεί κριτική στον τρόπο η μητέρα του Αντώνη επιλέγει να τον 

τιμωρήσει. Η στέρηση φαγητού δεν είναι αποδεκτή ως τιμωρία για ένα παιδί. Γι’ αυτό και ο 

Αντώνης θα πάθει «νευρική ανορεξία». Οι πληροφορίες που προσφέρει το λογοτεχνικό 

κείμενο αξιοποιούνται στο έπακρον, αλλά με έναν τέτοιο τρόπο που να δείχνουν τη 

διαφωνία της για τον τρόπο με τον οποίο ο Αντώνης τιμωρείται από τη μητέρα του. Για να 

μιλήσουμε και με όρους θεωρητικούς, από τη μία, διακρίνουμε τις έμμεσες διακειμενικές 

αναφορές στο αρχικό κείμενο και από την άλλη, το μηχανισμό της πρόσληψης που 

υπαγορεύει στο παιδί να εκφράσει την άποψή του μέσα από το δικό του κείμενο.  

 Οι ήρωες που επιλέγονται είναι η Ματίλντα και ο Τρελαντώνης και έχουν θέση 

δευτεραγωνιστών μέσα στην ιστορία. Ο Αντώνης και η Ματίλντα βγαίνουν από την εποχή 

τους και φτάνουν στο σύγχρονο παρόν, ταξιδεύοντας με αεροπλάνο. Αυτός είναι, κατά το 

Μπαχτίν, ένας ακόμα ορισμός της παρωδίας. Σύμφωνα, λοιπόν, με το Μπαχτίν, παρωδιακές 

είναι οι μορφές ενός μυθιστορήματος όταν μεταφέρονται σε άλλες εποχές ζώντας μια 

διαφορετική ζωή498. Παρόλο, όμως, που οι ήρωες ταξιδεύουν στο σύγχρονο παρόν, 

συνεχίζουν να διατηρούν τα βασικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους. Η Ματίλντα 

διατηρεί την ικανότητά της να μετακινεί πράγματα με τη δύναμη των ματιών και ο Αντώνης 

παραμένει να είναι ένα ζωηρό παιδί.  

 Στην προηγούμενη ενότητα του κεφαλαίου αυτού αναφέραμε ότι ο παρωδός 

συγγραφέας χρησιμοποιεί στοιχεία της καθημερινότητάς του και των προηγούμενων 

αναγνωσμάτων του για να συμπληρώσει και να μεταμορφώσει το αφετηριακό κείμενο σε 

δευτερογενές παρωδιακό. Αρκετά τέτοια σημάδια παρατηρούμε και στο συγκεκριμένο 

γραπτό. Οι εμπειρίες του παιδιού, για παράδειγμα, γύρω από τις πτήσεις χρησιμοποιούνται 

σε μεγάλο βαθμό. Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί το τέλος της ιστορίας, στο οποίο η 

συγγραφέας - αεροσυνοδός προσπαθεί να δικαιολογήσει με τρόπο λογικό την ύπαρξη των 

παιδιών στο ίδιο αεροπλάνο. Έτσι, μας πληροφορεί με υποσημείωση ότι ο Αντώνης 

επιστρέφει στη Αλεξάνδρεια από την Ελλάδα, όπου είχε πάει για να επισκεφτεί τους θείους 

του. Η Ματίλντα – που αγαπάει τόσο πολύ το διάβασμα και τα βιβλία - ταξιδεύει για να 

θαυμάσει από κοντά τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Λίγες μέρες πριν τη συγγραφή των 

κειμένων αυτών, τα παιδιά είχαν διδαχθεί στο μάθημα της ιστορίας για τη διάσημη 

βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, ενώ παράλληλα είχαν διαβάσει κείμενα και είχαν δει βίντεο 

σχετικά με τη βιβλιοθήκη. Τα πρόσφατα αναγνώσματα και η πρόσφατα αποκτηθείσα γνώση 

συνδυάζονται με τα αφετηριακά κείμενα (ο Αντώνης ζει μόνιμα στην Αλεξάνδρεια και 

συχνά επισκέπτεται τους θείους του στην Ελλάδα, η Ματίλντα είναι βιβλιοφάγος) για να 

δικαιολογήσουν με τρόπο λογικό τη συνάντηση των παιδιών στο ίδιο αεροπλάνο.  

 Στην τελευταία παράγραφο βλέπουμε τους δυο ήρωες και την αεροσυνοδό να 

συζητούν και να γελούν παρέα κατά τη διάρκεια της πτήσης. Είναι, ακόμα, αισθητή η 

απουσία των ενηλίκων μέσα από το κείμενο. Παραπάνω αναφέραμε ότι η αεροσυνοδός 

ταυτίζεται με το πρόσωπο του συγγραφέα, στην προκειμένη περίπτωση με το πρόσωπο της 

μαθήτριας. Την τάση αυτή, να περνούν τα παιδιά έστω και λίγο χρόνο μέσα στη φαντασίας 

τους μαζί με τους αγαπημένους τους ήρωες, την παρατηρήσαμε και σε άλλα γραπτά 

μαθητών. 

                                                 
498 Βλ. υποενότητα «Προσεγγίζοντας την Παρωδία» αυτού του κεφαλαίου.  
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 Στην αρχή της τοποθέτησης αυτής αναφέραμε ότι το γραπτό αυτό απεικονίζει μια 

μαθήτρια με ανεπτυγμένες συγγραφικές ικανότητες. Πρόκειται για ένα άρτια οργανωμένο 

ως προς τη δομή γραπτό. Η υπόθεση παρουσιάζεται στολισμένη με πολλές λεπτομέρειες, 

ενώ παρατηρούμε και μια ευχέρεια στη χρήση επιθέτων. Αν ένας από τους στόχους τα της 

λογοτεχνίας είναι να βοηθήσει να παιδιά να καλλιεργήσουν το γραπτό και προφορικό τους 

λόγο, αλλά και τη φαντασία τους, θα λέγαμε ότι στην περίπτωση αυτή το έχει πετύχει499.  

  

Εργασία 2 – (Παράρτημα ΙΙ) 

 

Η Ε είναι ένα παιδί αρκετά καλλιεργημένο, που αγαπάει το διάβασμα και τα βιβλία 

και σ’ αυτό έχει παίξει καθοριστικό ρόλο το οικογενειακό της περιβάλλον Στο σχολείο τα 

καταφέρνει γενικά πολύ καλά, αν και συχνά νιώθει ανασφάλεια ως προς τις επιδόσεις της. 

Το δυνατό της σημείο είναι τα γλωσσικά μαθήματα. Όσο αφορά στη γραπτή έκφραση, έχει 

ωραίες ιδέες ως προς το περιεχόμενο, προσπαθεί να χρησιμοποιεί ωραίες εκφράσεις και 

λέξεις, δυσκολεύεται, όμως, λίγο στη σύνταξη και τη δομή της πρότασης.  

Στη συγκεκριμένη εργασία επέλεξε να χρησιμοποιήσει τον ευθύ λόγο, τη μίμηση500 

όπως όρισε ο Αριστοτέλης. Αφού μας πληροφορεί με ένα σύντομο πρόλογο για το χώρο και 

το χρόνο της ιστορίας, περνά στην παρουσίαση των γεγονότων. Θα περίμενε κανείς από ένα 

κορίτσι να επιλέξει ως βασικό ήρωα ένα κορίτσι. Όμως, η Ε επέλεξε ένα αγόρι, το μικρό 

Νικόλα ως μοναδικό πρωταγωνιστή της ιστορίας, με τον οποίο συναντιέται η ίδια , ως 

αφηγήτρια της ιστορίας.  

Ο μικρός Νικόλας των Σενπε – Γκοσινί είναι ένα κατ’ εξοχήν παρωδιακό κείμενο. Ο 

Γκοσινί, με βασικό πρωταγωνιστή το Νικόλα και τους φίλους του, παρωδεί πρόσωπα και 

καταστάσεις της αστικής οικογένειας και του εκπαιδευτικού συστήματος του καιρού του. 

Κάθε κεφάλαιο του Νικόλα έχει μια σταθερή δομή, η οποία σαν μοτίβο επαναλαμβάνεται 

συνεχώς σε όλες τις ιστορίες του. Ο Νικόλας και φίλοι δημιουργούν κάποιο πρόβλημα, οι 

ενήλικοι επεμβαίνουν για να το λύσουν και στο τέλος είτε κάποιος ενήλικος επαναλαμβάνει 

την ίδια γκάφα, είτε αποδεικνύεται ότι δημιουργήθηκε πανικός και φασαρία για ένα 

πρόβλημα που στην ουσία δεν ήταν σοβαρό ή δεν υπήρχε. Έτσι, οι ενήλικοι συνήθως 

γελοιοποιούνται μπροστά στα μάτια των παιδιών. Με τον τρόπο αυτό ο Γκοσινί επιχειρεί να 

παρωδήσει τη συχνά υπερβολική και σοβαροφανή στάση των γονιών απέναντι στα παιδιά 

τους.  

Τη δομή αυτή μιμείται και η Ε στο γραπτό της. Αναπαράγει, δηλαδή, τη δομή των 

κειμένων του Γκοσινί για να μας αφηγηθεί τη δική της ιστορία. Ήδη έχουμε αρχίσει να 

μιλάμε για ένα από τα χαρακτηριστικά της παρωδίας και της διακειμενικότητας501, την 

αναπαραγωγή, δηλαδή, των δομών συγκεκριμένων κειμενικών ειδών και τη σαφή αναφορά 

σ’ αυτά.   

Έτσι, ενώ ένα συνηθισμένο κορίτσι τρώει ήσυχα το βραδινό του, ένα κουδούνι 

έρχεται να ταράξει τη βραδινή ηρεμία. Το παιδί φαίνεται αρχικά συνετό, καθώς δεν ανοίγει 

                                                 
499 Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι το γραπτό που μόλις παρουσιάσαμε δεν αποτελεί το δείγμα του μέσου όρου 
και γι’ αυτό δε θα το συγκρίνουμε άμεσα με τα γραπτά των υπόλοιπων μαθητών. Κάθε μαθητής θα 
αξιολογηθεί με βάση τις ικανότητές του και τη μέχρι τώρα πορεία του. 
500 Genette G., Σχήματα ΙΙΙ, 2007 
501 Βλ. ενότητα Παρωδία αυτού του κεφαλαίου. 
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την πόρτα πριν ρωτήσει ποιος είναι. Και τότε ξεκινά μια παράλογη συζήτηση με το Νικόλα. 

Το στοιχείο του φανταστικού είναι βασικός παράγοντας και σ’ αυτή την ιστορία. Ο Νικόλας 

έχασε το βιβλίο του, το οποίο βρίσκεται στο Μάτι του ταύρου, που είναι σαν πηγάδι και 

ζητά από την Ε να τον βοηθήσει να το βρει. Η Ε, από ένα συνετό και ήσυχο κορίτσι, 

μετατρέπεται σε ένα δυναμικό και θαρραλέο πλάσμα που αρματώνεται με ένα τσεκούρι για 

να βοηθήσει το φίλο της να βρει το βιβλίο του. Τελικά, όλη η περιπέτεια αποδεικνύεται ότι 

έγινε χωρίς λόγο, αφού το βιβλίο του Νικόλα βρισκόταν στην τσάντα του.  

Αξιολογώντας γενικά την ιστορία αυτή, θα λέγαμε ότι βασίζεται στη δύναμη της 

φαντασίας, σε συνδυασμό με την πνευματική καλλιέργεια που προσφέρει η λογοτεχνία. 

Υπάρχουν, όμως, αρκετές ελλείψεις ως προς την περιγραφή των χώρων και των γεγονότων. 

Για παράδειγμα, θα μπορούσε να περιγράψει καλύτερα πώς είναι το Μάτι του ταύρου, πώς 

έφτασαν ως εκεί ή αν συνάντησαν δυσκολίες. Η ανασφάλεια που συχνά νιώθει για την 

απόδοσή της στο σχολείο την οδηγεί να κάνει μικρά και σταθερά βήματα. Με το κείμενο 

αυτό, όμως, ξεπερνά τον εαυτό της και βγαίνει από το συνηθισμένο της πλαίσιο, 

πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω. Χρησιμοποιώντας την φαντασία της εκφράζεται 

ελεύθερα, χωρίς τους περιορισμούς που η ίδια θέτει συχνά στον εαυτό της. Έτσι, δε θα 

μπορούσαμε παρά να επιβραβεύσουμε την προσπάθειά της αυτή.  

 

Εργασία 3 - (Παράρτημα ΙΙ) 

 

 Ο Μ είναι ένα παιδί πολύ έξυπνο και μεθοδικό και τα πάει εξίσου καλά σε όλα τα 

μαθήματα. Όταν καταπιάνεται με κάτι δουλεύει πολύ αργά και καταλήγει πάντοτε σχεδόν 

σε ένα τέλειο αποτέλεσμα. Μεγαλώνει σε ένα αρκετά μορφωσιογόνο περιβάλλον με 

αποτέλεσμα να έχει πολλές γενικές γνώσεις και ικανότητες.  

 Τα γραπτά του είναι απόλυτα τακτοποιημένα τόσο στη δομή και το περιεχόμενο, 

όσο και στην εμφάνιση. Γράφει πάντα αυτό που του έχει ζητηθεί να γράψει, καλύπτοντας 

όλες τις πλευρές του θέματος και οργανώνοντας το γραπτό του άρτια σε επίπεδο πρότασης, 

παραγράφου και δομής. Μια ανάλογη εικόνα παρατηρούμε και σε αυτή την εργασία. Ως 

αγόρι, επέλεξε τους δύο αγορίστικους ήρωες για να αφηγηθεί την ιστορία του. Η αφήγηση 

του ακολουθεί τη βασική δομή ενός αφηγηματικού κειμένου: αρχή – μέση – τέλος. 

Βλέπουμε λοιπόν, ένα καλά οργανωμένο γραπτό με μια, όμως, συμβατική ιστορία, χωρίς 

έντονα στοιχεία παρωδίας. Δυο αγόρια συναντιούνται, χωρίς να ορίζεται με ακρίβεια ο 

χρόνος και ο χώρος, παίζουν μπάλα όπως όλα τα αγόρια, κάνουν ζημιές, κρύβονται και 

μπλέκονται σε περιπέτειες, που όμως έχουν αίσιο τέλος.   

 Τα αφετηριακά κείμενα, ο Μικρός Νικόλας και ο Τρελαντώνης έχουν σαφώς 

επηρεάσει το Μ, τόσο στη διάπλαση των χαρακτήρων, όσο και στη δημιουργία της 

ιστορίας. Έτσι, τα δυο αγόρια, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά που τους έχουν δώσει οι  

συγγραφείς στα αφετηριακά κείμενα, μπαίνουν σε μια βάρκα, η βάρκα λύνει και τα παιδιά 

βρίσκονται αβοήθητα στο πέλαγος. Η ιστορία τους, αναπαράγει ως προς το περιεχόμενο, 

την αφήγηση της Π. Δέλτα στο κεφάλαιο «Η Βάρκα» του Τρελαντώνη, μια ιστορία την 

οποία οι μαθητές αφηγήθηκαν ξανά αλλάζοντας την οπτική γωνία της αφήγησης, όπως 

είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο.  
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 Το γραπτό, λοιπόν, του Μ ανήκει στο πλαίσιο της εργασίας που είχε ανατεθεί στα 

παιδιά, διαφέρει όμως από τις υπόλοιπες, αφού δεν χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία του 

εξωπραγματικού, του φανταστικού, του απρόσμενου. 

 

Εργασία 4 – (Παράρτημα ΙΙ) 

 

Η Σ είναι ένα παιδί που τα καταφέρνει αρκετά καλά στο σχολείο. Αισθάνεται, 

βέβαια, συνεχώς άγχος και ανασφάλεια, συναισθήματα που εμποδίζουν συχνά τις σχολικές 

της επιδόσεις. Στο κομμάτι της γραπτής έκφρασης παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, καθώς 

συχνά δυσκολεύεται να εκφράσει όσα σκέφτεται. Άλλωστε και σε αυτό το γραπτό της 

μπορεί να παρατηρήσει κανείς αρκετά εκφραστικά λάθη. Στην περίπτωση, όμως, αυτή μας 

ενδιαφέρει περισσότερο το περιεχόμενο και οι ιδέες της σχετικά με τη συνάντηση των 

ηρώων. Ας μην ξεχνάμε πως εκτός από την καλλιέργεια του γραπτού λόγου, στόχος της 

εργασίας που περιγράφουμε σ’ αυτή την ενότητα είναι η καλλιέργεια της φαντασίας και της 

δημιουργικότητας των παιδιών.  

Και η Σ αντλεί το υλικό της από προηγούμενα αναγνώσματα, τις εμπειρίες και τις 

γνώσεις που της έχει προσφέρει το σχολείο. Επιλέγει να συναντηθούν και οι τρεις ήρωες 

στην ιστορία της, ενώ συμπληρώνει την παρέα με το Μάγκα, το σκύλο από το ομότιτλο 

έργο της Π. Δέλτα και το Δαμιανό, πρωταγωνιστή του βιβλίου Ο αδερφός της Ασπασίας του 

Μάνου Κοντολέον. Είναι, λοιπόν, εμφανείς οι διακειμενικές αναφορές στα αναγνώσματα 

της συγγραφέως. Η παρέα συναντιέται μπροστά στη Σφίγγα της Αιγύπτου. Η επιλογή του 

συγκεκριμένου χώρου δεν θεωρώ ότι είναι τυχαία, καθώς την περίοδο εκείνη η Σ είχε 

αναλάβει να ετοιμάσει μια εργασία για τη Σφίγγα με σκοπό να πληροφορήσει τους 

συμμαθητές της σχετικά με το μνημείο αυτό. Έτσι, οι πρόσφατες εμπειρίες της 

συνδυάζονται για να βρεθεί ο χώρος στον οποίο θα συναντηθούν οι ήρωές της.   

Η παρέα των παιδιών, μαζί με το σκύλο, μπαίνουν μέσα στη Σφίγγα. Δυστυχώς, 

όμως, η πόρτα κλείνει και εκείνα δεν μπορούν να βγουν από ‘κει. Τα παιδιά, με τη βοήθεια 

του Μάγκα καταφέρνουν τελικά να βγουν έξω, όμως διαπιστώνουν ότι η Ματίλντα δεν είναι 

μαζί τους. Έχουμε, λοιπόν, ακόμα μια σαφή διακειμενική αναφορά σε μια από τις ιστορίες 

του Αστερίξ, το  Αστερίξ και Κλεοπάτρα502. Στην ιστορία αυτή, οι ήρωες εγκλωβίζονται 

μέσα σε μια πυραμίδα και καταφέρνουν να βγουν από κει με τη βοήθεια του σκύλου τους 

Ιντεφίξ. Η ιστορία αυτή είναι αρκετά γνωστή στα παιδιά καθώς έγινε κινηματογραφική 

ταινία και έχει προβληθεί πολλές φορές στην τηλεόραση.  

Τα περισσότερα παιδιά που επέλεξαν τη Μάτίλντα ως ήρωα της ιστορίας τους 

διατήρησαν τα βασικά χαρακτηριστικά της ηρωίδας. Την αντιμετώπισαν σαν ένα πλάσμα 

δυναμικό που μπορεί να καταφέρει πολλά με τη δύναμη των ματιών της. Αντίθετα, η Σ την 

παρουσιάζει σαν ένα αδύναμο κοριτσάκι που χρειάζεται βοήθεια των φίλων της. Η μαγική 

της δύναμη χάνεται, αφού δεν τη χρησιμοποιεί για να βγει έξω από τη Σφίγγα. Έχουμε 

αναφέρει αρκετές φορές μέχρι τώρα, ότι σύμφωνα με τον Jauss, η πρόσληψη ενός έργου 

λειτουργεί διαφορετικά σε κάθε αναγνώστη και είναι ανάλογη με τα βιώματα και τις 

εμπειρίες του503. Η Σ είναι ένα παιδί που αισθάνεται συχνά αδύναμη κι ανασφαλείς. Το 

                                                 
502 Γκοσινί Ρενέ, Uderzo Albert, Αστερίξ και Κλεοπάτρα, Μαμούθ, 2010 (1η έκδοση στα γαλλικά 1976) 
503 Βλ. ενότητα «Οι Θεωρίες της πρόσληψης και της αναγνωστικής ανταπόκρισης» του 2ου κεφαλαίου.  
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αίσθημα αυτό εντάθηκε μετά από προβλήματα που προέκυψαν στο οικογενειακό της 

περιβάλλον. Χρειάζεται και ζητά συνεχώς τη βοήθεια και την επιβεβαίωση από κάποιο 

μεγαλύτερο, κάποιο που νομίζει πως είναι δυνατότερος από αυτήν. Τα στοιχεία αυτά του 

χαρακτήρα της περνούν και στην ηρωίδα της. Όπως είπαμε, η Ματίλντα είναι αδύναμη, δεν 

διαθέτει τη μαγική της δύναμη και χρειάζεται τη βοήθεια του ατρόμητου Αντώνη για να 

βγει από τη Σφίγγα.  

  Αυτό που κάνει την ιστορία της Σ να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες ιστορίες είναι η 

κάπως άκομψη φράση του τέλους: «Λοιπόν αν είστε έξυπνοι προσπαθήστε να σκεφτείτε εσείς 

τη συνέχεια…», με την οποία ζητά από του συμμαθητές της να δώσουν το δικό τους τέλος 

στη ιστορία της. Εδώ δημιουργούνται μερικά ερωτήματα. Η Σ δεν ολοκλήρωσε την ιστορία 

της γιατί δεν μπόρεσε να σκεφτεί ένα τέλος ή γιατί ήθελε να εμπλέξει στη διαδικασία αυτή 

τους συμμαθητές της; Επηρεάστηκε από παρόμοιες δραστηριότητες που είχε συναντήσει 

κατά καιρούς στα σχολικά της βιβλία504, ή απλώς ήθελε να παρατείνει την ύπαρξη των 

αγαπημένων ηρώων; Η ίδια απάντησε ότι ήθελε να ακούσει διαφορετικές ιστορίες από τους 

συμμαθητές της. Όποιες, όμως κι αν ήταν οι προθέσεις της, προκάλεσαν μια θύελλα 

παραγωγής φανταστικών ιστοριών μέσα στην τάξη.    

 Στην αρχή του κεφαλαίου αυτού αναφέραμε ότι το έναυσμα για την υλοποίηση της 

δραστηριότητας αυτής μας το έδωσε το συναίσθημα του κενού που νιώθει ο αναγνώστης, 

όταν αναγκάζεται να αποχωριστεί τους ήρωες, τους οποίους αγάπησε και με τους οποίους 

μοιράστηκε ένα μέρος από το χρόνο του. Ευτυχώς όμως, υπάρχει πάντα η πιθανότητα ενός 

«μετά», μας παρηγορεί ο Rodari505. Συνέχεια στις ιστορίες τους έχουν δώσει, κατά καιρούς, 

αρκετοί συγγραφείς. Μη μπορώντας να αποχωριστούν τους ήρωες που δημιούργησαν, τους 

ξαναζωντανεύουν σε επόμενα βιβλία. Ο L. Carrol μετά την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων 

συνεχίζει τις ιστορίες της ηρωίδας του σ’ ένα δεύτερο βιβλίο με τίτλο Πίσω από το 

καθρέφτη και τι βρήκε η Αλίκη εκεί. Ο Mark Twain ξαναζωντανεύει τον ήρωά του Τομ 

Σογιερ στο επόμενο έργο του με τίτλο Χακ Φιν. Η Ζωρζ Σαρή χτίζει τις ιστορίες των 

βιβλίων της γύρω από τα ίδια πρόσωπα506. Ο Τσάρλι και ο Μεγάλος Γυάλινος Ανελκυστήρας 

του Roald Dahl ξεκινάει από το σημείο στο οποίο σταμάτησε το προηγούμενο βιβλίο του 

συγγραφέα, Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο Σοκολάτας.  

 Στη δική μας περίπτωση, η συνέχεια της ιστορίας δε γράφεται από την ίδια τη 

συγγραφέα, αλλά από τους συμμαθητές της, τους αποδέκτες της ιστορίας. Κάθε μαθητής, 

λοιπόν, θα δώσει το δικό του τέλος στη ιστορία της Σ. Το τέλος που του αρέσει. Για μια 

ακόμα φορά θα σημειώσουμε ότι η εκδοχή του τέλους που θα δώσει κάθε παιδί, θα 

εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο θα αλληλεπιδράσει με το κείμενο.  

 Κι έτσι, εντελώς απρόσμενα, η συνανάγνωση μας προσέφερε ένα διαρκές παιχνίδι 

επινόησης ιστοριών. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από τρία έργα, επινόησαν – δημιούργησαν 

δεκαοχτώ νέες ιστορίες. Στη συνέχεια, από το ίδιο το δικό τους υλικό τροφοδοτούνται για 

να γράψουν άλλες δεκαοχτώ μικρές ιστορίες507 (Παράρτημα ΙΙΙ). Ο μηχανισμός της 

                                                 
504 Ανάλογες δραστηριότητες για τη συμπλήρωση του τέλους μιας ιστορίας προτάθηκαν αρχικά από το Rodari  
στη Γραμματική της Φαντασίας.  
505 Rodari G., Γραμματική της Φαντασίας, σελ. 80 
506 Ζερβού Α., «Στην άλλη άκρη της κόκκινης κλωστής: σημειώσεις για μια τυπολογία του τέλους», στο Δια-
κείμενα, τ. 12, 2010 
507 Οι ιστορίες αυτές των παιδιών είναι βιαστικά γραμμένες. Δεν έχουν ακολουθήσει τη μέθοδο της 
κειμενοκεντρικής προσέγγισης, την οποία αναφέραμε παραπάνω, καθώς η διαδικασία αυτή έλαβε χώρα 



 
 

136 
 

πρόσληψης βρίσκεται συνεχώς σε λειτουργία, αφού σε κάθε νέα ιστορία, οι περιορισμοί του 

κειμένου συνδυαλλέγονται με τα προσωπικά αναγνώσματα και τις εμπειρίες των 

μαθητών508. Διαπιστώνουμε, λοιπόν, η διαδικασία αυτή επινόησης ιστοριών μπορεί να 

συνεχίζεται για όσο εμείς θέλουμε, για όσο εμείς επιθυμούμε να βάζουμε σε λειτουργία τη 

φαντασία και τη δημιουργικότητά μας.  

 Τα παιδιά διασκέδασαν πολύ με όλη αυτή την ιστορία. Χάρηκαν στ’ αλήθεια που 

έγραψαν ιστορίες εμπνευσμένες από το δικό τους υλικό. Κι όσο για τη Σ, η αυτοπεποίθησή 

της τονώθηκε αρκετά. Πάντα θεωρούσε ότι δε ζωγραφίζει τόσο καλά όσο άλλα παιδιά, ότι 

δεν μπορεί να γράψει ωραίες ιστορίες όπως οι φίλες της κι ότι γενικότερα δεν κάνει τίποτα 

καλά. Ήρθε όμως η στιγμή να νιώσει την επιβράβευση, κυρίως από τον ίδιο της τον εαυτό, 

για μια δική της δημιουργία. Βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και αισθάνθηκε κι 

αυτή σημαντική, αφού οι συμμαθητές της διασκέδαζαν, γράφοντας ιστορίες που είχε 

εμπνεύσει το δικό της κείμενο. 

 

 Σε άλλο σημείο της εργασίας αυτής τονίσαμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε τα ίδια 

αποτελέσματα και τις ίδιες απαιτήσεις από όλους τους μαθητές. Αντίστοιχα, κάθε μαθητής 

κρίνεται και αξιολογείται με βάση τις ικανότητές τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. 

Σίγουρα, η λογοτεχνία δε διαθέτει ένα μαγικό ραβδί για να μεταμορφώνει όλα τα παιδιά σε 

ικανούς συγγραφείς. Θα ήμασταν όμως χαρούμενοι, αν τους προσέφερε ένα σκαλοπάτι για 

ν’ ανέβουν, αν τους προκαλούσε το ενδιαφέρον, έτσι ώστε να κάνουν σημαντικές 

προσπάθειες αυτό-βελτίωσης. Δυο τέτοια παραδείγματα θα αναφέρουμε παρακάτω.  

 

Εργασία 5 – (Παράρτημα ΙΙ) 

 

 Ο Γ παρουσιάζει τα τυπικά χαρακτηριστικά της δυσλεξίας, αν και δεν υπάρχει 

σχετική διάγνωση, καθώς δεν έχει επισκεφτεί ποτέ κάποιο διαγνωστικό κέντρο. Είναι πολύ 

καλός στα μαθηματικά, όμως, η Γλώσσα τον δυσκολεύει πολύ. Παρουσιάζει έντονες 

δυσκολίες στο διάβασμα, το γράψιμο και την προφορική έκφραση, τους τρεις, δηλαδή, 

βασικούς τρόπους εκφοράς της γλώσσας. Εξαιτίας αυτής του της δυσκολίας αποφεύγει να 

διαβάζει λογοτεχνικά βιβλία. Όσες φορές αποφάσιζε να δανειστεί κάτι από τη σχολική 

βιβλιοθήκη, επέλεγε βιβλία με μικρό κείμενο, κόμικς ή κάποιες από τις περιπέτειες του 

Μικρού Νικόλα, οι οποίες του άρεσαν πολύ. Αντίστοιχα, και η γραπτή του έκφραση ήταν 

αρκετά περιορισμένη. Τα κείμενά του ήταν σχεδόν πάντα ημιτελή, χωρίς σχηματισμό 

προτάσεων και παραγράφων.  

 Αγαπημένο παιχνίδι του Γ το ποδόσφαιρο. Όπως ήταν, λοιπόν, αναμενόμενο, ως 

πρωταγωνιστές της ιστορίας του διάλεξε το Νικόλα, ο οποίος αγαπούσε εξίσου το 

ποδόσφαιρο και τον Αντώνη, με του οποίου τις σκανταλιές διασκέδαζε πολύ. Δίπλα σ’ 

αυτούς τους ήρωες τοποθέτησε και τον εαυτό του.  

 Αυτή τη φορά ήρθε ιδιαίτερα περήφανος να μου παρουσιάσει το κείμενό του, ενώ 

χωρίς δισταγμούς το διάβασε και στους συμμαθητές του. Είχε δίκιο, αφού το κείμενο που 

                                                                                                                                                      
κυριολεκτικά την τελευταία μέρα του σχολικού έτους. Έτσι, τα κείμενα των παιδιών δεν έχουν υποστεί 
διορθώσει, είτε από εκείνα, είτε από εμένα. Για το ίδιο λόγο παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ 
δακτυλογραφημένα, αφού γράφτηκαν σε πρόχειρα χαρτιά.  
508 Βλέπε «Η «Συναλλακτική» θεωρία της Rosenblatt» στο 2ο κεφαλαίο της παρούσας εργασίας, σελ. 78-80. 
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παρουσίασε ήταν ολοκληρωμένο, είχε συνοχή και μια υπόθεση με αρχή, μέση και τέλος. 

Επέλεξε τον ασφαλή, γι’ αυτόν, τρόπο του ευθύ λόγου για να παρουσιάσει την ιστορία του. 

Η επιτυχία αυτή του Γ θεωρούμε σε ένα ισχυρό μάλλον κίνητρο, το λογοτεχνικό κείμενο. 

Μέσα από την λογοτεχνία ήρθε σε επαφή με δύο ήρωες, το Νικόλα και τον Αντώνη, στους 

οποίους αναγνώρισε αρκετά στοιχεία του εαυτού του. Έτσι, αποφάσισε να πραγματοποιήσει 

μαζί τους ένα ταξίδι ως τη Γαλλία.  

Η ιστορία του είναι απλή. Το χωροχρονικό πλαίσιο και τα αίτια των γεγονότων δεν 

αναφέρονται. Πιο συγκεκριμένα, ο Γ φαίνεται να μετακομίζει, για άγνωστους λόγους, στη 

Γαλλία. Στο αεροδρόμια συναντά τον Αντώνη και οι δυο τους βρίσκονται στο σχολείο του 

Νικόλα. Η ιστορία έχει πολλά κενά, όπως για παράδειγμα, γιατί έφυγαν ο Γ και ο Αντώνης 

από τη χώρα τους ή πού έμειναν στη Γαλλία. Βέβαια, είναι λογικό να υπάρχουν τα κενά 

αυτά στην ιστορία του Γ, αν σκεφτούμε ότι σπάνια μέχρι τώρα το παιδί αυτό παρουσίαζε 

ολοκληρωμένα γραπτά κείμενα. Δεν έχει, λοιπόν, μεγάλη εμπειρία στην παραγωγή γραπτού 

λόγου. Τέλος, παρατηρούμε πως το γραπτό του Γ είναι γεμάτο ορθογραφικά λάθη, ένα 

αποτέλεσμα αναμενόμενο για ένα μαθητή με δυσλεξία. Ωστόσο, στο γραπτό αυτό δεν 

παραλείπει και δεν μπερδεύει τα γράμματα στις λέξεις, όπως κάνει συνήθως. Φαίνεται η 

αφοσίωση που έδειξε στην παραγωγή αυτού του κειμένου να τον απέτρεψε από τέτοιου 

είδους λάθη.   

Οι ελλείψεις παρουσίαζε το γραπτό του, καθώς και τα ορθογραφικά λάθη 

επισημάνθηκαν στο Γ, δεν του ζητήθηκε, όμως, να το ξαναγράψει διορθωμένο. Ο ίδιος 

αισθανόταν ότι τα είχε καταφέρει καλά. Παράλληλα ήταν και η πρώτη φορά που 

παρουσίαζε ένα ολοκληρωμένο κείμενο. Οπότε, γι’ αυτή την πρώτη φορά θεωρήθηκε ότι 

έπρεπε να επιβραβευτεί και όχι να επιφορτιστεί με το βάρος της μεταγραφής και 

συμπλήρωσης της ιστορίας, για να μην αποθαρρυνθεί σε μελλοντικές προσπάθειες.  

 

Εργασία 6 – (Παράρτημα ΙΙ) 

 

 Ο Μ είναι ένα ιδιαίτερο παιδί. Η τελευταία διάγνωση που έφτασε στο σχολείο, από 

επίσημο φορέα, έκανε λόγο για διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή. Με απλά λόγια, ο Μ 

ανήκει στο φάσμα του αυτισμού. Σύμφωνα με μαρτυρίες των προηγούμενων δασκάλων του, 

αλλά και των συμμαθητών του, ο Μ συχνά κοιμόταν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, ενώ 

δεν μπορούσε κοινωνικοποιηθεί και να επικοινωνήσει με τους συμμαθητές του ή άλλα 

παιδιά του σχολείου. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ο Μ έχει πολύ καλή αντίληψη 

της πραγματικότητας και του περιβάλλοντος, έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί σε ένα 

υψηλό βαθμό με τους γύρω του, δεν μπορεί, όμως, να ακολουθήσει τη μαθησιακή πορεία 

των παιδιών της ηλικίας του, λόγω του αυτισμού.  

Ο προφορικός του λόγος είναι σε πολύ καλά επίπεδα και το λεξιλόγιό του πλούσιο. 

Έχει, όμως, μεγάλη δυσκολία στο να μετατρέψει τον προφορικό λόγο σε γραπτό, καθώς τα 

επίπεδα του γραπτού του λόγου αντιστοιχούν με το επίπεδο γραπτού λόγου ενός μαθητή της 

Α΄ δημοτικού. Γράφει με πολύ αργούς ρυθμούς, αφού δεν έχει αυτοματοποιήσει τον τρόπο 

σχηματισμού των λέξεων. Για να γράψει μια λέξη, τη σκέφτεται ανά συλλαβή, οπότε ο 

γραπτός λόγος, αλλά και η ανάγνωση αποτελούν γι’ αυτόν μια ιδιαίτερα κοπιαστική 

εργασία. Τα κείμενά του περιορίζονται στην έκταση των δύο ή τριών προτάσεων.  
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Όσο αφορά στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, κατάλαβε πολύ καλά αυτό που έπρεπε 

να κάνει. Αποφάσισε όμως, ότι θα ήταν ευκολότερο γι’ αυτόν να εκφραστεί ζωγραφίζοντας. 

Είναι, άλλωστε, ιδιαίτερα καλός στη ζωγραφική. Έτσι, έπλασε μια ιστορία στο μυαλό του 

και την αποτύπωσε με μια ζωγραφιά. Όταν ήρθε να μου την παρουσιάσει, είπε με όλη την 

ειλικρίνεια που χαρακτηρίζει τα άτομα με αυτισμό: «Εμένα δε μου αρέσει να γράφω, 

προτιμώ καλύτερα να ζωγραφίζω». Θα ήταν ανώφελο να προσπαθήσω να τον πείσω να 

γράψει μια ιστορία. Το είχε αποφασίσει και άτομα σαν το Μ δεν αλλάζουν εύκολα τις 

αποφάσεις τους. Έτσι, του ζήτησα να μου εξηγήσει τι σήμαινε η ζωγραφιά του και μόνο 

όταν τον παρακάλεσα να γράψει όσα μου είπε δίπλα στη ζωγραφιά για να τα θυμάμαι, 

αποφάσισε να εκφραστεί γραπτά. Ακόμα κι αν τον πίεζα να γράψει μια ιστορία στο τετράδιό 

του δε θα ήταν μεγαλύτερη από το κείμενο που έγραψε πάνω στη ζωγραφιά του.  

Σίγουρα το αποτέλεσμα της εργασίας του Μ δεν συμβαδίζει με τους στόχους που 

θέσαμε από την αρχή. Όμως, γνωρίζοντας τις ικανότητες και τις αδυναμίες του, δε θα 

μπορούσαμε να τον αποδοκιμάσουμε ή να του στερήσουμε το δικαίωμα να εκφράσει τη 

γνώμη του με τον τρόπο που εκείνος επέλεξε. Ήταν ιδιαίτερα σημαντικό γι’ αυτόν να έχει 

κάτι να παρουσιάζει μπροστά στους συμμαθητές του, όταν τα προηγούμενα χρόνια 

παρέμενε απλά μια σιωπηλή παρουσία μέσα στην τάξη. Εμείς από την πλευρά μας 

χαιρόμαστε που τα βιβλία έδωσαν κίνητρα στο Μ να μιλήσει, να εκφραστεί και να δηλώσει 

την παρουσία του.  
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Μέρος 2ο 

 

Ανα- δημιουργώντας ιστορίες – εικαστική έκφραση 
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Κεφάλαιο 4 
 

Η πρόσληψη του λογοτεχνικού έργου μέσω της εικονογράφησης 
του κειμένου 

 
Α. Η θεωρία 
  
4.1.1 Αποσαφηνίζοντας τους όρους 

 
 Ο όρος εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο, που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται στην 

Ελλάδα, περιλαμβάνει ουσιαστικά δύο πολύ διαφορετικές κατηγορίες βιβλίων. Με το γενικό 

όρο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο αναφερόμαστε ταυτόχρονα στα εικονοβιβλία (picture 

book ή picturebook) και τα βιβλία με εικόνες (illustrated book)509. Η διαφορά ανάμεσα στα 

δύο είδη είναι ουσιώδης και εντοπίζεται στη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην εικόνα και το 

κείμενο.  

 Στα βιβλία με εικόνες (illustrated book), το λεκτικό κείμενο προηγείται της 

εικονογράφησης, τόσο χρονικά, όσο και σε επίπεδο σημαντικότητας. Η αφήγηση της 

ιστορίας βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στο λεκτικό κείμενο. Η εικονογράφηση είτε 

αποσκοπεί στο να παρουσιάσει, μέσω της εικόνας (οπτική τροπικότητα), μερικές από τις 

πληροφορίες του κειμένου, είτε απλά στοχεύει να διακοσμήσει το κείμενο510.  

 Στα εικονοβιβλία (picture book ή picturebook), αντίθετα, επιδιώκεται μια διπλή 

αφήγηση της ιστορίας511. Η αληθινή εκδοχή της ιστορίας δεν είναι ούτε εκείνη που 

αφηγούνται οι λέξεις, ούτε εκείνη που παρουσιάζουν οι εικόνες. Η αληθινή εκδοχή της 

ιστορίας εξαρτάται από την αλληλεπίδραση και τη συν-ανάγνωση του λεκτικού και του 

οπτικού κειμένου. Οι εικόνες λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς το νόημα του κειμένου 

και το κείμενο λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς το νόημα των εικόνων, σε τέτοιο 

βαθμό, που η χωριστή ανάγνωση των δύο κειμένων (οπτικού και λεκτικού) να μην παράγει 

το ίδιο νόημα512. Ο Perry Nodelman υποστηρίζει ότι το εικονοβιβλίο είναι είδος μοναδικό, 

καθώς λέξεις και εικόνες εναλλάσσονται με στόχο την προώθηση της ιστορίας, σε αντίθεση 

                                                 
509 Γιαννικοπούλου Αγγελική, Στη χώρα των θαυμάτων - Το σύγχρονο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο, 
Παπαδόπουλος, 2008, σελ. 19-20  
510 Γιαννικοπούλου Α., 2008, σελ. 19-21 και Κανατσούλη Μένη, «Εικονογραφημένα παιδικά βιβλία» στο 
Εισαγωγή και κριτική της παιδικής λογοτεχνίας, University Press, 2007 (ανατυπωμένη έκδοση)  
511 Κανατσούλη Μ., 2007 
512 Arizpe Evelyne, Styles Morag, “The nature of picturebooks, Theories about visual texts and readers” in 
Children Reading Pictures, RoutledgeFalmer, 2003,  p. 19-38, Γιαννικοπούλου Α., 2008, σελ. 20 και της ίδιας 
«Το χιούμορ της εικόνας στο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο», Κείμενα, Νοέμβριος 2004, τ., 1  
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με άλλα αφηγηματικά είδη (π.χ. θέατρο και κινηματογράφος) που παρέχουν ταυτόχρονα 

διαφορετικές πηγές πληροφόρησης513. 

 Έτσι, οι εικόνες έρχονται συχνά, να συμπληρώσουν τα αφηγηματικά κενά του 

κειμένου, ενισχύοντας ή φανερώνοντας τις ιδιότητες ή τις ενέργειες των ηρώων που 

οδήγησαν σε μια συγκεκριμένη κατάσταση514. Στο Λεωφορείο της Ρόζας των Fabrizio Silei 

και Mauruzui A.C. Quarello515, για παράδειγμα, δε συναντάμε καμία λεκτική περιγραφή ή 

αναφορά στην καταγωγή των ηρώων μέχρι την δέκατη σελίδα. Οι ήρωες της ιστορίας 

περιγράφονται και σκιαγραφούνται μέσα από τις εικόνες και τις πράξεις τους. 

Πρωταγωνιστές της ιστορίας είναι ο Μπεν και ο παππούς του, ο οποίος του αφηγείται την 

ιστορία της Ρόζας Παρκς, της γυναίκας που στάθηκε αφορμή να γεννηθεί το κίνημα κατά 

του φυλετικού ρατσισμού στην Αμερική. Ο Μπεν και ο παππούς του είναι Αφροαμερικανοί. 

Η καταγωγή των ηρώων είναι μια σημαντική πληροφορία για την πλοκή της ιστορίας, 

καθώς η αφήγηση του παππού αποτελεί σημαντικό κομμάτι της καταγωγής και της ιστορίας 

τους. Παρόλα αυτά, το λεκτικό κείμενο αναφέρεται στην καταγωγή τους στην δέκατη 

σελίδα. Ο αναγνώστης, όμως, το γνωρίζει ήδη από το εξώφυλλο του βιβλίου, μέσω της 

εικονογράφησης.  

 Λίγο παρακάτω, ο παππούς αφηγείται στο Μπεν την ιστορία του Τζέρεμυ, που ένα 

βράδυ ξυλοκοπήθηκε από μέλη της Κου Κλουξ Κλαν. Ο παππούς αφηγείται την ιστορία στο 

Μπεν, και κατ’ επέκταση στον αναγνώστη με τα παρακάτω λόγια: «Μετά ήρθε η νύχτα. Τον 

ξυλοκόπησαν αλύπητα με σιδερένια ραβδιά και μπαστούνια μέχρι, που νομίζοντας ότι τον 

σκότωσαν, έφυγαν»516. Το λεκτικό κείμενο δεν δίνει αρκετές πληροφορίες σχετικά με την 

ταυτότητα εκείνω που ξυλοκόπησαν το Τζέρεμυ. Το κενό της ιστορίας έρχεται να 

συμπληρώσει το οπτικό κείμενο, στο οποίο εμφανίζονται άνθρωποι φορώντας εκείνη τη 

λευκή κουκούλα, τη χαρακτηριστική στολή της Κου Κουξ Κλαν.  

 Όταν η ιστορία έχει πια φτάσει στο τέλος της, ο Μπεν και ο παππούς του 

απολαμβάνουν, χωρίς το φόβο των λευκών, το παγωτό τους στο καλύτερο τραπέζι της 

καφετέριας. Ο παππούς διαβάζει μια εφημερίδα, στο πρωτοσέλιδο της οποία βρίσκεται το 

πρόσωπο ενός άνδρα, που «το δέρμα του είναι σκούρο σαν του Μπεν, όπως και τα μάτια του. 

Δέρμα και μάτια ίδια με κείνα της Ρόζας»517. «Ποιος είναι αυτός ο άντρας, κυρία;», ρωτούν 

οι μαθητές μου μόλις ολοκληρώνεται η αφήγηση; Η αμερικάνικη σημαία ως φόντο πίσω 

από το πρόσωπο του άντρα και τα χαρακτηριστικά του προσώπου του παραπέμπουν στον 

πρώτο μαύρο πρόεδρο των ΗΠΑ. Κάποιοι μαθητές παρατηρούν την εικόνα προσεκτικά και 

«μαντεύουν» το πρόσωπο της εφημερίδας.   

 Το βιβλίο που μόλις περιγράψαμε αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

εικονοβιβλίου. Η ανάγνωση του λεκτικού κειμένου θα ήταν ελλιπείς, αν δε συμπληρωνόταν 

από την ανάγνωση των εικόνων. Παρατηρούμε μάλιστα, ότι πολύ σημαντικά γεγονότα (η 

καταγωγή των ηρώων, η δράση της Κου Κλουξ Κλαν, ο μαύρος πρόεδρος ως απόδειξη της 

                                                 
513 Nodelman Perry, Λέξεις για εικόνες – Η αφηγηματική τέχνη του παιδικού εικονογραφημένου βιβλίου, επιμ: 
Τσιλιμένη Τασούλα, μεφρ: Πανάου Πέτρος, Πατάκης, 2009, σελ. 16-17 
514Nodelman Perry, «Αποκωδικοποιώντας τις εικόνες – Πώς λειτουργούν τα εικονοβιβλία», στο Κατανοώντας 
τη Λογοτεχνία για Παιδιά, Hunt Peter (επιμ.), μεφρ: Μητσοπούλου Χρ., Μεταίχμιο, 2009, σελ. 227-247 
515 Silei Fabrizio και Mauruzui A.C. Quarello, Το λεωφορείο της Ρόζας, μεφρ: Λυμπερόπουλος Δημήτρης, 
εκδόσεις Κόκκινο, 2011 
516 Fabrizio και Mauruzui A.C. Quarello, Το λεωφορεία της Ρόζας, 2011 
517 Οπ.π. 
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φυλετικής ισότητας) μεταφέρονται στον αναγνώστη μέσω της εικόνας. Για να υπάρξει, 

λοιπόν, ολοκληρωμένη ιστορία θα πρέπει το λεκτικό κείμενο να διαβαστεί σε απόλυτη 

συνεργασία με το οπτικό.  

 Άλλοτε πάλι, η εικονογράφηση έρχεται σε σύγκρουση με το νόημα του κειμένου και 

ενίοτε, το αναιρεί518. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός τέτοιου εικονοβιβλίου αποτελεί ο 

Μισέλ, το πρόβατο που δεν είχε καθόλου τύχη του Sylvain Victor519. Από τον τίτλο κιόλας, 

δημιουργούνται συγκεκριμένες προσδοκίες στον αναγνώστη για το Μισέλ. Η λεκτική 

αφήγηση, στο ίδιο πνεύμα με τον τίτλο, παρουσιάζει το Μισέλ ως ένα μοναχικό και άτυχο 

πρόβατο. Ο ίδιος ο Μισέλ πιστεύει διαρκώς ότι είναι άτυχος, ενώ την ίδια στιγμή, οι εικόνες 

αυτή του την άποψη. Ο Μισέλ, λοιπόν, αισθάνεται άτυχος που ένα συρματόπλεγμα τον 

εμποδίζει να φτάσει τα αγαπημένα του βατόμουρα, τα οποία βρίσκονται στην άκρη ενός 

βράχου. Στην αμέσως επόμενη σελίδα, όμως, απεικονίζεται η κατολίσθηση του βράχου. Το 

ίδιο άτυχος αισθάνεται ο Μισέλ, όταν την ώρα που ξεσπά καταιγίδα διαπιστώνει ότι είναι το 

μόνο πρόβατο του κοπαδιού που δεν πρόφτασε να προφυλαχτεί κάτω από το δέντρο. Στην 

εικόνα της ίδιας σελίδας, ένας κεραυνός φαίνεται να ξεσπά και να καίει το δέντρο και τα 

πρόβατα που βρίσκονται κάτω από αυτό. Οι «ατυχίες» του Μισέλ συνεχίζονται στο ίδιο 

μοτίβο, μέχρι που ο «άτυχος» Μισέλ συναντά την Μπριζίτ, μια προβατίνα που έχει μαζί της 

υπέροχα βατόμουρα. Στο συγκεκριμένο, λοιπόν, εικονοβιβλίο η ταυτόχρονη ανάγνωση 

οπτικού και λεκτικού κειμένου επιτρέπει στο πρώτο να αναιρεί πλήρως το δεύτερο και να το 

κάνει να ηχεί ειρωνικό. Οι εικόνες συνεχώς αφηγείται ότι η ατυχία και η αφηρημάδα του 

Μισέλ αποδεικνύονται σωτήριες για τη ζωή του. Η αντίθεση μεταξύ εικόνας και κειμένου 

δημιουργούν μια ευχάριστη και διασκεδαστική διάθεση στον αναγνώστη, που συνεχώς 

ανακαλύπτει ότι ο Μισέλ δεν είναι καθόλου άτυχος.  

 Κλασικές και «σοβαρές» ιστορίες ή κλασικά παραμύθια έχουν φτάσει, μέσω της 

εικονογράφησης, διασκευασμένα στα χέρια των αναγνωστών. Η Χιονάτη είναι ένα από τα 

γνωστότερα και πολυδιασκευασμένα παραμύθια των αδελφών Grimm, των οποίων η 

εικονογράφηση τονίζει διαφορετικές, κάθε φορά εκδοχές της Χιονάτης. Οι σύγχρονες επαν-

αφηγήσεις520 του κλασικού αυτού παραμυθιού στηρίζονται στην εικονογράφηση. Η 

εικονογράφηση άλλοτε συμβαδίζει με την αρχική εκδοχή των Grimm, άλλοτε καυτηριάζει 

τα κοινωνικά πρότυπα περί ομορφιάς, άλλοτε είναι υπεύθυνη για τη σύγχρονη παρουσίαση 

της Χιονάτης, άλλοτε εντοπίζονται σ’ αυτή στοιχεία των καλλιτεχνών και άλλοτε μας 

αφηγείται το παραμύθι με μια αστεία και χιουμοριστική διάθεση521.  

 Για το λόγο αυτό, ο Perry Nodelman έχει χαρακτηρίσει ειρωνικά τα εικονοβιβλία, 

καθώς «οι λέξεις μιλάνε για ότι οι εικόνες δεν δείχνουν, ενώ οι εικόνες δείχνουν αυτό που οι 

λέξεις δε λένε»522. Οι λέξεις μαρτυρούν ότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται στην 

εικόνα και οι εικόνες μαρτυρούν ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως περιγράφονται 

από τις λέξεις. Η τέχνη του λόγου και η τέχνη της εικόνας συνδυάζονται καλύτερα, όταν 

                                                 
518 Γιαννικοπούλου Α., 2008 
519 Sylvain Victor, Μισέλ, το πρόβατο που δεν είχε καθόλου τύχη, μεφρ: Καρακαϊδού Καλλιόπη, Κόκκινο, 2011 
520Γιαννικοπούλου Α., 2004 
521 Μια αναλυτική ερμηνεία των εικονογραφήσεων της Χιονάτης βρίσκουμε στο Ιακωβίδου-Αριστοδήμου 
Ντία, Ιορδανάκη Λίνα, Καλογήρου Τζίνα, «Εικονογραφώντας τη Χιονάτη των Αδελφών Grimm: Η Χιονάτη 
και οι επτά (και περισσότερες) εικονογραφικές εκδοχές της», Κείμενα, τ. 16, Φεβρουάριος 2013  
522 Nodelman Perry, Λέξεις για εικόνες β, 2009, σελ. 326 
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συγγραφείς και εικονογράφοι χρησιμοποιούν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους για να 

παρέχουν διαφορετικές πληροφορίες523.  

 Η συμφωνία ή η διαφωνία του οπτικού κειμένου με το λεκτικό κείμενο μπορεί να 

επικεντρώνεται σε διάφορα σημεία της πλοκής. Ένα παράδειγμα είναι ο τρόπος 

παρουσίασης των διαφορετικών τύπων χαρακτήρων που εντοπίζονται στην παιδική 

λογοτεχνία. Έτσι, οι αναγνώσεις μας μπορεί να μας φέρουν μπροστά σε 

επίπεδους/μονοδιάστατους χαρακτήρες, χαρακτήρες που διαθέτουν ένα και μόνο 

εμφανέστατο χαρακτηριστικό ή σφαιρικούς/πολυδιάστατους χαρακτήρες, που έχουν να 

επιδείξουν μια ευρεία γκάμα ιδιοτήτων (θετικών ή αρνητικών). Άλλες φορές μπορεί να 

βρεθούμε μπροστά σε στατικούς ή δυναμικούς χαρακτήρες, χαρακτήρες, δηλαδή, που δεν 

εξελίσσονται κατά τη διάρκεια της πλοκής, όπως δηλώνει ο πρώτος όρος και χαρακτήρες 

που αλλάζουν κατά τη διάρκεια της ιστορίας, όπως δηλώνει ο δεύτερος όρος. Τέλος, θα 

συναντήσουμε στερεοτυπικούς ή μη στερεοτυπικούς χαρακτήρες, κεντρικούς, χαρακτήρες 

που παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της πλοκής και περιφερειακούς χαρακτήρες524.  

 Στο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο το «χτίσιμο» των χαρακτήρων βασίζεται στην 

αλληλεπίδραση λέξεων και εικόνας. Οι λεπτομέρειες στην εμφάνισή τους δεν είναι τυχαίες. 

Αντίθετα, αποσκοπούν στο να ενισχύσουν την, μέσω των λέξεων, περιγραφή των 

χαρακτήρων ή να προσθέσουν καινούριες πληροφορίες, σημαντικές για την πλοκή και την 

κατανόηση της ιστορίας. Η καταγωγή του Μπεν και του παππού του δηλώνεται μέσω της 

εικόνας Στο λεωφορείο της Ρόζας.  

 Οι περισσότεροι στερεοτυπικοί χαρακτήρες (όπως ο Έλμερ, ο Γουίνι ή Πήτερ Παν) 

διατηρούν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους όσες φορές κι αν διασκευαστούν. Δεν 

είναι, όμως, και λίγες οι φορές που στερεοτυπικοί χαρακτήρες επιδέχονται διαφορετικές 

οπτικές απεικονίσεις, αποκτώντας έτσι μια πλουραλιστική και αλληλοαναιρούμενη εικόνα. 

Στις περισσότερες διασκευές της, η Κοκκινοσκουφίτσα εμφανίζεται με τον κόκκινο σκούφο 

της και την κόκκινη κάπα της. Η Κοκκινοσκουφίτσα του Chezzi Paolo525 απεικονίζεται 

ντυμένη με σύγχρονα ρούχα, φορώντας μόνο τον κόκκινο σκούφο της. Η σύγχρονη αυτή 

εικονογράφηση αυτόματα επικαιροποιεί το παραμύθι και βάζει στη θέση της 

Κοκκινοσκουφίτσα ένα οποιοδήποτε σύγχρονο παιδί. Επίσης, η εικόνα είναι εκείνη που 

συχνά μετατρέπει τους στατικούς χαρακτήρες σε δυναμικούς ή παρουσιάζει μια πληθώρα 

περιφερειακών χαρακτήρων που δεν αναφέρονται στο κείμενο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει και η περίπτωση των μεταμυθοπλαστικών χαρακτήρων, ειδικά όταν η ιδιότητά 

τους αυτή γίνεται αντιληπτή από τον αναγνώστη-θεατή μέσω της εικόνας526.  

 Οι πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του χαρακτήρα που στοχεύει να παρουσιάσει 

το οπτικό κείμενο αποδίδονται μέσω των γραμμών, του χρώματος, την ενδυμασία, το 

μέγεθος και το βλέμμα του χαρακτήρα, το υλικό της εικόνας, τη θέση, τη στάση και την 

οπτική γωνία μέσα από την οποία απεικονίζεται ο ήρωας και το στυλ του εικονογράφου527.  

                                                 
523 Οπ.π.,σελ. 326-352 
524 Γιαννικοπούλου Α., 2008, σελ. 87-120 
525 Αδελφοί Γκριμ, Η Κοκκινοσκουφίτσα, εικονογράφηση: Chezzi Paolo, μεφρ: Τοπάλι Μαρία, Νεφέλη, 2011 
526 Γιαννικοπούλου Α., 2008, σελ. 87-145  
527 Γιαννικοπούλου Α., 2008, σελ. 122-145 και Nodelman Perry, 2009, σελ. 78-129 
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 Ένας άλλος σημαντικός τομέας της αφήγησης, στον οποίο μπορεί να παίξει 

καθοριστικό ρόλο η εικόνα, είναι η εστίαση. Σε προηγούμενο κεφάλαιο528 έχουμε αναφερθεί 

αναλυτικά στην εστίαση/οπτική γωνία της αφήγησης, σύμφωνα με την τυπολογία του Gerard 

Genette. Ωστόσο, η Α. Γιαννικοπούλου διαχωρίζει τους όρους εστίαση και οπτική γωνία, ως 

προς τη χρήση τους, όταν αναφερόμαστε στο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο. Έτσι, η 

εστίαση αναφέρεται στο λεκτικό κείμενο και στο ποιος είναι αυτός που βλέπει και 

αφηγείται τα γεγονότα, ενώ όρος οπτική γωνία αναφέρεται στο οπτικό κείμενο και δηλώνει 

τη «γωνία λήψης» μιας συγκεκριμένης σκηνής. Ο διαχωρισμός αυτός είναι σημαντικός για 

να καταλάβουμε την αφηγηματική λειτουργία της εικόνας στο εικονοβιβλίο529. 

 Και στην περίπτωση της εστίασης, άλλοτε η εικονογράφηση συμβαδίζει με το 

λεκτικό κείμενο και άλλοτε έρχεται σε αντίθεση με αυτό. Συμβαίνει, για παράδειγμα, 

κάποιες φορές, το λεκτικό κείμενο να παρουσιάζει τα γεγονότα μέσω ενός παντογνώστη 

αφηγητή (μηδενική εστίαση) και το οπτικό κείμενο να παρουσιάζει το αφηγούμενο γεγονός 

μέσω ενός χαρακτήρα της ιστορίας (εσωτερική εστίαση) ή και το αντίθετο.  

 Στο Αυτό δεν είναι το καπέλο μου530 του Jon Klassen, η εστίαση της αφήγησης στο 

λεκτικό κείμενο είναι εσωτερική, ενώ η εστίαση της αφήγησης του οπτικού κειμένου είναι 

μηδενική. Στο λεκτικό κείμενο, αφηγητής είναι ο ίδιος ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, ένα 

μικρό ψάρι που έκλεψε το καπέλο ενός πολύ μεγαλύτερου ψαριού. Ο μικρός ήρωας μας 

ενημερώνει ότι το μεγάλο ψάρι κοιμόταν όταν του έκλεψε το καπέλο και θα κοιμάται για 

πολύ ακόμη. Στο σημείο αυτό, η οπτική αφήγηση καταστρατηγεί, σύμφωνα με τον 

Nodelman, το νόημα των λέξεων, αφού μας δείχνει ότι το μεγάλο ψάρι δεν κοιμάται, αλλά 

αντίθετα είναι ξύπνιο. Αμέσως μετά, το μικρό ψάρι μας ενημερώνει ότι θα πάει να κρυφτεί 

κάπου, που τα φύκια είναι μεγάλα, ψηλά και πολύ πυκνά, ένα μέρος όπου κανείς δεν μπορεί 

να το βρει. Αναφέρει, επίσης, ότι κανείς δεν το έχει δει, εκτός από «κάποιον», ο οποίος, 

όμως, είναι σίγουρο πως δε θα το πει σε κανένα. Το μικρό ψάρι χάνεται στα φύκια και η 

λεκτική αφήγηση ολοκληρώνεται με τη φράση «Κανείς δεν θα με βρει ποτέ». Η οπτική, 

όμως, αφήγηση της ιστορίας, συνεχίζεται και σαν παντογνώστης αφηγητής, αποκαλύπτει 

όσα ο πρωταγωνιστής της ιστορίας δε γνωρίζει. Καταρχήν, παρουσιάζει στον αναγνώστη 

αυτόν τον «κάποιο» που είδε τον ήρωα. Είναι ένας κάβουρας, που σε αντίθεση με όσα 

πιστεύει ο ήρωας, στέλνει το μεγάλο ψάρι προς το μέρος στο οποίο κατευθύνθηκε το μικρό, 

στα μεγάλα, δηλαδή, ψηλά και πυκνά φύκια. Έτσι, την ώρα που το μικρό ψάρι δηλώνει ότι 

«Κανείς δεν θα με βρει», το εικονοκείμενο παρουσιάζει το μεγάλο ψάρι να χάνεται στα 

πυκνά φύκια και να επιστρέφει ευχαριστημένο και με το καπέλο στο κεφάλι του.  

 Η ειρωνεία των εικονοβιβλίων, που αναφέρει ο Nodelman, είναι κάτι παραπάνω από 

εμφανής στο συγκεκριμένο βιβλίο. Κάθε δήλωση του μικρού ψαριού (το μεγάλο ψάρι 

κοιμάται, κάποιος με είδε αλλά δε θα με μαρτυρήσει, δε θα με βρει κανείς) ανατρέπεται 

μέσω της εικόνας, η οποία φανερώνει το ακριβώς αντίθετο. Η ειρωνεία του εικονοβιβλίου 

κορυφώνεται στην τελευταία φράση: «Κανείς δε θα με βρει ποτέ». Το μεγάλο ψάρι απ’ ότι 

φαίνεται βρίσκει το μικρό, όμως δεν έχουμε πληροφορίες σχετικά με το τι απέγινε τελικά το 

μικρό ψάρι. Κι αν ο αναγνώστης συνδυάσει την τελευταία εικόνα με την παροιμία «το 

μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό», τότε σίγουρα η τελευταία αυτή φράση ηχεί πικρά ειρωνική.  
                                                 
528 Βλέπε στο 2ο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας 
529 Γιαννικοπούλου Α., 2008, σελ. 168-169 
530 Klassen Jon, Αυτό δεν είναι το καπέλο μου, μεφρ: Κουραβέλος Γιώργος, εκδόσεις Κόκκινο, 2013 
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 Τόσο, λοιπόν, το λεκτικό, όσο και το οπτικό κείμενο, ακολουθώντας διαφορετική 

αφηγηματική εστίαση, αφηγούνται μια διαφορετική ιστορία. Αν οι δύο ιστορίες διαβαστούν 

ταυτόχρονα συμπληρώνοντας η μία την άλλη, προκύπτει μια τρίτη ιστορία, συνδυασμός 

εσωτερικής και μηδενικής εστίασης. Παρατηρούμε επίσης ότι η ποσότητα του λεκτικού και 

του οπτικού κειμένου είναι δυσανάλογη. Οι εικόνες καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο χώρο 

στο βιβλίο, επωμιζόμενες, έτσι, και το βάρος της αφήγησης και της μετάδοσης 

πληροφοριών531. 

 Σε πολλά εικονοβιβλία, η οπτική εστίαση παραμένει σταθερή, όπως και στο λεκτικό 

κείμενο. Ιδιαίτερα, όμως, ευνοϊκή είναι η χρήση της εικόνας στις περιπτώσεις της 

μεταβλητής εστίασης (διαφορετικά γεγονότα παρουσιάζοντα μέσα από διαφορετικά 

«πρόσωπα» της ιστορίας συμπληρώνοντας το παζλ της αφήγησης), αφού, όπως και το 

λεκτικό κείμενο, έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει τα γεγονότα της ιστορίας μέσω 

διαφορετικών αφηγητών. Τέλος, έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις στις οποίες το οπτικό 

κείμενο έρχεται σε αντίθεση με τη σταθερή εστίαση του λεκτικού κειμένου, υιοθετώντας 

μια μεταβλητή και πολυπρισματική εστίαση. Ανάλογη μπορεί να είναι η λειτουργία του 

οπτικού κειμένου και στην περίπτωση της πολλαπλής (το ίδιο γεγονός παρουσιάζεται μέσω 

της οπτικής διαφορετικών προσώπων) ή της μεταμυθοπλαστικής εστίασης532.  

 

  

4.1.2 Η «ανάγνωση» των εικόνων και το παιδί αναγνώστης και αναγνώστης 

– θεατής  
 

 Όσα αναφέραμε παραπάνω δείχνουν πως η ανάγνωση ενός σύγχρονου 

εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου είναι πια μια απαιτητική διαδικασία. Για ένα 

αποκλειστικά λεκτικό κείμενο, γνωρίζουμε ότι η ολοκληρωμένη αναγνωστική διαδικασία 

περνά από τρία στάδια. Πρώτο στάδιο είναι η αποκωδικοποίηση του γραπτού κώδικά, που 

θα επιτρέψει στον αναγνώστη να αναγνωρίσει τα γράμματα και να διαβάσει τις λέξεις. Στο 

δεύτερο στάδιο, ο αναγνώστης θα πρέπει να κατανοήσει το νόημα των λέξεων και να 

συλλάβει την πλοκή της ιστορίας. Μια επιτυχημένη αναγνωστική διαδικασία φτάνει και στο 

τρίτο στάδιο, κατά το οποίο ο αναγνώστης αλληλεπιδρά με το κείμενο, ανακαλύπτει τι 

κρύβεται πίσω από τις λέξεις και το αντιμετωπίζει με μια κριτική σκοπιά533. Θέτει, έτσι, σε 

λειτουργία το μηχανισμό της πρόσληψης και με βάση τον ορίζοντα προσδοκίας του 

απέναντι στο κείμενο και τον ορίζοντα εμπειρίας534 του, το νοηματοδοτεί και επιβεβαιώνει ή 

ματαιώνει τις προσδοκίες που είχε αποκτήσει απέναντι σ’ αυτό.  

 Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι η ανάγνωση του εικονοβιβλίου είναι μια διαδικασία 

περισσότερο πολύπλοκη και απαιτητική, καθώς στα στάδιά της προστίθεται μια ακόμα 

παράμετρος, αυτή της οπτικής τροπικότητας. Ο αναγνώστηςτου εικονοβιβλίου θα πρέπει 

ξεκινήσει με την αποκωδικοποίηση του γραπτού και του οπτικού κώδικα, αυτή τη φορά. 

Στη συνέχεια, θα πρέπει να κατανοήσει το λεκτικό και το οπτικό κείμενο, να συνδυάσει τις 

                                                 
531 Nodelman Perry, 2009, σελ. 16 
532 Γιαννικοπούλου Α., 2008, σελ.167-212 
533 Γιαννικοπούλου Α., 2008, σελ.73-75  
534 H.R. Jauss, βλέπε «Οι Θεωρίες της Πρόσληψης και της Αναγνωστικής Ανταπόκρισης» στο 2ο κεφάλαιο της 
παρούσας εργασίας.  
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πληροφορίες που του προσφέρονται, ώστε να προχωρήσει στην κατανόηση της πλοκής της 

ιστορίας. Τέλος, ο πρόσληψη της ιστορίας εξαρτάται τόσο από το λεκτικό, όσο και από το 

οπτικό κείμενο, Η τελευταία, μάλιστα, απαιτεί επιπρόσθετες ικανότητες από ένα αναγνώστη 

– θεατή535.  

 Οι παραπάνω συλλογισμοί ανατρέπουν τις υποθέσεις εκείνες που θεωρούν τις 

εικόνες ως είδος ευκολότερα κατανοήσιμο από τα παιδιά σε σύγκριση με τις λέξεις ή ως 

μέσο που βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν το νόημα των λέξεων536. Η πρώτη από αυτές τις 

υποθέσεις σχετίζεται με τα παιδιά και η δεύτερη με την εικόνα. Η υπόθεση που σχετίζεται 

με τα παιδιά ανάγεται στη θεωρία του Piaget και υποστηρίζει ότι η φαντασία των παιδιών 

είναι οπτική και άρα τους επιτρέπει να κατανοούν ευκολότερα πληροφορίες που 

προέρχονται από τις εικόνες. Η υπόθεση που σχετίζεται με την εικόνα τη θεωρεί αυτόματα 

κατανοήσιμη από τον καθένα.   

 Ο Perry Nodelman έρχεται να ενισχύσει τη διαφωνία με τις παραπάνω υποθέσεις 

προβάλλοντας τέσσερα βασικά επιχειρήματα. Καταρχήν, τα παιδιά από την βρεφική τους 

κιόλας ηλικία ανταποκρίνονται πρώτα στα λεκτικά ερεθίσματα και αργότερα στα οπτικά. 

Επιπλέον, τα παιδιά πρώτα μαθαίνουν να μιλούν και ύστερα να ζωγραφίζουν. Η κατανόηση, 

λοιπόν, μιας ιστορίας είναι περισσότερο εφικτή μέσω της αφήγησης ενός ενήλικα, παρά 

μέσω της παρατήρησης των εικόνων του βιβλίου537.  

 Με ένα δεύτερο επιχείρημα υποστηρίζει ότι οι εικόνες είναι διαποτισμένες με τις 

ιδεολογικές παραδοχές κάθε κουλτούρας538. Μια εικόνα μπορεί να έχει κάποιο νόημα για 

έναν λαό και παράλληλα να μη σημαίνει τίποτα για έναν άλλο. Σε μια εικόνα, ενδέχεται, 

ακόμα, να υπάρχουν άμεσες αναφορές σε κοινωνικά, ιστορικά και πολιτικά γεγονότα μια 

συγκεκριμένης εποχής. Η Σοφία Ζαραμπούκα διασκευάζει αριστοφανικές κωμωδίες για 

παιδιά. Στην εικονογράφηση των διασκευών της διακρίνει κανείς αναφορές σε πολιτικούς 

και καλλιτέχνες της εποχής της και στις παραστάσεις του Θεάτρου Τέχνης του Κάρολου 

Κουν539. Για να αντιληφθεί κάποιος τις αναφορές αυτές θα πρέπει είτε να είναι σε θέση να 

αναγνωρίζει τα εικονιζόμενα πρόσωπα, είτε να έχει παρακολουθήσει τις παραστάσεις του 

Θεάτρου Τέχνης. Αυτό αποδεικνύει πως δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι, ειδικά αν 

προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα να «διαβάσουν» με τον ίδιο τρόπο 

μια εικόνα. Ανάλογα, και τα παιδιά χρειάζεται να αναπτύξουν πρώτα μια αντίληψη της 

πολιτισμικής τους κουλτούρας, για να είναι σε θέση να κατανοούν και να προσλαμβάνουν 

το περιεχόμενό των εικόνων.  

   Ακόμα, τα παιδιά χρειάζεται να μάθουν το ειδικό σύστημα κωδίκων και 

συμβάσεων των εικόνων. Για να κατανοήσουν το περιεχόμενο μιας εικόνας, απαιτείται να 

διαθέτουν ένα ρεπερτόριο σχημάτων της συμβολικής αναπαράστασης των αντικειμένων της 

                                                 
535 Γιαννικοπούλου Α., 2008, σελ.73-75 
536 Nodelman Perry, “Picture book” in The pleasure of children’s literature, Mavis Reimer, University of 
Winnipeg, 2003 (1st edited 1992), p. 274- 301 και του ίδιου, «Αποκωδικοποιώντας εικόνες – Πώς λειτουργούν 
τα εικονοβιβία» στο Κατανοώντας τη λογοτεχνία για παιδιά, επιμ: Peter Hunt, μεφρ: Μητσοπούλου Χρυσούλα, 
Μεταίχμιο, 2009 
537 Οπ.π. 
538 Nodelman Perry, 2009, σελ. 31-35 
539 Καλκάνη Ελένη, «Οι διασκευές αριστοφανικών κωμωδιών για παιδιά: το παράδειγμα της Ειρήνης, από τη 
Σ. Ζαραμπούκα», Κείμενα, τ. 4, Ιούλιος 2006,  
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πραγματικότητας540. Σχηματίζεται έτσι, η έννοια του εννοούμενου θεατή των εικόνων, ενός 

θεατή που έχει αναπτύξει συγκεκριμένες δεξιότητες για την κατανόησή τους. Οι 

προϋπάρχουσες δομές που απαιτούνται για την αποκωδικοποίηση και κατανόηση μιας 

εικόας, προκαλούν στο θεατή της εικόνας μια σειρά συνειρμικών συλλογισμών και τον 

οδηγούν προχωρήσει πέρα από αυτή541.  

  Εδώ θα σημειώναμε μια ακόμα παράμετρο, εκείνη της διακειμενικότητας και της 

δια-μεσικότητας542. Σε πολλά εικονοκείμενα συναντούμε αναφορές σε άλλα λογοτεχνικά 

έργα ή άλλες μορφές τέχνης. Στη σύγχρονη πολιτισμικής μας κουλτούρα, κλασικά 

λογοτεχνικά κείμενα έχουν «μεταφερθεί» και σε άλλες μορφές τέχνης όπως η ζωγραφική, το 

θέατρο και ο κινηματογράφος και άλλα μέσα, όπως τα video games, η τηλεόραση και τα 

παιχνίδια. Η Αλίκη και η Χιονάτη έχουν εμφανιστεί στις κινηματογραφικές οθόνες, ενώ 

αρκεί μια βόλτα σε ένα κατάστημα παιχνιδιών για να διαπιστώσει κανείς πόσοι 

λογοτεχνικοί ήρωες βρίσκονται στα ράφια του.  

 Στοιχεία από το ένα μέσο συναντώνται στο άλλο, καθώς έχουν πια γκρεμιστεί τα 

φράγματα ανάμεσα στα διάφορα είδη. Γι’ αυτό, ο αναγνώστης του σύγχρονου δια-μεσικου 

εικονοβιβλίου, όταν είναι οπλισμένος και με αυτού του είδους τη γνώση μπορεί να 

κατανοήσει και να προσλάβει το νόημα του εικονοκειμένου με ένα τρόπο διαφορετικό, από 

εκείνον που δεν τη διαθέτει. Η τέχνη, ο κινηματογράφος, το θέατρο, τα παιχνίδια και οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές έμαθαν το νέο αυτό τύπο αναγνώστη να προσεγγίζει πολύπλευρα 

το αφηγηματικό υλικό543. 

 Τέλος, ο P. Nodelman υποστηρίζει ότι για να κατανοήσει και να ερμηνεύσει κάποιος 

καλύτερα μια εικόνα χρειάζεται να διαθέτει ένα αρκετά ευρύ οπτικό ρεπερτόριο γύρω από 

την τέχνη. Το οπτικό αυτό ρεπερτόριο μπορεί να περιλαμβάνει από μια απλή εικονική 

αναπαράσταση ενός αντικειμένου, έως γνώσεις σχετικά με την ιστορία της τέχνης544.  

 Για να επανέλθουμε στο θέμα της πρόσληψης του εικονοβιβλίου, η αναγνώριση των 

συμβάσεων της εικόνας, η αναγνώριση των ιδεολογικών παραδοχών της κουλτούρας ενός 

λαού και το οπτικό ρεπερτόριο γύρω από την τέχνη είναι κάποιοι από τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την κατανόηση και την πρόσληψη του εικονοκειμένου. Το κείμενο του οποίου 

οι οπτικές συμβάσεις απεικονίζουν την πραγματικότητα και το οποίο είναι διαποτισμένο με 

συγκεκριμένες ιδεολογικές παραδοχές θα έρθει σε επαφή με τον αναγνώστη. Ο αναγνώστης 

θα «κουβαλήσει» στο κείμενο τις προσωπικές του ιδεολογικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και 

ιστορικές παραδοχές, που είναι αποτέλεσμα των εμπειριών και των προηγούμενων 

αναγνώσεών του. Έτσι, οι συμβάσεις του εικονοκειμένου και οι εμπειρίες του αναγνώστη 

θα αλληλεπιδράσουν με στόχο την κατανόηση και την πρόσληψη του εικονοκειμένου από 

                                                 
540 Nodelman Perry, The pleasure of children’s literature, 2003, p. 274- 301 
541 Nodelman Perry, 2009, σελ. 31-35. Ο όρος «εννοούμενος θεατής» αποτελεί προέκταση του όρου 
«εννοούμενος αναγνώστης» του W. Iser και αναφέρεται στον αναγνώστη εκείνο που έχει τις ικανότητες να 
αποκωδικοποιεί και να συγκεκριμενοποιεί τις δομές του κειμένου που οδηγούν στην πρόσληψη του νοήματος.  
542Για τους όρους διακειμενικότητα και δια-μεσικότητα βλέπε στο 3ο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, σελ. 
115-119 
543 Γιαννικοπούλου Α., 2008, σελ.73-76 
544 Nodelman Perry, 2003. Μουσεία του εξωτερικού, στα πλαίσια προγραμμάτων που στοχεύουν στην 
εξοικείωση των παιδιών με τα έργα τέχνης, χρησιμοποιούν εικονοβιβλία για να διδάξουν στα παιδιά ιστορία 
της τέχνης. Βλέπε ένα παράδειγμα: Yohlin Elizabeth , “Pictures in Pictures: Art History and Art Museums 
in Children’s Picture Books” in Children's Literature in Education, September 2012, Vol. 43, Is. 3, p. 260-
272 
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τον αναγνώστη. Η πρόσληψη, επομένως, ενός εικονοκειμένου εξαρτάται από τους κώδικες 

και τις συμβάσεις που αναγνωρίζει κάθε αναγνώστης μέσα σ’ αυτό545. Καταλαβαίνουμε, 

λοιπόν, ότι η ανάγνωση ενός εικονοβιβλίου είναι εντελώς διαφορετική για ένα παιδί και 

έναν ενήλικα. Το παιδί, συχνά, δεν μπορεί να προσλάβει μέσω της εικόνας όλα όσα θα 

προσλάβει ένας ενήλικας.  

 Στο λεωφορείο της Ρόζας, για παράδειγμα, ο μικρός αναγνώστης δεν μπορεί να 

αντιληφθεί ποιος ήταν ο ρόλος των αντρών με τις λευκές στολές και τις λευκές κουκούλες. 

Σίγουρα δεν μπορεί να προσλάβει την άμεση αναφορά στα μέλη της Κου Κλουξ Κλαν. Κι 

εδώ είναι σημαντικός ο ρόλος του ενήλικα συν-αναγνώστη, του γονέα ή του εκπαιδευτικού, 

ο οποίος θα διαμεσολαβήσει ανάμεσα στο κείμενο και τον ανήλικο – αναγνώστη για να 

συμπληρώσει τα κενά της αφήγησης.  

 Ανάλογα, και στο παρωδιακό εικονοκείμενο, οι διακειμενικές αναφορές σε άλλα 

έργα και έργα τέχνης, δεν γίνονται πάντα αντιληπτά από τους μικρούς αναγνώστες. Φυσικά, 

αυτό δε συμβαίνει γιατί οι μικροί δεν είναι ικανοί να κατανοήσουν τα στοιχεία αυτά, αλλά 

γιατί οι πληροφορίες αυτές δεν ανήκουν ακόμη στο φάσμα της εμπειρίας τους. Οι αναφορές, 

λοιπόν, αυτές απευθύνονται κυρίως στο ενήλικο συν-αναγνώστη546. Βέβαια, η σημερινή 

κοινωνία της υπερπληροφόρησης επιτρέπει στους ανήλικους αναγνώστες να αναγνωρίζουν 

μέσα στα εικονοκείμενα παρωδιακά στοιχεία που προέρχονται, όμως, μόνο από το χώρο του 

διαδικτύου και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Παρωδιακές αναφορές που προέρχονται από 

το χώρο της τέχνης ή της κλασικής λογοτεχνίας εξακολουθούν να αποκωδικοποιούνται 

δύσκολα από τα παιδιά547. 

 Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πως το καλύτερο αναγνωστικό κοινό για ένα εικονοβιβλίου, 

είναι το διπλό κοινό (dual audience)548, ο ανήλικος και ο ενήλικος συν-αναγνώστης. 

Αναπόφευκτα, βέβαια, η πρόσληψη του κειμένου από τον ανήλικο αναγνώστη θα εξαρτηθεί 

από τον ορίζοντα προσδοκίας του απέναντι στο κείμενο, τις προσωπικές του εμπειρίες, την 

διαμεσολάβηση του ενήλικου συν-αναγνώστη και τον τρόπου με τον οποίο εκείνος 

προσέλαβε το κείμενο και το μεταφέρει στον ανήλικο αναγνώστη549. Μια τέτοια επομένως 

συνανάγνωση επιτυγχάνει ταυτόχρονα την ευχαρίστηση του μικρού και του ενήλικου 

αναγνώστη.   

 Όλες οι απαιτήσεις των εικονοκειμένων, που περιγράφηκαν παραπάνω, καθιστούν 

το σύγχρονο αναγνώστη ταυτόχρονα και θεατή του εικονοβιβλίου. Ως θεατής του βιβλίου, ο 

αναγνώστης κατανοεί κάθε εικόνα ξεχωριστά (συμβάσεις και ιδεολογική διάσταση) και την 

αναγνωρίζει ως αφηγηματικό φορέα που διηγείται μια εκδοχή της ιστορίας. Παράλληλα, ο 

αναγνώστης – θεατής αναγνωρίζει και τις οπτικές δυνατότητες του γραπτού κειμένου (π.χ. 

επιλογή γραμματοσειράς)550.  

                                                 
545 Nodelman Perry, 2009, σελ. 176-177 
546 Γιαννικοπούλου Α., Κείμενα, Νοέμβριος 2004 
547 Beckett Sandra, “Parodic Play with Paintings in Picture Books”, in Children’s Literature, Vol 29, Yale 
Univerxity Press, 2001, p. 175-195  
548 Nikolajeva Maria, Scott Carole, How Picturebooks Work, Garland Publishing New York and London, 2001, 
p. 21-24  
549 Sanders Sutliff Joe, “Chaperoning Words: Meaning-Making in Comics and Picture Books”, at Children’s 
Literature, Vo. 41, 2013, p. 57-90 
550 Γιαννικοπούλου Α., 2008, σελ.76-81 
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 Φτάνουμε, λοιπόν, σε ένα αναγνώστη - θεατή με συγκεκριμένες αναγνωστικές 

ικανότητες. Αυτός ο αναγνώστης – θεατής έχει μάθει να αποκωδικοποιεί, να κατανοεί και 

να προσλαμβάνει δύο τροπικότητες, τη λεκτική και την οπτική. Έτσι, εκτός από την 

ανάγνωση των γραμμάτων (λεκτική τροπικότητα), οφείλει να αναπτύξει και μια οπτική 

γλώσσα με την οποία θα είναι ικανός να παρατηρεί και να διαβάζει την εικονογράφηση: 

σχήματα, γραμμές, χρώματα, συνδυασμούς λέξεων – εικόνων. Οι δύο αυτές τροπικότητες 

συνδυάζονται για να προκύψει το νόημα της ιστορίας. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ούτε το 

λεκτικό κείμενο μπορεί να διαβαστεί χωρίς τις εικόνες, ούτε οι εικόνες μπορούν να 

παρατηρηθούν όπως παρατηρούμε ένα έργο τέχνης. Οι πληροφορίες που μεταφέρουν οι 

εικόνες θα πρέπει να συνδυαστούν με τις πληροφορίες του γραπτού κειμένου.  

   Προσπαθήσαμε παραπάνωνα αποδείξουμε ότι η ανάγνωση της εικόνας δεν είναι μια 

απλή αναγνωστική διαδικασία. Το ότι τα παιδιά ερμηνεύουν από μικρή ηλικία εικόνες, δε 

σημαίνει απαραίτητα ότι τις κατανοούν πλήρως. Φτάνουμε, λοιπόν, σε ένα εύλογο ερώτημα: 

Γιατί υπάρχουν τα εικονοβιβλία; Και γιατί απευθύνονται ειδικά στα παιδιά;551 

 Σαφώς και οι εικόνες είναι ένα αξιοσημείωτο κομμάτι της παιδικής λογοτεχνίας. Η 

αλήθεια είναι ότι οι εικόνες των βιβλίων βοηθούν παιδιά και ενήλικες να 

αποκωδικοποιήσουν, να κατανοήσουν καλύτερα τις λέξεις ή να συμπληρώσουν το 

περιεχόμενο και το νόημα της ιστορίας. Το πιο σημαντικό όμως είναι, η αισθητική 

ευχαρίστηση που νιώθουν τα παιδιά και οι ενήλικες, όταν κρατούν στα χέρια τους ένα 

εικονοβιβλίο ή ένα βιβλίο με εικόνες, κι αυτή είναι μια από τις πιο ευχάριστες εμπειρίες που 

προσφέρει η παιδική λογοτεχνία στα παιδιά552.  

 Τα παιδιά απολαμβάνουν την εικόνα γιατί διαθέτουν ακόμα έναν αθώο τρόπο για να 

την παρατηρούν. Οι ενήλικες απολαμβάνουν τις εικόνες, όταν συχνά αναγνωρίζουν σ’ αυτές 

στοιχεία της τέχνης553, της πολιτισμικής και κοινωνικής τους κουλτούρας, της ιστορικής 

και, γιατί όχι, της σύγχρονης πολιτικής τους πραγματικότητας. Για να απολαύσει, ακόμα, 

ένας ενήλικος τις εικόνες θα πρέπει να γνωρίζει στοιχεία της ιστορία της τέχνης, ικανότητα 

που δεν διαθέτουν τα παιδιά στην ηλικία αυτή. Η «απλή» ευχαρίστηση που βιώνουμε 

διαβάζοντας ένα εικονοβιβλίο, είτε ως ενήλικες, είτε ως παιδιά, είναι αποτέλεσμα 

πολύπλοκων συμβάσεων που συνδέονται με την εικόνα554.  

 Τα εικονοβιβλία προσφέρουν διαφορετική απόλαυση από τα βιβλία που περιέχουν 

μόνο κείμενο και επειδή περιέχουν κείμενο προσφέρουν διαφορετική απόλαυση από τα 

άλλα είδη οπτικής τέχνης555. Οι εικόνες έχουν στόχο να αναπαραστήσουν διαφορετικού 

τύπου πληροφορίες με ένα διαφορετικό τρόπο. Αυτό που διασκεδάζει περισσότερο τους 

«αναγνώστες» της εικόνας είναι ο τρόπος που ο εικονογράφος χρησιμοποιεί τις 

διαφορετικές δυνατότητες της εικόνας και του λόγου. 

 

 

 

 

                                                 
551 Nodelman Perry, 2003, p. 274-301 
552 Nodelman Perry, 2003/2009 
553 Οπ.π. 
554 Nodelman Perry, 2009 
555 Nodelman Perry, 2003 (1st edited 1992) 
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4.1.3.  Η εικονογράφηση από την πλευρά του εικονογράφου 

 
 Μέχρι τώρα προσπαθήσαμε σύντομα να προσεγγίσουμε τη λειτουργία του 

σύγχρονου εικονοβιβλίου. Στην ενότητα αυτή, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το 

εικονοβιβλίο μέσα από την οπτική του εικονογράφου. Ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει ο τρόπος 

που λειτουργεί ο εικονογράφος, όταν αναλαμβάνει να εικονογραφήσει ένα κείμενο. Η 

προσέγγιση του εικονογράφου για τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται μας αφορά άμεσα, 

καθώς οι μαθητές ανέλαβαν ρόλο αυτό, εικονογραφώντας σκηνές από τη Ματίλντα.  

 Η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο κείμενο και τον εικονογράφο είναι καθοριστική 

για τον τρόπο με τον οποίο θα εικονογραφηθεί μια ιστορία. Η σχέση αυτή εξαρτάται από το 

ποιος είναι ο δημιουργός του κειμένου. Στην περίπτωση που ο εικονογράφος είναι 

ταυτόχρονα και ο συγγραφέας του κειμένου, κείμενο και εικόνα βρίσκονται σε πλήρη 

συμφωνία. Η εικόνα συμπληρώνει και προεκτείνει τα κενά του κειμένου και αντίστροφα. Η 

συμφωνία κειμένου και εικόνας υπάρχει και στην περίπτωση που εικονογράφος και 

συγγραφέας εργάζονται ως ομάδα556.  

 Σύνηθες είναι, επίσης, να μην είναι ανέφικτη η συνεργασία μεταξύ εικονογράφου 

και συγγραφέα. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση των μεταφρασμένων κειμένων ή των 

κλασικών έργων που επανεκδίδονται με διαφορετική εικονογράφηση557. Εδώ, ο 

εικονογράφος δημιουργεί ελεύθερος, με μόνο περιορισμό τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος 

κατανοεί και προσλαμβάνει το έργο. Έτσι, το νέο αυτό εικονοκείμενο, προβάλλει δύο 

διαφορετικές οπτικές γωνίες, εκείνη του συγγραφέα και εκείνη του εικονογράφου. Η 

αποκωδικοποίηση ενός τέτοιου κειμένου είναι μια πιο περίπλοκη διαδικασία, καθώς 

δημιουργείται μια αντίφαση ανάμεσα στα μηνύματα που μεταφέρει το κείμενο και τα 

μηνύματα που μεταφέρει η εικόνα. Η αντίφαση αυτή είτε θα συμπληρώσει και θα 

προεκτείνει το κείμενο, είτε θα προκαλέσει ένα αίσθημα ασάφειας και σύγχυσης στον 

αναγνώστη558. 

 Εκτός από το συγγραφέα και τον εικονογράφο, κατά τον εικονογράφο Σβετλίν 

Βασίλεβ, στη δημιουργία ενός εικονογραφημένου βιβλίου συμμετέχουν άλλοι δύο 

παράγοντες, ο εκδότης και ο πραγματικός κόσμος. Ο συγγραφέας δημιουργεί μέσω του 

κειμένου του το δικό του φανταστικό κόσμο. Ο εκδότης είναι συνήθως αυτός που θα 

μεσολαβήσει ανάμεσα στον συγγραφέα και τον εικονογράφο για την εικονογράφηση του 

βιβλίου. Ο εκδότης είναι, βέβαια, και αυτός που αρκετές φορές προβάλλει απαιτήσεις, 

περιορισμούς και κανόνες σε σχέση με την εικονογράφηση του κειμένου559.   

  Ο εικονογράφος είναι ένας καλλιτέχνης που «κουβαλάει» τα δικά του 

χαρακτηριστικά. «Κουβαλάει» τις δικές του προσωπικές εμπειρίες και τις συγκυρίες εκείνες 

που έχουν επηρεάσει είτε την καλλιτεχνική, είτε την προσωπική του ζωή. Είναι ένας 

καλλιτέχνης που έχει λάβει μια συγκεκριμένη μόρφωση και διαθέτει ένα συγκριμένο 

καλλιτεχνικό στυλ. Συχνά επίσης, ο εικονογράφος διεξάγει ερευνά σχετικά με την ιστορική 

                                                 
556 Nikolajeva Maria, Scott Carole, How Picturebooks Work, Garland Publishing New York and London, 2001, 
p. 29-60 
557 Οπ.π. 
558 Οπ.π.  
559 Σβετλίν Βασίλεβ, «Λέξεις και εικόνες» στο Αφηγήσεις που δεν τελειώνουν ποτέ…, επιμ: Δαμιανού Δ., 
Οικονομίδου Σ., Παπαδόπουλος, 2011, σελ. 193-200 
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περίοδο στην οποία διαδραματίζεται ενίοτε η ιστορία του κειμένου. Το στυλ560 και η 

ατμόσφαιρα της εποχή μεταφέρονται στην ιστορία μέσω της εικονογράφησης. Όλα αυτά, σε 

συνδυασμό με το ίδιο το κείμενο και τον τρόπο που το προσλαμβάνει ο εικονογράφος, τις 

απαιτήσεις του συγγραφέα, αν αυτός ζει και τις απαιτήσεις του εκδότη είναι τα στοιχεία που 

καθορίζουν τον τρόπο εικονογράφησης561.  

 Από κει και πέρα, δύο ακόμα βασικά ερωτήματα διαμορφώνουν την εικονογράφηση 

ενός κειμένου. Το ένα σχετίζεται με το αναγνωστικό κοινό και το «σε ποιον απευθύνεται το 

βιβλίο». Το άλλο σχετίζεται με το «τι θέλω να του μεταφέρω», τα μηνύματα, δηλαδή,  που ο 

εικονογράφος επιλέγει να μεταφέρει στο αναγνωστικό του κοινό, μέσω της τέχνης του562. 

Καθοριστικό ρόλο στην απάντηση και των δυο παραπάνω ερωτημάτων παίζει η πρόσληψη. 

Για το πρώτο ερώτημα, η απάντηση βρίσκεται στο φύλο και την προσληπτική ικανότητα της 

ηλικιακής ομάδας στην οποία απευθύνεται το βιβλίο. Διαφορετικά μηνύματα θα επιλέξει να 

μεταδώσει ο εικονογράφος σε παιδιά ηλικίας 9-12 ετών και διαφορετικά μηνύματα θα 

επιλέξει να μεταδώσει σε παιδιά μικρότερης ηλικίας.    

 Το δεύτερο ερώτημα θα απαντηθεί από τον εικονογράφο, όταν αυτός διαβάσει, 

κατανοήσει και σχηματίσει τη δική του προσωπική γνώμη και κριτική στάση απέναντι στο 

κείμενο. Η στάση του εικονογράφου απέναντι στο κείμενο, η πρόσληψη του κειμένου, 

δηλαδή, βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την προσωπικότητα και το καλλιτεχνικό του 

στυλ εικονογράφου, όπως αναφέραμε παραπάνω. Ένα κείμενο μεταφέρει σε κάθε 

αναγνώστη διαφορετικά μηνύματα και πληροφορίες. Έτσι, κι ο εικονογράφος, ως 

αναγνώστης, θα κατανοήσει και θα προσλάβει το κείμενο με το δικό του διαφορετικό 

τρόπο. Η άποψη που θα σχηματίσει πάνω στο κείμενο είναι αυτή που θα καθορίσει και το 

ποια μηνύματα θα στείλει ο ίδιος στον αναγνώστη του εικονογραφημένου πια κειμένου563 

 

 

 

Β.  Η πράξη 

 
4.2.1. Περιγραφή της διδακτικής δραστηριότητας 
 

 Με την παραπάνω θεωρητική προσέγγιση προσπαθήσαμε να φωτίσουμε σύντομα τη 

στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην παιδική λογοτεχνία και την εικονογράφηση. Θα 

ήταν αναμενόμενο, λοιπόν, μια δραστηριότητα εικονογράφησης να μη λείπει από ένα 

πρόγραμμα σχολικής συνανάγνωσης. Βέβαια, η εικόνα δεν θα μας απασχολήσει με τη 

μορφή που περιγράψαμε παραπάνω, τη λειτουργία της, δηλαδή, μέσα στο εικονοβιβλίο. 

Αντίθετα, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται τα 

παιδιά, όταν τα ίδια λειτουργούν ως εικονογράφοι, όταν κατασκευάζουν, δηλαδή, τις δικές 

τους εικόνες έχοντας ως αφετηρία ένα λογοτεχνικό κείμενο.  

                                                 
560 Σβετλίν Βασίλεβ, 2011 και Χαμπής Τσαγγάρης, «Εικονογράφηση – Η δική μου προσέγγιση» στο 
Αφηγήσεις που δεν τελειώνουν ποτέ…, επιμ: Δαμιανού Δ., Οικονομίδου Σ., Παπαδόπουλος, 2011, σελ. 201-207 
561 Οπ.π.  
562 Οπ.π. 
563 Οπ.π.  
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 Η πιο συνηθισμένη εργασία που ζητά ένας εκπαιδευτικός από τους μαθητές του, 

μετά την ανάγνωση ενός λογοτεχνικού κειμένου είναι να ζωγραφίσουν κάτι που του άρεσε 

από την ιστορία που μόλις άκουσαν. Μια τέτοια εργασία φαίνεται απλή, μπορεί να ανατεθεί 

στα παιδιά εύκολα και γρήγορα, αφού δεν απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία από τον 

εκπαιδευτικό. Αξιοποιώντας τα, όμως, σωστά τα σχέδια μπορούν να μας αποκαλύψουν 

πολλά γι’ αυτά που τα παιδιά κρύβουν στη ψυχή και το μυαλό τους. Στην προκειμένη 

περίπτωση μας ενδιαφέρει να εξετάσουμε την ανταπόκριση των παιδιών στο λογοτεχνικό 

κείμενο και το πώς αυτή εκφράζεται μέσα από μια εικαστική δημιουργία.  

 Στόχος μας, λοιπόν, είναι για ακόμα μια φορά είναι η πρόσληψη του λογοτεχνικού 

έργου από τους μαθητές μας. Η εικονογράφηση ενός κειμένου, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, 

είναι συνδυασμός της πρόσληψης του κειμένου από τον εικονογράφο και τα προσωπικά του 

βιώματα (σπουδές, καλλιτεχνικό και προσωπικό στυλ, προσωπικές εμπειρίες). Με 

αντίστοιχο τρόπο λειτουργούν και οι μαθητές. Η δραστηριότητα εικονογράφησης που 

περιγράφουμε υλοποιήθηκε αυτή όταν η ανάγνωση της Ματίλντα564 έφτανε πια στο τέλος 

της. Οι μαθητές γνώριζαν το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας και είχαν διαμορφώσει μια 

ολοκληρωμένη άποψη για τα πρόσωπα και τα γεγονότα της ιστορίας. Έτσι, αν αφήναμε τα 

παιδιά να μιλήσουν για τις ζωγραφιές τους ή αν μελετούσαμε προσεκτικά τους ήρωες, τις 

ενέργειες των ηρώων και τα χρώματα, θα καταλαβαίναμε αρκετά πράγματα για τον τρόπο 

με τον οποίο ο μαθητής ανταποκρίθηκε στο κείμενο. Θα καταλαβαίναμε αν οι προσδοκίες 

του απέναντι σ’ αυτό επαληθεύτηκαν ή διαψεύστηκαν και ποια στάση υιοθέτησε τελικά ο 

κάθε μαθητής. Παράλληλα όμως, οι ζωγραφιές που θα δημιουργήσει το παιδί, με αφορμή το 

λογοτεχνικό κείμενο, θα μας δώσουν πληροφορίες για το χαρακτήρα του, την ψυχοσύνθεσή 

του και τη συναισθηματική του κατάσταση την παρούσα στιγμή.  

 Η δραστηριότητα που αναθέσαμε στα παιδιά αφορούσε στο σχεδιασμό του 

περιβάλλοντα χώρου μιας εικόνας από αυτές που ήδη υπήρχαν στην εικονογράφηση της 

Ματίλντα. Οι ενέργειες των ηρώων είναι συνήθως αυτές που προωθούν την πλοκή της 

ιστορίας και σ’ αυτούς δίνει ιδιαίτερη έμφαση η εικονογράφηση. Όμως, και ο 

περιβάλλοντας χώρος, το σκηνικό, θεωρείται εξίσου σημαντικός. Σε πρώτο επίπεδο, ο 

περιβάλλοντας χώρος δηλώνει το χώρο και το χρόνο της ιστορίας. Σε δεύτερο επίπεδο, 

προχωρά πέρα από το χωροχρονικό πλαίσιο. Το σκηνικό μπορεί να καθορίσει το είδος του 

κειμένου (π.χ. παραμύθι ή επιστημονική φαντασία), να μεταφέρει το κλίμα της ιστορίας 

στον αναγνώστη προκαλώντας του τα ανάλογα συναισθήματα, να προωθήσει την πλοκή 

διαμέσου αντιθέσεων ή δραματικών αλλαγών και να σχολιάσει τους χαρακτήρες της 

ιστορίας565.  

 Οι μαθητές είχαν στη διάθεσή τους άφθονες εικόνες φωτοτυπημένες από το βιβλίο 

και χαρτόνια διαφόρων τύπων και χρωμάτων, κομμένα σε λωρίδες. Αρχικά, έπρεπε να 

επιλέξουν μια ή περισσότερες από τις φωτοτυπημένες εικόνες και να την κολλήσουν πάνω 

σε μια λευκή κόλλα Α4. Στη συνέχεια, έπρεπε να δημιουργήσουν τον περιβάλλοντα χώρο 

                                                 
564 Η Ματίλντα ανήκει στην κατηγορία των βιβλίων με εικόνες (illustrated book), με εικονογράφηση του 
Quentin Blake, στενού συνεργάτη του Roald Dahl. Οι εικόνες έρχονται απλά να οπτικοποιήσουν ορισμένα 
γεγονότα της ιστορίας και έχουν κυρίως διακοσμητικό και αισθητικό χαρακτήρα. 
565 Nikolajeva Maria, Scott Carole, “Setting”, How Picturebooks Work, Garland Publishing New York and 
London, 2001, p. 61-80 
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της εικόνας με την τεχνική του κολάζ, χρησιμοποιώντας τα χρωματιστά χαρτόνια, κόβοντάς 

τα σε τετράγωνα κομμάτια. 

  Τα φωτοτυπημένα σκίτσα απλώθηκαν πάνω σε ένα θρανίο. Η ποικιλία των εικόνων 

έπρεπε να είναι αρκετά μεγάλη, ώστε κάθε μαθητής να έχει τη δυνατότητα να βρει την 

εικόνα που τον εκφράζει περισσότερο. Φωτοτυπήθηκαν, λοιπόν, όλοι οι ήρωες της ιστορίας, 

πρωταγωνιστές και μη, σε διάφορες φάσεις τους. Σε ένα άλλο θρανίο απλώσαμε τις λωρίδες 

των χαρτονιών. Τα παιδιά μπορούσαν να βρουν τρεις τύπους χαρτονιών: κάνσον, οντουλέ 

και ρυζόχαρτο, σε διάφορα χρώματα: μονόχρωμα, πολύχρωμα και χαρτόνια με διάφορα 

σχέδια τυπωμένα πάνω τους. Η χρωματική παλέτα έρεπε να είναι αρκετά πλούσια, ώστε από 

τη μία να τραβά το ενδιαφέρον των παιδιών και από την άλλη, να καλύπτει χρωματικά όλες 

τις σκέψεις και όλα τα συναισθήματα. 

 Η έμφαση που δόθηκε στην ποικιλία των φωτοτυπημένων εικόνων και των 

χαρτονιών ήταν ιδιαίτερη. Με κανέναν τρόπο δεν έπρεπε να περιοριστεί η εικαστική 

έκφραση των μαθητών εξαιτίας των υλικών. Στόχος ήταν να εξασφαλιστεί τέτοια ποικιλία 

εικόνων, χρωμάτων και σχεδίων, ώστε κάθε μαθητής να μπορέσει να βρει αυτό που τον 

αντιπροσωπεύει για να δημιουργήσει τη δική του εικόνα και να εκφράσει τις σκέψεις και τα 

συναισθήματά του.  

  

 

4.2.2.  Οι διδακτικοί στόχοι.  
  

 Η ελεύθερη πρόσληψη και η αλληλεπίδραση των μαθητών με τα λογοτεχνικά 

κείμενα είναι και σ’ αυτή τη δραστηριότητα ο πρώτος στόχος. Αυτό σίγουρα δεν θα 

μπορούσε να επιτευχθεί μέσα από ένα αυστηρό μάθημα λογοτεχνίας, που θα επέβαλε στους 

μαθητές να υιοθετήσουν συγκεκριμένες στάσεις και απόψεις απέναντι στα λογοτεχνικά 

κείμενα. Έχουμε ήδη αναφέρει αρκετές φορές στην παρούσα εργασία πως η μετατόπιση του 

ενδιαφέροντος της διδακτική της λογοτεχνίας στις θεωρίες της πρόσληψης και της 

αναγνωστικής ανταπόκρισης είναι ένα τρόπος να καλλιεργήσουμε στα παιδιά τη 

φιλαναγνωσία. Θεωρούμε, λοιπόν, πως η εργασία που μόλις περιγράψαμε επιτρέπει στους 

μαθητές να εκφράσουν τις σκέψεις τους, ως αποτέλεσμα «συνδιαλλαγής» τους με το 

κείμενο, μέσω της εικαστικής έκφρασης.   

 Το σχέδιο, η ζωγραφική και γενικότερα η εικαστική δημιουργία είναι ένας τρόπος 

έκφρασης των συναισθημάτων και του συγκινησιακού κόσμου των παιδιών. Μέσα από τα 

σχέδιά τους, τα παιδιά επικοινωνούν με τους ενήλικες και μοιράζονται μαζί τους τις 

βαθύτερες σκέψεις τους, τα συναισθήματά, τα προβλήματα, τις ανάγκες τους566. Το 

λογοτεχνικό κείμενο θα γίνει, λοιπόν, η αφορμή για να εκφράσουν οι μαθητές, μέσω της 

εικόνας, τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τον κόσμο που κρύβουν μέσα τους. Πολλές φορές 

μέσα στα λογοτεχνικά κείμενα αναγνωρίζουμε κομμάτια του εαυτού μας και μοιραζόμαστε 

τους προβληματισμούς μας με τους ήρωες των βιβλίων μας. Η δημιουργία των εικόνων, 

λοιπόν, στοχεύει, σε ένα δεύτερο επίπεδο, να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να 

                                                 
566 Κρότι Εύη, Μάνι Αλμπέρτο, Πώς να ερμηνεύουμε τα παιδικά σχέδια – Η κρυφή γλώσσα των παιδιών, μεφρ: 
Γεωργιάδου Ελένη, Καστανιώτη, 2003 
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«μιλήσουν» για τον εαυτό τους και για όσα δεν μπορούν να εκφράσουν γραπτά ή 

προφορικά. 

 Ένα τρίτος στόχος, που δεν επιτυγχάνεται μόνο μέσω μιας και μόνο δραστηριότητας, 

είναι η επαφή με την τέχνη και η καλλιέργεια της φιλοκαλίας. Η τέχνη μας προσφέρει 

πνευματική ελευθερία σκέψης και έκφρασης, καλλιεργεί την κριτική σκέψη, «αντιδρά» στο 

συντηρητισμό, μα πάνω απ’ όλα, μας διασκεδάζει και μας προσφέρει προσωπική 

ευχαρίστηση. Η φιλοκαλία, η αγάπη για το ωραίο, σύμφωνα με το φιλόσοφο Bourdieu567, 

εξαρτάται από τις κοινωνικές αναπαραστάσεις και το πολιτισμικό κεφάλαιο του καθενός. 

Το σχολείο, σαν θεσμός που παίζει καθοριστικό ρόλο στην διάπλαση και την εκπαίδευση 

των παιδιών οφείλει να συμβάλει στην καλλιέργεια της φιλοκαλίας, καλύπτοντας σε 

ορισμένες περιπτώσεις τα κενά του οικογενειακού περιβάλλοντος. Επομένως, γίνονται 

νομίζω σαφείς οι λόγοι που επιδιώκουμε την επαφή των παιδιών με την τέχνη και ειδικά, 

μέσω της λογοτεχνίας.   

 Ένα ακόμα στόχο που επιδιώκουμε να πετύχουμε μέσω της δραστηριότητας αυτής 

είναι η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της φαντασίας των μαθητών, ικανότητες 

καλλιεργούνται αποκλειστικά μέσα από τις τέχνες. Τέλος, θέλουμε να μάθουμε στους 

μαθητές μας να αξιολογούν και να αναγνωρίζουν τα εικαστικά έργα άλλων μαθητών. 

Χαρακτηριστικά, το πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα των Εικαστικών στο Δημοτικό 

σχολείο αναφέρει, κάπως υπερβολικά, ότι οι μαθητές θα πρέπει να «εκφράζουν 

ενθουσιασμό για τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες σε ατομικό ή σε ομαδικό επίπεδο»568. 

 

 

4.2.3. Τα αποτελέσματα – Μελετώντας τις εργασίες των παιδιών 
 

 Ήταν αναμενόμενο η εργασία αυτή να τραβήξει το ενδιαφέρον των μαθητών 

περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Αυτή τη φορά, με αφορμή το αγαπημένου τους βιβλίο, 

καλούνταν να παίξουν με τις εικόνες, να κόψουν, να κολλήσουν, να δημιουργήσουν. 

Τέτοιου είδους δραστηριότητες, γεμάτες χρώματα και παιχνίδι, διασκεδάζουν τα παιδιά 

περισσότερο από την παραγωγή γραπτού λόγου ή τα μαθηματικά. Ενθουσιάστηκαν, ακόμα, 

με όλα αυτά τα χρωματιστά χαρτιά που είχαν στη διάθεσή τους να χρησιμοποιήσουν, όπως 

ήθελαν και όσο ήθελαν, χωρίς περιορισμούς.  

Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθεί εδώ ότι είχε υπολογιστεί η 

συγκεκριμένη δραστηριότητα να διαρκέσει μια διδακτική ώρα. Ωστόσο, οι μαθητές δεν 

κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους μέσα στο χρόνο αυτό και ζήτησαν να 

παραμείνουν στην τάξη το διάλλειμα προκειμένου να τις ολοκληρώσουν. Φυσικά, ήταν 

αδύνατον να τους το αρνηθώ. Έτσι, όσα παιδιά το επιθυμούσαν ήταν ελεύθερα να 

ολοκληρώσουν την εργασία τους κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Με έκπληξη 

                                                 
567 Bourdieu Pierre, Η διάκριση – Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης, μεφρ: Καψαμπέλη Κ., 
Πρόλογος: Παναγιωτόπουλος Ν., Πατάκης 2002 (1η έκδ. στα ελληνικά 1999) 
568 ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3, «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα 
Σπουδών,Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450: «Εκπόνηση  Προγραμμάτων  Σπουδών  Πρωτοβάθμιας  και  
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων», 
Επιστημονικό Πεδίο:  Τέχνες  Πολιτισμός, Διδακτικό Μαθησιακό Αντικείμενο: Εικαστική αγωγή  
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διαπίστωσα πως μόνο ένας μαθητής επέλεξε να βγει για διάλλειμα, κι αυτός επέστρεψε 

έπειτα από λίγα λεπτά, αφού κανένας από τους συμμαθητές του δε βρισκόταν στην αυλή για 

παιχνίδι. Τελικά, οι μαθητές χρειάστηκαν και δεύτερη διδακτική ώρα να ολοκληρώσουν τις 

εργασίες τους. Έτσι, το ωρολόγιο πρόγραμμα παρακάμφθηκε, αφού δεν μπορούσα να 

παραβλέψω τον ενθουσιασμό που έδειξαν τα παιδιά για την ολοκλήρωση αυτής της 

δραστηριότητας.    

Μια πρώτη παρατήρηση των εικόνων που συνέθεσαν οι μαθητές με έκανε να δω 

απλά χαρούμενες και όμορφες παιδικές δημιουργίες. Μια δεύτερη και πιο προσεκτική 

παρατήρηση, η συζήτηση με τους ίδιους τους μαθητές πάνω στις εργασίες τους και η 

βοήθεια της εξαιρετικής συναδέλφου εικαστικού Δέσποινας Κατζαγιαννάκη569, οδήγησαν 

στο συμπέρασμα ότι τα σχέδια των μαθητών «έλεγαν» πολλά περισσότερα από αυτά που 

παρατηρεί κανείς με μια πρώτη ματιά.  

 Παρακάτω θα παρουσιάσουμε και θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε κάποιες 

από τις εργασίες των μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη τους ήρωες που επέλεξαν ως 

πρωταγωνιστές των εικόνων τους, το χώρο που δημιούργησαν, τα χρώματα που 

χρησιμοποίησαν, τα προσωπικά τους βιώματα και τα χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας 

και του χαρακτήρα τους570.  

 

Εργασία 1  

 

                                                 
569 Ευχαριστώ πολύ την εξαιρετική συνάδελφο και φίλη Δέσποινα Κατζαγιαννάκη, που με βοήθησε να 
«διαβάσω» τις εργασίες των μαθητών μου και να τις δω με τα μάτια του ειδικού.  
570 Στο παράρτημα IV παρουσιάζονται μερικές ακόμα εργασίες των μαθητών.  
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Ο Γ είναι ένα παιδί χαρούμενο που φαίνεται να ζει σε ένα ισορροπημένο 

οικογενειακό περιβάλλον, από το οποίο αντλεί αγάπη και φροντίδα. Είναι ευαίσθητος, 

συναισθηματικός και ζωηρός όσο κάθε αγόρι της ηλικίας του. Είναι αρκετά καλός μαθητής, 

πρόθυμος να φέρει σε πέρας τις εργασίες του ή να προσφέρει τη βοήθειά του σ’ όποιον τη 

χρειάζεται μέσα στην τάξη.  

 Ο Γ επέλεξε να εικονογραφήσει το επεισόδιο εκείνο στο οποίο ο Μπους 

Μπογκτρότερ, ένα «τετράπαχο και ολοστρόγγυλο αγόρι»571, προς μεγάλη έκπληξη της 

μοχθηρής Τράντσμπουλ, μόλις έχει καταφέρει να φάει το γιγάντιο κέικ που του επέβαλε. 

Στην εικόνα, η εξαγριωμένη, για την επιτυχία του Μπους, Τράντσμπουλ, ετοιμάζεται να 

σπάσει στο κεφάλι του την πορσελάνινη πιατέλα του κέικ.  

 Η ατμόσφαιρα του κειμένου, σε συνδυασμό με την εικόνα δεν είναι καθόλου 

ευχάριστη. Το αντίθετο, μάλιστα. Ο καημένος ο Μπους βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Έχει 

φάει ένα γιγάντιο κέικ, το στομάχι του είναι βαρύ, ενώ μια πορσελάνινη πιατέλα είναι 

έτοιμη να προσγειωθεί στο κεφάλι του. Το ίδιο γεγονός και η ίδια εικόνα παρουσιάζονται 

μέσα από μια εντελώς διαφορετική οπτική γωνία από το Γ. Ο Γ επέλεξε να τονίσει τη χαρά 

και τον ενθουσιασμό των συμμαθητών του Μπους, και προφανώς το δικό του ενθουσιασμό, 

που το αγόρι κατάφερε να φέρει σε πέρας τη δύσκολη δοκιμασία και να γελοιοποιήσει με τη 

νίκη του την Τράντσμπουλ. Οι ήρωες έχουν τοποθετηθεί πάνω στη σκηνή της αίθουσας 

εκδηλώσεων του σχολείου (το σχολείο της Ματίλντα, αλλά και πολλά σχολεία διαθέτουν 

μια τέτοια σκηνή), ενώ χρωματιστά μπαλόνια πετάγονται στον αέρα για να γιορτάσουν τα 

παιδιά τη νίκη του Μπους.  

 Η ασπρόμαυρη εικόνα του βιβλίου αποπνέει μια διαφορετική ατμόσφαιρα μέσα στο 

σκηνικό που δημιούργησε ο Γ. Η πληροφορία που μεταδίδει η εικόνα είναι η ίδια, τα 

συναισθήματα, όμως, που δημιουργούν οι δύο διαφορετικές εκφάνσεις της είναι 

διαφορετικά572. Στη πρώτη περίπτωση, αισθανόμαστε συμπόνια απέναντι στο Μπους,  ενώ 

στη δεύτερη χαιρόμαστε που τα κατάφερε. Τα έντονα χρώματα και τα μπαλόνια τονίζουν τη 

νίκη του παιδιού απέναντι στον άδικο και κακό ενήλικα, που προσπαθεί να το τιμωρήσει με 

τρόπο υπερβολικό. Ο Γ τονίζει στην αισιόδοξη πλευρά της ιστορίας. Δε στέκεται στο φόβο 

ή τη δυσφορία που πιθανόν νιώθει ο ήρωας εκείνη τη στιγμή. Τονίζει τη χαρά και την 

ικανοποίηση που νιώθουν οι μέχρι πρότινος τρομοκρατημένοι συμμαθητές του Μπους. 

Μέσω της εικόνας που δημιούργησε, ο Γ αποδίδει, τελικά, δικαιοσύνη. Η Τράνσμπλουλ 

γελοιοποιείται μέσα από τις ίδιες της τις πράξεις κι ο Γ εκφράζει τη ευχαρίστησή του γι’ 

αυτό.  

 Η διαφορετική προσέγγιση του Γ τονίζει, ακόμα, την αξία του σκηνικού. Η ίδια 

εικόνα «διαβάζεται» διαφορετικά, σε ένα διαφορετικό περιβάλλοντα χώρο573. Η εικόνα του 

βιβλίου μεταφέρει ένα κλίμα έντασης, αγωνίας και δυσφορίας. Η εικόνα του Γ μεταφέρει 

στο θεατή συναισθήματα χαράς και πανηγυρισμού. Για να αναγνωρίσει ο θεατής - 

αναγνώστης την αντίθεση των δύο εικόνων, θα πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει το 

λογοτεχνικό κείμενο από το οποίο προέρχονται.  

                                                 
571 Νταλ Ρόαλντ, Ματίλντα, 1990, σελ. 133 
572 Nodelman Perry, 2009, σελ. 79-80 
573 Nikolajeva Maria, Scott Carole, 2001, p. 61-80 
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 Η αισιόδοξη αυτή αντίδραση και η γελοιοποίηση της Τράντσμπουλ μαρτυρά ένα 

παιδί ήρεμο και χαρούμενο. Ο Γ παραθέτει την αισιόδοξη εκδοχή της ιστορίας, σε αντίθεση 

με την εκδοχή της συμμαθήτριάς του, που θα παρουσιαστεί αμέσως παρακάτω. 

 

Εργασία 2 

 

Δημιουργός της παραπάνω εικόνας είναι η Ε. Η Ε είναι ένα παιδί πανέξυπνο, 

δυναμικό με ένα έντονο χαρακτήρα και πολλές συναισθηματικές μεταπτώσεις. Είναι 

υπερβολική τόσο στις εκφράσεις της χαράς, όσο και του θυμού. Συνήθως είναι εριστική με 

τους ανθρώπους που δε γνωρίζει καλά, δε συμπαθεί ή δεν εμπιστεύεται. Το ξεκίνημα της 

σχέσης μας ήταν αρκετά δύσκολο, αφού συχνά αντιδρούσε ή ειρωνευόταν τις παρακινήσεις, 

τις συμβουλές ή τις παρατηρήσεις μου. Παρόλα αυτά, είναι ένα καλό παιδί, που αρκεί να 

εμπιστευτεί κάποιον για να ξεκινήσει μια καλή συνεργασία μαζί του. Θυμώνει εύκολα, αλλά 

το ίδιο εύκολα ηρεμεί, όταν κάποιος της δείξει πως την καταλαβαίνει και ενδιαφέρεται 

πραγματικά να τη βοηθήσει να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.    

 Η Ε επέλεξε την Τραντσμπουλ, μια έντονη προσωπικότητα, ως ήρωα της δικής της 

εικονογράφησης. «Ζωγράφισα την κακιά Τράτσμπουλ, που την έκλεισαν σε αυτό το 

δωμάτιο. Δίπλα της καίνε αυτές οι φωτιές για να την τιμωρήσουν», είναι τα λόγια με τα 

οποία η ίδια περιγράφει την εικόνα που δημιούργησε.  

 Τα μηνύματα που θέλει να στείλει είναι σαφή. Δε συμπαθεί καθόλου αυτή την 

ηρωίδα και επιλέγει το δικό της τρόπο να την τιμωρήσει. Την κλείνει σε ένα δωμάτιο – θα 

μπορούσαμε ίσως να το μεταφράσουμε και ως φυλακή – και δίπλα καίνε φωτιές. Η φωτιά 

είναι για την Ε μέσο εκφοβισμού και τιμωρίας για την κακιά της ιστορίας.  

 Τα χρώματα που χρησιμοποιεί είναι έντονα και ζωντανά. Τα χρώματα είναι 

υπεύθυνα για την ατμόσφαιρα, τα συναισθήματα που εκπέμπει μια εικόνα. Τα έντονα 
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χρώματα δηλώνουν έντονα συναισθήματα, θετικά ή αρνητικά και τη διάθεση του παιδιού να 

αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα τη ζωή574. Τα χρώματα, λοιπόν, που χρησιμοποιεί η Ε 

φανερώνουν την έντονη επιθυμία της να τιμωρήσει την Τράντσμπουλ και την προσωπική 

της απόφαση να προχωρήσει, μέσω του έργου της, στην τιμωρία αυτή. 

 Η Ε εκφράζει τη θέση της απέναντι στο κείμενο διαλέγοντας ένα σκληρό τρόπο για 

να τιμωρήσει την Τράντσμπουλ. Επιλέγει μια σκληρή τιμωρία, όπως σκληρές ήταν και οι 

τιμωρίες που επέβαλε η Τραντσμπουλ στους μαθητές της. Η επιθυμία της γι’ αυτήν την 

τιμωρία φαίνεται να είναι έντονη. Ο προηγούμενος μαθητής την απαξιώνει γελοιοποιώντας 

την μέσα από τις ίδιες της τις πράξεις. Η Ε επιλέγει την επίθεση. Στην εργασία της 

αντανακλάται ο έντονος, ιδιόρρυθμος και παρορμητικός χαρακτήρας της. Τα δυο παιδιά 

μοιράζονται τις ίδιες απόψεις, δεν τις εκφράζουν όμως με το ίδιο τρόπο. Προβάλουν μέσω 

των εικόνων τους διαφορετικά συναισθήματα: η χαρά της νίκης – η ικανοποίηση για την 

τιμωρία που επιβλήθηκε. Η αντίδραση της Ε δε με εκπλήσσει. Το ίδιο σκληρές και 

απόλυτες είναι οι αντιδράσεις της, όταν τσακώνεται με τις φίλες ή με τους γονείς της.   

 

 

Εργασίες 3  

 

Η εικόνα ετούτη μαρτυρά 

κατευθείαν πως είναι φτιαγμένη 

από κοριτσίστικο χέρι. Η Ε είναι 

ένα κορίτσι συναισθηματικό, 

τρυφερό, χαρούμενο, ευαίσθητο, 

αισιόδοξο, κι όλα αυτά είναι 

αποτέλεσμα του ασφαλούς 

οικογενειακού περιβάλλοντος στο 

οποίο ζει. Της αρέσει να 

ονειρεύεται και στα όνειρά της 

όλα είναι ιδανικά φτιαγμένα. 

Είναι, ακόμα, από τα κορίτσια 

εκείνα, που επιθυμούν τα πάντα 

γύρω τους να βρίσκονται σε τάξη. 

 Νομίζω πως ο χαρακτήρας 

της αποτυπώνεται στο έργο της. 

Παρατηρούμε μια τυπική 

κοριτσίστική εικόνα, στην οποία 

κυριαρχούν τα παστέλ χρώματα, 

ενώ πεταλούδες, πουλάκια και 

λουλούδια κάνουν αισθητή την 

παρουσία τους σε όλη την εικόνα. 

Τα παστέλ χρώματα είναι ένδειξη 

πλούσιου συναισθηματικού 

                                                 
574 Κρότι Εύη, Μάνι Αλμπέρτο, 2003, σελ. 97 
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κόσμου, γλυκύτητας και ευαισθησία575. Και πράγματι, αντιπροσωπεύουν το χαρακτήρα και 

την ιδιοσυγκρασία της Ε, η οποία είναι ένα  παιδί συναισθηματικά ισορροπημένο και 

ταυτόχρονα, γλυκό κι ευαίσθητο.   

 Οι ήρωες που διάλεξε να εικονογραφήσει είναι η Ματίλντα και δεσποινίς Χόνεϊ. Στο 

βιβλίο, η συγκεκριμένη εικόνα απεικονίζει τη πρώτη φορά που η Ματίλντα ακολουθεί τη 

δασκάλα της στο σπίτι της, πολύ πριν αποκαλυφθεί το παρελθόν της δεσποινίδας Χόνεϊ. Ο 

περιβάλλοντας χώρος που έχει δημιουργήσει η Ε μεταφέρει σαφώς συναισθήματα χαράς και 

αισιοδοξίας, ενώ η απόλυτη τάξη της εικόνας αποπνέει ένα συναίσθημα ασφάλεια και 

εμπιστοσύνης.  

 Κοινό χαρακτηριστικό της εργασίας αυτής με τις δύο προηγούμενες είναι η θέση 

που παίρνει το παιδί απέναντι στην ιστορία, δίνοντας ένα τέλος στην περιπέτεια της 

Ματίλντα. Τα δύο προηγούμενα παιδιά επέλεξαν να τιμωρήσουν την Τραντσμπουλ για όσα 

δεινά προξένησε στη δεσποινίδα Χόνεϊ και τα παιδιά του σχολείου. Η Ε απονέμει 

δικαιοσύνη δίνοντας ένα τέλος, που συνάδει με το τέλος του βιβλίου. Χαρίζει στη Ματίλντα 

αυτό που της αξίζει, ένα χαρούμενο, ασφαλές και προστατευτικό οικογενειακό περιβάλλον, 

δίπλα στη δασκάλα της. Η δυο τους, αφήνουν πίσω τις άσχημες πλευρές της ζωής τους και 

απομακρύνονται από όλους για να ζήσουν στον παραμυθένιο κόσμο που τους δημιούργησε 

η Ε. 

 

 

Εργασίες 4 και 5 

 

                                                 
575 Κρότι Εύη, Μάνι Αλμπέρτο, 2003, σελ. 97 
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Η πρώτη από τις δύο παραπάνω εργασίες ανήκει στη Σ, ένα κορίτσι ευαίσθητο κι όχι 

ιδιαίτερα δυναμικό. Είναι μια πολύ καλή μαθήτρια, που χρειάζεται, όμως, να καταβάλει 

αρκετό κόπο για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Συχνά, επίσης, νιώθει ανασφαλείς 

για όσα που κάνει, σ’ οποιοδήποτε τομέα των σχολικών δραστηριοτήτων. Η ανασφάλειά 

της αυτή εντάθηκε έπειτα από προβλήματα που προέκυψαν στο οικογενειακό της 

περιβάλλον. Την περίοδο εκείνη μόλις είχαν λυθεί τα προβλήματα αυτά και η Σ 

προσπαθούσε να ξαναβρεί τη χαμένη της αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αντίθετα, ο Μ, στο 

οποίο ανήκει η δεύτερη εικόνα, είναι ένα πολύ έξυπνο αγόρι, ικανό και κυρίως ανεξάρτητο. 

Είναι μεθοδικός, προσεκτικός και διεκπεραιώνει με μεγάλη ακρίβεια οποιαδήποτε εργασία 

του ανατεθεί. 

 Ο λόγος που επιλέξαμε να μελετήσουμε παράλληλα τις δύο εργασίες είναι το κοινό 

τους θέμα. Αν και οι αρχικές εικόνες που επιλέχθηκαν από τα παιδιά δεν είναι 

πανομοιότυπες, θα λέγαμε ότι μοιάζουν πολύ. Και στις δύο απεικονίζεται η Ματίλντα, 

βυθισμένη στην ανάγνωση κάποιου από τα αγαπημένα της βιβλία. Ωστόσο, η ατμόσφαιρα 

που αποπνέει κάθε εικόνα και τα συναισθήματα που μεταφέρει είναι εντελώς διαφορετικά.  

 Η Σ (πρώτη εικόνα) μου είπε ότι ζωγράφισε τη Ματίλντα καθισμένη μέσα στο 

δωμάτιό της, να διαβάζει ένα βιβλίο. Ο χώρος της Ματίλντα είναι ένα κοριτσίστικο 

δωμάτιο, σχεδιασμένο με ζωηρά και χαρούμενα χρώματα, γεμάτο πεταλούδες, καρδούλες 

και λουλούδια, ενώ οι τοίχοι καλύπτονται από ράφια γεμάτα βιβλία. Ο κόσμος της 

Ματίλντα, όπως τον δημιούργησε η Σ, είναι ο κόσμος των βιβλίων, των αναγνώσεών της. 

Είναι ένας κόσμος πολύχρωμος, ευχάριστος, ονειρικός.  Ένα ευαίσθητο κορίτσι όπως η Σ, 
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ένα τέτοιο δωμάτιο σκέφτηκε να φτιάξει στη Ματίλντα. Παρόλο που η ηρωίδα βρίσκεται 

απομονωμένη στο δωμάτιό της, η εικόνα της Σ προκαλεί στο θεατή ευχάριστα 

συναισθήματα και χαρούμενη διάθεση. Ο θεατής δε λυπάται τη μικρή ηρωίδα, όταν τη 

βλέπει μόνη στο δωμάτιό της, να διαβάζει τα βιβλία της. Αντίθετα, η Ματίλντα δείχνει να 

αισθάνεται ασφάλεια και ευχαρίστηση μέσα σ’ αυτό τον προσωπικό της χώρο. Χάνεται 

στον κόσμο των βιβλίων, για να βρει όσα στερείται από την κακότροπη οικογένειά της και 

είναι ευτυχισμένη γι’ αυτό.  

 Γύρω γύρω, με καφέ χαρτόνι, μου είπε πως σχεδίασε την κορνίζα, μέσα στην οποία 

είναι η εικόνα της. Το πλαίσιο που σχεδίασε η Σ γύρω από την εικόνα την κάνει να φαίνεται 

λιγότερο ενεργητική. Έτσι, η εικόνα της μοιάζει με φωτογραφία, στην οποία έχει 

απαθανατιστεί ο κόσμος της Ματίλντα. Το πλαίσιο αυτό υπονοεί, ακόμα, απόσταση από την 

πραγματικότητα. Διαχωρίζεται, δηλαδή, ο κόσμος της Ματίλντα από το δικός μας 

πραγματικό κόσμο576.  Θα μπορούσαμε να πούμε, ακόμα, πως το καφέ πλαίσιο της εικόνας 

λειτουργεί και σαν ένας προστατευτικός κλοιός γύρω από την ηρωίδα. Την ασφάλεια αυτή 

βρίσκει η Ματίλντα στον κόσμο των βιβλίων. Πιθανόν, λοιπόν, με αυτό το πλαίσιο να 

δηλώνεται και η ανάγκη της Σ να κλειστεί σε ένα ασφαλές και ευχάριστο - όπως είναι τα 

βιβλία της Ματίλντα - οικογενειακό περιβάλλον.  

 Το ίδιο θέμα εικονογραφεί και Μ, όμως τα συναισθήματα και η ατμόσφαιρα της 

εικόνας του είναι εντελώς διαφορετικά από την προηγούμενη. Η Ματίλντα είναι κλεισμένη 

στο δωμάτιό της, όμως οι τοίχοι είναι μουντοί, βαμμένοι με ένα άτονο και θολό πράσινο και 

ένα ουδέτερο γκρι. Μόνη εξαίρεση είναι τα κάπως φωτεινότερα παράθυρα στους τοίχους. Η 

Ματίλντα βρίσκεται απομονωμένη στο δωμάτιό της, να διαβάζει τα βιβλία της, όμως δεν 

είναι χαρούμενη γι’ αυτό. Μοναξιά αποπνέει η ατμόσφαιρα της εικόνας και πώς θα 

μπορούσε να είναι διαφορετική, αφού η μικρή ηρωίδα ζει σε ένα οικογενειακό περιβάλλον 

που αδιαφορεί πλήρως για τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά της.  

 Ο Μ προβάλλει μια πιο ρεαλιστική εκδοχή της ιστορίας. Πώς ένα παιδί μπορεί να 

είναι ευτυχισμένο, όταν δεν απολαμβάνει αγάπη και αποδοχή από το στενό οικογενειακό 

περιβάλλον; Ο Μ που βιώνει την ασφάλεια και την αγάπη που προσφέρει στα παιδιά ένα 

ισορροπημένο οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να αναγνωρίσει την αξία του. Η Σ, 

αντίθετα, μέσα από τον κόσμο των βιβλίων, χαρίζει στη Ματίλντα αυτά που έχει ανάγκη: 

μια ζεστή οικογενειακή ατμόσφαιρα, φροντίδα και ασφάλεια. Είναι αυτά που πιθανόν όσα 

κι εκείνη χρειάζεται τη συγκεκριμένη αυτή χρονική στιγμή. 

 Μόλις είδαμε δυο εκ διαμέτρου αντίθετες εκδοχές της ίδιας ιστορίας. Αυτό 

συμβαίνει γιατί το κάθε παιδί προσέλαβε με το δικό του τρόπο το κείμενο. Οι χαρακτήρες 

των δύο παιδιών και το οικογενειακό τους περιβάλλον είναι εντελώς διαφορετικά. Ήταν, 

λοιπόν, αναμενόμενο οι σκέψεις τους και οι αντιδράσεις τους πάνω στο κείμενο να 

διαφέρουν.  

 Οι δύο αυτές εργασίες ίσως είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να δείξουμε 

όσα επιδιώκουμε να πετύχουμε μέσω της διαδικασία της συνανάγνωσης. Στόχος μας δεν 

είναι να διαβάσουμε και να επιβάλουμε στα παιδιά τη δική μας εκδοχή για το κείμενο. 

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε κάθε μαθητή να αλληλεπιδράσει με το κείμενο και να το 

                                                 
576 Nodelman Perry, Λέξεις για εικόνες – Η αφηγηματική τέχνη του παιδικού εικονογραφημένου βιβλίου, 2009, 
σελ. 92-93 
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νοηματοδοτήσει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Με τον τρόπο αυτό θέλουμε να 

πιστεύουμε πως προάγουμε την ελεύθερη έκφραση, την κριτική σκέψη, την πολυφωνία και 

την πνευματική ενηλικίωση577.  

 

Εργασία 6  

 

Η παραπάνω εικόνα είναι μια εντελώς αυτοβιογραφική εργασία. Η Μ είναι ένα 

κορίτσι έξυπνο, με πολλές ικανότητες και ιδιαίτερο ταλέντο στη ζωγραφική. Είναι, όμως, κι 

εξαιρετικά αφηρημένη. Ταξιδεύει συνεχώς στο δικό της φανταστικό κόσμο. Η μεγάλη της 

αγάπη είναι τα άλογα και γενικότερα τα ζώα. Κάνει ιππασία με πάθος και της αρέσει να 

διαβάζει βιβλία γνώσεων και παιδικές εγκυκλοπαίδειες με θέμα τα ζώα. Οι συζητήσεις της 

γυρίζουν συνεχώς γύρω από αυτό το θέμα. Όταν αφηγείται ιστορίες ή δίνει παραδείγματα, 

χρησιμοποιεί ως ήρωα ένα άλογο ή κάποιο άλλο ζώο. Η αγάπη της για τα άλογα και τα ζώα 

δυσχεραίνει την επικοινωνία με της με τα υπόλοιπα παιδιά. Οι συζητήσεις της γύρω από τα 

ζώα τα κουράζουν, με αποτέλεσμα η Μ να γίνεται συχνά θύμα καυστικών σχολιασμών.   

 Νομίζω δε χρειάζονται παραπάνω σχόλια για τον αυτοβιογραφικό χαρακτήρα της 

εικόνας που δημιούργησε η Μ. Είχε στη διάθεσή της χαρτόνια με άλογα και δεν υπήρχε 

περίπτωση να μην τα αξιοποιήσει. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι έχει χρησιμοποιήσει ως ήρωες 

τη Ματίλντα και τη δεσποινίδα Χόνεϊ. Η εικόνα είναι, όμως, κρυμμένη πίσω από κομμάτια 

ρυζόχαρτου με πεταλούδες. 

                                                 
577 Ζερβού Α., «Η Λογοτεχνία στο σχολείο: Συνανάγνωση και πνευματική ενηλικίωση», 2010 
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 Μια εκδοχή θέλει τη Μ να επικεντρώνεται στα δικά της προσωπικά ενδιαφέροντα 

και να δημιουργεί ένα λιβάδι γεμάτο άλογα και πεταλούδες, βάζοντας τους ήρωες της 

ιστορίας και την ίδια την ιστορία σε δεύτερο πλάνο. Η παρουσία της εικόνας του βιβλίου, 

έστω και σε δεύτερο πλάνο δείχνει ότι βρίσκεται στο πίσω μέρος του μυαλού της Μ, αλλά 

όχι πρώτο στα ενδιαφέροντά της.  

 Μια άλλη ερμηνευτική εκδοχή της εικόνας θέλει το άλογο σύμβολο ανεξαρτησίας 

και ελευθερίας578. Η Μ ταξιδεύει συνεχώς στο δικό της φανταστικό σύμπαν. Το σχολικό, 

οικογενειακό και κοινωνικό, όμως, περιβάλλον και οι ανάγκες της καθημερινής ζωής την 

αναγκάζουν να περιορίσει το δικό της φανταστικό κόσμο και την πιέζουν να υπακούσει σε 

κανόνες. Οι κανόνες αυτοί, βέβαια, είναι αναγκαίοι, ώστε να μπορέσει η Μ να 

επικοινωνήσει και να συμβαδίσει με τους συμμαθητές της και τους ανθρώπους που 

βρίσκονται γύρω της. Έτσι, η Μ, που δυσκολεύεται μέσα σ’ αυτή την κατάσταση, 

χρησιμοποιεί το άλογο για να χαρίσει κατά κύριο λόγο στον εαυτό της την ελευθερία και 

την ανεξαρτησία που έχει ανάγκη. Παράλληλα με τις προσωπικές της ανάγκες χρησιμοποιεί 

το άλογο για να προσφέρει και στη ηρωίδα ένα μέσο διαφυγής από τη δύσκολη 

καθημερινότητά της.  

 

Εργασία 7  

 

 Για το Μ έχουμε μιλήσει και σε προηγούμενες ενότητες. Η επίσημη διάγνωση από 

το ΚΕΔΥΥ κάνει λόγο για διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή. Απλούστερα, ο Μ ανήκει στο 

                                                 
578 Κρότι Εύη, Μάνι Αλμπέρτο, 2003, σελ. 64-65 
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φάσμα του αυτισμού. Δυσκολεύεται πολύ να ενσωματωθεί στο μέσο μαθησιακό επίπεδο της 

τάξης και να ανταπεξέλθει στις καθημερινές δραστηριότητες. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι 

αντιλαμβάνεται πολύ καλά την πραγματικότητα, διαθέτει ένα πολύ πλούσιο λεξιλόγιο και η 

επικοινωνία του είναι αρκετά καλή με τους ενήλικες.  

 Στην ενότητα αυτή θα θέλαμε να σημειώσουμε μερικά στοιχεία για την οικογένεια 

του Μ. Και οι δύο γονείς προσπαθούν πάρα πολύ να καλύψουν τις ανάγκες του ιδιαίτερου 

αυτού παιδιού, όμως, πολλές φορές ο πατέρας του γίνεται τόσο υπερπροστατευτικός που 

φτάνει τα όρια της καταπίεσης. Έχει μεγάλες απαιτήσεις από τον Μ στον μαθησιακό τομέα, 

γεγονός που καταπιέζει το παιδί και του προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Πολλές φορές 

φοβάται να μην χτυπήσει και γι’ αυτό δεν του επιτρέπει να κάνει ποδήλατο ή να παίζει 

ποδόσφαιρο. Επίσης, εξαιτίας αυτού το φόβου δεν επιτρέπει στο Μ να παίζει στη γειτονιά 

με τους συμμαθητές του ή να παίρνει μέρος στις εκδρομές του σχολείου, πράγμα που 

δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τις διαπροσωπικές σχέσεις του Μ με τους συμμαθητές του. 

Για τους παραπάνω λόγους, οι σχέσεις ο Μ και του πατέρα του δεν είναι ιδανικές. Μια μέρα 

μου περιέγραφε με μεγάλη χαρά πως κατέστρεψε ένα αυτοκινητάκι που του δώρισε ο 

πατέρα του και στη συνέχεια μου είπε με μεγάλη ένταση πως: «όλα τα παιχνίδια που μου 

παίρνει ο μπαμπάς μου τα σπάω».  

 Ο Μ είναι ο μόνος που ως ήρωες για την εικόνα του επέλεξε μια οικογενειακή 

στιγμή. Η Ματίλντα, ο αδελφός της και ο πατέρας παίρνουν το βραδινό τους 

παρακολουθώντας τηλεόραση. Στο βιβλίο, η εικόνα αυτή περιγράφει τη στιγμή που ο 

πατέρας της Ματίλντα εξαγριώνεται, όταν εκείνη ζητά να φάει το φαγητό στην τραπεζαρία 

προκειμένου να διαβάσει το βιβλίο της.   

  Κατά τη διάρκεια των αναγνώσεών μας ο Μ έδειχνε ιδιαίτερη προσήλωση και 

ενδιαφέρον, κάτι που δε γινόταν κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων μαθημάτων. Του άρεσε η 

ιστορία της Ματίλντα, φαινόταν να τη βιώνει σε προσωπικό επίπεδο, καθώς αντιδρούσε 

έντονα όταν ο πατέρας της ή η Τραντσμπουλ της συμπεριφέρονταν άσχημα. Συνάμα, 

χαιρόταν και γελούσε με τα παθήματά τους. Επίσης, συμμετείχε ενεργά στις συζητήσεις που 

κάναμε στην τάξη μετά την ανάγνωση κάθε κεφαλαίου.  

 Η εικόνα που επέλεξε δεν φαίνεται καθαρά, αφού πάνω στα πρόσωπα έχει κολλήσει 

ακατάστατα μικρά μπλε χάρτινα κομματάκια. Μοιάζει σαν να πετά διάφορα αντικείμενα 

στα μέλη αυτής της οικογένειας. Ακόμα κι αν θεωρήσουμε υπερβολική αυτή την εκδοχή, το 

γεγονός ότι η εικόνα της οικογένεια δεν φαίνεται καθαρά, εκφράζει σίγουρα αποδοκιμασία. 

Προφανώς ο Μ δεν αναγνωρίζει μια τέτοια οικογενειακή κατάσταση και την απορρίπτει. 

Ίσως, ο τρόπος με το οποίο τιμωρεί την οικογένιεα της Ματίλντα είναι και μια έμμεση 

αποδοκιμασία και για τη δική του οικογένεια και συγκεκριμένα για τη συμπεριφορά του 

πατέρα του. Ο πατέρας είναι άλλωστε και ένα από τα πρόσωπα της εικόνα. Αν δεχτούμε και 

σε αυτή την περίπτωση τη θέση εκείνη που θέλει τον εικονογράφο να επηρεάζεται από τα 

προσωπικά του βιώματα, η σύνδεση της εικόνας με την οικογενειακή πραγματικότητα του 

Μ σίγουρα δεν είναι τυχαία.  

 Στην εικόνα που έφτιαξε παρατηρούμε ότι χρησιμοποίησε χαρούμενα και έντονα 

χρώματα. Τα έντονα και φωτεινά χρώματα προκαλούν στο θεατή, που έχει μάθει να 

αποκωδικοποιεί τα μηνύματα των εικόνων, μια εύθυμη διάθεση579. Πιθανόν, όμως, και ο 

                                                 
579 Nodelman Perry, 2009, σελ. 81  
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ίδιος ο εικονογράφος, που δημιούργησε αυθόρμητα την εικόνα αυτή, να διασκεδάζει με τον 

τρόπο με τον οποίο αλληλεπίδρασε με το κείμενο, εκφράζοντας τη γνώμη του.  
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Μέρος 3ο
 

 

Η Λογοτεχνία έξω από τη Λογοτεχνία – 

Το παράδειγμα των Μαθηματικών, της Φυσικής 

και της Ιστορίας  
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Κεφάλαιο 5ο 
 

Διδάσκοντας Λογοτεχνία των ώρα των Μαθηματικών και της 

Φυσικής 

 
Α. Η θεωρία 

 

5.1. Η θεωρητική αφετηρία 

 
 Ο Ludwig Wittgenstein είναι ένας από τους σημαντικότερους φιλοσόφους του 20ου 

αιώνα. Στο μοναδικό έργο που δημοσίευσε εν ζωή, το Tractatus Logico Philosophicus580, σε 

μια προσπάθεια να λύσει φιλοσοφικά ζητήματα, διατυπώνει τη σχέση ανάμεσα στη γλώσσα, 

τη σκέψη και τον κόσμο. Το Tractatus αποτελείται από επτά διαδοχικές και αριθμημένες 

προτάσεις - συλλογισμούς (με ενδιάμεσα σχόλια για τον καθένα από αυτούς), μέσα από τις 

οποίες ο Wittgenstein καθορίζει τα όρια της γλώσσας και του κόσμου.  

 Έτσι, στον πρώτο συλλογισμό ο Wittgenstein ορίζει ότι ο κόσμος είναι όλα όσα 

συμβαίνουν (1), δηλαδή τα γεγονότα. Ο κόσμος, δηλαδή, αποτελείται από γεγονότα581. Ένα 

γεγονός αποτελείται από καταστάσεις πραγμάτων (2). Οι καταστάσεις πραγμάτων, με τη 

σειρά τους, αποτελούνται από αντικείμενα. Από το σημείο αυτό ξεκινά, κατά το Russell, η 

θεωρία Συμβολισμού του Wittgenstein582 (ή απεικονιστική θεωρία). Ο άνθρωπος κατανοεί 

τον κόσμο σχηματίζοντας εικόνες. Κάθε εικόνα είναι ένα μοντέλο της πραγματικότητας, 

ενώ τα αντικείμενα συμβολίζονται από τα στοιχεία της εικόνας. Το γεγονός, όμως, για να 

μπορεί να εικονίζεται, θα πρέπει να έχει κάτι κοινό μ’ αυτό που εικονίζει, δηλαδή, την 

πραγματικότητα583. Αν η εικόνα αυτή είναι αληθής ή ψευδής, εξαρτάται από την ομοιότητά 

της με την πραγματικότητα.  

 Στον τρίτο (3) συλλογισμό συνεχίζει λέγοντας πως μια σκέψη είναι η λογική εικόνα 

των γεγονότων. Μια σκέψη είναι, επίσης, μια πρόταση με νόημα (4). Το άθροισμα των 

προτάσεων είναι η γλώσσα. Κάθε πρόταση αποτελείται από απλά «άτομα», τα οποία 

αντιστοιχούν στα αντικείμενα της πραγματικότητας και τα ονομάζουν. Πιο απλά, θα λέγαμε 

                                                 
580 Wittgenstein Ludwig, Tractatus Logico Philosophicus, Μεφρ: Κιτσόπουλος Θαν., εκδόσεις Παπαζήση, 
1978 
581 Tractatus Logico Philosophicus, σελ. 44 
582 «Εισαγωγή», Tractatus Logico Philosophicus, σελ. 27-28 
583 Tractatus Logico Philosophicus, σελ. 50-51 
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πως για κάθε αντικείμενο της πραγματικότητας αντιστοιχεί μια λέξη, την οποία θα πρέπει να 

γνωρίζουμε για συλλάβουμε το νόημα της πρότασης.  

 Συνεπώς, μια λογική εικόνα των γεγονότων μπορεί να εκφραστεί, να δειχθεί, κατά το 

Wittgenstein, μέσω της γλώσσας. Αφού η πρόταση απεικονίζει τον πραγματικό κόσμο, δεν 

μπορεί να απεικονίσει κάτι που βρίσκεται έξω από αυτόν. Κι έτσι, ο Wittgenstein καταλήγει 

πως «τα όρια της γλώσσας μου είναι τα όρια του κόσμου μου». Μπορούμε, επομένως να 

πούμε μόνο όσο σκεφτόμαστε584. Η σκέψη μας, όμως, απεικονίζει την πραγματικότητα, τον 

κόσμο μας. Η πρόταση είναι μια συνάρτηση της αλήθειας των στοιχειωδών προτάσεων (5), 

ενώ στην έκτη πρόταση διατυπώνει τη μαθηματική συνάρτηση της αλήθειας. Αυτά για τα 

οποία δεν μπορούμε να μιλήσουμε, τα α-νόητα, προφανώς δεν ανήκουν στον πραγματικό 

κόσμο. Γι’ αυτά που δεν μπορούμε να μιλήσουμε, λέει ο Wittgenstein, είναι καλύτερα να 

σωπαίνουμε (7)585.  

 Η Α. Ζερβού διευρύνει και διασκευάζει τη φράση αυτή λέγοντας πως «Τα όρια του 

κόσμου μου είναι τα όρια των (λογοτεχνικών) αφηγήσεων που γνωρίζω»586. Οι λογοτεχνικές 

αφηγήσεις μας δίνουν την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με άλλους «κόσμους», με άλλες 

πραγματικότητες, διευρύνοντας, έτσι, τα όρια της γλώσσας μας. Θα μπορούσε, βέβαια, να 

ισχύει και το αντίθετο. Οι λογοτεχνικές αφηγήσεις διευρύνουν και εμπλουτίζουν τις 

γλωσσικές μας ικανότητες. Έτσι, κι εμείς με τη σειρά μας διευρύνουμε τα όρια του κόσμου 

μας, αφού πια μπορούμε να μιλήσουμε για περισσότερα γεγονότα, για περισσότερες 

«απεικονίσεις» του πραγματικού κόσμου.  

  Στις παραπάνω σκέψεις, που είχαν αφετηρία το φιλοσοφικό έργο του Wittgenstein, 

βασίστηκε και ένα μέρος της εργασίας αυτής. Μεταφέροντάς τις στη σχολική 

πραγματικότητα και τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο, θα λέγαμε πως 

οι λογοτεχνικές αφηγήσεις των μαθητών μας μπορούν να εμπλουτιστούν, μόνο όταν η 

λογοτεχνία ξεφύγει από τα στενά καθορισμένα γι’ αυτήν πλαίσια. Η διδασκαλία της 

λογοτεχνίας μπορεί να υπερβεί τα όρια του Γλωσσικού Μαθήματος και της ώρας της 

Φιλαναγνωσίας και να διεισδύσει και σε άλλα διδακτικά αντικείμενα, όπως στην Ιστορία 

και τη Μελέτη Περιβάλλοντος, ακόμα και τα Μαθηματικά ή τις Φυσικές Επιστήμες587. Μια 

τέτοια απόπειρα διείσδυσης της Λογοτεχνίας στα διδακτικά αντικείμενα των Μαθηματικών 

και της Φυσικής πρόκειται να παρουσιαστεί σ’ αυτό το κεφάλαιο.  

 Ωστόσο, το κεφάλαιο αυτό εμπνέεται από ένα ακόμα βασικό σημείο της θεωρίας του 

Wittgenstein, τα «γλωσσικά παιχνίδια». Ο Wittgenstein περιγράφει τη χρήση της γλώσσα 

και τα «γλωσσικά παιχνίδια» στις Φιλοσοφικές έρευνες588, ένα έργο που δημοσιεύτηκε το 

1953, μετά το θάνατό του. Το έργο αυτό γράφτηκε σε δύο φάσεις. Το πρώτο μέρος του 

έργου ξεκίνησε να γράφεται το 1941 και ολοκληρώθηκε το 1945. Το δεύτερο μέρος 

γράφτηκε τη περίοδο 1947-1949. 

 Με τις Φιλοσοφικές έρευνες ο ίδιος ο Wittgenstein θέτει ένα βασικό πλήγμα στο 

προηγούμενο έργο του. Στο Tractatus, η έννοια της γλώσσας έχει μονοδιάστατο χαρακτήρα, 

                                                 
584 Οπ.π. σελ. 69-73 
585 Οπ.π., σελ. 131 
586 Ζερβού Α., «Διαμορφώνοντας αναγνώστες στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης» στο Καλλιεργώντας 
τη Φιλαναγνωσία – Πραγματικότητα & Προοπτικές, Διάδραση, 2013, σελ. 513-518 
587 Ζερβού Α., 2013 
588 Wittgenstein Ludwig, Φιλοσοφικές έρευνες, Εισαγωγή – μετάφραση – σχόλια: Παύλος Χριστοδουλίδης, 
εκδόσεις Παπαζήση, 1977, σελ. 8 
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αφού όπως ορίζει ο Wittgenstein, μια πρόταση αποκτά νόημα μόνο όταν απεικονίζει ένα 

γεγονός. Στις Φιλοσοφικές Έρευνες, όμως, η γλώσσα αποκτά ένα πολυδιάστατο χαρακτήρα. 

Βασική τους αρχή είναι ότι «το νόημα μιας έκφρασης είναι η χρήση της». Μια λέξη ή μια 

πρόταση έχει διαφορετικό νόημα ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται. Έτσι, 

για να μάθει κάποιος μια γλώσσα δεν αρκεί να μάθει μόνο τι σημαίνουν οι λέξεις. Πρέπει να 

μάθει και τις διαφορετικές χρήσεις τους, κι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με εξάσκηση589.  

 Τις διαφορετικές χρήσεις της γλώσσας και τις δραστηριότητες με τις οποίες είναι 

συνυφασμένη, ο Wittgenstein ονόμασε «γλωσσικά παιχνίδια»590. Τα παιχνίδια είναι πολλά 

και διαφορετικά και δεν έχουν όλα ένα κοινό γνώρισμα. Ακόμα μεγαλύτερη πολυμορφία 

παρουσιάζεται στη γλώσσα, καθώς υπάρχουν αμέτρητα είδη προτάσεων λέξεων, σημείων. 

Επιπλέον, η πολλαπλότητα αυτή δεν είναι σταθερή, αφού διαρκώς γεννιούνται καινούριοι 

τύποι γλώσσας, άρα καινούρια «γλωσσικά παιχνίδια»591. Έτσι, όπως και στα παιχνίδια, η 

σημασία μιας λέξης ή το νόημα μιας έκφρασης εξαρτώνται από το πλαίσιο που 

χρησιμοποιούνται, τους κανόνες εφαρμογής, τα υποδείγματα ή την εκμάθηση τους592.  

 Την πολλαπλότητα των χρήσεων της γλώσσας, ο Wittgenstein τη δείχνει μέσα από 

την πολλαπλότητα των «γλωσσικών παιχνιδιών». Τα «γλωσσικά παιχνίδια» μπορεί να είναι 

για παράδειγμα μια προσταγή ή ενέργεια σύμφωνα με την προσταγή, μια περιγραφή ενός 

αντικειμένου με βάση την όψη ή τις διαστάσεις του ή μια κατασκευή του αντικειμένου με 

βάση την περιγραφή (σχέδιο). Μπορεί να είναι η αφήγηση ενός περιστατικού, μια εικασία 

σχετικά με το περιστατικό, μια διατύπωση και η εξέταση μιας υπόθεσης, η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων ενός πειράματος με πίνακες και διαγράμματα, η επινόηση μιας ιστορίας και 

η ανάγνωσή της, το θέατρο, ο χορός, τα αινίγματα, τα αστεία, η επίλυση ενός πρόβληματος 

πρακτικής αριθμητικής, η μετάφραση από μια γλώσσα σε μια άλλη, ένας χαιρετισμός, μια 

βρισιά, μια ευχαριστία ή μια προσευχή593.  

 Ο Wittgenstein παρομοίασε, επίσης, τα «γλωσσικά παιχνίδια» με «μορφές ζωής» 

μέσα στις οποίες ενυπάρχουν, στάσεις, συμπεριφορές ενδιαφέροντα594. Άρα, θα 

μπορούσαμε πια να μιλάμε για πολιτικά συστήματα, θρησκευτικά συστήματα ή 

οποιοδήποτε άλλο σύστημα σκέψης. Ο Κ. Κωβαίος δίνει στα «γλωσσικά παιχνίδια» μια 

ευρύτερη έννοια. Χρησιμοποιεί τον όρο λογικό σύστημα για να περιγράψει ένα οποιοδήποτε 

σύνολο πραγμάτων που λειτουργεί κάτω από ένα πλαίσιο κανόνων, αρχών ή μεθόδων595. 

Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, πόσο πιο πολύπλοκη γίνεται η γλώσσα κάτω από αυτή την 

προϋπόθεση. Κι αυτό προσπάθησε να αποδείξει ο Wittgenstein στις Φιλοσοφικές έρευνες, σε 

αντίθεση με τη μονοδιάστατη όψη της γλώσσας που παρουσίασε στο Tractatus.  

 Ωστόσο, στην εργασία αυτή μας ενδιαφέρουν τα γλωσσικά παιχνίδια με τη 

στενότερη έννοια του όρου. Μας ενδιαφέρουν, δηλαδή, ως γλωσσικά παραδείγματα. 

Προκειμένου να βοηθήσουμε τους μαθητές του δημοτικού σχολείου να διευρύνουν τα όρια 

της γλώσσας τους, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ποικιλία γλωσσικών παιχνιδιών, όπως 

μικρές αφηγηματικές ιστορίες, κόμικς, γλωσσικά παραδείγματα, διαλόγους, μαθηματικά 

                                                 
589 Οπ.π., σελ. 29 
590 Οπ.π., σελ. 28 § 7 
591 Οπ.π., σελ. 35, § 23 
592 Οπ.π., σελ. 9 
593 Οπ.π., § 23, σελ. 35-36 
594 Οπ.π., σελ. 9-10 
595 Κωβαίος Κωστής, Φιλοσοφικές περιηγήσεις, Εκδόσεις Δωδώνη, 1988, σελ. 36 και 285 
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προβλήματα, παιχνίδια, θεατρικές παραστάσεις ή δρώμενα κ.α. Συγκεκριμένα, στο 

κεφάλαιο τούτο, θα ασχοληθούμε με τα προβλήματα και τα κόμικς ως παραδείγματα 

γλωσσικών παιχνιδιών.  

 Γλωσσικά παιχνίδια είναι και τα αυτοτελή μικρά μαθηματικά διηγήματα που ο Lewis 

Carroll, και με την ιδιότητα του λογικού φιλοσόφου,596 αφηγείται στο The tangled tale597. 

Τα μαθηματικά διηγήματα του Carroll δημοσιεύονταν χωριστά στο περιοδικό The Monthly 

Packet από το 1880. Η πρωταγωνίστρια του The tangled tale, η Claire, είναι η έφηβη Αλίκη, 

η οποία καλείται να λύσει μια σειρά από μαθηματικά προβλήματα άλγεβρας ή γεωμετρίας. 

Στην ιστορία αυτή εμφανίζεται και ο ίδιος ο Lewis Carroll, καλυμμένος με γυναικείο 

προσωπείο, ως δασκάλα της Claire, καλώντας την να περπατήσει στο Λονδίνο της 

βικτωριανής εποχής και να εμπλακεί στη σειρά, αυτή, των μαθηματικών προβλημάτων598. 

Τα γλωσσικά παιχνίδια του Carroll είναι πολλαπλά (επινόηση ιστορίας που αντιστοιχεί σε 

μια μορφή ζωής, η αφήγησή της, το μαθηματικό πρόβλημα και η επίλυσή του) και 

συνδυάζουν το λογοτεχνικό λόγο με τα μαθηματικά. Στόχος τους είναι η διασκέδαση, αλλά 

και η οικοδόμηση μαθηματικών εννοιών από τους αναγνώστες του περιοδικού. 

 Στα γλωσσικά παιχνίδια βασίζεται και η σειρά του Ευγένιου Τριβιζά, Διακοπές με 

τον Ευγένιο Τριβιζά στο νησί των πυροτεχνημάτων για όλες τις τάξεις του δημοτικού 

σχολείου. Ο χαρισματικός συγγραφέας επινοεί ήρωες και ιστορίες, κόμικς, παιχνίδια 

λέξεων, μαθηματικά προβλήματα και γρίφους και προ(σ)καλεί τους μικρούς αναγνώστες να 

ταξιδέψουν στον κόσμο της γραμματικής, της αριθμητικής και της γεωγραφίας.  

 Μέσα από διασκεδαστικά κόμικς τα παιδιά της Δ΄ δημοτικού599 εξασκούνται στους 

χρόνους των ρημάτων και τις παράγωγες λέξεις. Ο δυσκολόσαυρος τους μαθαίνει καινούριες 

δύσκολες λέξεις μέσα από εικονογραφημένα παραδείγματα και η Σύνθια, ο πολύξερος 

παπαγάλος, τους διασκεδάζει με τους γλωσσοδέτες της.  

 Ευχάριστα γλωσσικά παιχνίδια προτείνουν στους αναγνώστες να ασχοληθούν και με 

τα μαθηματικά. Στο τεύχος Το αόρατο καγκουρό, για παράδειγμα, ο αναγνώστης καλείται να 

κάνει πράξεις με μονάδες μέτρησης μήκους, προκειμένου να μετρήσει τα πηδήματα του 

Οράτιου Αοράτιου, του αόρατου καγκουρό. Αν θέλει επίσης, να ανακαλύψει τις συνήθειες 

των γιγάντων, θα πρέπει να κάνει μια σειρά από πράξεις ακεραίων και δεκαδικών αριθμών. 

Στο τεύχος Η σπανακόπιτα του τσάρου600 για τους μαθητές της Δ΄ τάξης του δημοτικού, ο 

αναγνώστης μπορεί διαβάζοντας την ιστορία της πριγκίπισσας Τεσσερούλας να ανακαλύψει 

πως συμφιλιώθηκε το βασίλειο των άρτιων αριθμών με το βασίλειο των περιττών αριθμών. 

Το τεύχος Ο δεκανέας Παραδέκας601, για μαθητές της Ε΄ δημοτικού, επικεντρώνεται στις 

αριθμητικές πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς, τα κλάσματα, το εμβαδόν και την περίμετρο. 

Έτσι, αν ο αναγνώστης ενδιαφέρεται να μάθει πόσα φιλιά χρειάζεται η πεντάμορφη 

                                                 
596 Ζερβού Α., Λογοκρισία και Αντιστάσεις στα κείμενα των παιδικών μας χρόνων, 1999, σελ. 100-102 
597 Carroll Lewis, The tangled tale, Macmillan and Co, 1885 
598 Ζερβού Α., Λογοκρισία και Αντιστάσεις στα κείμενα των παιδικών μας χρόνων, 1999, σελ. 73-75 
599 Τριβιζάς Ευγένιος, Το αόρατο καγκουρό, Διακοπές με τον Ευγένιο Τριβιζά στο νησί των πυροτεχνημάτων, Δ΄ 
δημοτικού, τεύχος 1ο, Πατάκης, 2008 (1η έκδ 1996) και Η σπανακόπιτα του τσάρου, Διακοπές με τον Ευγένιο 
Τριβιζά στο νησί των πυροτεχνημάτων, Δ΄ δημοτικού, τεύχος 2ο, Πατάκης, 2007 (1η έκδ 1997) 
600 Τριβιζάς Ευγένιος, Η σπανακόπιτα του τσάρου, Διακοπές με τον Ευγένιο Τριβιζά στο νησί των 
πυροτεχνημάτων, Δ΄ δημοτικού, τεύχος 2ο, Πατάκης, 2007 (1η έκδ 1997) 
601 Τριβιζάς Ευγένιος, Ο δεκανέας Παραδέκα, Διακοπές με τον Ευγένιο Τριβιζά στο νησί των πυροτεχνημάτων, 
Ε΄ δημοτικού, τεύχος 1ο, Πατάκης, 2007 (1η έκδ 1996) 
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πριγκίπισσα για να ξυπνήσει, πρέπει να εκτελέσει μια σειρά πολλαπλασιασμών και 

διαιρέσεων με δεκαδικούς αριθμούς. Για να εξασκηθεί στις πράξεις με τις μονάδες 

μέτρησης του μήκους, καλείται να μετρήσει τα χιλιόμετρα που θα περπατήσουν στην 

παρέλαση οι στρατιώτες του δεκανέα Παραδέκα ή τα πηδήματα του Πελοπίδαπήδα του 

λαγού. Για να μάθει τα ισοδύναμα, τα ομώνυμα και τα ετερώνυμα κλάσματα μπορεί να 

ταξιδέψει στο τσίρκο του Κλασμούλη και τον Κλασματικό Πύργο. Κι αν θέλει να μάθει 

λίγη γεωμετρία, δεν έχει παρά να συναντήσει τον Εμβαδόν Κιχώτη.  

 Τα μαθηματικά έχουν αποτελέσει, επίσης, πηγή έμπνευσης μαθηματικών και 

ταυτόχρονα λογοτεχνικών ιστοριών για μικρούς και μεγάλους. Ο καθηγητής μαθηματικών 

Ανδριόπουλος Θοδωρής επινοεί μια φανταστική ιστορία μυστηρίου προκειμένου να κάνει 

ελκυστικότερα τα μαθηματικά για τους μαθητές του602. Το Ποιος σκότωσε τον κύριο Χ;603 

διαδραματίζεται στο Παρίσι του 1900, όπου λαμβάνει χώρα ένα Παγκόσμιο συνέδριο 

Μαθηματικών. Ένας γνωστός μαθηματικός δολοφονείται. Ύποπτοι, κάποιοι από τους 

γνωστότερους μαθηματικούς και φιλοσόφους της εποχής. Οι καταθέσεις τους οδηγούν σε 

μαθηματικά προβλήματα, τα οποία πρέπει να λυθούν για να βρεθεί ο ένοχος. Η ιστορία, η 

πλοκή της οποίας εξαρτάται από τη λύση των μαθηματικών προβλημάτων604, παρουσιάζεται 

με τη μορφή κόμικς.  

  Ο Carlo Frabetti εμπνέεται από Lewis Carroll και το έργο του και γράφει το  

Καταραμένα μαθηματικά – Η Αλίκη στη χώρα των αριθμών605. Στην ιστορία αυτή, η γνωστή 

μας Αλίκη συναντιέται με τον ίδιο της το συγγραφέα και ταξιδεύει μαζί του στη χώρα των 

αριθμών. Εκεί, ο Lewis Carroll προσπαθεί να της αποδείξει πόσο διασκεδαστικά μπορούν 

να γίνουν τα μαθηματικά. Αντίστοιχα, στο Πειραχτήρι των αριθμών606 του Χανς Μάγκνους 

Εντσενσμπέργκερ, ο μικρός Ρόμπερτ συναντάει στο όνειρό του το Πειραχτήρι των 

Αριθμών, για να τον μυήσει στον κόσμο των αριθμών607.  

 Και ο Ευγένιος Τριβιζάς είναι ένας συγγραφέας που εκτός των άλλων αγαπά να 

μπλέκει τα μαθηματικά μέσα στις ιστορίες του. Γράφει μάλιστα μία ολόκληρη σειρά 

χιουμοριστικών παραμυθιών (Τα παραμύθια με τους αριθμούς) με σκοπό να φέρει τους 

μικρούς αναγνώστες του κοντά στα μαθηματικά. Στο Φουφήχτρα, η μάγισσα με την 

ηλεκτρική σκούπα608, η μικρή Μυρτώ στην προσπάθειά της να κατατροπώσει τη φοβερή 

μάγισσα μαθαίνει, παρέα με τους αναγνώστες της να μετρά ως το δέκα. Η Φιφή και η 

                                                 
602http://greekteachers.gr/wordpress/%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%AE%CF%82%C
E%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%
CF%82%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CE%B1%
CF%82-%CF%84%CE%BF/  
603 Ανδριόπουλος Θοδωρής, Ποιος σκότωσε τον κύριο Χ;, εικονογράφηση: Γκιόκας Θανάσης, 
Ελληνοεκδοτική, 2011  
604 Σύμφωνα με το συγγραφέα, η ιστορία μπορεί να διαβαστεί και από κάποιον που δεν έχει γνώση 
μαθηματικών, αφού το κομμάτι των προβλημάτων μπορεί να παραλειφθεί.  
605 Frabetti Carlo, Καταραμένα μαθηματικά – Η Αλίκη στη χώρα των αριθμών, μεφρ: Ηλιόπουλος Κρίτων, 
opera, 2008 
606 Εντσενσμπέργκερ Χανς Μάγκνους, Το πειραχτήρι των αριθμών, μεφρ: Αγγελίδου Μ., Ψυχογιός, 2000 
607 Μια εκτενή αναφορά στα στη λογοτεχνία, για μικρούς και μεγάλους, που σχετίζεται με τα μαθηματικά 
γίνεται από τους Παπαδάτο Γ. και Πολίτη Δ. στο «Λογοτεχνία, Μαθηματικά και Φιλαναγνωσία», 2008 
608 Τριβιζάς Ευγένιος, Φουφήχτρα, η μάγισσα με την ηλεκτρική σκούπα, σειρά: Τα παραμύθια με τους αριθμούς, 
Μίνωας, 2013 
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Φωφώ, οι φαντασμένες φάλαινες609 επιδίδονται σε ένα άνευ προηγουμένου διαγωνισμό 

χαψίματος και μαζί τους οι αναγνώστες εξασκούνται στον πολλαπλασιασμό και τη 

διαίρεση. Ο Άρης ο τσαγκάρης610 φτιάχνει παπούτσια για τα ζώα και βοηθά τους μικρούς 

αναγνώστες του να μάθουν πρόσθεση και αφαίρεση με μικρούς αριθμούς. Η πριγκίπισσα 

δυσκολούλα611, που δυσκολεύεται να αποφασίσει ποιον από τους εκατό πρίγκιπες που 

θέλουν να την παντρευτούν προτιμά, βοηθά τους αναγνώστες της να εξασκηθούν στα 

σύνολα κα τα υποσύνολα. Για τους μαθητές του νηπιαγωγείου και της πρώτης τάξης του 

δημοτικού, ο Ευγένιος Τριβιζάς, στο Αρθμητάρι με γλωσσοδέτες612 και Το Φτερωτό 

Αριθμητάρι613 επινοεί έμμετρα ποιήματα με στόχο την κατανόηση των εννοιών του πλήθους 

και της σειροθέτησης των αριθμών. Τέλος, η έμμετρη ιστορία Πανικός στη χώρα της 

Γεωμετρίας614 είναι αφιερωμένη στη γεωμετρία και τα γεωμετρικά σχήματα.  

 Μία ακόμα ενδιαφέρουσα πρόταση για τη διδασκαλία της γεωμετρίας, ειδικά για 

μαθητές της τετάρτης δημοτικού, αποτελεί η σειρά βιβλίων Μαθαίνω μαθηματικά μέσα από 

την τέχνη – Ζωγραφίζω όπως ο…., του Δημήτρη Χασάπη615. Στη σειρά αυτή, οι έννοιες της 

γεωμετρίας γίνονται το μέσο για να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με το έργο γνωστών 

ζωγράφων που εμπνεύστηκαν από τα μαθηματικά, όπως ο Μοντριάν ή ο Έσερ. Παράλληλα 

εξοικειώνονται με τις έννοιες της γεωμετρίας και στη συνέχεια καλούνται να τις 

χρησιμοποιήσουν για να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα. Στο ίδιο πνεύμα κινείται και το 

βιβλίο Τέχνη και Μαθηματικά – γεωμετρικά σχήματα, των Μαυρομάτη, Σταθοπούλου και 

Παπανικολάου616. Οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν διάφορα γεωμετρικά σχήματα με 

την παρατήρηση έργων διάσημων ζωγράφων. 

 Αν και πρόκειται για δύο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ιδέες, η παιδαγωγική 

προσέγγιση των παραπάνω κειμένων μας βρίσκει μερικώς αντίθετους. Στο πρώτο βιβλίο η 

θεωρία για το σχεδιασμό γεωμετρικών σχημάτων προηγείται των έργων ζωγραφικής. Η 

προσωπική μας άποψη είναι πως οι πίνακες θα μπορούσαν να προηγηθούν της θεωρίας της 

γεωμετρίας, ώστε να λειτουργήσουν ως ερέθισμα για τη μελέτη των μαθηματικών. Το 

δεύτερο βιβλίο απευθύνεται, σύμφωνα με το εισαγωγικό σημείωμα των συγγραφέων του σε 

παιδιά νηπιαγωγίου. Έπειτα από την παρατήρηση τριών έργων, η επιλογή των οποίων είναι 

εξαιρετική, ζητείται από τους μικρούς μαθητές να διατυπώσουν ορισμούς και συσχετίσουν 

τις γωνίες και τις πλευρές των γεωμετρικών σχημάτων. Με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θεωρώ πως οι μαθητές αυτής της ηλικίας δεν είναι σε θέση 

και δε χρειάζεται να διατυπώνουν μαθημτικούς ορισμούς και να εντοπίζουν σχέσεις μεταξύ 

των γονιών και των πλευρών των σχημάτων. Οι διδακτικοί στόχο που αφορούν στα 

γεωτρικά σχήματα στο νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού περιορίζονται στην 

αναγνώριση των σχημάτων από τους μικρούς μαθητές. Η διατύπωση ορισμών και οι 

                                                 
609 Τριβιζάς Ευγένιος, Η Φιφή και η Φωφώ, οι φαντασμένες φάλαινες, σειρά: Τα παραμύθια με τους αριθμούς, 
Μίνωας, 2012 
610 Τριβιζάς Ευγένιος, Ο Άρης ο Τσαγκάρης, σειρά: Τα παραμύθια με τους αριθμούς, Μίνωας, 2015 
611 Τριβιζάς Ευγένιος, Η πριγκίπισσα Δυσκολούλα, σειρά: Τα παραμύθια με τους αριθμούς, Μίνωας, 2011 
612 Τριβιζάς Ευγένιος, Αριθμητάρι με Γλωσσοδέτες, Μεταίχμιο, 2013 
613 Τριβιζάς Ευγένιος, Το φτερωτό αριθμητάρι, Ψυχογιός, 2013 
614 Τριβιζάς Ευγένιος, Πανικός στη χώρα της Γεωμετρίας, σειρά: Παραμύθια Ντορεμύθια, Μεταίχμιο, 2012 
615 Χασάπης Δημήτρης, Ζωγραφίζω όπως… ο Μοντριάν, Ζωγραφίζω όπως… ο Καντίνσκι, Ζωγραφίζω όπως… 
ο Μαλέβιτς, Ζωγραφίζω όπως… ο Έσερ, Μεταίχμιο, 2015 
616 Μαυρομάτης Άρης, Σταθοπούλου Σοφία, Παπανικολάου Αποστόλης, Τέχνη και Μαθηματικά – γεωμετρικά 
σχήματα, Λιβάνη, 2014 
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συσχετίσεις είναι πολύπλοκες νοητικές διαδικασίες, στις οποίες δεν ανταποκρίνονται οι 

πνευματικές ικανότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας.   

 Με μια αρκετά μεγάλη ποικιλία γλωσσικών παιδχνιδιών, τα βιβλία γνώσεων Μαγικοί 

αριθμοί και ταξιδιάρικα αστέρια – Τα πρώτα βήματα της επιστήμης και Μαγικοί αριθμοί και 

ταξιδιάρικα αστέρια – Μήλα, φτερά και τηλεσκόπια της Άννα Παρίζι617, επιχειρούν να 

μυήσουν τους μικρούς αναγνώστες τους στον κόσμο της επιστήμης. Στο πρώτο βιβλίο, 

φανταστικοί διάλογοι με Αιγύπτιους και Βαβυλωνίους ιερείς και αρχαίους Έλληνες 

φιλοσόφους όπως ο Θαλής, ο Πυθαγόρας, ο Δημόκριτος, ο Αριστοτέλης και ο Αρχιμήδης, 

μικρά πειράματα, ανέκδοτες ιστορίες, χιουμοριστικά σχέδια και κόμικς ταξιδεύουν τον 

αναγνώστη στα πρώτα βήματα που έγιναν στο χώρο της επιστήμης. Στο δεύτερο βιβλίο, ο 

μικρός αναγνώστης αναγνώστης μπορεί να συνομιλήσει με μερικούς από τους 

σημαντικότερους επιστήμονες όλων των εποχών, όπως ο Κοπέρνικος, ο Κέπλερ, ο 

Γαλιλαίος, ο Νεύτωνα, ο Καρτέσιος, να γνωρίσει τα προβλήματα που συνάντησαν και να 

καταλάβει τις ιδέες τους. 

 Μια άλλη θεωρία, εκείνη του Vygotsky, που συνδέει τη γλώσσα με το κοινωνικο-

πολιτισμικό πλαίσιο του παιδιού, αναγνωρίζει το ρόλο που παίζει η γλώσσα στη μάθηση. Η 

γλώσσα είναι ένα εργαλείο το οποίο θα βοηθήσει το παιδί να κατακτήσει τη γνώση 

διαφορετικών αντικειμένων και να αλληλεπιδράσει με το κοινωνικό του περιβάλλον για να 

ξεπεράσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στη διαδικασία της μάθησης618. 

Επικεντρώνοντας την παραπάνω θεωρία στη διδασκαλία των μαθηματικών, θα λέγαμε πως 

η γλώσσα είναι εργαλείο απαραίτητο για την οικοδόμηση των μαθηματικών εννοιών619. Για 

να επιλύσουν, για παράδειγμα, ένα μαθηματικό πρόβλημα τα παιδιά, θα πρέπει πρώτα να το 

κατανοήσουν. Επίσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο 

σκέφτονται και τις ενέργειες που κάνουν για να λύσουν ένα μαθηματικό πρόβλημα. Οι 

παραπάνω νοητικές διαδικασίες μπορούν να συντελεστούν μόνο μέσω της γλώσσας. 

Αντίστροφα, και τα μαθηματικά προσφέρουν ευκαιρίες να διευρυνθούν και να αναπτυχθούν 

οι γλωσσικές ικανότητες του παιδιού. Έτσι, γλώσσα και μαθηματικά συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη σκέψης ανωτέρου επιπέδου620.   

 Η λογοτεχνία κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών δημιουργεί ευκαιρίες ώστε να 

ενσωματωθούν τα μαθηματικά μέσα σε ενδιαφέροντα πλαίσια. Τα λογοτεχνικά κείμενα, ο 

μύθος, διεγείρουν το ενδιαφέρον των μαθητών και τους παρέχουν κίνητρα να συμμετέχουν 

ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία621. Τα γεγονότα της ιστορίας, οι ενέργειες και οι δράσεις 

των χαρακτήρων είναι από μόνα τους γλωσσικά παιχνίδια που εισάγουν τους μαθητές σε 

μαθηματικές προβληματικές καταστάσεις που ζητούν λύση. Εκτός από το να διεγείρει τον 

ενδιαφέρον των μαθητών, η διδασκαλία των μαθητών μέσω της λογοτεχνίας μπορεί να 

                                                 
617 Παρίζι Άννα, Μαγικοί αριθμοί και ταιδιάρικα αστέρια – τα πρώτα βήματα της επιστήμης, εικονογράφηση: 
Marco de Angelis, μεφρ: Ζεύκη Βιολέτα, Εκδόσεις Καστανιώτη, 2003 και Μαγικοί αριθμοί και ταιδιάρικα 
αστέρια – Μήλα, φτερά και τηλεσκόπια, εικονογράφηση: Magnasciutti Fabio, μεφρ: Δότση Δήμητρα, 
Καστανιώτη, 2003 
618 Vygotsky Λ.Σ. Σκέψη και γλώσσα, μεφρ: Ρόδη Αντζελίνα, Γνώση, 1993 και Cole Michael & Cole R. Sheila, 
Η ανάπτυξη των παιδιών, μεφρ: Σούλμαν Μαρία, β΄ τόμος, τυπωθήτω, 2002, σελ. 108-110 
619 Μητακίδου Σούλα, Τρέσσου Ευαγγελία, Διδάσκοντας Γλώσσα και Μαθηματικά με Λογοτεχνία – Μια 
δημιουργική συνάντηση, παρατηρητής, 2002, σελ. 25-27 
620 Μητακίδου, Τρέσσου, 2002, σελ. 27 και 30-32 
621 Οπ.π. σελ. 41-44 
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συνεισφέρει τόσο στην ανάπτυξη της φυσικής γλώσσας, όσο και της γλώσσας των 

μαθηματικών622.  

 Λαμβάνοντας υπόψη της παραπάνω θεωρίες, αποπειράθηκα, κι εμείς, να 

συνδέσουμε τις λογοτεχνικές μας αφηγήσεις με τη διδασκαλία των μαθηματικών και των 

φυσικών επιστημών. Έτσι, στο δεύτερος μέρος αυτού του κεφαλαίου παρουσιάζονται οι 

διδακτικές δραστηριότητες που προέκυψαν.  
 

 

Β. Η πράξη 
 

5.2 Η Ματίλντα και τα μαθηματικά προβλήματα   
 

 

 Έχουμε ήδη αναφέρει πως ένας από τους στόχους αυτής της εργασίας  αυτής είναι η 

επέκταση της διδασκαλίας της λογοτεχνίας έξω από τα όρια του Γλωσσικού μαθήματος και 

την ώρα της Φιλαναγνωσίας. Έτσι, έχοντας ως παράδειγμα τα γλωσσικά παιχνίδια του 

Wittgenstein, του L. Carroll και του Ευγένιου Τριβιζά αποφασίσαμε να συνδέσουμε το 

λογοτεχνικό λόγο και τις αγαπημένες μας ιστορίες με τα Μαθηματικά.  

 Στο κεφάλαιο «Η Αριθμητική»623 της Ματίλντα, ο πατέρας της ηρωίδας μας 

επιστρέφει ευδιάθετος από τη δουλειά, καθώς σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, η ημέρα 

τελείωσε με μεγάλο κέρδος γι’ αυτόν. Ο κύριος Γουόρμγουντ ζητάει από το γιο του να 

υπολογίσει το κέρδος της επιχείρησης, συνεκτιμώντας το κόστος αγοράς των 

μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και την τιμή πώλησής τους. Η απάντηση δεν θα έρθει από το 

γιό του, όπως περιμένει ο κύριος Γουόρμγουντ, αλλά από τη Ματίλντα.  

 Το λογοτεχνικό κείμενο είναι ταυτόχρονα και μαθηματικό πρόβλημα, το οποίο οι 

μαθητές καλούνται να λύσουν. Η ανάγνωση της ιστορίας σταματά ακριβώς πριν την 

απάντηση της Ματίλντα. Τα παιδιά θα πρέπει να λύσουν το πρόβλημα, ενώ η συνέχεια της 

ιστορίας θα επιβεβαιώσει ή θα διαψεύσει τις απαντήσεις τους. 

 Θα περιγράψουμε τη διδακτική δραστηριότητα που υλοποιήσαμε μέσα στη σχολική 

τάξη ξεκινώντας από τους στόχους και το διδακτικό πλαίσιο στο οποίο εντάχθηκε.   

 

 

5.2.1. Το διδακτικό πλαίσιο και οι στόχοι  
 

 Την περίοδο που έτυχε να διαβάσουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα από τη 

Ματίλντα, τα παιδιά διδάσκονταν στα μαθηματικά προσθέσεις και αφαιρέσεις με δεκαδικούς 

αριθμούς (κεφάλαιο 19ο και 20ο) 624. Το μαθηματικό πρόβλημα που προέκυψε μέσα από το 

λογοτεχνικό κείμενο συμβάδιζε με τη διδακτική ύλη των δύο αυτών ενοτήτων. Έτσι, 

θεωρήσαμε πως ήταν μια καλή ευκαιρία για τα παιδιά να εξασκηθούν λίγο περισσότερο στα 

                                                 
622 Οπ.π. σελ. 44 
623 Ματίλντα, σελ. 58-65  
624 Μαθηματικά Δ΄ δημοτικού, 2013, σελ. 48-51 
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προβλήματα με προσθέσεις και αφαιρέσεις δεκαδικών αριθμών, χρησιμοποιώντας το  

λογοτεχνικό λόγο ως μέσο για ένα πιο ευχάριστο μάθημα Μαθηματικών. Άλλωστε, 

αγαπούσαν πολύ τη Ματίλντα και χαίρονταν να ακούνε τις ιστορίες της.  

 Σύμφωνα με τους στόχους των παραπάνω κεφαλαίων, όπως αυτοί προβλέπονται 

από το βιβλίο δασκάλου625, τα παιδιά θα πρέπει να είναι ικανά:  

 να χρησιμοποιούν στρατηγικές υπολογισμού για την πρόσθεση και την αφαίρεση 

δεκαδικών, 

 να εμπεδώσουν τη συνηθισμένη τεχνική εκτέλεσης της πρόσθεσης και της 

αφαίρεσης δεκαδικών με δύο δεκαδικά ψηφία, 

  να μετατρέπουν οριζόντιες γραμμές σε κάθετες και να εκτελούν τις πράξεις, 

 να διαχειρίζονται προβλήματα με ευρώ, 

 να αποκωδικοποιούν και να οργανώνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές. 

 

 Παραθέτουμε αυτούσιο από το βιβλίο το μαθηματικό πρόβλημα που κλήθηκαν να 

λύσουν οι μαθητές:  

 «Άκου αγόρι μου, είπε απευθυνόμενος στο γιο του και αγνοώντας τη Ματίλντα, μια 

μέρα θα έρθεις στην επιχείρηση μαζί μου, θα πρέπει, λοιπόν, να μάθεις πώς να προσθέτεις τα 

κέρδη που θα κάνεις στο τέλος της ημέρας. Πήγαινε και φέρε ένα χαρτί κι ένα μολύβι και άντε 

να δούμε πόσο έξυπνος είσαι. 

 Ο γιος υπάκουα έφυγε από το δωμάτιο και επέστρεψε με ό, τι του είχε ζητήσει.  

- Γράψε αυτούς τους αριθμούς, είπε ο πατέρας διαβάζοντας από το χαρτί του. Το αυτοκίνητο 

αριθμός ένα το αγόρασα διακόσιες εβδομήντα οχτώ λίρες και το πούλησα χίλιες τετρακόσιες 

είκοσι πέντε. Το ‘πιασες αυτό; 

 Το δεκάχρονο αγόρι έγραψε τα δύο διαφορετικά ποσά, αργά και προσεχτικά.  

- Αυτοκίνητο αριθμός δύο, συνέχισε ο πατέρας. Μου κόστισε εκατόν δεκαοχτώ λίρες και το 

πούλησα εφτακόσιες εξήντα. Το ‘πιασες; 

- Ναι μπαμπά, είπε ο γιος. Το ‘πιασα. 

- Το αυτοκίνητο αριθμός, τρία κόστισε εκατόν έντεκα λίρες και πουλήθηκε εννιακόσιες 

ενενήντα εννέα λίρες και πενήντα πένες.  

(…) 

- Το αυτοκίνητο αριθμός τέσσερα κόστισε ογδόντα έξι λίρες – ήταν ένα πραγματικό 

σαράβαλο- και το πούλησα εξακόσιες ενενήντα λίρες και πενήντα πένες. 

- Όχι τόσο γρήγορα, είπε ο γιος, γράφοντας τα νούμερα. Εντάξει. Το ‘πιασα.  

- Το αυτοκίνητο αριθμός πέντε κόστισε εξακόσιες τριάντα εφτά λίρες και πουλήθηκε χίλιες 

εξακόσιες σαράντα εννέα και πενήντα. Τα γράφεις όλα τα νούμερα, γιε μου; 

- Ναι, μπαμπά, είπε το αγόρι, σκυμμένο πάνω από το χαρτί του, ενώ έγραφε προσεκτικά. 

- Πολύ καλά, είπε ο πατέρας. Τώρα βγάλε μου το κέρδος που είχα για κάθε ένα από τα πέντε 

αυτοκίνητα και πρόσθεσε τα για να βγάλεις το συνολικό ποσό. Και τότε θα είσαι έτοιμος να 

μου πεις πόσα ακριβώς χρήματα κέρδισε συνολικά ο πανέξυπνος πατέρας σου»626.  

 

 

                                                 
625 Μαθηματικά Δ΄ δημοτικού – βιβλίο δασκάλου, 2013, σελ. 71-75 
626 Ματίλντα, σελ.60 -62 

Μπορείς να βοηθήσεις το Μιχάλη να υπολογίσει το κέρδος του πατέρα του; Με ποιο τρόπο 

θα οργανώσεις τα δεδομένα σου; 
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 Το πρόβλημα που προέκυψε από το κείμενο ανταποκρένεται σχεδόν σε όλους τους 

στόχους της διδακτικής ενότητας. Πρόκειται για ένα πρόβλημα σύνθετο και ανοιχτό. 

Απαιτεί, δηλαδή, περισσότερες από μια πράξεις για να λυθεί, ενώ ταυτόχρονα επιδέχεται 

και περισσότερες από μια λύσεις627. Σε πρώτη φάση, τα παιδιά πρέπει να 

αποκωδικοποιήσουν και να οργανώσουν τις πληροφορίες που τους δίνονταν μέσα από το 

κείμενο. Το στάδιο αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς η σωστή οργάνωση των δεδομένων 

διασφαλίζει σε ένα μεγάλο βαθμό τη γρήγορη και σωστή λύση ενός προβλήματος. Το 

σχολικό εγχειρίδιο παρείχε στα παιδιά έτοιμους πίνακες οργάνωσης δεδομένων. Το 

λογοτεχνικό, όμως, κείμενο δεν τους παρείχε τέτοια δυνατότητα. Ήταν, λοιπόν, μια καλή 

ευκαιρία, αφού ήδη είχαν δοκιμάσει τις τεχνικές οργάνωσης πληροφοριών του βιβλίου, να 

σχεδιάσουν μόνοι τους, χωρίς βοήθεια, την οργάνωση των δεδομένων. Το βήμα αυτό, της 

οργάνωσης των δεδομένων, αποτελούσε ταυτόχρονα μια αξιολόγηση της ικανότητας των 

μαθητών να αποκωδικοποιούν και να οργανώνουν τα δεδομένα των προβλημάτων. 

 Μετά τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων που ακολούθησε μέσα στην τάξη, η 

πλειοψηφία των μαθητών πρότεινε η οργάνωση των δεδομένων να γίνει σε πίνακα, με την 

παρακάτω μορφή: 

 

 Τιμή αγοράς 

(κόστος) 

Τιμή πώλησης 

(έσοδα)  

Κέρδος  

1ο αυτοκίνητο    

2ο αυτοκίνητο    

3ο αυτοκίνητο    

4ο αυτοκίνητο    

5ο αυτοκίνητο    

Σύνολο    

 

 Στη συνέχεια, έπρεπε να επινοήσουν ένα σχέδιο δράσης επίλυσης του προβλήματος, 

να αποφασίσουν, δηλαδή, τις πράξεις με τις οποίες θα έλυναν το πρόβλημα. Σε ένα τρίτο 

στάδιο628, θα έπρεπε να τοποθετήσουν κάθετα τα δεδομένα και να υπολογίσουν το 

αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας τους αλγορίθμους της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Οι 

στόχοι της ενότητας προβλέπουν προσθέσεις και αφαιρέσεις με δεκαδικούς αριθμούς. 

Ωστόσο, το πρόβλημα περιέχει πράξεις με δεκαδικούς και ακέραιους, προσθέτοντας στους 

μαθητές ακόμα μια δυσκολία. Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος απαιτεί ορισμένες γνώσεις 

παραπάνω, τις οποίες οι μαθητές θα έπρεπε να αξιοποιήσουν προκειμένου να το λύσουν.  

 Τέλος, ζητάμε από τους μαθητές να αντικαταστήσουν τη μονάδα μέτρησης και να 

υπολογίσουν το αποτέλεσμα σε ευρώ και όχι σε λίρες. Η λίρα Αγγλίας και το ευρώ έχουν τις 

ίδιες υποδιαιρέσεις και πολλαπλάσια, οπότε δεν χρειάζεται να γίνει κάποια άλλη μετατροπή 

                                                 
627 Τρούλης Γεώργιος, Τα μαθηματικά στο δημοτικό σχολείο, - Διδακτική Προσέγγιση, Εκδόσεις Γρηγόρη, 
1992, σελ. 147-148 
628 Για τα στάδια επίλυσης ενός προβλήματος βλέπε Τρούλης Γ., 1992, σελ. 150 
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στους αριθμούς. Η μετατροπή της μονάδας μέτρησης γίνεται για να προσαρμόσουμε το 

πρόβλημα στην πραγματικότητα των μαθητών.  

 

 

5.2.2. Σχολιασμός και αξιολόγηση της δραστηριότητας  
 

 Το τελευταίο στάδιο επίλυσης ενός προβλήματος προβλέπει ανασκόπηση της 

παραπάνω διαδικασίας629. Πρέπει να γίνει έλεγχος για την ορθότητα του αποτελέσματος. 

Στο δημοτικό σχολείο κρίνεται απαραίτητο να διεξάγεται συζήτηση πάνω στον τρόπο 

εργασίας των μαθητών κατά την επίλυση προβλημάτων ή ασκήσεων. Μια τέτοια συζήτηση 

προάγει τη μαθηματική σκέψη, καθώς προτείνει καινούριες ιδέες και λύσεις, αποσαφηνίζει 

ή προλαβαίνει τυχόν δυσκολίες.  

 Το συγκεκριμένο πρόβλημα λύνεται με δύο τρόπους:  

1. Υπολογίζουμε το κέρδος για κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο ξεχωριστά, αφαιρώντας 

από την τιμή πώλησης (έσοδα) την τιμή αγοράς του (κόστος). Στη συνέχεια, προσθέτουμε 

τα κέρδη των αυτοκινήτων και βρίσκουμε το συνολικό κέρδος της επιχείρησης.  

2. Υπολογίζουμε πόσο κόστισαν στον κύριο Γουόρμγουντ όλα τα αυτοκίνητα μαζί. Έτσι 

βρίσκουμε το συνολικό κόστος αγοράς των αυτοκινήτων. Στη συνέχεια, υπολογίζουμε τα 

συνολικά έσοδα από την πώληση των αυτοκινήτων. Τέλος, αφαιρούμε από τα έσοδα το 

συνολικό κόστος και αυτό που μένει είναι το καθαρό κέρδος της επιχείρησης.  

 Στην ουσία, ο πρώτος τρόπος επίλυσης του προβλήματος προτείνεται από το 

λογοτεχνικό κείμενο, αφού ο κύριος Γουόρμγουντ ζητά από το γιο του να βρει το κέρδος 

χωριστά για κάθε αυτοκίνητο. Ωστόσο, η εκφώνηση της εργασίας που αναθέσαμε στους 

μαθητές ζητούσε να βρουν το συνολικό κέρδος της επιχείρησης του Γουόρμγουντ.  

 Οι μαθητές πρότειναν να λύσουν το πρόβλημα με το δεύτερο τρόπο, που είναι και ο 

συντομότερος630. Η διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος είναι μια σύνθετη νοητική 

διαδικασία, που η περαιτέρω ανάλυσή τους ξεπερνά τα όρια της εργασίας αυτής. Στην 

παρούσα εργασία θα θέλαμε να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα ως ένα 

γλωσσικό παιχνίδι και να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις πάνω σ’ αυτό.  

 Η θεωρία του Wittgenstein για τα γλωσσικά παιχνίδια βρίσκει μια πολύ καλή 

εφαρμογή στο πρόβλημα που προέκυψε από το λογοτεχνικό κείμενο. Ο Wittgenstein λέει 

πως κάθε γλωσσικό παιχνίδι είναι μια μορφή ζωής. Κατανοούμε τη σημασία μιας λέξης ή 

μια έννοια, όταν αυτή βρίσκεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο631. Έτσι, μπορούμε να 

εξηγήσουμε στους μαθητές πως η μία ή η άλλη λύση είναι σωστότερη, ανάλογα με την 

κατάσταση την οποία παρουσιάζει κάθε πρόβλημα. Επιλέγουμε, δηλαδή, τη μία ή την άλλη 

λύση ανάλογα με το τι χρειαζόμαστε να υπολογίσουμε.  

 Στην περίπτωση που λάβουμε υπόψη μας το πλαίσιο του λογοτεχνικού κειμένου, για 

να λύσουμε το πρόβλημα, θα πρέπει να ακολουθήσουμε την πρώτη λύση. Οι κανόνες αυτού 

του γλωσσικού παιχνιδιού επιβάλουν τη συγκεκριμένη λύση, καθώς ένας επιχειρηματίας, 

όπως ο Γουόρμγουντ, χρειάζεται να γνωρίζει το κέρδος για κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο 

                                                 
629 Οπ.π.  
630 Ενδεικτικές εργασίες των μαθητών, φωτοτυπημένες από τα τετράδια τους βλέπε στο Παράρτημα IV.  
631 Βλέπε πρώτο μέρος του παρόντος κεφαλαίου.  
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χωριστά. Στη περίπτωση, όμως, που μας ενδιαφέρει μόνο το συνολικό κέρδος της 

επιχείρησης, μπορούμε να ακολουθήσουμε τη δεύτερη λύση. Αυτή τη φορά το γλωσσικό 

παιχνίδι μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ευκολότερο και συντομότερο τρόπο. Τέλος, 

αν θέλουμε, μπορούμε να ακολουθήσουμε και τους δύο τρόπους επίλυσης του 

προβλήματος, έτσι ώστε ο ένας να αποτελέσει μέσο επαλήθευσης για τον άλλο. Κι αυτό, 

όμως εξαρτάται από τους κανόνες που επιβάλει το γλωσσικό παιχνίδι. 

 Ιδανική συνταγή για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων δεν υπάρχει. Τέτοιου 

είδους, όμως, διδακτικές δραστηριότητα διδάσκουν, μέσω του παραδείγματος, στα παιδιά 

δρόμους για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων. Άλλωστε, στα μαθηματικά, κάθε 

λύση μαθηματικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. Αυτό που θα πρέπει να κατανοήσουν τα 

παιδιά είναι πως διαλέγουμε τη μία ή την άλλη κατά περίπτωση. Θεωρούμε, λοιπόν, πως το 

λογοτεχνικό κείμενο είναι ένας πολύ καλός σύμμαχος σε μια τέτοια προσπάθεια.  

 Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες του σχολικού 

εγχειριδίου ή μπορεί να αντικαταστάσει κάποιες από αυτές, αφού δεν ξεφεύγει από τους 

στόχους της συγκεκριμένης ενότητας. Εύλογα θα μπορούσε κάποιος να προβληματιστεί 

σχετικά με τους λόγους που μας οδήγησαν να προσθέσουμε εργασίες στις ήδη αρκετές του 

σχολικού εγχειριδίου ή την αντικατάσταση του έτοιμου υλικό με κάποιο άλλο. Η δική μας 

απάντηση είναι πως, χωρίς να ξεφύγουμε από τη στοχοθεσία του Αναλυτικού 

Προγράμματος, καταφέραμε να συνοδεύσουμε τα Μαθηματικά με λογοτεχνικές αφηγήσεις, 

μετατρέποντας τα σε μια ευχάριστη και διασκεδαστική εμπειρία.  

 Η λύση ενός προβλήματος δεν εξαρτάται μόνο από τις γνωστικές και πνευματικές 

ικανότητες του μαθητή. Η επίλυση ενός προβλήματος απαιτεί την κινητοποίηση του 

ενδιαφέροντος του μαθητή. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ένα πρόβλημα αντλεί το θέμα του 

από το βιωματικό περίγυρο του παιδιού. Σκηνές από την καθημερινή ζωή, το παιχνίδι ή το 

σχολείο κινητοποιούν τις νοητικές, συναισθηματικές και βουλητικές δυνάμεις του παιδιού, 

βασικές προϋποθέσεις για την επίλυση ενός προβλήματος632. Εμείς σκεφτήκαμε να 

επεκτείνουμε τις πηγές ενεργοποίησης του ενδιαφέροντος και των δυνάμεων (νοητικών, 

συναισθηματικών και βουλητικών) του παιδιού, προτείνοντας τη λογοτεχνία ως μια από 

αυτές. Υποθέσαμε πως οι αγαπημένες ιστορίες των παιδιών θα μπορούσαν να προκαλέσουν 

το ενδιαφέρον τους για τα μαθηματικά, ενεργοποιώντας τις δυνάμεις τους στην επίλυση 

προβλημάτων.   

 Αρχικά, οι μαθητές μου, αντέδρασαν αρνητικά στην προοπτική της σύνδεσης των 

δύο αντικειμένων. Είπαν πως δεν ήθελαν να ασχοληθούν με τα Μαθηματικά και την ώρα 

που απολάμβαναν την αγαπημένη τους ιστορία. Συνήθως μου πρότειναν διάφορες άλλες 

δραστηριότητες, προκειμένου να αποφύγουν τα μαθηματικά. Όμως, οι προσδοκίες μας δεν 

διαψεύστηκαν. Η Ματίλντα κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους, παρέχοντάς τους 

κίνητρα να ασχοληθούν σοβαρά με το μαθηματικό πρόβλημα που είχαν μπροστά τους. 

Φάνηκαν να το διασκεδάζουν, καθώς προσπαθούσαν με μεγάλη αγωνία να ανακύψουν το 

σωστό αποτέλεσμα και να δουν κι αυτοί αν μπορούν να τα καταφέρουν, όπως η Ματίλντα.   

 

 

 
                                                 
632 Τρούλης Γ., 1992, σελ. 150 - 151 
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5.3. Φυσικά: Τα παιδιά δημιουργοί γλωσσικών παιχνιδιών  
 

 Η διδακτική δραστηριότητα που θα παρουσιαστεί στην ενότητα αυτή δεν αποτελεί 

κομμάτι της διδακτικής πρότασης που περιγράφεται στην εργασία ετούτη. Πρόκειται για 

μια διδακτική δραστηριότητα που υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2013-2014 με μαθητές 

της Ε΄ δημοτικού του 3ου  Δημοτικού Σχολείου Νέας Αλικαρνασσού. Ωστόσο, θεωρήθηκε 

πως μπορεί να ενταχθεί στο παρόν κεφάλαιο, ως ένα παράδειγμα ένταξης της λογοτεχνίας 

στο διδακτικό αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών.  

 Προετοιμάζοντας, λοιπόν, το διδακτικό μου σχεδιασμό για την ενότητα «Φως»633 

των Φυσικών, έπεσα πάνω σε ένα από παιδικά μου αναγνώσματα, το Ο κόσμος είναι 

φωτεινός της Σοφία Μαντούβαλου634. Πρόκειται για ένα εικονοβιβλίο γνώσεων635, στο 

οποίο ο Ταραμπούμ και ο Τσιρίδας βρίσκονται μέσα σε μια σκοτεινή αποθήκη και 

ανακαλύπτουν τις ιδιότητες του φωτός. Εικόνα και κείμενο συνεργάζονται στενά για την 

προώθηση της ιστορίας και την οικοδόμηση εννοιών που ανήκουν στον κλάδο της Φυσικής. 

Στη δεύτερη σελίδα κάθε σαλονιού υπάρχει ένα πλαίσιο, που διαχωρίζεται εμφανώς από την 

υπόλοιπη ιστορία, στο οποίο βρίσκεται κάθε φορά διατυπωμένος ο κανόνας της Φυσικής 

που πραγματεύεται το κείμενο κάθε δισέλιδου.  

 Πέρα από τη συγκίνηση της αναδρομής στα παιδικά μου αναγνώσματα, το 

εικονοκείμενο αυτό αποτέλεσε τη βάση για το σχεδιασμό της διδασκαλίας  μου για την 

ενότητα «Φως». Το λογοτεχνικό κείμενο έπαιξε διπλό ρόλο στη διδακτική διαδικασία. 

Λειτούργησε ως αφόρμηση για κάθε κεφάλαιο της ενότητας και ως παράδειγμα για να 

δημιουργήσουν τα ίδια τα παιδιά τα δικά τους κόμικς γνώσεων με θέμα το «Φως».  

 Οι στόχοι που πρέπει να κατακτήσουν οι μαθητές, μετά το τέλος της συγκεκριμένης 

διδακτικής ενότητας, όπως αυτοί περιγράφονται στο βιβλίο δασκάλου636, είναι: 

 να διαπιστώσουν πειραματικά ότι το φως διαδίδεται προς όλες τις κατευθύνσεις,  

 να διαπιστώσουν πειραματικά ότι το φως διαδίδεται ευθύγραμμα, 

 να περιγράφουν και να ταξινομούν τα διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή σώματα,  

 να εξηγήσουν ότι ο σχηματισμός σκιάς οφείλεται στην ευθύγραμμη διάδοση του φωτός,  

 να διαπιστώσουν πειραματικά ότι το μέγεθος της σκιάς εξαρτάται από την απόσταση του 

σώματος από τη φωτεινή πηγή, 

 να διαπιστώσουν πειραματικά τα φαινόμενα της ανάκλασης, της διάχυσης και της 

απορρόφησης του φωτός, 

 να αναφέρουν επιφάνειες στις οποίες το φως ανακλάται, επιφάνειες στις οποίες το φως 

διαχέεται και επιφάνειες στις οποίες το φως απορροφάται, 

 να εξηγήσουν ότι μπορούμε να βλέπουμε τα αντικείμενα γύρω μας χάρη στις φωτεινές 

ακτίνες, που διαχέονται, όταν προσπίπτουν σε αυτά. 

 Το λογοτεχνικό κείμενο, σε πρώτο επίπεδο, χρησιμοποιήθηκε ως αφόρμηση για 

κάθε κεφάλαιο της συγκεκριμένης ενότητας. Βέβαια, θα μπορούσε κάποιος να παρατηρήσει 

πως πρόκειται για ένα κείμενο που απευθύνεται σε παιδιά μικρότερης ηλικίας, καθώς 

                                                 
633 «Φως», Φυσικά Ε΄ δημοτικού – Τετράδιο Εργασιών σελ. 127-141 
634 Μαντούβαλου Σοφία, Ο κόσμος είναι φωτεινός, εικονογράφηση: Παπαδοπούλου Υβέτ, Κέδρος, 1984 
635 Στον ορισμό του εικονοβιβλίου έχουμε αναφερθεί αναλυτικά στο 4ο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.  
636 Φυσικά Ε΄ Δημοτικού, Βιβλίο δασκάλου, σελ. 177-190 
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αποτελείται από σύντομο κείμενο και πολλές εικόνες. Η αλήθεια είναι πως όντως το κείμενο 

αυτό απευθύνεται σε μικρότερα παιδιά. Ωστόσο, εμείς δε σκοπεύαμε να διδάξουμε φυσική 

μέσω του λογοτεχνικού κειμένου. Χρησιμοποιήθηκε σαν ένα γλωσσικό παιχνίδι, ένα 

παράδειγμα, που στόχο είχε να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών για το περιεχόμενο 

της διδακτικής ενότητας που θα ακολουθούσε.   

 Τα παιδιά, μέσα από τα παιχνίδια του Ταραμπούμ και του Τσιρίδα έρχονται 

αντιμέτωπα με κάποια φαινόμενα του κόσμου που ζούμε. Ο Ταραμπούμ, για παράδειγμα, 

βλέπει τη φλόγα του κεριού μέσα από ένα ίσιο σωλήνα. Ο σωλήνας του Τσιρίδα, όμως, δεν 

είναι ίσιος κι έτσι δεν μπορεί να δει τη φλόγα του κεριού. Το λογοτεχνικό κείμενο και η 

συγκεκριμένη κατάσταση που παρουσιάζει θα χρησιμοποιηθεί ως εισαγωγικό ερέθισμα για 

το φαινόμενο που πρόκειται να μελετήσουν παρακάτω οι μαθητές. Θα τους δώσει την 

ευκαιρία να διατυπώσουν υποθέσεις σχετικά με το φαινόμενο που παρουσιάζεται. Για την 

απόδειξη των φυσικών φαινομένων, όμως, θα ακολουθήσουμε τα πειραματικά και τις 

δραστηριότητες που προτείνονται  από το σχολικό εγχειρίδιο.  

 Η Φυσική στο δημοτικό σχολείο διδάσκεται με στόχο να κατανοήσουν οι μαθητές τα 

φαινόμενα με τα οποία έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι. Διδάσκουμε, επομένως, στους 

μαθητές τα φυσικά φαινόμενα χρησιμοποιώντας παραδείγματα από την καθημερινή ζωή. 

Έτσι, οι ασκήσεις του βιβλίου συνδέουν την ανάκλαση του φωτός με τις βιτρίνες των 

μαγαζιών, την απορρόφηση του φωτός με τα μαύρα γυαλιά και τα διαφανή, ημιδιαφανή και 

αδιαφανή σώματα με τα τζάμια και τις κουρτίνες. Ακόμα, στο μάθημα αυτό ζητάμε συχνά 

από τα παιδιά να εξηγήσουν τα φυσικά φαινόμενα χρησιμοποιώντας δικά τους 

παραδείγματα από την καθημερινή τους ζωή.  

 Στην ενότητα «Φως» ζήτησα από τα παιδιά να συστηματοποιήσουν τα παραδείγματά 

τους, να σκεφτούν μια ιστορία και να δημιουργήσουν ένα κόμικς με θέμα το φως. Πιο 

συγκεκριμένα, τους ζήτησα να δημιουργήσουν ένα κόμικς με σκοπό να διδάξουν όσα 

έμαθαν οι ίδιοι σε παιδιά μικρότερης ηλικίας. Φτάνουμε, λοιπόν, στο δεύτερο ρόλο του 

λογοτεχνικού κειμένου στη διδακτική διαδικασία. Το Ο κόσμος είναι φωτεινός 

χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα για να δημιουργήσουν τα παιδιά τα δικά τους κόμικς.  

 Έτσι, οι μαθητές γίνονται οι ίδιοι δημιουργοί γλωσσικών παιχνιδιών. Εμπνέονται 

από τη ζωή τους και τον κόσμο που ζουν και «κατασκευάζουν» ένα πλαίσιο, μέσα στο 

οποίο χρησιμοποιούν τις έννοιες της Φυσικής. Η δημιουργία του κόμικς γινόταν σταδιακά. 

Με το τέλος κάθε κεφαλαίου, οι μαθητές είχαν χρόνο για να σχεδιάσουν ένα κεφάλαιο για 

το κόμικς τους, με βασικό θέμα τις έννοιες που είχαν διδαχθεί εκείνη την ημέρα. Τα παιδιά 

εργάστηκαν σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων, τις οποίες σχημάτισαν με δική τους 

πρωτοβουλία. 

 Ο βαθμός ορθότητας των παραδειγμάτων ή των καταστάσεων που περιέγραφαν 

μέσα στις ιστορίες τους αποδείκνυε το βαθμό κατανόησης των φυσικών φαινομένων. Για το 

λόγο αυτό, ο ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν καθοδηγητικός και παρεμβατικός. Φρόντιζα να 

παρακολουθώ και να αξιολογώ σε τακτά χρονικά διαστήματα την πρόοδο των ομάδων, με 

σκοπό να παρεμβαίνω έγκαιρα και να αποσαφηνίζω τα σημεία που φαινόταν να μην έχουν 

κατανοήσει.  
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5.3.1. Οι στόχοι της διδακτική δραστηριότητας 

 

 Για τον Wittgenstein τα γλωσσικά παιχνίδια είναι καταστάσεις μέσα από τις οποίες 

κάποιος εξοικειώνεται και μαθαίνει τις χρήσεις της γλώσσας637. Πρώτος, λοιπόν, και 

βασικότερος στόχος της διδακτικής αυτής δραστηριότητας είναι η βαθύτερη κατανόηση των 

εννοιών της Φυσικής, όπως προβλέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα για την ενότητα «Φως». 

Αντιστρέφοντας το συλλογισμό αυτό θα λέγαμε πως εκείνος που είναι σε θέση να 

δημιουργεί γλωσσικά παιχνίδια γνωρίζει πολύ καλά τη σημασία συγκεκριμένων λέξεων, 

εκφράσεων, εννοιών ή συστημάτων. Η δημιουργία ενός γλωσσικού παιχνιδιού από τα ίδια 

τα παιδιά, η χρήση των εννοιών αυτών μέσα σε συγκεκριμένα παραδείγματα, και μάλιστα 

μέσα σε μια ιστορία, μπορεί να αναδείξει το βαθμό κατανόησης των φυσικών φαινομένων 

από τους μαθητές. Θα μπορούσαμε, επομένως, να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη 

δραστηριότητα και ως αξιολόγηση των γνώσεων των μαθητών στη συγκεκριμένη διδακτική 

ενότητα.  

Μια τέτοια δραστηριότητα απαιτεί από το μαθητή να προχωρήσει αρχικά σε 

αυτοαξιολόγηση της νέας γνώσης και στην συνέχεια, στη χρήση της μέσα σε μια ιστορία. 

Ακόμα και στην περίπτωση μιας αρνητικής αυτοαξιολόγησης, η δραστηριότητα αυτή 

απαιτεί την προσπέλαση των δυσκολιών, προκειμένου να προχωρήσουν οι μαθητές στην 

παραγωγή του γραπτού λόγου και στη δημιουργία του κόμικς. Έτσι, οι μαθητές που πιθανόν 

δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν κάποια από τα φαινόμενα, θα αναγκαστούν να ζητήσουν 

διευκρινήσεις από τον εκπαιδευτικό ή τους συμμαθητές τους για να προχωρήσουν στη 

συγγραφή της ιστορίας τους. 

 Ένας δεύτερος πολύ σημαντικός στόχος της παραπάνω δραστηριότητας ήταν η 

εξοικείωση με ένα διαφορετικό κειμενικό είδος, το κόμικς. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 

Δημοτικού Σχολείου προβλέπει τη διδασκαλία παραγωγής διαφορετικών κειμενικών ειδών 

μέσω του γλωσσικού μαθήματος. Σε όλες σχεδόν τις τάξεις του δημοτικού οι μαθητές 

καλούνται να παράγουν αφηγηματικά, περιγραφικά, επιχειρηματολογικά, κατευθυντήρια 

κείμενα και περιλήψεις. Τα κόμικς διδάσκονται ως είδος κειμένου μέσα από τα διδακτικά 

εγχειρίδια της Γλώσσας, σπάνια, όμως, το σχολικό εγχειρίδια ζητά από τους μαθητές να 

δημιουργήσουν ένα κόμικς. Με τη δραστηριότητα, λοιπόν, αυτή δίνεται στα παιδιά η 

ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με ένα ακόμα είδος κειμένου, το κόμικς. 

 Σύμφωνα με το Howard Gardner, η νοημοσύνη του ανθρώπου χωρίζεται σε επτά 

τύπους: τη γλωσσική, τη λογικο-μαθηματική ανάλυση, τη χωροταξική αναπαράσταση, τη 

μουσική σκέψη, τη χρήση του σώματος, την αντίληψη για τον εαυτό μας (η νοημοσύνη 

αυτή χωρίζεται σε ενδοπροσωπική και διαπροσωπική). Τα άτομα διαφέρουν ως προς τη 

δυναμική των παραπάνω τύπων νοημοσύνης. Καθένας από μας θέτει σε λειτουργία 

κάποιους από τους παραπάνω τύπους νοημοσύνης και τους συνδυάζει για να ενεργεί, να 

δημιουργεί και να επιλύει προβλήματα. Δεν μπορούμε όλοι να αναπτύξουμε σε μεγάλο 

βαθμό και τους επτά τύπους νοημοσύνης. Μπορούμε, όμως να αναπτύξουμε κάποιους από 

τους παραπάνω τύπους, αν δεχθούμε την κατάλληλη καθοδήγηση. Σίγουρα επίσης, θα 

πρέπει να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιούμε κάποιους από αυτούς, προκειμένου να 

                                                 
637 Wittgenstein Ludwig, Φιλοσοφικές έρευνες, σελ. 28-29 
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κατακτήσουμε κάποιες δεξιότητες και ικανότητες638. Το σχολείο οφείλει να παρέχει στα 

παιδιά ευκαιρίες, ώστε να καλλιεργούνται και οι επτά διαφορετικοί τύποι νοημοσύνης. 

Αυτός ήταν ο τρίτος στόχος της δραστηριότητας αυτής, η καλλιέργεια διαφορετικών τύπων 

νοημοσύνης. 

 Το κόμικς είναι ένα πολυσύνθετο είδος, αφού απαιτεί το συνδυασμό διαφορετικών 

μορφών τέχνης. Στο κόμικς, λόγος και εικόνα συνυπάρχουν αρμονικά και 

αλληλοσυμπληρώνονται. Το ένα εξαρτάται από το άλλο, ακόμα κι αν κάποιες φορές 

υπερισχύει το ένα από τα δύο. Τα παιδιά κλήθηκαν να παίξουν το ρόλο του συγγραφέα και 

του εικονογράφου ταυτόχρονα. Μια τέτοια δραστηριότητα προωθεί την ενεργοποίηση και 

την καλλιέργεια αρκετών τύπων νοημοσύνης. Καταρχήν, συνδυάζει τη γλωσσική, τη 

χωροταξική (αφήγηση και εικαστική δημιουργία) και τη λογικο-μαθηματική (μιλάμε για 

έννοιες φυσικής) νοημοσύνη. Επίσης, η συνεργασία με άλλα άτομα στο πλαίσιο μια ομάδας 

προωθεί την καλλιέργεια της διαπροσωπικής και της ενδοπροσωπικής νοημοσύνης.  

 Επόμενος στόχος μας ήταν η καλλιέργεια της φαντασίας και της δημιουργικότητας. 

Η φαντασία είναι απαραίτητη προϋπόθεση της ζωής. Μπορεί να μας οδηγήσει να 

ανακαλύψουμε νέες πλευρές και νέες προοπτικές σε ένα πραγματικό κόσμο που σήμερα πια 

αλλάζει συνεχώς639. Ακόμα και τα μαθηματικά χρειάζονται φαντασία, για να λύσεις ένα 

πρόβλημα γεωμετρίας, για παράδειγμα. Να δεις γραμμές εκεί που δεν υπάρχουν και να 

αφαιρέσεις νοητά αυτές που υπάρχουν, για να οδηγηθείς στη λύση. Ο Ευγένιος Τριβιζάς 

μας θυμίζει ακόμα πως κάποιες από τις σημαντικότερες επιστημονικές ανακαλυψεις, που 

άλλαξαν τη ζωή των ανθρώπων στηρίχτηκαν στη φαντασία640.  

 Οι μαθητές μου, είχαν ανάγκη δραστηριότητες που προωθούσαν την καλλιέργεια της 

φαντασίας και της δημιουργικότητας. Κατά τα προηγούμενα χρόνια της σχολικής τους ζωής 

δεν είχαν ασχοληθεί με δραστηριότητες που προωθούσαν την καλλιέργεια της φαντασίας 

και της δημιουργικότητας. Η ακριβής αποστήθιση ήταν κανόνας στο μάθημα της ιστορίας 

και η παραγωγή γραπτού λόγου συνήθως περιοριζόταν στις εργασίες του σχολικού 

εγχειριδίου. Συχνά, οι γραπτές εργασίες που προτείνονται από το σχολικό εγχειρίδιο δεν 

παρέχουν κίνητρα στους μαθητές ή απέχουν αρκετά από τα ενδιαφέροντά τους. Έτσι, οι 

μαθητές περιορίζονται στον να ανταπεξέλθουν σε κάποιες βασικές κειμενικές δομές, χωρίς 

να φροντίζουν ιδιαίτερα το περιεχόμενο της εργασίας τους. Θεώρησα, λοιπόν, πως η 

επινόηση μιας δικής τους ιστορίας και η παράλληλη αφήγησή της με εικόνες θα 

τοποθετούσε ένα μικρό λιθαράκι στην καλλιέργεια της φαντασίας και της δημιουργικότητάς 

τους.  

 Πέμπτος στόχος ήταν η αλλαγή της σχολικής καθημερινότητας. Συχνά, οι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούμε τις ίδιες μεθόδους και στρατηγικές για τα διάφορα διδακτικά 

αντικείμενα του δημοτικού σχολείου. Ακολουθούμε, για παράδειγμα, καθημερινά τα ίδια 

βήματα για να διδάξουμε ιστορία, γλώσσα ή φυσική. Γνωρίζουμε, όμως, πολύ καλά ότι το 

                                                 
638 Gardner Howard, Πως το παιδί αντιλαμβάνεται τον κόσμο – Μέθοδοι διδασκαλίας σε αρμονία με τους 
τρόπους σκέψης του παιδιού, Ατραπός, 2006, σελ. 4 -47 και του ίδιους Frames of mind: The theory of multiple 
intelligences, New York: Basic Books, 1983 
639 Μαντούβαλου Σοφία, «Η Σταχτομπούτα της Εκπαίδευσης» στο Παιδική – Νεανική Λογοτεχνία: Το μαγικό 
Ραβδί της Εκπαίδευση, Πατάκης, 2002 
640 Από την ομιλία του Ευγένιου Τριβιζά στο TEDxAthens 2013, 
https://www.youtube.com/watch?v=tx67UwCrqkU    
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ενδιαφέρον των παιδιών αποσπάται εύκολα και η ανάγκη τους για αλλαγές είναι 

μεγαλύτερη από αυτή των ενηλίκων. Οι μαθητές μου λάτρευαν το μάθημα των φυσικών, 

γιατί συμμετέχοντας στα πειράματα είχαν ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία. 

Θεωρητικά, λοιπόν, δεν υπήρχε η ανάγκη κάποιας αλλαγής, αφού οι μαθητές έδειχναν το 

απαιτούμενο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο μάθημα.  

 Παρόλα αυτά, θεωρήσαμε πως υπήρχε η ανάγκη για μια δραστηριότητα που θα 

διαφοροποιούσε την καθημερινότητα της τάξης, θα έδινε στους μαθητές ενεργό ρόλο στη 

μαθησιακή διαδικασία και θα ζωντάνευε το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή μέσα σ’ αυτήν. 

Η μικρή εμπειρία μου μέσα στη σχολική τάξη έχει δείξει πως τέτοιες διαφορετικές 

δραστηριότητες ενεργοποιούν και επεκτείνουν το ενδιαφέρον των μαθητών και στα 

υπόλοιπα διδακτικά αντικείμενα. Οι μαθητές παύουν να δέχονται παθητικά όσα «τους λέει» 

ο δάσκαλος και συμμετέχουν οι ίδιοι στην ανακάλυψη της γνώσης. Δημιουργείται, έτσι, 

στην τάξη ένα κλίμα χαράς, δημιουργικότητας και εργατικότητας, στο οποίο σιγά – σιγά 

συμμετέχουν όλο και περισσότεροι μαθητές, καθώς ο ένας παρασύρεται από τον άλλο. 

 Δεν πρέπει, επίσης, να ξεχνάμε πως η δημιουργία ενός κόμικς είναι μια 

διασκεδαστική δραστηριότητα. Περιλαμβάνει την εικαστική δημιουργία, που είναι πάντα 

ένα ενδιαφέρον αντικείμενο για τα παιδιά. Ένας, λοιπόν, ακόμα στόχος ήταν να γίνει 

διασκεδαστικό κι ευχάριστο το μάθημα των Φυσικών.  

 

 

5.3.2. Η μέθοδος διδασκαλίας 

 
 Η δημιουργία ενός κόμικς είναι στην ουσία μια δραστηριότητα παραγωγής γραπτού 

λόγου. Για την καθοδήγηση των μαθητών στηριχτήκαμε στην κειμενοκεντρική προσέγγιση, 

όπως και στις προηγούμενες δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου που έχουμε 

περιγράψει μέχρι τώρα641. Δεν πρόκειται να επαναλάβουμε εδώ αναλυτικά τα στάδια της 

παραγωγής γραπτού λόγου, με βάση τη κειμενοκεντρική προσέγγιση. Ωστόσο, θα δώσουμε 

έμφαση στο προ-συγγραφικό στάδιο, καθώς αυτό θεωρείται καθοριστικό για την επιτυχία 

αυτής της δραστηριότητας.   

 Υπενθυμίζουμε σύντομα πως στο προ-συγγραφικού στάδιο καθορίζεται το «γιατί» 

να γράψουμε και το «πώς» να γράψουμε. Ξεκινώντας από τη φάση της αυθεντικοποίησης, 

καθορίζουμε το αναγνωστικό κοινό στο οποίο θα απευθύνεται το κόμικς. Οι μαθητές, 

λοιπόν, καλούνται να δημιουργήσουν ένα κόμικς που θα απευθύνεται σε παιδιά μικρότερης 

ηλικίας. Για το λόγο αυτό η ιστορία τους θα πρέπει να είναι διασκεδαστική και ελκυστική 

για μικρά παιδιά. Επίσης, η γλώσσα και το λεξιλόγιο που θα χρησιμοποιήσουν θα πρέπει να 

είναι ανάλογο της ηλικίας των αναγνωστών τους. Πρόθεση του κόμικς θα είναι να τα 

μυήσουν στα φυσικά φαινόμενα που σχετίζονται με το φως. Γι’ αυτό θα πρέπει να σκεφτούν 

και να επιλέξουν τα κατάλληλα παραδείγματα για την ιστορίας τους.  

 Αφού καθοριστεί η αυθεντικότητα και η πρόθεση του κόμικς, ο εκπαιδευτικός δίνει 

στους μαθητές οδηγίες για τη δημιουργία ενός κόμικς. Πριν προχωρήσουν στη συγγραφή, οι 

                                                 
641 Αναλυτικά για την κειμενοκεντρική προσέγγιση του γραπτού λόγου βλέπε Ματσαγγούρας 2004 και 
Σπαντιδάκης 2010. Επίσης βλέπε στο 2ο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.  
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μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με την αναλογία και τη 

λειτουργία του λόγου και της εικόνας μέσα σε ένα κόμικς642.  

 Τα στάδια παραγωγής και οργάνωσης ιδεών υλοποιήθηκαν μέσα στο πλαίσια της 

ομάδας. Θα θέλαμε η κάθε ομάδα να δημιουργήσει τη δική της ξεχωριστή ιστορία. Μια 

συζήτηση παραγωγής ιδεών μέσα στην τάξη πιθανόν να περιόριζε το εύρος της φαντασία 

των παιδιών. Κάθε ομάδα, λοιπόν, ήταν ελεύθερη να αποφασίσει την ιστορία της και να 

συζητήσει για την οργάνωσή της. Η εκπαιδευτικός, απευθυνόμενη σε κάθε ομάδα χωριστά, 

λειτούργησε περισσότερο βοηθητικά και συμβουλευτικά στο στάδιο της οργάνωσης των 

ιδεών και στο σχεδιασμό του κόμικς.  

 Το συγγραφικό στάδιο και η φάση της κειμενοποίησης υλοποιήθηκε, επίσης, μέσα 

στα πλαίσια της ομάδας. Οι μαθητές συναποφάσιζαν την πλοκή της ιστορίας και το κείμενο. 

Παρατηρήθηκε, βέβαια, πως οι ομάδες λειτούργησαν με καταμερισμός εργασιών. Ανάλογα 

με τις ικανότητές του κάθε μέλλους, αποφάσιζαν ποιος θα έχει το ρόλο του συγγραφέα και 

ποιος θα έχει το ρόλο του εικονογράφου.  

 Τελευταίο στάδιο της κειμενοκεντρικής προσέγγισης είναι το μετα-συγγραφικό 

στάδιο. Στο στάδιο αυτό οι μαθητές – συγγραφείς προσπαθούν να βελτιώσουν και να 

επιμεληθούν το αρχικό κείμενο. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, το συγγραφικό στάδιο 

διήρκησε περίπου τέσσερις με πέντε διδακτικές ώρες. Ακόμα, η δημιουργία ενός κόμικς 

είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και κόπο, αφού τα παιδιά χρειάζεται να γράφουν, να 

σχεδιάζουν, να χρωματίζουν. Θεωρήθηκε, λοιπόν, πως αν το στάδιο βελτίωσης του αρχικού 

κειμένου γινόταν μετά την ολοκλήρωση του κόμικς, θα ήταν αρκετά δύσκολο να 

διορθωθούν πολλά πράγματα στις ήδη οργανωμένες και ζωγραφισμένες σελίδες των 

παιδιών. Έτσι, η φάση της βελτίωσης του αρχικού κειμένου εντάχθηκε μέσα στα πλαίσια 

του συγγραφικού σταδίου. Η εκπαιδευτικός παρακολουθούσε την πρόοδο των ομάδων και 

επενέβαινε στις περιπτώσεις που το κείμενο των παιδιών δεν πληρούσε να κριτήρια που 

είχαν τεθεί στο προ-συγγραφικό στάδιο.  

 Το μετα-συγγραφικό στάδιο ακολουθεί η αξιολόγηση του τελικού κειμένου. Η 

αξιολόγηση των εργασιών των μαθητών υλοποιήθηκε στην ολομέλεια της τάξης. Τα παιδιά 

παρουσίασαν τα κόμικς τους στους συμμαθητές τους. Εκείνοι, με τη σειρά τους, είχαν την 

ευκαιρία να κάνουν παρατηρήσεις πάνω στα κόμικς και να σχολιάσουν τα σημεία που τους 

άρεσαν ή δεν τους άρεσαν. Παράλληλα με την αξιολόγηση μπροστά στην ολομέλεια της 

τάξης, εφαρμόστηκε και ολιστική643 αξιολόγηση από την πλευρά του εκπαιδευτικού. Τα 

κόμικς των μαθητών αξιολογήθηκαν ως σύνολο, με βάση τα παρακάτω κριτήρια: το σκοπό 

και τους αποδέκτες του κειμένου, τη χρήση της γλώσσας, την έκφραση και την ορθογραφία, 

τα χαρακτηριστικά του κόμικς.  

 

 

 

 

                                                 
642 Στο σημείο αυτό δεν θεωρείται σκόπιμο να αναφέρουμε αναλυτικά οδηγίες για τη δημιουργία κόμικς. Κάτι 
τέτοιο ξεπερνά τα όρια της εργασίας αυτής. Επίσης, κάθε εκπαιδευτικός είναι σε θέση να φέρει εις πέρας μια 
τέτοια διδακτική ενέργεια.  
643 Για την ολιστική αξιολόγηση βλέπε στο 3ο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.  
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5.3.3. Σχολιάζοντας τις εργασίες των μαθητών  

 
 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η δραστηριότητα που μόλις παρουσιάστηκε δεν 

υλοποιήθηκε μέσα στο πλαίσια της σχολικής συνανάγνωσης που παρουσιάζουμε σ’ αυτήν 

εδώ την εργασία. Υλοποιήθηκε ένα χρόνο αργότερα, σε ένα άλλα σχολείο, με μαθητές της 

Ε΄ τάξης. Προστίθεται, ωστόσο, εδώ ως παράδειγμα ένταξης της λογοτεχνίας στο διδακτικό 

αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών. 

 Έτσι, πριν προχωρήσουμε στο σχολιασμό των εργασιών των μαθητών, θεωρούμε 

σκόπιμο να αναφέρουμε μερικά χαρακτηριστικά τους και να προβούμε σε μια σύγκριση των 

δύο τμημάτων. Οι μαθητές με τους οποίους υλοποιήσαμε το πρόγραμμα της σχολικής 

συνανάγνωσης είχαν καλλιεργήσει μια αναγνωστική κουλτούρα. Η ανάγνωση λογοτεχνικών 

κειμένων ήταν σχεδόν καθημερινή ασχολία τόσο μέσα στην τάξη, όσο και στο σπίτι. Οι 

περισσότεροι από τους μαθητές αυτούς δανείζονταν βιβλία από τη βιβλιοθήκη της τάξης, 

ενώ δεν ήταν λίγοι και εκείνοι που αγόραζαν συχνά καινούρια βιβλία. Οι ήρωες των βιβλίων 

τους και οι ιστορίες τους γινόταν με κάθε ευκαιρία θέμα συζήτησης μέσα στην τάξη.  

 Κάποιες από τις εργασίες των σχολικών εγχειριδίων αντικαταστάθηκαν με άλλες, 

που είχαν ως αφετηρία το λογοτεχνικό κείμενο. Οι μαθητές εμπλέκονταν ευχάριστα σε 

τέτοιου είδους δραστηριότητες, ενώ η παραγωγή γραπτού λόγου, που συνήθως αποτελεί μια 

επίπονη διαδικασία για τους μαθητές, έγινε μια από τις πιο ευχάριστες δραστηριότητές τους. 

Οι εργασίες αυτές, κάποιες από τις οποίες έχουμε περιγράψει εδώ, συνέβαλαν στην εξέλιξη 

και την περεταίρω καλλιέργεια της φαντασίας τους. Όπως παρατηρήσαμε σε προηγούμενα 

κεφάλαια, στις εργασίες των παιδιών το φανταστικό στοιχείο εμπλέκεται με το πραγματικό 

με αποτέλεσμα να καλλιεργείται η παιδική δημιουργικότητα και η αγάπη για το λογοτεχνικό 

λόγο.  

 Βέβαια, οφείλουμε να σημειώσουμε πως οι μαθητές του τμήματος αυτού είχαν 

καλλιεργήσει ένα λογοτεχνικό υπόβαθρο από τα προηγούμενα χρόνια της σχολικής τους 

ζωής. Κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια είχαν συμμετάσχει μαζί με τη δασκάλα τους σε 

προγράμματα φιλαναγνωσίας και είχαν έρθει σε επαφή με συγγραφείς παιδικών βιβλίων. 

Έτσι, θεωρούμε πως η δική μας διδακτική πρόταση συμπλήρωσε και ολοκλήρωσε την ήδη 

υπάρχουσα αναγνωστική κουλτούρα, βοηθώντας την να εξελιχθεί αυτή σε αγάπη για τη 

λογοτεχνία, συμπαρασύροντας και τους μαθητές που ως τότε δεν είχαν αναπτύξει κάποια 

σχέση με το λογοτεχνικό βιβλίο.  

 Δεν ισχύει όμως το ίδιο και με τους μαθητές της επόμενης σχολικής χρονιάς, αυτούς 

που δημιούργησαν τα κόμικς με θέμα τα φυσικά φαινόμενα που σχετίζονται με το φως. 

Καταρχήν, οι μαθητές αυτοί είχαν συνηθίσει να εργάζονται σε ένα κλίμα στείρας 

αποστήθισης. Οι καθημερινές σχολικές τους δραστηριότητες και εργασίες περιορίζονταν 

αυστηρά στα πλαίσια του σχολικού εγχειριδίου, συνήθιζαν να αποστηθίζουν μαθήματα 

όπως η ιστορία και τα θρησκευτικά, δεν είχαν υλοποιήσει κάποιο σχέδιο εργασίας στην 

ευέλικτη ζώνη και παράλληλα είχαν συμμετάσχει σε ελάχιστες εκπαιδευτικές εκδρομές. 

Από τις πρώτες τους κιόλας γραπτές εργασίες μπορούσε να καταλάβει κανείς την έλλειψη 

φαντασίας και δημιουργικότητας, καθώς και τις δυσκολίες, που αντιμετώπιζαν στην 

πλειοψηφία τους, στην προφορική και γραπτή έκφραση.  
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 Επιπλέον, τη χρονιά εκείνη επεχείρησα να οργανώσω ακόμα ένα πρόγραμμα 

σχολικής συνανάγνωσης, το οποίο ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε και δεν ήταν τόσο 

επιτυχημένο, όσο το προηγούμενο. Ο βασικότερος λόγος θεωρείται, κατά τη γνώμη μου, η 

λανθασμένη επιλογή λογοτεχνικού κειμένου. Στην αρχή της χρονιάς παρουσιάστηκε στα 

παιδιά ένας αριθμός λογοτεχνικών κειμένων, από τα οποία κλήθηκαν να επιλέξουν ένα για 

να το διαβάσουμε όλοι μαζί μέσα στην τάξη. Τα παιδιά αποφάσισαν να διαβάσουμε την 

Τελευταία μαύρη γάτα του Ευγένιου Τριβιζά. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό λογοτεχνικό 

κείμενο, όμως τόσο η πρόταση, όσο και η επιλογή του αποδείχθηκαν λάθος. Η τελευταία 

μαύρη γάτα δεν ήταν καταλληλότερη για παιδιά αυτής της ηλικίας και ταυτόχρονα για 

αρχάριους αναγνώστες, όπως ήταν οι μαθητές μου. Οι δυσκολίες που συνάντησαν ήταν 

αρκετές, με αποτέλεσμα να μην δείξουν το απαιτούμενο ενδιαφέρον, ώστε να συνεχιστεί 

δημιουργικά το παιχνίδι της συνανάγνωσης.  

 Ένας ακόμα παράγοντας που επηρέασε την διεξαγωγή της σχολικής συνανάγνωσης 

ήταν η τάξη και η διδακτέα ύλη της. Στην Ε’ τάξη του δημοτικού σχολείου οι μαθητές 

έρχονται αντιμέτωποι με καινούρια διδακτικά αντικείμενα, τα οποία απαιτούν περισσότερο 

χρόνο και κόπο. Επίσης, τόσο ο εκπαιδευτικός, όσο και οι μαθητές πρέπει να 

ανταπεξέλθουν σε ένα πολύ μεγάλο όγκο διδακτέας ύλης. Έτσι, ο χρόνος που μπορεί να 

αφιερώσει ο εκπαιδευτικός στη λογοτεχνία μειώνεται στις μεγάλες τάξεις, σε σχέση με τις 

μικρότερες. Σε καμία περίπτωση, όμως, δε θα θέλαμε οι παραπάνω λόγοι να αποτελέσουν 

δικαιολογίες για την αποτυχία της σχολικής συνανάνγωσης. Σίγουρα, με ένα ορθότερο 

σχολικό προγραμματισμό, θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε τις απαιτήσεις της Ε΄ τάξης με 

τα λογοτεχνικά κείμενα. Βέβαια, και αυτή τη χρονιά λειτουργούσε μέσα στην τάξη 

βιβλιοθήκη, όμως ο ενθουσιασμός δεν ήταν ο ίδιος απ’ όλους τους μαθητές, ενώ μειωνόταν 

με την πάροδο του χρόνου.   

 Οι παραπάνω συγκυρίες δημιούργησαν κάποιες δυσκολίες σχετικά με τις εργασίες 

των μαθητών. Αρχικά, μόνο οι τέσσερις από τις επτά ομάδες, και συγκεκριμένα οι εννέα 

από τους δεκαοχτώ μαθητές της τάξης παρέδωσαν εργασίες. Δεν μπορούμε, επομένως, να 

θεωρούμε πως οι στόχοι της δραστηριότητας επιτεύχθηκαν, όταν σ’ αυτή συμμετείχαν οι 

μισοί μαθητές. Στην πραγματικότητα, όλοι οι μαθητές εργάστηκαν μέσα στη σχολική τάξη. 

Μετά την αξιολόγησή της, όμως, ζητήθηκε από τα παιδιά να βελτιώσουν τις εργασίες τους 

στο σπίτι. Τότε, μόνο τέσσερις από τις επτά εργασίες επιστράφηκαν στο σχολείο. Υπήρξε, 

ακόμα, ομάδα τα μέλη της οποίας δεν συνεργάστηκαν σωστά, με αποτέλεσμα να χάσουν 

ένα μεγάλο μέρος της εργασίας τους. Μια ακόμα γενική παρατήρηση που έχουμε να 

κάνουμε πάνω σ’ αυτές τις εργασίες είναι η εμφανής έλλειψη δημιουργικότητας και 

πρωτοτυπίας. Τα περισσότερα παιδιά χρησιμοποίησαν μέσα στις ιστορίες τους 

παραδείγματα των φυσικών φαινομένων που ήδη είχαμε αναφέρει μέσα στην τάξη, χωρίς να 

καταβάλουν προσπάθειες να σκεφτούν καινούρια.  

Η απουσία του λογοτεχνικού κειμένου μέσα από την τάξη θεωρούμε πως έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο τόσο στην συμμετοχή, όσο και στην δημιουργικότητα και τη φαντασία 

των παιδιών. Ήταν ελάχιστοι οι μαθητές που διάβαζαν λογοτεχνικά βιβλία, στο σπίτι. Στην 

τάξη, οι προσπάθειες ανάγνωσης είχαν ατονήσει. Οι μαθητές δεν έδειχναν ενθουσιασμό και 

πάθος στο λογοτεχνικό κείμενο. Επομένως, δεν είχαν και ισχυρά κίνητρα να καταπιαστούν 

με εργασίες το χρησιμοποιούσαν ως αφετηρία. Επίσης, «ο κόσμος τους δεν 
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διευρύνθηκε»644, η φαντασία τους δεν καλλιεργήθηκε, δεν ελευθερώθηκε, κι αυτό είναι 

φανερό στις εργασίες τους.  

 

Εργασία 1 – Παράρτημα V  

 

 Η εργασία αυτή είναι η μόνη που δημιουργήθηκε σε ατομικό επίπεδο, έπειτα από 

επιλογή της ίδιας της «συγγραφέως» της. Η Μ είναι ένα παιδί με ιδιαίτερες ικανότητες. 

Είναι πολύ έξυπνη, διαθέτει κριτική σκέψη και χαρακτηρίζεται από έντονη αυτοπεποίθηση. 

Γνωρίζει πολύ καλά τις ικανότητές της και έχει πίστη σ’ αυτές, κάτι που συχνά την κάνει να 

συμπεριφέρεται παρορμητικά. Αγαπά πολύ τα βιβλία και το γράψιμο. Ονειρεύεται, μάλιστα, 

να γίνει συγγραφέας. Η αλήθεια είναι πως τα καταφέρνει πολύ καλά στην παραγωγή 

γραπτού λόγου. Γράφει πάντα μακροσκελή κείμενα, πρωτότυπα, με έντονα στοιχεία 

φαντασίας, σωστά δομημένα και οργανωμένα. Η κύριος λόγος που επέλεξε να εργαστεί 

μόνη της ήταν ότι γνώριζε πολύ καλά πως μπορεί να καταφέρει και δεν ήθελε να μοιραστεί 

με κάποιον άλλο τις ιδέες και τη δουλειά της.  

 Διαβάζοντας το κόμικς της Μ, σύντομα αντιλαμβάνεται κανείς τις επιρροές που έχει 

δεχθεί από τα λογοτεχνικά κείμενα. Μπορούμε εύκολα να αναγνωρίσουμε το λογοτεχνικό 

ρεπερτόριό645 της, το οποίο προσκομίζει στο κείμενο που δημιουργεί. Στην αρχή κάθε 

κεφαλαίου, για παράδειγμα, η Μ ενημερώνει τον αναγνώστη για το τι πρόκειται να 

ακολουθήσει, παραθέτοντας μια σύντομη περίληψη του κεφαλαίου. Η προσέγγιση αυτή μας 

παραπέμπει στην Τελευταία μαύρη γάτα του Ευγένιου Τριβιζά, όπου ο συγγραφέας, με μια 

σύντομη πρόταση δύο – τριών γραμμών και σε χρόνο ενεστώτα, προϊδεάζει τον αναγνώστη 

για το περιεχόμενο του κεφαλαίου. Την ίδια τακτική ακολουθεί ο συγγραφέας και σε άλλα 

έργα του, όπως στη ζωγραφιά της Χριστίνας και στους Πειρατές της Καμινάδας. Όπως 

αναφέραμε και παραπάνω Η Τελευταία μαύρη γάτα είχε επιλεγεί ως κείμενο προς 

συνανάγνωση μέσα στην τάξη, ενώ η Μ είχε διαβάσει στο σπίτι και τη Ζωγραφιά της 

Χριστίνας, την οποία είχε δανειστεί από τη βιβλιοθήκη της τάξης. Η επαφή της Μ με τα δύο 

από τα τρία αυτά έργα, μας οδηγεί να τα συνδέσουμε με το τέχνασμα που επιλέγει να 

χρησιμοποιήσει στο κόμικς της.   

 Ακόμα, για να γράψει τη δική της ιστορίας, εμπνέεται από το λογοτεχνικό κείμενο 

που χρησιμοποιήσαμε ως παράδειγμα, Ο κόσμος είναι φωτεινός. Στο Ο κόσμος είναι 

φωτεινός ο Ταραμπούμ και ο Τσιρίδας προσπαθούν να δουν το φως ενός κεριού μέσα από 

δύο σωλήνες. Ο Ταραμπούμ χρησιμοποιεί έναν ευθύγραμμο σωλήνα, με αποτέλεσμα να 

βλέπει μέσα από αυτόν τη φλόγα του κεριού, αφού το φως ταξιδεύει ευθύγραμμα. Δε 

συμβαίνει, όμως το ίδιο και με τον καμπυλωτό σωλήνα του Τσιρίδα. Με του σωλήνες 

παίζουν ο Μόμο και η Μόμη, οι ήρωες της Μ στην πρώτη σελίδα. Η Μόμη μπορεί να δει 

τον ήλιο με τον ευθύγραμμο σωλήνα της. Ο Μόμο, όμως, δεν μπορεί να τον δει μέσα από 

τον καμπυλωτό σωλήνα του. Εντυπωσιακή είναι η λεπτομέρεια πάνω από τους σωλήνες. Με 

μια ευθεία γραμμή, η Μ συμβολίζει τον τρόπο με τον οποίο διαδίδεται το φως. Έτσι, η 

ευθεία συμβαδίζει με τον ευθύγραμμα σωλήνα της Μόμη, δε συμβαίνει, όμως, με τον 

καμπυλωτό σωλήνα του Μόμο. Η Μ φαίνεται να λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη της το 
                                                 
644 Ζερβού Α., 2013 
645 Για τον όρο λογοτεχνικό ρεπερτόριο, βλέπε W. Iser – Η «Αισθητική Ανταπόκριση», στο 2ο κεφάλαιο της 
παρούσας εργασίας.  
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αναγνωστικό της κοινό. Έχει καταλάβει πολύ καλά πως γράφει ένα κόμικς για να διδάξει τα 

φυσικά φαινόμενα που συνδέονται με το φως σε μικρότερα παιδιά. Μάλιστα, για το ίδιο 

λόγο επεξηγεί με αστερίσκο τη λέξη «διαδίδεται», την οποία προφανώς θεωρεί άγνωστη για 

τα μικρότερα παιδιά. 

 Οι ήρωες που χρησιμοποιεί δείχνουν επίσης πως έχει κατανοήσει τις ανάγκες του 

αναγνωστικού της κοινού. Οι ήρωες της Μ είναι «δυο αδερφάκια μαϊμουδάκια που ζουν στη 

ζούγκλα και μαζί μαθαίνουν για το φως στη φύση». Τα ζώα χρησιμοποιούνται πολύ συχνά ως 

ήρωες στην παιδική λογοτεχνία. Ένας από τους κλασικούς κανόνες που εφαρμόζουν οι 

συγγραφείς της παιδικής λογοτεχνίας είναι η τεχνική της αντικατάστασης646. Τα ζώα 

υποκαθιστούν τους ανθρώπους, ειδικά, όταν οι συγγραφείς έχουν να αντιμετωπίσουν λεπτά 

ζητήματα. Θεωρούμε, λοιπόν, πως το πλούσιο αναγνωστικό ρεπερτόριο της Μ και οι 

παρατηρήσεις της πάνω στο παιδικό βιβλίο την οδήγησαν στην επιλογή των συγκεκριμένων 

ηρώων. 

 Η δεύτερη παρατήρηση που μπούμε να κάνουμε διαβάζοντας το κόμικς της Μ είναι 

πως οι στόχοι που θέσαμε στο σχεδιασμό αυτής της δραστηριότητας έχουν επιτευχθεί. 

Υπενθυμίζουμε πως οι μαθητές έπρεπε να κατανοήσουν τις έννοιες που σχετίζονται με το 

φως και να σχεδιάσουν ένα κόμικς για παιδιά μικρότερης ηλικίας. Ως προς τον πρώτο 

στόχο, παρατηρούμε πως έχει συμπεριλάβει στην ιστορίας της όλα τα φυσικά φαινόμενα  

που διδάχτηκε στο μάθημα της φυσικής(το φως διαδίδεται ευθύγραμμα, διαφανή, 

ημιδαφανή και αδιαφανή σώματα, σκιές, διάχυση, ανάκλαση και απορρόφηση του φωτός). 

Τα παραδείγματα που έχει χρησιμοποιήσει είναι σωστά και εξηγούνται με απλό και 

κατανοητό τρόπο, όπως οφείλει να εξηγεί κανείς σε παιδιά μικρότερης ηλικίας.  

 Ως προς το δεύτερο στόχο φαίνεται να έχει κατανοήσει τον τρόπο που λειτουργεί 

ένα κόμικς. Στο κόμικς της, κείμενο και εικόνα συνυπάρχουν αρμονικά και συμπληρώνουν 

το ένα το άλλο. Στην πρώτη σελίδα για παράδειγμα, είναι νύχτα και η Μόμη δεν βλέπει το 

Μόμο. Αυτό συμβαίνει γιατί ο Μόμο έχει κρυφτεί πίσω από ένα τοίχο και το φεγγάρι δεν 

τον φωτίζει. Η πληροφορία ότι ο Μόμο βρίσκεται πίσω από ένα τοίχο δίνεται από το εικόνα. 

Στη δεύτερη σελίδα, για να μιλήσει για τα διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή σώματα, η Μ 

βάζει τη Μόμη να βουτά σε μια λίμνη, το Μόμο να βάζει στο κεφάλι του μια ημιδιαφανή 

πλαστική σακούλα και τη Μόμη να κρύβεται πίσω από το κορμό ενός δέντρου. Η 

πληροφορίες αυτές δίνονται μέσω της εικόνας. Στο διάλογο ανάμεσα στους δύο ήρωες απλά 

εξηγείται το πόσο περνά το φως μέσα από το καθένα από αυτά τα σώματα.  

 Στην τρίτη σελίδα, δείχνει πως έχει αντιληφθεί έναν από βασικούς σκοπούς της 

διδασκαλίας της Φυσικής στο Δημοτικό Σχολείο. Στο Δημοτικό Σχολείο, εκτός από το να 

βοηθήσουμε τα παιδιά να καταλάβουν τον κόσμο γύρω τους, διδάσκουμε Φυσική για να 

καταστήσουμε σαφή την ύπαρξη και τη χρησιμότητα της γνώσης των φυσικών φαινομένων 

στην καθημερινή ζωή. Στο σπίτι, για παράδειγμα, τοποθετούμε τζάμια, ένα διαφανές υλικό 

που επιτρέπει στο φως να περνά μέσα. Για τον αντίθετο λόγο, για να εμποδίσουμε το φως να 

περάσει μέσα στο σπίτι, τοποθετούμε αδιαφανείς κουρτίνες. Για να βλέπουμε το βράδυ 

έχουμε τις λάμπες. Μετά από το ταξίδι στο κόσμο της φύσης, ο Μόμο και η Μόμη, που δεν 

ξεχνάμε ότι είναι μαϊμουδάκια, επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν όσα έμαθα για το φως για να 

φτιάξουν το σπίτι τους. Μέσα, λοιπόν, από το κόμικς της, το γλωσσικό παιχνίδι που 

                                                 
646 Ζερβού Α., Στη χώρα των θαυμάτων, 1997, σελ. 154 
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κατασκεύασε, η Μ διδάσκει στα μικρότερα παιδιά τη χρησιμότητα της Φυσικής στη ζωή 

μας.  

 Η δραστηριότητα αυτή ενθουσίασε τη συγκεκριμένη μαθήτρια. Πήρε, έτσι, την 

πρωτοβουλία να συνεχίσει το κόμικς της χρησιμοποιώντας ως θέμα την επόμενη διδακτική 

ενότητα της φυσικής, τον Ήχο. Οι περιπέτειες του Μόμο και της Μόμη συνεχίζονται με 

θέμα τον ήχο αυτή τη φορά.  

 

Εργασία 2 – Παράρτημα V  

  

 Το κόμικς αυτό δημιουργήθηκε από μία ομάδα τριών κοριτσιών, τη Ρ, την Ε και τη 

Μ. Η Ε και η Ρ είναι πολύ καλές φίλες. Οι στενές διαπροσωπικές τους σχέσεις οδήγησαν σε 

μια πολύ καλή σε συνεργασία, σε επίπεδο ομάδας, στην οποία εντάχθηκε με τον καλύτερο 

τρόπο και η Μ.  

 Η Ρ είναι ένα χαρισματικό παιδί. Είναι ιδιαίτερα έξυπνη και οργανωτική. Έχει μια 

εξαιρετική, για την ηλικία της ικανότητα, να ασκεί αυτοέλεγχο και αυτοκριτική. Είναι σε 

θέση εντοπίζει τις αδυναμίες της και δεν προχωρά παρακάτω, αν δεν τις διορθώσει. Της 

αρέσει πάρα πολύ να διαβάζει βιβλία. Πρόκειται μάλιστα για μια έμπειρη για την ηλικία της 

αναγνώστρια. Να αναφέρουμε χαρακτηριστικά πως η ίδια ζήτησε να δανειστεί και να 

διαβάσει τα Παλάτια της Κνωσού του Νίκου Καζαντζάκη.  

 Η Ε είναι ένα παιδί με πολλές ικανότητες. Είναι, επίσης, έξυπνη και οργανωτική. 

Είναι πάντα συνεπής και κυρίως διεκπεραιωτή απέναντι στις σχολικές της υποχρεώσεις. 

Σπάνια επιμελείται λεπτομερώς τις εργασίες της, εκτός κι αν έχει ισχυρό κίνητρο να το 

κάνει. Ο γραπτός της λόγος, για παράδειγμα, είναι πάντα καλά οργανωμένος, η χρήση της 

γλώσσας είναι σωστή, όμως υστερεί σε περιεχόμενο, φαντασία και δημιουργικότητα. Είναι, 

ακόμα, αρκετά φειδωλή στην έκφραση των συναισθημάτων της. Σπάνια την έβλεπα να 

χαίρεται ή να γελά με την ψυχή της ή να θυμώνει με ένταση. 

 Η Μ είναι επίσης ένα ντροπαλό και συνεσταλμένο παιδί με χαμηλά επίπεδα 

αυτοεκτίμησης. Έχει πολλές ικανότητες και καταβάλλει μεγάλο κόπο για να ανταπεξέλθει 

στις σχολικές απαιτήσεις. Δυσκολεύεται, όμως, να εκμεταλλευτεί τις ικανότητες αυτές και 

να τις αναδείξει. Η Μ, όπως και η Ε, δεν μπορούμε να πούμε πως συνηθίζουν να διαβάζουν 

λογοτεχνικά βιβλία.   

 Ξεκινώντας την ανάγνωση του κόμικς, εντύπωση μας κάνουν οι ήρωες που επέλεξαν 

τα τρία κορίτσια. Πρόκειται για ένα αγόρι της ηλικίας τους, το Τζοτζό και μια γάτα, ονόματι 

Γκρατσιέλα. Οι επιρροές των προηγούμενων αναγνώσεων των μαθητών είναι εμφανείς και 

σ’ αυτό το κόμικς. Η Γκρατσιέλα είναι η αγαπημένη του Ήρωα της Τελευταίας Μαύρης 

Γάτας647. Η Ε και Ρ είχαν εντυπωσιαστεί από την αγάπη του Ήρωα και της Γκρατσιέλας και 

μάλιστα είχαν χρησιμοποιήσει πολλές φορές την αγάπη αυτή ως θέμα στις ζωγραφιές τους. 

Η ηρωίδα του Τριβιζά, λοιπόν, δραπετεύει για λίγο από το βιβλίο της και «τρυπώνει» στο 

κόμικς των κοριτσιών.  

 Σε άλλο κεφάλαιο ορίσαμε αυτή τη μεταφορά του ήρωα, από το δικό, του σ’ ένα 

«αλλότριο» περιβάλλον ως παρωδία648. Στην παρωδία, ο συγγραφέας που 

                                                 
647 Ο κεντρικός ήρωας του Ευγένιου Τριβιζά δεν έχει όνομα. Ονομάζεται απλά ως «ο Ήρωάς μας».  
648 Βλέπε 3ο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.  
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«ξαναζωντανεύει» γνωστούς ήρωες άλλων λογοτεχνικών κειμένων συνήθως έχει κάποιο 

σκοπό. Συχνά, με τον τρόπο αυτό, σχολιάζει, καυτηριάζει, γελοιοποιεί πράγματα και 

καταστάσεις. Στη περίπτωση, όμως, του κόμικς αυτού, δε θα λέγαμε πως η μεταφορά της 

Γκρατσιέλας στο κόμικς αυτής επιτελεί κάποιο τέτοιο σκοπό. Κατά τη γνώμη μας, 

σχετίζεται περισσότερο με την αγάπη που κάποιες φορές δείχνουν τα παιδιά στους ήρωες 

των λογοτεχνικών έργων, αλλά και τις ιστορίες αγάπης που συγκινούν τα κορίτσια που 

βρίσκονται στο προεφηβικό στάδιο.  

 Ως προς τους στόχους που θέσαμε για τη δραστηριότητα αυτή, θα λέγαμε πως το 

κόμικς ανταποκρίνεται κατά ένα μεγάλος μέρος σ’ αυτούς. Το γλωσσικό τους παιχνίδι, τα 

παραδείγματα που χρησιμοποιούν για να εξηγήσουν τα φυσικά φαινόμενα είναι σωστά. 

Άρα, μπορούμε να συμπεράνουμε πως κατανόησαν σε βάθος τα φυσικά φαινόμενα που 

διδάχθηκαν στη μάθημα της Φυσικής.  

 Βέβαια, τα παραδείγματα που χρησιμοποιούν δεν είναι ιδιαίτερα ευρηματικά και 

ευφάνταστα. Πολλά από αυτά, όπως τα ημιδιαφανή τζάμια στις ντουζιέρες, τα παράθυρα 

στα κτήρια, οι χοντρές κουρτίνες των δοκιμαστηρίων ή το είδωλο στον καθρέφτη, είχαν 

αναφερθεί μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Έτσι, ενώ χρησιμοποιούν 

πρωτότυπους ήρωες, δεν ελευθερώνουν τη φαντασία τους για να επινοήσουν πρωτότυπα 

παραδείγματα. Η δυσκολία αυτή θεωρούμε πως οφείλετε, όπως αναφέραμε παραπάνω, στο 

μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο βρέθηκαν τα τελευταία χρόνια. Επίσης, εξίσου σημαντικό 

ρόλο παίζουν και οι αναγνωστικές τους συνήθειες. Τα δύο από τα τρία μέλη της ομάδας δεν 

αγαπούν ιδιαίτερα την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων, άρα δεν είχαν την ευκαιρία να 

καλλιεργήσουν τη φαντασία τους μέσα από τα βιβλία.  

 Η ίδιες άλλωστε το δηλώνουν στην τελευταία σελίδα της εργασίας τους: «Αυτό είναι 

το τέλος του βιβλίου «Περιπέτειες με το φως μαζί με το Τζοτζό και τη Γκρατσιέλα». Επίσης μη 

μας ρωτήσετε πως μια γάτα μιλάει. Εμείς θα σας απαντήσουμε: Αν βάλετε τη φαντασία σας να 

δουλέψει μπορείτε να κάνετε τα πάντα». Εύρημα της φαντασίας τους θεωρούν, λοιπόν, και οι 

ίδιες το γεγονός ότι μια γάτα προσωποποιείται και φέρεται σαν άνθρωπος. Η 

δημιουργικότητά τους εξαντλήθηκε στην κατασκευή των ηρώων τους και όχι στη 

δημιουργία του γλωσσικού παιχνιδιού.  

 Ως προς το δεύτερο σημαντικό στόχο, που αφορούσε στην κατασκευή του κόμικς 

θεωρούμε πως τα καταφέρανε αρκετά καλά. Παρατηρούμε αρμονία στη σχέση εικόνας και 

λόγου. Πολλές από τις πληροφορίες της ιστορίας δίνονται μέσω της εικόνας. Στην τρίτη 

σελίδα, για παράδειγμα, η Γκρατσιέλα βρίσκεται μέσα στο δοκιμαστήριο, οι σκιές των 

ηρώων στην τέταρτη σελίδα ή η διάχυση του φωτός στην πέμπτη μεταφέρονται στον 

αναγνώστη μέσω της εικόνας.  

 Ωστόσο, η ομάδα αυτή, δε φαίνεται να έχει υπολογίσει αρκετά το νοούμενο 

αναγνώστη της εργασίας της. Ο δικός τους εννοούμενος αναγνώστης649 διαφέρει από τον 

εννοούμενο αναγνώστη που ζητούσε η εργασία που τους ανατέθηκε.  Τα παραδείγματα που 

χρησιμοποιούν, οι επεξηγήσεις και γλώσσα τους δεν είναι και τα πλέον κατάλληλα για 

παιδιά μικρότερης ηλικίας.  

 

Εργασία 3 – Παράρτημα V  

                                                 
649 Ο όρος «εννοούμενος αναγνώστης» ανήκει στο Iser, βλέπε στο 2ο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 
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 Η τρίτη εργασία, που θα παρουσιάσουμε, ανήκει στη Γ και την Ε. Η Γ και η Ε είναι 

πολύ καλές φίλες, όμως δεν λειτούργησαν ισότιμα μέσα στην ομάδα. Η Γ έχει πιο ισχυρό 

χαρακτήρα και προσπαθεί να επιβάλει την άποψή της στην Ε, η οποία δεν αντιδρά σ’ αυτή 

τη συμπεριφορά.  

 Η Γ είναι μια μαθήτρια που ανταποκρίνεται αρκετά καλά στις απαιτήσεις του 

σχολείου. Αρκετές φορές όμως, λειτουργεί παρορμητικά, χωρίς να σκέφτεται ιδιαίτερα τις 

κινήσεις. Επίσης, δε θα λέγαμε πως είναι έμπειρη αναγνώστρια. Προτιμά να διαβάζει βιβλία 

που μάλλον θα λέγαμε πως ανήκουν στην παραλογοτεχνία και όχι στη λογοτεχνία. 

Προσπάθησα αρκετές φορές να της προτείνω κάποια λογοτεχνικά έργα, τα περισσότερα από 

τα οποία μου τα επέστρεψε χωρίς να τα διαβάσει.  

 Η Ε, αντίθετα, είναι ένα παιδί ήπιων τόνων. Έχει πάρα πολλές δεξιότητες και 

ικανότητες, τις οποίες, όμως, δεν θέλει να προβάλλει στους άλλους. Είναι, για παράδειγμα, 

εξαιρετική «συγγραφέας», ποτέ, όμως, δεν θέλει να διαβάζει τα κείμενά της μπροστά στους 

συμμαθητές της. Αγαπάει πολύ τις φίλες της και δεν θέλει να τις στεναχωρεί, γι’ αυτό και 

τις περισσότερες φορές δεν αντιδρά στις επιθυμίες ή τις απαιτήσεις τους. Έτσι, το κόμικς 

που δημιούργησαν βασίζεται περισσότερο σε ιδέες της Γ.   

  Χωρίς να θέλουμε να είμαστε αυστηροί με τα δύο αυτά κορίτσια, θεωρούμε πως το 

γλωσσικό παιχνίδι τους δεν ανταποκρίνεται στους στόχους της δραστηριότητας αυτής. Η 

εργασίας τους είναι ένας συνδυασμός εικόνας, διαλόγων και αφήγησης. Αποτελείται από 

μεγάλα τμήματα αφήγησης, η οποία υπερκαλύπτει ή επαναλαμβάνει όσα αναφέρουν οι 

διάλογοι και οι εικόνες. Δεν μπορούμε, επομένως, να μιλάμε για κόμικς. Προφανώς, η 

ομάδα αυτή δεν κατανόησε πλήρως πως η πλοκή της ιστορίας ενός κόμικς προωθείται μέσα 

από τη συνεργασία λόγου και εικόνας.  

 Η ανάγνωση της εργασίας αυτής δείχνει ακόμα πως τα παιδιά δεν κατανόησαν όσο 

θα έπρεπε τα φυσικά φαινόμενα που διδάχθηκαν. Αρκετές φορές μέσα στην εργασία τους 

ξεκίνησαν να περιγράψουν ένα φυσικό φαινόμενο, η προσπάθεια, όμως, αυτή δεν 

ολοκληρώθηκε. Στην πρώτη σελίδα, για παράδειγμα, η ηρωίδα σβήνει κατά λάθος το φως 

του δωματίου. Προφανώς στο σημείο αυτό θέλουν να αναφέρουν πως για να δούμε τα 

αντικείμενα γύρω μας χρειάζεται κάποια φωτεινή πηγή, αυτόφωτη ή ετερόφωτη. Η 

αφήγηση, όμως, δε συνεχίζεται, με αποτέλεσμα ο αναγνώστης να μην καταλαβαίνει το λόγο 

ύπαρξης αυτής της πρότασης. Το ίδιο συμβαίνει και στην τέταρτη σελίδα. Προσπαθώντας 

να εξηγήσουν τις σκιές περιορίζονται στο να περιγράψουν πως δημιουργήθηκε η σκιά της 

ηρωίδας. Το σημείο όμως, αυτό δε συνδέεται με την πλοκή της ιστορίας. Δεν αναφέρουν για 

παράδειγμα, αν η σκιά αυτή δημιούργησε κάποιο πρόβλημα ή δεν σχολιάζουν το μέγεθός 

της. Έτσι, ένας μικρότερος αναγνώστης δεν διδάσκεται τίποτα για τις σκιές και προπάντων 

αντιλαμβάνεται το σημείο αυτό ως ένα παράταιρο κομμάτι της ιστορίας.  

 Φαίνεται πως οι ίδιες οι «συγγραφείς» του κόμικς δεν έχουν κατανοήσει πλήρως τις 

αιτίες που δημιουργούν τα φυσικά φαινόμενα, αλλά και το τι πραγματικά συμβαίνει κατά τη 

διάρκεια των φαινομένων. Για το λόγο αυτό δεν μπορούσαν να μιλήσουν γι’ αυτά, να τα 

τοποθετήσουν μέσα στην ιστορία και να τα εξηγήσουν με ακρίβεια. Δεν είχαν κατακτήσει 

σε τέτοιο βαθμό την καινούργια γνώση, ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο, 

ένα γλωσσικό παιχνίδι για να την περιγράψουν. Οι παραπάνω παρατηρήσεις, μας οδήγησαν 
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στον συμπέρασμα ότι τα παιδιά αυτά έπρεπε να ξαναδιδαχθούν κάποια κεφάλαια της 

συγκεκριμένης ενότητας.  

 Ένα άλλο χαρακτηριστικό της εργασίας αυτής είναι η έλλειψη φαντασίας και 

δημιουργικότητας. Τα παραδείγματα που αναφέρονται μέσα στο κείμενο των παιδιών για 

τον τρόπο διάδοσης του φωτός και τα διαφανή, ημιδιαφανή, αδιαφανή σώματα αναφέρονται 

στο σχολικό εγχειρίδιο και είχαν συζητηθεί μέσα στην τάξη κατά τη διδασκαλία των 

συγκεκριμένων κεφαλαίων. Επίσης, για να περιγράψουν στον αναγνώστη την ανάκλαση, τη 

διάχυση και την απορρόφηση του φωτός χρησιμοποιούν τα πειράματα που υπάρχουν και 

διδάχθηκαν από το σχολικό εγχειρίδιο. Δεν έκαναν καμία προσπάθεια ή δεν κατάφεραν να 

αναζητήσουν διαφορετικά παραδείγματα από τον κόσμο γύρω τους, για να περιγράψουν τα 

φαινόμενα αυτά, κάτι που συνέβη στις δύο προηγούμενες εργασίας και κυρίως στην πρώτη.  

 Η έλλειψη φαντασίας και δημιουργικότητας θεωρούμε πως οφείλεται κατά ένα 

μεγάλο βαθμό και στην έλλειψη αναγνωστικής κουλτούρας από την πλευρά και των δύο 

μαθητριών. Θα ήταν, βέβαια, λάθος να συνδέσουμε αποκλειστικά την έλλειψη φαντασίας 

και δημιουργικότητας με τη λογοτεχνία. Είναι, άλλωστε, γνωστό το μαθησιακό περιβάλλον 

στο οποίο βρέθηκαν οι μαθητές αυτοί. Σύμφωνα, όμως, με το  Bourdieu, η καλαισθησία και 

η κουλτούρα μας εξαρτάται από το πολιτισμικό μας κεφάλαιο. Η λογοτεχνία και η 

ανάγνωση είναι σίγουρα ένα βαρύ πολιτισμικό κεφάλαιο για την κουλτούρα κάθε 

ανθρώπου.  

 Για να τοποθετήσουμε την παραπάνω θέση στην πράξη, αρκεί να δούμε συγκριτικά 

τις τρεις εργασίες που μόλις παρουσιάσαμε. Η πρώτη εργασία αποδεικνύει πως έχει 

δημιουργηθεί από ένα παιδί που διαθέτει φαντασία και έχει την ικανότητα να διακρίνει τα 

λογοτεχνικά είδη. Σίγουρα, το γεγονός ότι η μαθήτρια αυτή είναι μια πολύ καλή 

αναγνώστρια δεν θεωρείται τυχαίο. Το ίδιο περίπου, σε μικρότερο όμως βαθμό, δείχνει και 

η δεύτερη εργασία. Οι διαφορές τους, όμως, με την εργασία που μόλις παρουσιάσαμε, η 

οποία δημιουργήθηκε από παιδιά που δεν αγαπούν ιδιαίτερα την ανάγνωση, είναι αρκετά 

μεγάλες. 

 

 

5.4 Κι ένα παιχνίδι γρίφων: Αφετηρία και διδακτικοί στόχοι 

 
 Τα Μαθηματικά και η Ματίλντα συναντήθηκαν ακόμα μια φόρα μέσα στη σχολική 

τάξη, υπό διαφορετικές, όμως, συνθήκες. Στη δραστηριότητα που περιγράφεται σ’ αυτή την 

ενότητα αφορά σ’ ένα παιχνίδι μαθηματικών γρίφων, το οποίο στηρίχτηκε στο λογοτεχνικό 

κείμενο. Αυτή τη φορά το λογοτεχνικό κείμενο δε χρησιμοποιείται ως ένα γλωσσικό 

παιχνίδι, με τη στενή έννοια του όρου, αλλά ως κίνητρο για ένα διασκεδαστικό κι ευχάριστο 

μάθημα μαθηματικών. 

 Ας ξεκινήσουμε, όμως από το διδακτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάξαμε τη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα. Μόλις έχει ολοκληρωθεί, λοιπόν, η 5η ενότητα των 

μαθηματικών650 και πρέπει να ακολουθήσει η αξιολόγηση της, προκειμένου να διαπιστωθεί 

αν οι μαθητές κατέκτησαν τους στόχους της ενότητας. Η αξιολόγηση, με την ολοκλήρωση 

κάποιας ενότητας, έπαιρνε συνήθως τη μορφή επαναληπτικού διαγωνίσματος. Μια τέτοια 
                                                 
650 Μαθηματικά Δ΄ δημοτικού, σελ. 70-85 
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διαδικασία δεν είναι καθόλου ευχάριστη στους μαθητές, ακόμα κι αν γνωρίζουν πως έχουν 

κατακτήσει σε ικανοποιητικό βαθμό τους στόχους της κάθε ενότητας. Ένα επαναληπτικό 

διαγώνισμα δημιουργεί πάντα άγχος, αφού οι περισσότεροι μαθητές κυριεύονται από το 

αίσθημα του φόβου της αποτυχίας. Ωστόσο, είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο 

αξιολόγησης, αφού δίνει τη δυνατότητα στο δάσκαλο να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη 

εικόνα για την ατομική επίδοση κάθε μαθητή.  

 Ωστόσο, αυτή τη φορά θεωρήθηκε αναγκαίο να αντικαταστήσουμε το διαγώνισμα 

με άλλη, λιγότερο επώδυνη, μορφή αξιολόγησης της 5ης ενότητας. Χρειαζόμασταν, όμως, 

μια μορφή αξιολόγησης που από τη μια θα διασφαλίζει μια πλήρη εικόνα σχετικά με τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες που κατέκτησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της διδακτικής 

ενότητας και από την άλλη, θα ήταν διασκεδαστική και δεν θα θύμιζε επαναληπτικό 

διαγώνισμα. Το αποτέλεσμα ήταν να σχεδιαστεί ένα παιχνίδι μαθηματικών γρίφων. Οι 

μαθητές, χωρισμένοι σε πέντε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων, καλούνταν να λύσουν 

μια σειρά από τέσσερις μαθηματικούς γρίφους για να φτάσουν στο έπαθλο της δοκιμασίας. 

Οι μαθηματικοί γρίφοι συνδέονταν άμεσα με τους στόχους της ενότητας. Στην 

πραγματικότητα, ήταν ασκήσεις που αξιολογούσαν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των 

μαθητών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.  

 Κάθε παιχνίδι συνδέεται με ένα έπαθλο, μια επιβράβευση. Έτσι, αρχίσαμε να 

αναζητούμε κι εμείς το έπαθλο με το οποίο θα επιβραβεύαμε την προσπάθεια των παιδιών 

να λύσουν τους γρίφους. Τη λύση μας την έδωσε και πάλι το λογοτεχνικό κείμενο. Κατά τη 

διάρκεια της ίδιας περιόδου διαβάζαμε ακόμα τη Ματίλντα. Η ανάγνωση είχε σταματήσει σε 

ένα κομβικό, για την πλοκή του έργου, σημείο. Στο επόμενο κεφάλαιο «Η ιστορία της 

δεσποινίδας Χόνεϊ» θα αποκαλυπτόταν η μυστική ζωή της φοβερής Τράντσμπουλ και η 

σχέση της με την αγαπημένη δασκάλα της Ματίλντα. Εκμεταλλευτήκαμε, λοιπόν, διδακτικά 

την αγωνία των μαθητών για τη συνέχεια της ιστορίας και ορίσαμε το κεφάλαιο αυτό ως 

έπαθλο για το παιχνίδι των γρίφων που σχεδιάσαμε.  

 Κάθε ομάδα παραλάμβανε ένα φάκελο με το γρίφο που έπρεπε να λύσει και 

προχωρούσε στον επόμενο μόνο αν τον έλυνε σωστά. Με το τέλος και του τέταρτου γρίφου 

οι μαθητές παραλάμβαναν ένα φάκελο, ο οποίος ήταν κοινός για όλες τις ομάδες και 

ανακοίνωνε στη κάθε ομάδα ξεχωριστά το έπαθλο. Θα έπρεπε και οι πέντε ομάδες να 

λύσουν όλους τους γρίφους, προκειμένου να ακούσουν τη συνέχεια της ιστορίας. Η 

δραστηριότητα που περιγράφουμε, λοιπόν, σ’ αυτή την ενότητα σχεδιάστηκε με σαφή στόχο 

την αξιολόγηση των γνώσεων των μαθητών στην 5η ενότητα των μαθηματικών κι αρωγός 

στην προσπάθεια αυτή είναι το λογοτεχικό κεόμενο.  

 

 

5.4.1 Οι διδακτικοί στόχοι της 5ης ενότητας των μαθηματικών 

 
 Για να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε μορφή αξιολόγησης, θα πρέπει να 

γνωρίζουμε τους στόχους βάσει των οποίων αξιολογούμε κάτι. Συνεπώς, πριν περιγράψουμε 

τη μέθοδο στην οποία στηρίχθηκε ο σχεδιασμός της δραστηριότητας αυτής, θα 

παραθέσουμε τους στόχους της 5ης ενότητας των μαθηματικών (8 κεφάλαια), όπως αυτοί 
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προβλέπονται από το βιβλίο δασκάλου651. Με το τέλος, λοιπόν, της ενότητας οι μαθητές θα 

πρέπει:  

 ν’ αναγνωρίζουν εμπειρικά τις παράλληλες και τεμνόμενες ευθείες και να χρησιμοποιούν 

την αντίστοιχη ορολογία: «οι ευθείες είναι παράλληλες μεταξύ τους», «οι ευθείες 

τέμνονται», 

 ν’ αναγνωρίζουν τις κάθετες ως ειδική περίπτωση των τεμνόμενων ευθειών και ότι δύο 

κάθετες μεταξύ τους ευθείες σχηματίζουν τέσσερις ορθές γωνίες, 

 να εμπεδώσουν τις έννοιες της ορθής γωνίας, της καθετότητας και της παραλληλίας,  

 να χρησιμοποιούν γεωμετρικά όργανα για να ελέγξουν την καθετότητα και την 

παραλληλία, καθώς και για να χαράξουν κάθετες και παράλληλες μεταξύ τους ευθείες, 

 να γνωρίζουν τι είναι η απόσταση σημείου από ευθεία και να μπορούν να τη χαράξουν, 

 να γνωρίζουν τι είναι η απόσταση δύο παράλληλων ευθειών και να μπορούν να τη 

χαράξουν, 

 να κατανοήσουν διαισθητικά την έννοια της επιφάνειας,  

 να διακρίνουν και να εμπεδώσουν τις έννοιες του εμβαδού από την έννοια της 

περιμέτρου, 

 να μετρήσουν την επιφάνεια με μη τυπικές μονάδες μέτρησης, 

 να συγκρίνουν επιφάνειες εμπειρικά, 

 να γνωρίσουν τις συνήθεις μονάδες μέτρησης επιφάνειας, 

 να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του κάθε παραλληλογράμμου που αφορούν στο πλήθος 

των κορυφών, στο πλήθος και το είδος των γωνιών (ορθές και μη ορθές), στη σχέση μεταξύ 

των μηκών των πλευρών, στην παραλληλία των πλευρών, 

 να περιγράφουν τα παραλληλόγραμμα βάσει αυτών των χαρακτηριστικών,  

 να σχεδιάζουν επίπεδα σχήματα με περιορισμούς (δεδομένη περίμετρο, δεδομένο 

εμβαδόν, δεδομένο πλήθος ορθών γωνιών) χωρίς πλέγμα  

 να σχεδιάζουν ρόμβο αξιοποιώντας την ιδιότητα των διαγωνίων του να διχοτομούνται 

κάθετα (να σχηματίζουν «σταυρό») 

 να αντιληφθούν ότι το τετράγωνο είναι ειδική περίπτωση ρόμβου και ορθογωνίου 

παραλληλογράμμου, 

 να εξάγουν και να χρησιμοποιούν τον τύπο για τον υπολογισμό του εμβαδού του 

ορθογωνίου παραλληλογράμμου. 

 

 

5.4.2 H διαφοροποιημένη διδασκαλία ως διδακτική μέθοδος 
 

 Το μαθητικό δυναμικό μιας σχολικής τάξης χαρακτηρίζεται από μεγάλη 

ανομοιογένεια. Μέσα σε μια τάξη μπορούμε να βρούμε μαθητές με μεγάλες αποκλίσεις ως 

προς τις μαθησιακές τους ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους. Ο 

εκπαιδευτικός θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες κάθε μαθητή, 

εξασφαλίζοντας την πρόσβαση του στο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

                                                 
651 Μαθηματικά Δ΄ δημοτικού, Βιβλίο δασκάλου, σελ. 88-102 
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απευθύνεται κυρίως στο μέσο μαθητή. Όμως, μέσα σε μια σχολική τάξη θα συναντήσουμε 

μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες652 ή μαθητές με υψηλές μαθησιακές επιδόσεις.  

 Η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι μια διδακτική μέθοδος που λαμβάνει υπόψη 

της αυτή την ανομοιογένεια στο μαθητικό δυναμικό και προσπαθεί να εξασφαλίσει την 

παροχή ευκαιριών και την ίση πρόσβαση των μαθητών στους στόχους του Αναλυτικού 

Προγράμματος. Μια από τις θεωρίες στις οποίες βασίζεται είναι η θεωρία της πολλαπλής 

νοημοσύνης του Gardner. Η νοημοσύνη, σύμφωνα με τον Gardner είναι ένα σύνολο 

λειτουργιών που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος προκειμένου να αντιμετωπίσει καταστάσεις και 

να λύσει προβλήματα. Ο Gardner διέκρινε επτά τύπους νοημοσύνης, τη γλωσσική, τη 

λογικο-μαθηματική, τη χωροταξική, τη μουσική, τη σωματοκινητική/κιναισθητική, την 

προσωπική (διαπροσωπική και την ενδοπροσωπική)653. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία 

«εκμεταλλεύεται» τους διαφορετικούς τύπους νοημοσύνης που έχει ένας μαθητής και 

αναδιαμορφώνει του διδακτικούς στόχους σύμφωνα με αυτούς.  

 Η διδακτική αυτή μέθοδος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της μια σειρά από 

παράγοντες που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε μίκρο-επίπεδο (επίπεδο τάξης) και μάκρο-

επίπεδο (επίπεδο σχολείου και κοινωνίας). Έτσι, σε επίπεδο τάξης, λαμβάνει υπόψη της τις 

ατομικές διαφορές των μαθητών, όπως τα ενδιαφέροντα, τα κίνητρα, τις ικανότητες, τις 

ανάγκες, την προηγούμενη γνώση, την εμπειρία, το ρυθμός μαθησιακής ετοιμότητας και το 

ρυθμός κατανόησης. Σε επίπεδο κοινωνίας και σχολείου, λαμβάνει υπόψη της την πολιτική 

και τη φιλοσοφία του κάθε σχολείου και διάφορα πολιτισμικά, πολιτικά γλωσσικά και 

κοινωνικά χαρακτηριστικά654.  

 Η διαφοροποίηση αφορά σε τέσσερα βασικά στάδια της διδακτικής διαδικασίας. 

Έτσι, κατά τη διδασκαλία του ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαφοροποιήσει το περιεχόμενο 

της διδασκαλίας, την ίδια τη διαδικασία της διδασκαλίας (οργάνωση, στρατηγικές, μέθοδοι), 

το παραγόμενο προϊόν (τις εργασίες, δηλαδή, που θα παράγουν οι μαθητές) και το 

μαθησιακό περιβάλλον655.  

   Η δραστηριότητα που θα περιγραφεί παρακάτω έχει διαφοροποιηθεί ως προς το 

παραγόμενο προϊόν. Με τον όρο «προϊόν» εννοούμε τις εργασίες που ζητούνται από τους 

μαθητές προκειμένου αυτοί να επιδείξουν τις γνώσεις που απέκτησαν656. Οι μαθητές, 

δηλαδή, θα έρθουν, ανά ομάδες, αντιμέτωποι με μια σειρά τεσσάρων γρίφων, τεσσάρων 

μαθηματικών ασκήσεων. Ο βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών στις ασκήσεις θα 

καταδείξει το βαθμό ανταπόκρισης των μαθητών στους στόχους της ενότητας.   

 

 

 

                                                 
652 Νικολαραΐζη Μάγδα, «Καθολικός σχεδιασμός στη μάθηση και διαφοροποιημένη διδασκαλία: η σημασία 
για τους μαθητές με αναπηρίες ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», στο Διαφοροποιημένη διδασκαλία – 
Θεωρητικές προσεγγίσεις & εκπαιδευτικές πρακτικές, επιμ: Παντελιάδου Σουζάνα, Φιλιππάτου Διαμάντω, 
Πεδίο, 2013, σελ. 99-120  
653 Αργυρόπουλος Βασίλης, «Διαφοροποίηση και διαφοροποιημένη διδασκαλία: θεωρητικό υπόβαθρο και 
βασικές αρχές», στο Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Θεωρητικές προσεγγίσεις & εκπαιδευτικές πρακτικές, 
2013, σελ. 27-59 και Gardner 1983 και 2006 
654 Οπ.π.  
655 Οπ.π.  
656 Οπ.π.  
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5.4.3 Η οργάνωση των ομάδων  
 

 Η σύνθεση των ομάδων ήταν ομοιογενής και αποφασίστηκε από τη διδάσκουσα. 

Στην τάξη υπήρχαν μαθητές που παρουσίαζαν μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά. Από 

την άλλη, είχαμε μαθητές με φυσιολογική για την ηλικία τους επίδοση, αλλά και μαθητές με 

ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στα μαθηματικά. Οι διδακτικοί στόχοι ήταν κοινοί για όλες τις 

ομάδες, διέφερε, όμως, ο βαθμός δυσκολίας των ασκήσεων μέσω των οποίων οι μαθητές θα 

έφταναν τους στόχους. Για παράδειγμα, όλες οι ομάδες θα έπρεπε να είναι σε θέση να 

κατασκευάζουν ένα τετράγωνο με δεδομένη περίμετρο. Οι μαθητές, όμως, που παρουσίαζαν 

δυσκολίες στα μαθηματικά θα χρησιμοποιούσαν ένα βοηθητικό πλέγμα για να 

κατασκευάσουν το τετράγωνο, κάτι που δε χρειάζονταν οι μαθητές που δεν παρουσίαζαν 

ανάλογες δυσκολίες. Έτσι, σχεδιάστηκαν πέντε ομάδες με τέσσερα επίπεδα διαβάθμισης, 

ανάλογα με τις επιδόσεις των μαθητών στα μαθηματικά. Θέλουμε, επομένως, να γίνει 

κατανοητό πως δεν χωρίσαμε ομοιογενώς τους μαθητές μας με στόχο να τους 

κατηγοριοποιήσουμε, αλλά να τους αξιολογήσουμε με βάση της ικανότητες τους. Σε μια 

διαφορετικού τύπου δραστηριότητα, για παράδειγμα, η οποία θα απαιτούσε φαντασία, 

δημιουργικότητα, γνωστικές και πνευματικές ικανότητες, σαφώς θα επιλέγαμε να 

σχηματίσουμε μεικτές ομάδες, ώστε να μην παραγκωνιστεί κανένας μαθητής εξαιτίας των 

ικανοτήτων του.  

 Ένας ακόμα λόγος για τον οποίο δεν δημιουργήσαμε μεικτές, αλλά ομοιογενείς 

ομάδες, ήταν η εξασφάλιση της εξολοκλήρου συμμετοχής των μαθητών σε όλη τη 

μαθησιακή διαδικασία. Οι δικοί μου μαθητές δεν είχαν εξασκηθεί στην εργασία σε ομάδες. 

Συνήθως, στην περίπτωση αυτή και όταν οι ομάδες είναι μεικτές, δεν αντιμετωπίζονται 

ισότιμα όλα τα μέλη της ομάδας. Οι αδύναμοι μαθητές συνήθως δεν έχουν το χρόνο που 

χρειάζονται για να σκεφτούν και να ανταπεξέλθουν στις εργασίες, αφού τους προλαβαίνουν 

οι περισσότερο δυνατοί και γρήγοροι μαθητές. Έτσι, παρόλο που είναι μέλη κάποιας ομάδα, 

βρίσκονται παραγκωνισμένοι και δε συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Όταν, 

όμως μαθητές με παρόμοιες μαθησιακές ανάγκες εργάζονται στην ίδια ομάδα, πρέπει να 

καταβάλουν ισάξια προσπάθεια για να επιτύχουν τους στόχους τους. Η ομοιογενής 

σύνθεση, επομένως, των ομάδων εξασφαλίζει την ίση συμμετοχή όλων των μαθητών στη 

μαθησιακή διαδικασία. 

 Οι πέντε ομάδες χωρίστηκαν σε τέσσερα μαθησιακά επίπεδα. Οι τέσσερις γρίφοι – 

ασκήσεις που παραλάμβανε κάθε ομάδα ανταποκρίνονταν στο μαθησιακό επίπεδο των 

μαθητών. Για το σχεδιασμό των γρίφων λάβαμε υπόψη μας τις προσδοκίες μας για κάθε 

ομάδα, τις μαθησιακές επιδόσεις και τις ανάγκες των μελών της. Με τον τρόπο αυτό, 

αποφεύγουμε και το αίσθημα αποτυχία και απογοήτευσης που πιθανόν να βιώσουν κάποιοι 

μαθητές σε περίπτωση που ήταν αναγκασμένοι να ανταπεξέλθουν σε δραστηριότητες που 

ξεπερνούσαν τις δυνάμεις τους.  

 Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι η 

αξιολόγηση. Η αξιολόγηση θεωρείται απαραίτητη σ’ αυτή μέθοδο διδασκαλίας και μπορεί 

να έχει παρεμβατικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι δε γίνεται αποκλειστικά με το τέλος της 

διδασκαλίας, αλλά μπορεί να γίνεται και κατά τη διάρκεια της. Αυτού του είδους η 

αξιολόγηση μπορεί να επισημάνει τις μεταβολές που πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια της 
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διδασκαλίας, προκειμένου οι μαθητές να επιτύχουν τους στόχους τους657. Η ομοιογένεια 

των ομάδων εξασφαλίζει την ταυτόχρονη και στοχευμένη αξιολόγηση και παρέμβαση σε 

μια ομάδα μαθητών που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες στα μαθηματικά. Η 

παρέμβαση αυτή, πέρα από το διδακτικό χαρακτήρα της, θα βοηθούσε όλες τις ομάδες να 

ολοκληρώσουν και τους τέσσερις γρίφους και να απολαύσουν τη συνέχεια της ιστορίας. 

 

 

5.4.4 Οι Γρίφοι 

 
 Η γρίφοι που σχεδιάσαμε για τα παιδιά παρουσιάζονται εδώ από το πρώτο ως το 

τέταρτο επίπεδο, με αύξουσα σειρά.  

 
1ης ομάδα1 – επίπεδο 1 
 

 1ος γρίφος 

 
 Μέσα στο φάκελο θα βρείτε τέσσερα ίδια φύλλα εργασίας, ένα για τον καθένα από 
σας. Χρησιμοποιείστε το γνώμονά σας για να βρείτε και να κυκλώσετε τις ευθείες που 
τέμνονται κάθετα. Στη συνέχεια, να συμπληρώσετε το φύλλο εργασίας 2 και να τα 
παραδώσετε όλοι μαζί προκειμένου να προχωρήσετε στον επόμενο γρίφο.  
 
 
Φύλλο εργασίας 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
657 Οπ.π.  
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Φύλλο εργασίας 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2ος γρίφος 

Ένας κήπος είναι στρωμένος με τετράγωνα πλακάκια που έχουν 
πλευρά 1 μέτρο. Ένα λαγουδάκι περπάτησε τη διαδρομή που 
δείχνει ο χάρτης δίπλα. Πόσα μέτρα περπάτησε;658 
 
Α) 18 μέτρα Β) 19 μέτρα Γ) 20 μέτρα Δ) 21 μέτρα  
 
Ε) 22 μέτρα  
 
 
 

 3ος γρίφος 

 
 Μέσα στο φάκελο θα βρείτε τέσσερα ίδια φύλλα εργασίας, ένα για τον καθένα από 
σας. Να το συμπληρώσετε ο καθένας χωριστά και να τα παραδώσετε όλοι μαζί προκειμένου 
να προχωρήσετε στον επόμενο γρίφο.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
658 Λάμπρου Μιχάλης, Σπανουδάκης Κ. Νίκος, Καγκουρό: μαθηματικά για όλους, 2009, σελ. 7 



 
 

199 
 

Φύλλο εργασίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 4ος γρίφος 

Να υπολογίσετε την περίμετρο και το εμβαδόν του παρακάτω ορθογωνίου 
παραλληλογράμμου.           
      6 εκ. 
Περίμετρος:………..    
Εμβαδόν:…………... 
        
    4εκ 
  
 
 
2η ομάδα – 2ο επίπεδο 
 

 1ος γρίφος 
 

 Μέσα στο φάκελο θα βρείτε τέσσερα ίδια φύλλα εργασίας, ένα για τον καθένα από 
σας. Να το συμπληρώσετε ο καθένας χωριστά και να τα παραδώσετε όλοι μαζί προκειμένου 
να προχωρήσετε στον επόμενο γρίφο.  
 
Φύλλο εργασίας 
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 2ος γρίφος 

 Ποιο από τα παρακάτω σχήματα περιέχει το μεγαλύτερο αριθμό από μικρά 
τετραγωνάκια;659  

 
 3ος γρίφος 

Να βρείτε το εμβαδό και την περίμετρο του παρακάτω σχήματος.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 4ος γρίφος 
 

1. Βρίσκω το εμβαδόν και την περίμετρο των σχημάτων 1 και 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
659 Λάμπρου Μιχάλης, Σπανουδάκης Κ. Νίκος, Καγκουρό: Μαθηματικά για όλους, 2007, σελ. 7 
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2. Βρίσκω το εμβαδόν και την περίμετρο του σχήματος 3. (Μέσα στο φάκελο θα βρείτε 
χάρτινα σχήματα, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όπως θέλετε):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3η ομάδα – 3ο επίπεδο 
 

 1ος γρίφος 
 

 Μέσα στο φάκελο θα βρείτε τέσσερα ίδια φύλλα εργασίας, ένα για τον καθένα από 
σας. Να το συμπληρώσετε, ο καθένας χωριστά, και να τα παραδώσετε όλοι μαζί.  
 
Φύλλο εργασίας 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φύλλο εργασίας 2: 
 
 

 

 

 

\ 

 

 

 2ος γρίφος 

 
Ο Πέτρος κόβει κομμάτια από μια σοκολάτα που αποτελείται από τετράγωνα 
πλακάκια. Πρώτα έκοψε μια γραμμή με 5 πλακάκια για τον αδερφό του. Μετά, 
από τη σοκολάτα που έμεινε, έκοψε για την αδελφή του μια στήλη με 7 

Όνομα:…………………………………………………………………….. 
Να σχεδιάσετε ένα τετράγωνο με εμβαδόν 16 τ. εκ. 

Όνομα:…………………………………………………………………….. 
Να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με εμβαδόν 24 τ. εκ. 
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πλακάκια. Το σχήμα δείχνει τον τρόπο που έκοψε την σοκολάτα ο Πέτρος. Πόσα πλακάκια 
είχε η αρχική σοκολάτα;660 
 
Α) 28  Β) 32  Γ) 35  Δ) 40  Ε) 54   
 

 3ος γρίφος 

Ο Τάκης έχει δύο κήπους. Ο ένας έχει σχήμα 
ορθογωνίου παραλληλογράμμου που η μία του 
πλευρά είναι 8 μέτρα και η άλλη πλευρά είναι το 
μισό της πρώτης. Ο δεύτερος κήπος έχει τετράγωνο 
σχήμα. Πόσο μήκος έχει η κάθε πλευρά του 
τετράγωνου κήπου αν οι δύο κήποι έχουν ακριβώς 
την ίδια περίμετρο;661  
 
Α) 4 μέτρα Β) 6 μέτρα Γ) 8 μέτρα Δ) 12 μέτρα Ε) 24 μέτρα 
 
 

 4ος γρίφος 

 

Να υπολογίσετε την περίμετρο και το εμβαδόν του διπλανού 

σχήματος.  

4η και 5η ομάδα – 4ο επίπεδο  
 

 1ος γρίφος  
 

 Στο φάκελο αυτό θα βρείτε ένα φύλλο εργασίας για τον καθένα σας662. Να το 
συμπληρώσετε, ο καθένας χωριστά, και να τα παραδώσετε όλοι μαζί προκειμένου να 
προχωρήσετε στον επόμενο γρίφο.  
 
Φύλλο εργασίας 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
660 Λάμπρου Μιχάλης, Σπανουδάκης Κ. Νίκος, Καγκουρό: Μαθηματικά για όλους, 2009, σελ. 9 
661 Οπ.π. 
662 Τα φύλλα εργασίας είναι δύο ειδών.  

Όνομα:…………………………………………………………………….. 
Να σχεδιάσετε ένα τετράγωνο με εμβαδόν 25 τ. εκ. 



 
 

 

Φύλλο εργασίας 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2ος γρίφος 

 
Ο Πέτρος κόβει κομμάτια από μια σοκολάτα που αποτελείται από τετράγωνα 
πλακάκια. Πρώτα έκοψε μια γραμμή με 5 πλακάκια για τον αδερφό του. 
Μετά, από τη σοκολάτα που έμεινε, έκοψε για την αδελφή του 
πλακάκια. Το σχήμα δείχνει τον τρόπο που έκοψε την σοκολάτα ο Πέτρος. 
Πόσα πλακάκια είχε η αρχική σοκολάτα;
 
Α) 28  Β) 32  
 
 
 

 3ος γρίφος 

 
 Να υπολογίσετε το εμβαδόν του παρακάτω σχήματος. (Μέσα στο φάκελο θα βρείτε 
ένα χάρτινο σχήμα, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όπως θέλετε, ακόμα και να το 
κόψετε, για να λύσετε την άσκηση

 
 4ος  γρίφος 

 
 Έχουμε ένα ορθογώνιο παραλληλόγ
15 μέτρα επί 9 μέτρα. Μετά κόβουμε από κάθε μία από τις 
τέσσερις γωνίες του από ένα τετράγωνο με περίμετρο 8 μέτρα. 
Πόση είναι η περίμετρος του σχήματος που θα μείνει;
 

                                                
663 Λάμπρου Μιχάλης, Σπανουδάκης Κ. Νίκος, 
664 Λάμπρου Μιχάλης, Σπανουδάκης Κ. Νίκος, 

Όνομα:……………………………………………………………………..
Να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο 
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Ο Πέτρος κόβει κομμάτια από μια σοκολάτα που αποτελείται από τετράγωνα 
πλακάκια. Πρώτα έκοψε μια γραμμή με 5 πλακάκια για τον αδερφό του. 
Μετά, από τη σοκολάτα που έμεινε, έκοψε για την αδελφή του μια στήλη με 7 
πλακάκια. Το σχήμα δείχνει τον τρόπο που έκοψε την σοκολάτα ο Πέτρος. 
Πόσα πλακάκια είχε η αρχική σοκολάτα;663 

 Γ) 35  Δ) 40  Ε) 54  

Να υπολογίσετε το εμβαδόν του παρακάτω σχήματος. (Μέσα στο φάκελο θα βρείτε 
ένα χάρτινο σχήμα, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όπως θέλετε, ακόμα και να το 

λύσετε την άσκηση).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έχουμε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με διαστάσεις 
15 μέτρα επί 9 μέτρα. Μετά κόβουμε από κάθε μία από τις 
τέσσερις γωνίες του από ένα τετράγωνο με περίμετρο 8 μέτρα. 
Πόση είναι η περίμετρος του σχήματος που θα μείνει;664  

         
Σπανουδάκης Κ. Νίκος, Καγκουρό: Μαθηματικά για όλους, τ. 3, 2009, σελ. 9
Σπανουδάκης Κ. Νίκος, Καγκουρό: Μαθηματικά για όλους, τ. 1, 2007, σελ. 10

Όνομα:……………………………………………………………………..
Να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με εμβαδόν 24 τ. εκ.

Ο Πέτρος κόβει κομμάτια από μια σοκολάτα που αποτελείται από τετράγωνα 
πλακάκια. Πρώτα έκοψε μια γραμμή με 5 πλακάκια για τον αδερφό του. 

μια στήλη με 7 
πλακάκια. Το σχήμα δείχνει τον τρόπο που έκοψε την σοκολάτα ο Πέτρος. 

Να υπολογίσετε το εμβαδόν του παρακάτω σχήματος. (Μέσα στο φάκελο θα βρείτε 
ένα χάρτινο σχήμα, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όπως θέλετε, ακόμα και να το 

, τ. 3, 2009, σελ. 9 
2007, σελ. 10 

Όνομα:…………………………………………………………………….. 
παραλληλόγραμμο με εμβαδόν 24 τ. εκ. 
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Α) 48 μέτρα Β) 40 μέτρα Γ) 32 μέτρα Δ) 24 μέτρα Ε) 16 μέτρα  
 

 

Η διαφοροποίηση των γρίφων 

 

 Οι στόχοι βάσει των οποίων σχεδιάστηκαν οι γρίφοι - ασκήσεις ήταν κοινοί για όλες 

τις ομάδες. Αυτό που διαφοροποιήθηκε ήταν ο βαθμός δυσκολίας των ασκήσεων και το 

βοηθητικό υλικό που δόθηκε σε κάθε ομάδα665.  

 Για παράδειγμα, στις ασκήσεις του πρώτου επιπέδου ζητείται από τους μαθητές να 

ξεκινήσουν ελέγχοντας και σχεδιάζοντας κάθετες ευθείες (1ος γρίφος). Ο έλεγχος και η 

σχεδίαση κάθετων ευθειών προβλέπονται ως στόχοι της ενότητας. Η εφαρμογή τους, όμως, 

μπορεί να γίνει και μέσω του σχεδιασμού ενός τετραγώνου ή ενός ορθογωνίου 

παραλληλογράμμου, στόχοι που επίσης προβλέπονται για τη συγκεκριμένη ενότητα. 

Θεωρήσαμε, όμως, πως θα ήταν καλό για τους μαθητές που παρουσίαζαν κάποιες 

δυσκολίες, να ξεκινήσουν από το πιο απλό βήμα, τις κάθετες ευθείες, για να καταλήξουν 

στο πιο σύνθετο. Στις ομάδες των επιπέδων 3 και 4, για παράδειγμα, ζητείται να 

σχεδιαστούν από την αρχή τετράγωνα και ορθογώνια παραλληλόγραμμα. Οι εργασίες αυτές 

προϋποθέτουν την ικανότητα των μαθητών να σχεδιάζουν κάθετες και παράλληλες ευθείες.  

 Επίσης, σχεδόν σε όλες τις ομάδες ζητείται από τα παιδιά να μετρήσουν την 

περίμετρο και το εμβαδόν κάποιου τετραγώνου ή ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Στα 

επίπεδα 1 και 2 δίνεται βοηθητικό υλικό. Έτσι, οι μαθητές του πρώτου επιπέδου στο 2ο 

γρίφο μετρούν την περίμετρο ενός σχήματος που βρίσκεται μέσα σε πλέγμα (μικρά 

τετραγωνάκια). Αυτό που πρέπει να κάνουν για να λύσουν την άσκηση είναι απλά να 

μετρήσουν μία – μία τις πλευρές των τετραγώνων. Στόχος αυτής της άσκησης είναι η 

κατανόηση της έννοιας της περιμέτρου και όχι τόσο η εξάσκηση στη μέτρησή της. Στον 

τρίτο γρίφο τους ζητείται να σχεδιάσουν ένα τετράγωνο και ένα ορθογώνιο 

παραλληλόγραμμο με δεδομένες διαστάσεις, πάλι με τη βοήθεια του πλέγματος. Οι 

υπόλοιπες ομάδες πρέπει να λύσουν τον ίδιο γρίφο, χωρίς όμως τη βοήθεια πλέγματος.  

 Οι μαθητές 2ου επιπέδου δεν είναι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, παρουσιάζουν 

όμως κάποιες δυσκολίες στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών. Έτσι, στο 2ο γρίφο 

τους ζητείται να μετρήσουν τον εμβαδόν σχημάτων με τη βοήθεια πλέγματος. Αρχικά, 

λοιπόν, μας ενδιέφερε η κατανόηση της έννοιας του εμβαδού. Στη συνέχεια, όμως, του 

ζητείται να υπολογίσουν το εμβαδό πιο σύνθετων σχημάτων. Στον 4ο και πιο δύσκολο 

γρίφο, οι μαθητές καλούνται να μετρήσουν εμβαδό και περίμετρο δύο διαφορετικών 

σχημάτων. Στη συνέχεια, καλούνται να ενώσουν τα σχήματα και να μετρήσουν το εμβαδόν 

και την περίμετρο του τρίτου σχήματος που προκύπτει. Για να ξεπεράσουν πιθανές 

δυσκολίες, ο φάκελός τους περιείχε βοηθητικό υλικό. Τα σχήματα που απεικονίζονταν στο 

χαρτί βρίσκονταν κομμένα - χειροπιαστά μέσα σ’ αυτόν. Έτσι, μπορούσαν να τα 

μετακινήσουν όπως αυτοί ήθελαν για να λύσουν το γρίφο.  
                                                 
665 Ένα παράδειγμα διαφοροποίησης στα μαθηματικά ως προς το υλικό που δίνεται σε μαθητές με δυσκολίες 
βλέπουμε στο Γκούμας Ευθ., Σδρόλιας Κων., Τριανταφυλλίδης Τρ., «Απαντώντας στην απαίτηση 
«μαθηματικά για όλους»: μια πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας με τη χρήση χειραπτικών υλικών στο 
δημοτικό σχολείο» στο Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Θεωρητικές προσεγγίσεις & εκπαιδευτικές πρακτικές, 
2013, σελ. 357-390 
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 Δύο, ακόμα, βασικοί στόχοι της ενότητας ήταν η μέτρηση εμβαδού και περιμέτρου 

του τετραγώνου και του ορθογωνίου παραλληλογράμμου.  Σε όλες τις ομάδες τουλάχιστον 

ένας από τους γρίφους ανταποκρίνεται στον παραπάνω στόχο. Στα επίπεδα 1 και 2, όμως, οι 

μαθητές υπολογίζουν το εμβαδό απλών σχημάτων. Προχωρούν, δηλαδή, στην απλή 

εφαρμογή των κανόνων που είχαν διδαχθεί. Οι μαθητές, όμως, των επιπέδων 3 και 4 

καλούνται να υπολογίσουν το εμβαδόν σύνθετων σχημάτων. Οι ασκήσεις αυτές είναι πιο 

σύνθετες, αφού οι μαθητές θα πρέπει πρώτα να χωρίσουν το σχήμα τους σε απλούστερα 

σχήματα και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην εφαρμογή των κανόνων.  

 Τελειώνοντας, θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι με το τέλος του παιχνιδιού 

ακολούθησε συζήτηση γύρω από τους γρίφους όλων των ομάδων. Όλοι οι γρίφοι 

παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν στον πίνακα. Στόχος της ενέργειας αυτής ήταν από τη 

μια η παρουσίαση ακόμα και των πιο δύσκολων γρίφων σε όλους της μαθητές της τάξης, 

και από την άλλη η αποσαφήνιση των σημείων που δυσκόλεψαν τις ομάδες. Θεωρήσαμε 

πως οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν σε κάποιες ομάδες, θα αποτελούσαν ένα χρήσιμο 

μάθημα για τις υπόλοιπες.  

 

 

5.4.5 Σχολιασμός και αξιολόγηση της δραστηριότητας  
 

 Οι στόχοι που εξυπηρετούσε ο σχεδιασμός της παραπάνω δραστηριότητας ήταν οι 

αξιολόγηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που κατέκτησαν οι μαθητές με το τέλος της 

5ης ενότητας των μαθηματικών και η αποσαφήνιση των εννοιών που δυσκόλεψαν τα παιδιά. 

Θεωρούμε πως οι στόχοι επιτεύχθηκαν. Τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να εργαστούν 

ατομικά και ομαδικά, αφού μέσα στους φακέλους έβρισκαν και ατομικές, αλλά και 

ομαδικές εργασίας. Μπορούσαν, ακόμα, να ζητήσουν βοήθεια για τη λύση των γρίφων. Η 

«βοήθεια» αυτή είχε παρεμβατικό χαρακτήρα. Δεν έδινε απαντήσεις για τις λύσεις των 

ασκήσεων. Στην ουσία, ήταν μια επανάληψη και επεξήγηση όσων είχαν διδαχθεί οι μαθητές 

καιδεν είχαν κατανοήσει. Βοηθούσε στο να ξεπεραστούν τα εμπόδια για να οδηγηθούν τα 

παιδιά μόνα τους στις λύσεις των ασκήσεων. Έτσι, καταφέραμε ταυτόχρονα να 

αξιολογήσουμε και να προσφέρουμε ανατροφοδότηση, σχετική με τους διδακτικούς 

στόχους της ενότητας.  

 Όλα αυτά συνέβησαν μέσα σε ένα πολύ ευχάριστο και χαρούμενο κλίμα. Τα παιδιά 

το διασκέδασαν, αφού δεν είχαν μπροστά τους ένα ακόμα διαγώνισμα μαθηματικών, αλλά 

ένα παιχνίδι. Τα ίδια ομολόγησαν στον τέλος πως πέρασαν πολύ ωραία και πως 

προτιμούσαν αυτού του είδους τις δραστηριότητες από τα διαγωνίσματα.  

 Ήδη, λοιπόν, καταδείξαμε, κατά τη γνώμη μας, έναν από τους λόγους επιτυχίας της 

δραστηριότητας αυτής, τη χαρά του παιχνιδιού και την αποβολή του άγχους της σχολικής 

επίδοσης. Εξίσου σημαντικό λόγος ήταν και το ισχυρό κίνητρο που προερχόταν από το 

λογοτεχνικό κείμενο. Η Ματίλντα ήταν ακουμπισμένη πάνω στην έδρα, κι εκείνα περίμεναν 

να ακούσουν τη συνέχεια της ιστορίας της. Η αγωνία για τη συνέχεια της ιστορίας ήταν 

μεγάλη. Επομένως, αντίστοιχη ήταν όμως και η προσπάθεια που κατέβαλαν οι μαθητές για 

να ολοκληρώσουν τους γρίφους και να κερδίσουν το έπαθλο. Εργάστηκαν, λοιπόν, με 

προσήλωση και καλή διάθεση και τα κατάφεραν. 
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Κεφάλαιο 6 

 

Το παράδειγμα της ιστορίας 
Α. Η θεωρία  

 

6.1.1 Οι σύγχρονες διδακτικές αρχές για το μάθημα της Ιστορίας στο 

Δημοτικό Σχολείο  
 

 Μακρύς είναι ο κατάλογος των έργων της ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας, παιδικής 

και ενηλίκων, που τροφοδοτείται από το πλούσιο υλικό του μύθου και του ιστορικού 

παρελθόντος666. Παλαιότεροι, αλλά και σύγχρονοι συγγραφείς επινοούν ήρωες ή 

δανείζονται υπαρκτά ιστορικά πρόσωπα και τα τοποθετούν μέσα σε ένα καθορισμένο 

ιστορικό χωροχρονικό πλαίσιο. Η ενασχόλησή μας με το παρελθόν (με την ιδιότητα του 

ιστορικού, του συγγραφέα, ή του αναγνώστη) προκύπτει πάντα από την ανάγκη μας να 

δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα, τις ανησυχίες και τα διλλήματα του τώρα. Η μελέτη 

της ιστορίας μας βοηθά να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε αυτό που βιώνουμε 

σήμερα, ξεκινώντας από τον ίδιο μας τον εαυτό667.  

 Θέμα, λοιπόν, αυτού του κεφαλαίου είναι το ιστορικό λογοτεχνικό κείμενο και η 

αξιοποίησή του κατά τη διδασκαλία της ιστορίας στο Δημοτικό Σχολείο. Η διδακτική 

πρόταση που θα ακολουθήσει δε θα λέγαμε πως χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία, αφού 

είναι σύνηθες πια να συνδέεται το μάθημα της ιστορίας με το λογοτεχνικό λόγο. Πριν 

αναφερθούμε, όμως, στους λόγους που μας οδήγησαν να σχεδιάσουμε αυτή τη διδακτική 

πρόταση, θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε σύντομα τις αρχές της σύγχρονης 

Διδακτικής της Ιστορίας και να τις συνδέσουμε με το λογοτεχνικό λόγο.  

 Η σύγχρονη Διδακτικής της Ιστορίας αρθρώνεται, κατά κύριο λόγο, σε τέσσερα 

επίπεδα: το γεγονοτολογικό, το μεθοδολογικό, το εννοιολογικό και το επίπεδο της 

διαμόρφωσης στάσεων, αντιλήψεων, πρακτικών και αξιών. Τα τέσσερα αυτά επίπεδα 

στηρίζονται σε δύο στρατηγικές μάθησης, τη δηλωτική γνώση και τη διαδικαστική γνώση. 

Η δηλωτική γνώση σχετίζεται με την ικανότητα του μαθητή να κατακτά και να ανακαλεί 

                                                 
666 Στο κεφάλαιο αυτό θα επικεντρωθούμε στη χρήση του λογοτεχνικού κειμένου με ιστορικό περιεχόμενο, 
καθώς η διδακτική πρόταση που παρουσιάζουμε αφορά μαθητές της Δ΄ δημοτικού, οι οποίοι διδάσκονται 
ιστορία και όχι μυθολογία.  
667 Αθανασοπούλου Αφροδίτη, «Ιστορία και Λογοτεχνία στο σχολείο - Μια διεπιστημονική πρόταση 
διδασκαλίας για την κριτική αγωγή των μαθητών στο σύγχρονο πολιτισμό» στο Η διαθεματικότητα στο 
σύγχρονο σχολείο & Η διδασκαλία της Ιστορίας με τη χρήση πηγών, επιμ: Αγγελάκος Κώστας, Κόκκινος 
Γιώργος, Μεταίχμιο, 2004, σελ. 101-131 
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γνώσεις. Η διαδικαστική στρατηγική γνώσης συνδέεται με την ικανότητα αναζήτησης, 

στάθμισης και διαχείρισης των δεδομένων, οδηγώντας στην παραγωγή ιστορικής σκέψης668.   

 Η σύγχρονη Διδακτικής της Ιστορίας προσπαθεί να μετατοπίσει το κέντρο βάρους 

της διδασκαλίας του μαθήματος από τη δηλωτική στη διαδικαστική γνώση. Επιθυμεί, 

δηλαδή, ο μαθητής να αναπτύξει δεξιότητες διαχείρισης, κατανόησης και ερμηνείας του 

πληροφοριακού υλικού. Ακόμα, στοχεύει στην ικανότητα του μαθητή να κατανοεί τους 

τρόπους συγκρότησης της ιστορικής γνώσης και στο στοχασμό σχετικά με τους τρόπους με 

τους οποίους κάθε κοινωνία προσλαμβάνει την ιστορική γνώση669.  

 Η παλαιότερη Διδακτική της Ιστορίας περιοριζόταν στο γεγονοτολογικό επίπεδο. Ο 

μαθητής ήταν σε θέση να κατακτήσει τη γεγονοτολογική και πολιτικοστρατιωτική ιστορία, 

δυσκολευόταν, όμως, να εντάξει τη γνώση αυτή μέσα σε συναφή πλαίσια αναφοράς. Η 

σύγχρονη Διδακτική της Ιστορίας αποσκοπεί στη μελέτη της ανθρώπινης δραστηριότητας 

σε δομές βάθους και όχι επιφάνειας670. Θεωρεί πολύ σημαντική την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

κατανόησης και ερμηνείας των ιστορικών γεγονότων671. Δίνει έμφαση στην ιστορική 

ανάλυση και όχι την ιστορική αφήγηση. Επιζητά την υπέρβαση του πλαισίου του έθνους 

κράτους, προσδίδοντας παγκόσμια διάσταση στο αντικείμενο της ιστορίας. Θεωρεί, ακόμα, 

πως η ιστορία συνδέεται και με άλλους κλάδους των ανθρωπιστικών επιστημών, 

προσδίδοντάς της ένα διαθεματικό χαρακτήρα672. Για να συνοψίσουμε, θα λέγαμε πως η 

σύγχρονη διδακτική της ιστορίας αποζητά τη διαμόρφωση ερευνητικού ήθους, κουλτούρας 

ενημερωμένου και υπεύθυνου ενεργού πολίτη, ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής 

ικανότητας τους παιδιού και μύηση στην αξία του σεβασμού του Άλλου και της 

διαφορετικότητας673.  

 Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, η Διδακτική της Ιστορίας στο δημοτικό 

σχολείο συμβαδίζει με τις αρχές αυτές της σύγχρονης Διδακτικής της Ιστορίας: «Γενικός 

σκοπός διδασκαλίας της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής 

συνείδησης. Η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης αφορά την κατανόηση των ιστορικών γεγονότων 

μέσα από την εξέταση αιτίων και αποτελεσμάτων, ενώ η καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης 

αφορά την κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων σε συγκεκριμένες καταστάσεις και τη 

διαμόρφωση αξιών και στάσεων που οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς στο 

παρόν και το μέλλον»674. Στο βιβλίο δασκάλου για το μάθημα της Ιστορίας της Δ΄ δημοτικού 

αναφέρεται πως κεντρικός σκοπός της διδασκαλίας της ιστορίας στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση είναι η απόκτηση γνώσεων, από την πλευρά των μαθητών, σχετικά με το 

ιστορικό παρελθόν. Η δημιουργική αφομοίωση των γνώσεων αυτών θα βοηθήσει τα παιδιά 

να αποκτήσουν αυτογνωσία και ιστορική συνείδηση. Αναφέρεται, ακόμα, πως σκοπός του 

διδακτικού αντικειμένου της ιστορίας είναι η επαφή του παιδιού με τις μεθόδους και τα 

                                                 
668 Κόκκινος Γιώργος, Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της ιστορίας, Μεταίχμιο, 2006 (1η έκδοση 2000), 
σελ. 11-21 
669 Οπ.π. 
670 Οπ.π. 
671Λεοντσίνης Γεώργιος, “Ιστορικό μυθιστόρημα στη διδακτική της ιστορίας» στο Διδακτική της Ιστορίας, 
γενική-τοπική ιστορία και περιβαλλοντική εκπαίδευση, Αθήνα 1996, σελ.230 
672 Κόκκινος Γ., 2006 
673 Κόκκινος Γ. στο Judy Sebba, Ιστορία για όλους: διδακτικές προτάσεις για το μάθημα της ιστορίας στο 
Δημοτικό και το Γυμνάσια, μεφρ: Καβαλιέρου Μ., Μεταίχμιο, 2000 
674 Διαθεματικό Ενιαίο Πρόγραμμα των Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 
(Α.Π.Σ.) Ιστορίας, ΦΕΚ 303Β/13-03-2003, σελ. 225 
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εργαλεία του ιστορικού επιστήμονα, που θα το βοηθήσουν να αξιολογήσει σωστά τα 

κατάλοιπα του παρελθόντος και να συνειδητοποιήσει ότι τα γεγονότα αρθρώνονται 

οργανικά και εκτυλίσσονται στο χώρο και το χρόνο675.  

 Για τους παραπάνω λόγους, η σύγχρονη διδακτική της ιστορίας ζητά από τον 

εκπαιδευτικό να εφοδιαστεί με μια πληθώρα διδακτικών μεθόδων και εργαλείων, για ένα 

ουσιαστικό, δημιουργικό και εποικοδομητικό μάθημα ιστορίας. Το περιεχόμενο, λοιπόν, του 

σχολικού εγχειριδίου θα πρέπει να εμπλουτίζεται με οπτικοακουστικό υλικό (ηχητικά 

ντοκουμέντα, βίντεο, ντοκυμαντέρ), κείμενα πηγές (μαρτυρίες, έγγραφα, απομνημονεύματα, 

επιστολές) φωτογραφίες, νομίσματα, ιστορικά λογοτεχνικά κείμενα, αντικείμενα, έργα 

τέχνης κ.α. Ακόμα, η επιτόπια έρευνα, οι επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς και 

ιστορικούς χώρους, οι προφορικές αφηγήσεις, το θεατρικό παιχνίδι, η δραματοποίηση, τα 

εικαστικά είναι μέθοδοι που βοηθούν στην ιστορική κατανόηση676. 

 Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τη χρήση του λογοτεχνικού κειμένου ως εργαλείο 

διδασκαλίας της ιστορίας677. Κατά τα γνώμη μας, το ιστορικό λογοτεχνικό κείμενο βοηθά 

στο να επιτευχθούν ένα μεγάλο μέρος των αρχών της σύγχρονης Διδακτικής της Ιστορίας. 

Είναι ένα πολύ καλό εργαλείο που μπορεί να οδηγήσει τους μαθητές προς την κατεύθυνση 

της διαδικαστικής γνώσης της ιστορίας. Πιο συγκεκριμένα, το ιστορικό λογοτεχνικό 

κείμενο δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να μελετήσουν και να κατανοήσουν σε βάθος τα 

γεγονότα της ανθρώπινης δραστηριότητας, να αναπτύξουν τη δική τους κριτική ματιά 

απέναντι στην ιστορίας και κυρίως, να αγαπήσουν το μάθημα της ιστορίας. Για όλους 

αυτούς τους λόγους, ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στη σχολική συνανάγωνση του ιστορικού 

λογοτεχνικού κειμένου, ακόμα κι αν είναι πια συνηθισμένο, δε θα μπορούσε να λείπει από 

τούτη εδώ την εργασία.  

 

 

6.1.2 Ιστορία και ιστορικό λογοτεχνικό κείμενο  

  
 Όπως υποστηρίζει ο Γ. Λεοντσίνη, το ιστορικό μυθιστόρημα διεγείρει το ενδιαφέρον 

των παιδιών για τη μελέτη της ιστορίας και την κατανόηση των ιστορικών γεγονότων678. 

Εμείς συμφωνούμε με την παραπάνω θέση, ωστόσο θα αντικαταστήσουμε τον όρο ιστορικό 

μυθιστόρημα με τον όρο ιστορικό λογοτεχνικό κείμενο, για να περιλάβουμε μέσα σ’ αυτό το 

ποίημα, το παραμύθι, τα κόμικς, το εικονογραφημένο κείμενο και το εικονοκείμενο, τις 

νουβέλες και τα βιογραφικά σημειώματα. Η αφήγηση, συνήθως, προκαλεί ευχαρίστηση 

στους μικρούς και τους μεγαλύτερου μαθητές. Μια διδασκαλία που διενεργείται μέσα σε 

ένα ευχάριστο κλίμα είναι ενδιαφέρουσα για τα παιδιά και κατά συνέπεια, αποτελεσματική. 

Έτσι, η αφήγηση ενός ιστορικού λογοτεχνικού κειμένου μπορεί να διδάξει ιστορία με ένα 

ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο679. Σίγουρα τα λογοτεχνικό κείμενο δεν μπορεί να 

                                                 
675 Ιστορία Δ΄ Δημορικού, Στα αρχαία χρόνια – βιβλίο δασκάλου, ΟΕΔΒ, Πατάκης, 2014 
676 Λεοντσίνης, 1996, σελ. 230-231 
677 Οπ.π., σελ. 230-231 
678 Οπ.π., σελ. 230-240 
679 Κι ας χρησιμοποιήσω το προσωπικό παράδειγμα για να ενισχύσω αυτή τη θέση, που η αγάπη μου για την 
ιστορία προήλθε από τα ιστορικά λογοτεχνικά κείμενα που διάβαζα με μανία ως παιδί, αλλά ως ενήλικη.  
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αντικαταστήσει ένα διδακτικό εγχειρίδιο ιστορίας. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί ως 

εργαλείο για να ενισχύσει το ενδιαφέρον των μαθητών γι’ αυτό.  

 Το λογοτεχνικό κείμενο είναι μια ολοζώντανη αναπαράσταση της πραγματικότητας. 

Πρόσωπα δρουν, παθαίνουν, ενσαρκώνουν αξίες, λειτουργούν, τοποθετημένα σε 

συγκεκριμένο χώρο και χρόνο680. Θα μπορούσαμε να πούμε πως το λογοτεχνικό κείμενο 

λειτουργεί ως ένα εξαιρετικό «γλωσσικό παιχνίδι»681 για την προσέγγιση της ιστορικής 

πραγματικότητας. Η ιστορική αλήθεια τοποθετείται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, μια 

ιστορία που επινοεί ο συγγραφέας και μεταφέρεται στον αναγνώστη μέσω της γραπτής ή 

προφορικής αφήγησής της. Μέσω της ιστορίας αυτής, γίνεται κατανοητό από τον 

αναγνώστη το ιστορικό παρελθόν και το κλίμα μέσα στο οποίο δρουν τα ιστορικά πρόσωπα.  

Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης του ιστορικού λογοτεχνικού κειμένου, ο αναγνώστης 

έρχεται αντιμέτωπος με την ιστορική πραγματικότητα, ενώ παράλληλα έχει την ευκαιρία να 

παρατηρήσει τις αντιδράσεις του ανθρώπου στη συγκεκριμένη αυτή ιστορική στιγμή και να 

συμμεριστεί την περιπέτειά του. Η παρατήρηση αυτή θα τον βοηθήσει να σχηματίσει, στη 

συνέχεια, την προσωπική του άποψη και στάση σχετικά με το ιστορικό παρελθόν. Η 

ιστορία, λοιπόν, ζητά τη βοήθεια της λογοτεχνίας για να φωτίσει τις αντιδράσεις και τα 

συναισθήματα των ανθρώπων από τα βιώματα μιας δεδομένης χρονικής στιγμής682.  

 Οι μικροί μαθητές του Δημοτικού Σχολείου δύσκολα αντιλαμβάνονται, για 

παράδειγμα, τη σημασία και τη σοβαρότητα των απαγορεύσεων που επέβαλαν στους 

Έλληνες οι Συνταγματάρχες κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Μέσα, όμως, από Τα 

γενέθλια683 της Ζωρζ Σαρή βιώνουν τα γεγονότα και συμπάσχουν με την ηρωίδα του 

βιβλίου, τη συνομήλική τους Άννα. Συχνά δεν αντιδρούν, όταν τους αναφέρεις πως κατά 

την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας απαγορεύονταν οι συναθροίσεις και οι γιορτές 

στα σπίτια. Συμμερίζονται, όμως, πραγματικά τη θλίψη της Άννας για το πάρτι γενεθλίων 

που ακυρώθηκε, εξαιτίας της  δικτατορίας.  

 Κάθε άνθρωπος ενεργεί, δημιουργεί και επιλύει προβλήματα συνδυάζοντας 

ορισμένους από τους επτά διαφορετικούς τύπους νοημοσύνης που διαθέτει684. Μια τέτοια 

διδακτική προσέγγιση της ιστορίας, η οποία περιλαμβάνει το λογοτεχνικό λόγο, εκτός από 

την καλλιέργεια της γλωσσικής νοημοσύνης, συνεισφέρει στην καλλιέργεια της 

συναισθηματικής νοημοσύνης685 των μαθητών. Κατά τη διδασκαλία της ιστορίας μέσω της 

λογοτεχνίας, ο αναγνώστης προσλαμβάνει τα ιστορικά γεγονότα μέσα από τα βιώματα και 

την συναισθηματική κατάσταση των ηρώων τη δεδομένη ιστορική στιγμή. Κι αντίστροφα, η 

προσέγγιση αυτή ευνοεί τους μαθητές εκείνους που χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό 

                                                 
680 Νικολουδάκη – Σουρή Ελπινίκη, «Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ως χώρος 
συνάντησης της Ιστορίας και της Λογοτεχνίας του Τόπου», (υπό δημοσίευση) στον συλλογικό τόμο Μένη 
Τσίγκρα - Γιώργος Πολάκης (επιμέλεια - εισαγωγή), Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για 
την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Πρακτικά Διημέρου Συνεδρίου, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου 15-16 Μαΐου 
2004, έκδ. Ο. Μ. Ε. Ρ. – Σύλλογος Εκπ/κων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνης, Ρέθυμνο 2008 
681 Στον όρος «γλωσσικό παιχνίδι», που ανήκει στον Αυστριακό φιλόσοφο Wittgenstein, έχουμε αναφερθεί 
αναλυτικά τόσο στην εισαγωγή, όσο και στο 5ο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας 
682 Νικολουδάκη – Σουρή Ελπινίκη, 2008 
683 Σαρή Ζωρζ, Τα γενέθλια, Πατάκης, 1994, (1η έκδοση 1977) 
684 Βλέπε:  Gardner Howard, Πως το παιδί αντιλαμβάνεται τον κόσμο – Μέθοδοι διδασκαλίας σε αρμονία με 
τους τρόπους σκέψης του παιδιού, Ατραπός, 2006, σελ. 4 - 47 και του ίδιου Frames of mind: The theory of 
multiple intelligences, New York: Basic Books, 1983 
685 Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένας από τους επτά τύπους νοημοσύνης που διαθέτει, σύμφωνα με τον 
Howard Gardner, ο άνθρωπος. 
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αυτό τον τύπο νοημοσύνη. Η μελέτη και η κατανόηση της ιστορικής πραγματικότητας 

διευκολύνεται μέσω του ιστορικού μυθιστορήματος.   

 Τα τελευταία χρόνια, η επιστήμη της ιστοριογραφίας στρέφει το ενδιαφέρον της στη 

μικροϊστορία, τον κλάδο εκείνο που ασχολείται με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων σε 

μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η μελέτη της μικροϊστορίας ενδιαφέρεται για τα βιώματα, τα 

συναισθήματα, τις καθημερινές συνήθειες, τις στάσεις και τις απόψεις των ανθρώπων σε 

ηθικά, φιλοσοφικά και κοινωνικά ζητήματα σε μια δεδομένη ιστορική στιγμή και το πώς τα 

ιστορικά γεγονότα της εποχής τα επηρεάζουν. Η μικορϊστορική προσέγγιση του ιστορικού 

υλικού δίνει έμφαση στο υποκειμενικό και όχι το αντικειμενικό, το προσωπικό και όχι το 

μαζικό. Εκείνος που θέλει να μελετήσει σε βάθος μια ιστορική περίοδο και επιθυμεί να 

εισχωρήσει στο κλίμα της εποχής, οφείλει να μελετά παράλληλα τους δύο κλάδους της 

επιστήμης της ιστορίας, τη μικροϊστορία και τη μακροϊστορία. Με τον τρόπο αυτό, ο ένας 

κλάδος δεν αποκλείεται από τον άλλο. Αντίθετα, οι δύο κλάδοι συνυπάρχουν και 

αλληλοσυμπληρώνονται. Τα ιστορικά δρώμενα της μακροϊστορίας φωτίζονται από την 

μικροϊστορική προσέγγιση, η οποία φέρνει στο προσκήνιο τους τρόπους με τους οποίους οι 

απλοί άνθρωποι βίωσαν και τα γεγονότα686.  

 Το ιστορικό λογοτεχνικό κείμενο προσφέρει αυτή τη δυνατότητα, της παράλληλης 

μελέτης της μακροϊστορίας και της μικροϊστορίας687. Η συνάντηση της Λογοτεχνίας και της 

Ιστορίας είναι αναγκαία, καθώς μπορεί να προσφέρει μια καθαρή εικόνα της ιστορικής 

πραγματικότητας. Μια τέτοια συνάντηση δίνει στον αναγνώστη την ευκαιρία να μελετήσει 

το πώς σημαντικά γεγονότα επηρέασαν τις ζωές των ανθρώπων, καθώς και την 

αντανάκλαση των γεγονότων αυτών στη συνείδησή τους688. Ανθρώπινες ιστορίες 

«τρυπώνουν» και εξελίσσονται μέσα σε σημεία σταθμούς της ιστορίας. Οι ζωές των ηρώων 

μεταφέρουν στον αναγνώστη τα συναισθήματα, τα βιώματα, τις σκέψεις, τις συνήθειες των 

ανθρώπων σε σχέση με τα ιστορικά δρώμενα. Μια τέτοια προσέγγιση, από τη μία διεγείρει 

το ενδιαφέρον των μαθητών, κι από την άλλη προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των 

ιστορικών γεγονότων, αφού τα «φωτίζει» με περισσότερες λεπτομέρειες.  

 Όταν η ιστορική αφήγηση του σχολικού εγχειριδίου συμπληρώνεται με ένα ιστορικό 

λογοτεχνικό κείμενο, το ενδιαφέρον των μαθητών για τα ιστορικά γεγονότα και την 

ιστορική μελέτη διεγείρεται για δύο ακόμα λόγους. Ο πρώτος λόγος σχετίζεται με την 

παρουσίαση της ιστορικής πραγματικότητας μέσω μιας αφήγησης. Μέσα στο λογοτεχνικό 

κείμενο τα γεγονότα ζωντανεύουν και αποκτούν υπόσταση στο παρόν. Όσα αναφέρονται 

στο σχολικό εγχειρίδιο της ιστορίας, δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν στα πολύ παλιά χρόνια. 

Είναι μια ιστορία που φτάνει στο σήμερα και εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια του 

αναγνώστη. Ο αναγνώστης παρακολουθεί τις ζωές των ηρώων, που συνήθως στα κείμενα 

της παιδικής λογοτεχνίας είναι παιδιά και παράλληλα ταξιδεύει στο χρόνο.  

 Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται με τη χαρά και την απόλαυση που προσφέρει η 

αναγνωστική διαδικασία689. Όπως έχουμε αναφέρει και σε άλλα σημεία της εργασίας αυτής, 

                                                 
686 Χουρδάκης Αντώνης, Από τη μικροϊστορία της παιδείας – Ένα παιδικό λεύκωμα του 1900-1904, Ατραπός, 
2004, σελ. ιγ΄- ις΄ 
687 Νικολουδάκη – Σουρή Ελπινίκη, 2008 
688 Αθανασοπούλου Αφρ. 2004 
689 Βλέπε Barthes R., Η απόλαυση του κειμένου, 1977 και στην «Εισαγωγή» της παρούσας εργασίας, σελ. 14-
15 
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η διέγερση του ενδιαφέροντος του μαθητή για ένα διδακτικό αντικείμενο είναι καθοριστικό 

συστατικό μιας επιτυχημένης διδασκαλίας. Η διέγερση του ενδιαφέροντος για το 

αντικείμενο διδασκαλίας προκαλεί την ενεργοποίηση των νοητικών, βουλητικών και 

συναισθηματικών δυνάμεων και των μηχανισμών μάθησης του παιδιού. Κατά συνέπεια, οι 

πιθανότητες να επιτευχθούν οι στόχοι της διδασκαλίας αυξάνονται. Στην περίπτωση που 

έχουμε να αντιμετωπίσουμε αδύναμους μαθητές ή μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, οι 

πιθανότητες αυτές αυξάνονται ακόμα περισσότερο.  

Μέχρι τώρα, λοιπόν, έχουμε υποστηρίξει πως η διδασκαλία της ιστορίας με τη 

βοήθεια της λογοτεχνίας προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών για το διδακτικό αντικείμενο 

της ιστορίας. Παράλληλα, μέσω της μικροϊστορικής προσέγγισης της ιστορίας που 

προσφέρει, ευνοεί τη μελέτη της ιστορίας σε δομές βάθους και όχι επιφάνειας. Ας 

περάσουμε, όμως, τώρα σε μια άλλη διάσταση της διδασκαλίας της Ιστορίας με τη βοήθεια 

της Λογοτεχνίας. Παραδοσιακά, (το ιστορικό μυθιστόρημα του 19ου αιώνα) 

χρησιμοποιήθηκε ως ένα μέσο εκλαΐκευσης της ιστορίας. Η εκλαΐκευση αυτή οδήγησε στην 

εδραίωση στη συλλογική συνείδηση μιας ορισμένης ιστορικής αντίληψης για το έθνος. Η 

ιστορική αυτή αντίληψης, ωστόσο, εναρμονιζόταν με την επικρατούσα ιδεολογική 

παρουσίαση των πραγμάτων, που δεν ήταν άλλη από τη λεγόμενη Ιστορία «των 

νικητών»690.  

Η σύγχρονη, όμως, λογοτεχνία, πολύ συχνά, επηρεασμένη από το στίγμα του καιρού 

της και το πνεύμα με το οποίο οι ενήλικοι αντιμετωπίζουν την ιστορία τους, παρουσιάζει 

στον αναγνώστη ιστορικά γεγονότα μέσα από μια άλλη οπτική, εκείνη των θυτών691. Η 

αφηγηματικές τεχνικές επιτρέπουν στο συγγραφέα να παρουσιάσει την άλλη διάσταση των 

γεγονότων, προβάλλοντας καμιά φορά ακόμα και ελαφρυντικά στοιχεία για τους θύτες692. 

Στην περίπτωση μιας τέτοιας ιστορικής προσέγγισης, όπου τα γεγονότα παρουσιάζονται 

πολυφωνικά και πολυπρισματικά, ευνοείται ο σχηματισμός μιας ολοκληρωμένης εικόνας 

και άποψης για τα γεγονότα. Θεωρείται, λοιπόν επιβεβλημένη μια τέτοια συνδιαλλαγή της 

Ιστορίας και της Λογοτεχνίας, κατά τη διάρκεια της οποίας, η αλήθεια της Τέχνης και η 

αλήθεια της Ζωής συναντιούνται693. 

 Η μικορϊστορική προσέγγιση των γεγονότων μέσα από το ιστορικό κείμενο και η 

πολυφωνική και πολυπρισματική τους παρουσίαση, επηρεάζει την πρόσληψη των ιστορικών 

γεγονότων από την πλευρά των μαθητών694. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά 

όταν πρόκειται για τα μελανά σημεία της ιστορίας. Έτσι, ο μαθητής που θα διδαχθεί το Β΄ 

Παγκόσμιο πόλεμο αποκλειστικά και μόνο από το σχολικό εγχειρίδιο της Στ΄ δημοτικού ή 

του Γυμνασίου θα κατανοήσει, θα ερμηνεύσει και τέλος, θα προσλάβει τα γεγονότα εντελώς 

διαφορετικά από εκείνον που θα συνοδεύσει τη μελέτη του με λογοτεχνικά κείμενα, όπως 

                                                 
690 Αθανασοπούλου, 2004 
691 Ζερβού Α., «Εφηβικά βιβλία για το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και το ναζισμό: Όροι πρόσληψης και 
διαχείρισης του ιστορικού υλικού για νεαρούς ενήλικους» στο Σύγχρονη εφηβική Λογοτεχνία – Από την 
ποιητική της εφηβείας στην αναζήτηση της ερμηνείας της, επιμ: Κανατσούλη Μένη, Πολίτης Δημήτρης, 
Πατάκης, 2011, σελ. 88-108 
692 Στη λογοτεχνία που παρουσιάζει τα γεγονότα από τη άλλη πλευρά, την πλευρά των θυτών αναφέρεται η Α. 
Ζερβού στο «Εσωτερική εστίαση και (επαν)αφηγήσεις κλασικών για παιδιά και ενήλικες: διαδραστικά 
φαινόμενα και ιδεολογικές φορτίσεις», Σύγκριση, 2005. 
693 Αθανασοπούλου Αφρ., 2004 
694 Ζερβού Α., 2011  
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Το ημερολόγιο της Άννας Φράνκ695 ή την Κλέφτρα των βιβλίων696  και Το αγόρι με τη ριγέ 

πιτζάμα697.  

 Οι Έλληνες μαθητές έχουν μια τάση να συσχετίζουν το Β΄ Παγκόσμιο αποκλειστικά 

με τα δεινά των Ελλήνων και την εθνική τους ιστορία. Μια τέτοια στάση είναι απόλυτα 

δικαιολογημένη, αφού σ’ αυτά τα γεγονότα επικεντρώνονται τα σχολικά εγχειρίδια, αλλά 

και στην πλειοψηφία τους, οι ενήλικοι που τους διδάσκουν ιστορία. Όμως, όπως αναφέραμε 

παραπάνω, η σύγχρονη Διδακτική της ιστορίας ενδιαφέρεται να δώσει παγκόσμια διάσταση 

στα γεγονότα. Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος είναι μια υπόθεση που αφορά τους περισσότερους 

λαούς της Ευρώπης. Τα παραπάνω λογοτεχνικά παραδείγματα μεταφέρουν τον Έλληνα 

μαθητή έξω από τα σύνορα της χώρας του και προσδίδουν στα ιστορικά γεγονότα τον 

παγκόσμιο χαρακτήρα που τους αρμόζει.  

 Το καθένα από τα παραπάνω κείμενα φωτίζει τα ίδια γεγονότα μέσα από μια 

διαφορετική σκοπιά. Με Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ ο αναγνώστης έρχεται σε επαφή 

με την καθημερινή τραγωδία των θυμάτων του ναζισμού, η οποία μάλιστα παρουσιάζεται 

από τα ίδια τα θύματα. Οι διωγμοί των Εβραίων και οι ανησυχίες του έφηβου κοριτσιού 

σκιαγραφούν με ακρίβεια τον κλίμα της εποχής και τα δεινά που προκάλεσε ο ναζισμός. 

Από την άλλη, έχουμε δύο λογοτεχνικά κείμενα, Το αγόρι με τη ριγέ πιτζάμα και Η κλέφτρα 

των βιβλίων, που παρουσιάζουν τα γεγονότα από την πλευρά των θυτών, χωρίς ωστόσο να 

υποβαθμίζουν τη σκληρότητα των Γερμανών και τις αγριότητες του πολέμου. Θα λέγαμε 

καλύτερα, πως παρουσιάζουν και τους Γερμανούς θύματα των ίδιων τους των επιλογών. Τα 

δύο αυτά κείμενα ανήκουν στην κατηγορία των λογοτεχνικών έργων που εκφράζουν το 

αίσθημα ευθύνης, ενοχής, ντροπής των Γερμανών απέναντι στο παρελθόν τους και τη 

διάθεσή τους για «το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών τους με το παρελθόν»698.  

 Στο πρώτο κείμενο, πρωταγωνιστής είναι ένα μικρό αγόρι, ο Μπρούνο, γιος ενός 

αξιωματικού των Ες Ες. Το τραγικό τέλος του Μπρούνο μετατρέπει τους θύτες σε θύματα 

των ίδιων τους των πράξεων. Στο δεύτερο μυθιστόρημα, ο αναγνώστης ταξιδεύει στη 

ναζιστική Γερμανία του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και έρχεται αντιμέτωπος με την 

καθημερινότητα και τις ταλαιπωρίες του γερμανικού λαού την περίοδο αυτή. Ανάμεσα 

στους φανατισμένου Γερμανούς ζουν άνθρωποι, όπως η Λίζελ με τους θετούς γονείς και 

τους φίλους της, που αντιστέκονται προσωπικά στη ναζιστική πολιτική της χώρας τους και 

υποφέρουν από αυτή699. Το μυθιστόρημα αυτό προβάλλει την ανθρώπινη πλευρά της 

ναζιστικής Γερμανίας, χωρίς ωστόσο να παραβλέπει την ιστορία και τις φρικαλεότητες που 

διέπραξαν οι Ναζί. Στο κείμενο παρουσιάζονται δύο κατηγορίες ανθρώπων. Από τη μία 

συναντάμε τη Λίζελ, οι γονείς της οποίας βρίσκονται στη φυλακή εξαιτίας των 

κουμμουνιστικών πεποιθήσεών τους και τη θετή της οικογένεια, που κρύβει ένα Εβραίο στο 

υπόγειο. Δίπλα σ’ αυτούς, στην ίδια πόλη, ζει ο φιλοναζιστής δήμαρχος και η σύζυγός του, 

                                                 
695 Φρανκ Άννα, Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ, μεφρ: Χατχούτ Ρένα, Πατάκης, 2012 (1η έκδοση στα 
ελληνικά 1997) 
696 Ζούσακ Μάρκους, Η κλέφτρα των βιβλίων, μεφρ: Κοντολέων Κώστια, Ψυχογιός, 2014 (1η έκδοση στα 
αγγλικά 2005) 
697 Μπόιν Τζον, Το αγόρι με τη ριγέ πιζάμα, μεφρ: Αριάδνη Μοσχονά, Κέδρος, 2006 
698 Ζερού Α., 2010/2011 
699 Αναλυτική αναφορά στα δυο αυτά έργα γίνεται από την Ζερβού Α., στο «Σημερινά παιδικά βιβλία για τον 
Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και τον ναζισμό: Δευτερογενής μνήμη και τεχνικές αφήγησης» στο Εξουσία και δύναμη 
στην παιδική και νεανική Λογοτεχνία, Πατάκης, 2010, σελ. 314-329 
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στο πλούσιο σπίτι τους, που φροντίζει να παρουσιάζει τακτικά στου Γερμανούς πολίτες τις 

παρελάσεις των σκελετωμένων κρατούμενων του Νταχάου700.  

 Ένα ακόμα «ξεκαθάρισμα των Γερμανών με το παρελθόν» αποτελεί και το 

μυθιστόρημα Γερμανίδας συγγραφέως Seiffert Rachel Το σκοτεινό δωμάτιο701. Μια από τις 

τρεις ιστορίες του μυθιστορήματος, η ιστορία της Λόρε μεταφέρεται στην κινηματογραφική 

οθόνη, με τίτλο Τα παιδιά του πολέμου (Λόρε)702 . Η δωδεκάχρονη Λόρε ζει μαζί με τα 

τέσσερα μικρότερα αδέρφια της στη διαλυόμενη Γερμανία του 1945. Ο πατέρας της, πρώην 

αξιωματικός των Ες Ες, προσπαθεί να αποκρύψει όλα τα ενοχοποιητικά στοιχεία της 

οικογένειάς του και να διαφύγει πριν το συλλάβουν. Η μητέρα της Λόρε αποφασίζει να 

παραδοθεί και στέλνει τη Λόρε μαζί με τα αδέρφια της στη γιαγιά τους. Το δωδεκάχρονο 

κορίτσι, που έχει αναλάβει την προστασία των μικρότερων αδερφών της, πρέπει να 

διασχίσει ολόκληρη τη Γερμανία για να φτάσει Αμβούργο, όπου ζει η γιαγιά τους. Ο δρόμος 

για το Αμβούργο είναι εξαιρετικά δύσκολος και γεμάτος κακουχίες. Το σημαντικότερο, 

όμως, είναι πως είναι γεμάτος «αποκαλύψεις» για την πρώην ισχυρή ναζιστική Γερμανία 

και τις αποτρόπαιες πράξεις της απέναντι στους εχθρούς. Παρόλα αυτά, η Λόρε δείχνει 

αμετακίνητη από τις ιδεολογικές αρχές που έχει κληρονομήσει η οικογένειά της. Το ταξίδι 

είναι μεγάλο και τα πέντε αδέρφια φτάνουν, ταλαιπωρημένα και εξαθλιωμένα, στο σπίτι της 

επίσης φιλοναζίστριας γιαγιά τους, που απαιτεί από αυτά υπακοή και σεβασμό στους 

κανόνες. Με τη συγκλονιστική σκηνή του τέλους αποκαλύπτεται πως ολόκληρο το 

ναζιστικό οικοδόμημα καταρρέει στην ψυχή της Λόρε, η οποία σοκαρισμένη από τις 

αποκαλύψεις για τη ναζιστική Γερμανία και τη στάση της γιαγιά της απαξιώνει το παρελθόν 

και τις «αρχές» της οικογένειάς της.  

 Τόσο το κείμενο, όσο και η ταινία τείνουν, να δικαιολογήσουν όλη αυτή τη στάση 

των ναζιστών Γερμανών. Η χιτλερική προπαγάνδα και η διαπαιδαγώγηση της μάζας έχουν 

καταφέρει τους στόχους τους κι ο φασισμός είναι βαθιά ριζωμένος μέσα τους. Με την 

τελευταία σκηνή, η οποία συμβολίζει την ενοχή, τη μεταμέλεια και την αποστροφή του 

παρελθόντος από την πλευρά των Γερμανών, φαίνεται να εξιλεώνεται, ένα μέρος 

τουλάχιστον, από αυτούς από τα λάθη που έκαναν.  

 Για να μην ξεφεύγουμε από την ελληνική πραγματικότητα, ας αναφερθούμε και στο 

εξής: είναι συνηθισμένη τακτική στα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια της ιστορίας να 

εξυμνούνται τα κατορθώματα των «μικρών» και αδύναμων Ελλήνων απέναντι στον 

πανίσχυρο και βίαιο εισβολέα και κατακτητή της χώρας μας. Όμως, «όλες οι εθνικές 

ιστορίες έχουνε ασχήμιες και στίγματα μελανά, που σ’ όλα τα μήκη και τα πλάτη, δάσκαλοι και 

συγγραφείς αποφεύγουν να εξηγήσουν στα παιδιά»703. Ποιο ελληνικό σχολικό εγχειρίδιο 

μιλάει ξεκάθαρα για τον εμφύλιο πόλεμο που άνοιξαν οι Έλληνες κατά τη διάρκεια του 

αγώνα του 1821 και τις σπατάλες των ξένων δανείων που εγκρίθηκαν για τον αγώνα; Ποιο 

ελληνικό σχολικό εγχειρίδιο μιλάει ξεκάθαρα για τους Έλληνες μαυραγορίτες, τους 

δοσίλογους και τους προδότες της γερμανικής κατοχής; Στο σπίτι, όμως, του Πέτρου704 

                                                 
700 Ζερβού Α., 2010 
701 Seiffert Rachel, Το σκοτεινό δωμάτιο, μεφρ: Καβαλένκο Τόνια, επιμέλεια: Κοψίδα Ελευθερία, εκδόσεις 
Καστανιώτη, 2004 
702 Η ταινία προβλήθηκε το 2012 και σκηνοθετήθηκε από την Αυστραλή Κέιτ Σόρτλαντ. 
703 Ζερβού Α., «Η Ιστορία των μεγάλων και τα βιβλία των παιδιών» στο Στη χώρα των θαυμάτων, 1997, σελ. 
146-149 
704 Αναφερόμαστε στο μυθιστόρημα της Άλκης Ζέη Ο μεγάλος Περίπατος του Πέτρου, σελ. 198-204.  
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εισβάλουν μέσα στη νύχτα τέσσερις καραμπινιέροι μαζί με έναν Έλληνα διερμηνέα - 

προδότη -  που φορούσε μια ολοκαίνουρια μέχρι κάτω καπαρντίνα. Η λογοτεχνία έχει τη 

δυνατότητα, λοιπόν, να αποκαθιστά, εν μέρει, την εξωραϊσμένη ιστορική πραγματικότητα 

των σχολικών εγχειριδίων.  

 Κι αν η λογοτεχνία, όπως αναφέραμε, συμβάλλει στην πρόσληψη των ιστορικών 

γεγονότων, συμβαίνει πάντα και το αντίστροφο. Η πρόσληψη του λογοτεχνικού κειμένου 

εξαρτάται από την ιστορική γνώση. Η γνώση του ιστορικού υλικού που περιέχονται στο 

κείμενο, από τη μεριά του αναγνώστη, επηρεάζουν την ανταπόκρισή του απέναντι σ’ 

αυτό705.  Ο έμπειρος αναγνώστης μπορεί να διαχωρίσει τα σημεία όπου το φανταστικό και 

το πραγματικό, η μυθοπλασία και η ιστορική αλήθεια μπλέκονται και να τα διαχωρίσει. Δε 

θα συμβεί, όμως, το ίδιο με ένα αναγνώστη που στερείται ιστορικής γνώσης και 

αναγνωστικής εμπειρίας. Εκείνος θα δυσκολευτεί να διαχωρίσει το υλικό το μύθου από το 

υλικό της αλήθεια, κινδυνεύοντας να προσλάβει όλα τα γεγονότα ως μέρος της πλοκής του 

κειμένου. Θα πρέπει να σημειώσουμε, όμως, πως δε διαβάζουμε λογοτεχνία για να 

κατανοήσουμε καλύτερα την ιστορία, ούτε διαβάζουμε ιστορία για να κατανοήσουμε 

καλύτερα τη λογοτεχνία. Διαβάζουμε και τα δύο μαζί για να κατανοήσουμε ολοκληρωμένα 

των ανθρώπινη δραστηριότητα706.   

 Ωστόσο, ειδικοί από το χώρο της αρχαιολογίας εκφράζουν ανησυχίες για το 

ιστορικό υλικό που φτάνει στα παιδιά μέσα από τα ιστορικά βιβλία γνώσεων. Αρκετά συχνά 

το ιστορικό υλικό περιορίζεται σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες και παρουσιάζεται 

μέσα από συγκεκριμένα στερεότυπα707. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις το υλικό αυτό 

απλουστεύεται και εκλαϊκεύεται, χάριν των πωλήσεων και του οικονομικού συμφέροντος, 

χάνοντας έτσι την επιστημονικότητα και την αξιοπιστία του708. Για τους λόγους αυτούς, οι 

επιστήμονες της αρχαιολογίας κάνουν έκκληση για επιστημονική και επαγγελματική 

υπευθυνότητα κατά τη συγγραφή ιστορικών βιβλίων, ακόμα κι αν αυτά υποβάλλονται σε 

διάφορες μορφές απλούστευσης και εκλαΐκευσης709.  

 Η ιστορία και η μυθοπλασία, λοιπόν, ανοίγουν ένα διάλογο δημιουργικό, 

εποικοδομητικό, μα πάνω απ’ όλα ευχάριστο. Η διδασκαλία της ιστορίας με αρωγό τη 

λογοτεχνία προσφέρει στο μαθητή την ευκαιρία να γευτεί τη χαρά που προσφέρει η 

ανάγνωση. Έτσι, το μάθημα της ιστορίας γίνεται ευχάριστο και διασκεδαστικό, ενώ 

παράλληλα, προάγεται η φιλαναγνωσία και η φιλοκαλία του μαθητή. Η συμβολή του 

δασκάλου είναι καθοριστική κατά τα πρώτα στάδια αυτού του διαλόγου. Ο ενήλικος 

συναναγνώστης, ο δάσκαλος ή και ο γονέας, θα πρέπει να βοηθήσει το μαθητή να 

διαχωρίσει τα ιστορικά από τα φανταστικά στοιχεία, ώστε να μη διαστρεβλωθεί η ιστορική 

πραγματικότητα. Είναι απαραίτητη, δηλαδή, μια διακειμενική συνανάγνωση710. Βέβαια, 

                                                 
705 Νικολουδάκη – Σουρή Ελπινίκη, 2008 
706 Αθανασοπούλου Αφρ., 2004, σελ. 107 
707 Γαλανίδου Νένα, «Η καταγωγή και η εξέλιξη του ανθρώπου στην εικονογράφηση παιδικών βιβλίων», στο 
Μιλώντας στα παιδιά για το παρελθόν – Μια διεπιστημονική προσέγγιση, επιμ: Γαλανίδου Νένα, Dommasnes 
Helga Liv, Καλειδοσκόπιο, 2012, σελ. 174-203 
708 Binant Pascale, «Γράφοντας προϊστορία για παιδιά: Μια σύγκριση του αρχικού και του επιμελημένου 
κειμένου», στο Μιλώντας στα παιδιά για το παρελθόν, σελ. 204-219 
709 Οπ.π. 
710 Αθανασοπούλου, 2004 
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απώτερος πάντα στόχος αυτής της διακειμενικής συνανάγνωσης θα πρέπει να είναι η 

προετοιμασία και η δημιουργία ανεξάρτητων και αυτόνομων αναγνωστών.  

 Συνοψίζοντας, όσα αναφέραμε παραπάνω, θα λέγαμε πως οι λογοτεχνικές 

αναγνώσεις συμπληρώνουν την ιστορική αλήθεια των σχολικών εγχειριδίω ν.Η 

πολυπρισματική προσέγγιση της ιστορίας με τη συνδρομή των λογοτεχνικών κειμένων 

συμβάλλει στην προώθηση της διαδικαστικής στρατηγικής γνώσης. Φωτίζοντας τα 

γεγονότα από διαφορετικές πλευρές, η λογοτεχνία οδηγεί στη βαθύτερη κατανόηση και 

ερμηνεία τους. Βοηθάει το μαθητή να εντάξει τα ιστορικά γεγονότα μέσα σε συγκεκριμένα 

κοινωνικά και πολιτικά πλαίσια κα να τα ερμηνεύσει σε δομές βάθους και όχι επιφάνειας. 

Του δίνει την ευκαιρία να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες, κατά καιρούς 

οικοδόμησαν την ιστορική γνώση. Ιστορία και Λογοτεχνία ανοίγουν ένα διακειμενικό 

διάλογο μεταξύ τους και μελετώνται παράλληλα. Μέσα από τη σύγκριση των δύο όψεων 

της πραγματικότητας, ο αναγνώστης - μαθητής εξασκείται στο να συγκρίνει. Η συγκριτική 

αυτή μελέτη θα το βοηθήσει να αναπτύξει τη δική του άποψη για την πραγματική εκδοχή 

των ιστορικών γεγονότων και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γράφεται η ιστορία.711 Η 

διδακτική, λοιπόν, προσέγγιση του μαθήματος της Ιστορίας που εντάσσει συστηματικά το 

λογοτεχνικά λόγο στο πλάνο της, βοηθά στην καλλιέργεια πολιτιστικά και κριτικά 

εγγράμματων μαθητών.    

 

 

Β. Η πράξη  

 

6.2.1. Οι στόχοι της διδακτικής δραστηριότητας  
 

 Η διδακτική πρόταση που θα παρουσιάσουμε στην ενότητα αυτή εντάχθηκε στην 

ενότητα «Κλασικά χρόνια» - Κεφάλαιο 24: Η Αθήνα γίνεται «σχολείο της Ελλάδας», της 

Ιστορίας της Δ΄ Δημοτικού712. Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην πνευματική ανάπτυξη 

της Αθήνας κατά την περίοδο των κλασικών χρόνων. Όπως είναι αναμενόμενο, στη 

διδακτική αυτή ενότητα γίνεται αναφορά και στο αρχαίο θέατρο, η οποία ωστόσο 

περιορίζεται σε μία μόνο παράγραφο. Το σχολικό εγχειρίδιο αρκείται στο να παρουσιάσει 

τα θεατρικά είδη και τα ονόματα των θεατρικών ποιητών.  

Θεωρήσαμε, λοιπόν, πως η γνωριμία και η επαφή των παιδιών το αρχαίο θέατρο, 

που αποτέλεσε το «σχολείο» της αρχαίας Αθήνας, όπως προτείνεται από το σχολικό 

εγχειρίδιο είναι ελλιπής. Μια ουσιαστική γνωριμία των παιδιών με το αρχαίο προϋποθέτει, 

κατά τη γνώμη μας, την επαφή τους με τα ίδια τα αρχαία θεατρικά κείμενα. Την έλλειψη 

αυτή του σχολικού εγχειριδίου ήρθε να συμπληρώσει το διασκευασμένο λογοτεχνικό 

κείμενο για παιδιά. Για να συνοδεύσουμε, λοιπόν, το μάθημα της ιστορίας επιλέξαμε τον 

Πλούτου, μια ιστορία του «παππού» Αριστοφάνη διασκευασμένη από τη Σοφία 

Ζαραμπούκα.   

 Καθαρά παιδαγωγικά ήταν, επομένως, τα κίνητρα μας να επιλέξουμε τον Πλούτο και 

να τον εντάξουμε στα πλαίσια αυτής της σχολικής συνανάγνωσης. Θεωρήθηκε ανάγκη 

                                                 
711 Αθανασοπούλου Αφρ., 2004 
712 Ιστορία Δ΄ δημοτικού, Στα αρχαία χρόνια, σελ. 75-76 
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επιτακτική η γνωριμία των παιδιών με τον αρχαίο μύθο, κι ανάγκη αυτή προέκυψε από τρεις 

σημαντικούς παράγοντες: την ιστορική γνώση, τη λογοτεχνική πρόσληψη και την 

ψυχαγωγία. 

 Πριν αναφερθούμε εκτενέστερα στους τρεις παράγοντες που όρισαν την επιλογή 

μας, θα θέλαμε να σημειώσουμε πως δεν ήταν πρωτόγνωρη η επαφή των μαθητών μου με 

τον Αριστοφάνη και τον αρχαίο μύθο. Αρκετά παιδιά της ηλικίας αυτής γνωρίζουν τον 

Αριστοφάνη και τα έργα του μέσα από τις διάφορες διασκευές για παιδιά που κυκλοφορούν 

στα ράφια των βιβλιοπωλείων. Ακόμα, την προηγούμενη χρονιά οι μαθητές μου είχαν 

παρακολουθήσει σε κάποια θεατρική παιδική σκηνή την Ειρήνη, στα πλαίσια του σχολικού 

προγραμματισμού. Η σχολική, όμως,  συνανάγνωσηπου σχεδιάσαμε για τον Αριστοφάνη, 

απέβλεπε σε μια πολύ διαφορετική ανάγνωση του έργου του, με την έννοια της πρόσληψης.  

 Ας επιστρέψουμε, όμως, στους λόγους που μας οδήγησαν στην επιλογή του μύθου 

ως κείμενο προς συνανάνγωση μέσα στη σχολική τάξη. Ο πρώτος έχει να κάνει με τη χρήση 

του μύθου ως ιστορικό υλικό. Ο Αριστοφάνης και το έργο του αποτελούν ένα πολύ 

σημαντικό κομμάτι της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και 

της αρχαίας πολιτιστικής κληρονομίας. Για το λόγο αυτό, θεωρήσαμε πως τα παιδιά πρέπει 

να το γνωρίσουν σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτόν που προτείνει το σχολικό εγχειρίδιο.  

Στην ενότητα που αναφέρεται κλασικά χρόνια, το σχολικό εγχειρίδιο επικεντρώνεται 

στους περσικούς πολέμους, τον Πελοποννησιακό πόλεμο, την οικονομική και πολιτική 

ανάπτυξη της Αθήνας. Αντίθετα, οι αναφορές στη φιλοσοφία, το θέατρο και τις πνευματικές 

τέχνες περιορίζεται σε  ένα μόνο κεφάλαιο. Ο μαθητής δεν έρχεται σε επαφή με τα κείμενα 

που έθεσαν τις βάσεις για την εξέλιξη των ανθρωπιστικών επιστημών και των τεχνών. 

Είναι, βέβαια, λογικό πως σε ένα βιβλίων ιστορίας της τετάρτης δημοτικού δεν μπορεί να 

χωρέσει ολόκληρη η πνευματική ζωή της κλασικής Αθήνας. Το αντικείμενο αυτό, άλλωστε, 

δεν ανταποκρίνεται στο ηλικιακό επίπεδο των μαθητών και γι’ αυτό καλύπτεται στις 

μεγαλύτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Τα αριστοφανικά, όμως, έργα, που κυκλοφορούν σε 

αξιόλογες διασκευές για παιδιά, θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι μια εξαιρετική ευκαιρία 

για να συντελεστεί μια πρώτη επαφή των μικρών αναγνωστών με τα κείμενα της 

αρχαιότητας, από αυτήν κιόλας την ηλικία.  

 Τα αριστοφανικά κείμενα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ακόμα σαν κείμενα 

πηγές που μεταφέρουν στο σύγχρονο αναγνώστη την ιστορία, τη ζωή και τις συνήθειες των 

ανθρώπων εκείνης της εποχής. Από τη διασκευή του Πλούτου σε κόμικς713, για παράδειγμα, 

ο αναγνώστης πληροφορείται για τις χορηγίες των θεατρικών παραστάσεων που 

προέρχονταν από τους επιφανείς και πλούσιους Αθηναίους. Να σημειώσουμε, επίσης, πως 

μέσα στα κείμενα αυτά έχουν αποκρυσταλλωθεί τα ιστορικά γεγονότα της εποχής τους, 

αλλά και της ανθρώπινης σκέψης. Η Ιλιάδα και η Οδύσσεια έχουν συνδεθεί με την ιστορία 

του ελληνικού αποικισμού των αρχαϊκών χρόνων714. Ταυτόχρονα, ο Αριστοφάνης σχολιάζει 

καυστικά και κριτικά τη δική του σύγχρονη επικαιρότητα. Η ιστορική γνώση, λοιπόν, 

μπαίνει μέσα σε ένα θαυμαστό γλωσσικό παιχνίδι και γίνεται ευχάριστη και δελεαστική για 

τους μικρότερους και μεγαλύτερους αναγνώστες. 

                                                 
713

Αποστολίδης Τάσος, Ακοκαλίδης Γιώργος, Οι κωμωδίες του Αριστοφάνη σε κόμικς – Πλούτος, Μεταίχμιο, 
2006, σελ. 5-7 
714 Ζερβού Α., 2006 



 
 

217 
 

 Διατηρώντας τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχαία κωμωδίας, όπως τον πολιτικό 

λόγο, την κριτική στην επικαιρότητα, τους κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς και τα 

επιφανή πρόσωπα της αθηναϊκής κοινωνίας715, οι διασκευές αυτές στοχεύουν να μυήσουν 

τους νεαρούς αναγνώστες στον κριτικό τρόπο θέασης των πραγμάτων, με τον οποίο οι 

Αθηναίοι πολίτες αντιμετώπιζαν την σύγχρονη κοινωνική και πολιτικής τους 

πραγματικότητα716. Έτσι, οι νεαροί αναγνώστες από τη μία γνωρίζουν κωμωδία ως 

λογοτεχνικό είδος και από την άλλη μυούνται σε ένα κριτικό τρόπο σκέψης και 

αντιμετώπισης της σύγχρονης πραγματικότητας.  

 Ωστόσο, η έντονη βωμολοχία και χυδαιολογία που αποτελεί ιδιαίτερο γνώρισμα της 

αριστοφανικής κωμωδίας δε συναντάτε σε μεγάλο βαθμό στις διασκευές για παιδιά717. 

Μάλιστα, οι διασκευές της Σοφίας Ζαραμπούκα, που απευθύνονται σε πολύ μικρά παιδιά, 

δεν περιέχουν καθόλου βωμολοχίες. Αντίθετα, τα κόμικς των Αποστολίδη – Ακοκαλίδη, 

που απευθύνονται σε μεγαλύτερα παιδιά ή έφηβους ανταποκρίνονται περισσότερο στο ύφος 

του αριστοφανικού κειμένου. Οι διασκευαστές που αναλαμβάνουν να μεταμορφώσουν 

κλασικά έργα για χάρη των παιδιών λαμβάνουν σοβαρά υπόψη του το κοινό, αλλά και τον 

ενήλικο συναναγνώστη της διασκευής. Έτσι, συχνά ενεργοποιούν το μηχανισμό της 

παιδαγωγικής λογοκρισίας718 και υπακούν στους δεοντολογικούς κανόνες που διέπουν τη 

συγγραφή παιδικών βιβλίων. Το αρχικό κείμενο απλοποιείται, αποκτά ένα μυητικό – 

παιδαγωγικό χαρακτήρα και παραλείπει719 ότι είναι ακατάλληλο για τα παιδιά720. Κάποιοι 

θεωρητικοί της λογοτεχνίας βλέπουν, όχι άδικα, με κακό μάτι της διασκευές αυτές, καθώς 

θεωρούν πως διαστρεβλώνουν έντονα το αρχικό κείμενο721. Κατά τη γνώμη μας, οι 

διασκευές που αναφέραμε παραπάνω δεν ανήκουν στη κατηγορία εκείνη των διασκευών 

που διαστρεβλώνουν και παραποιούν το αρχικό κείμενο. Χειρίζονται, όμως με λεπτότητα το 

ζήτημα της αριστοφανικής βωμολοχίας και υβρεολογίας.  

Η αναγνωστική εμπειρία και η δημιουργία επαρκών και έμπειρων αναγνωστών είναι 

ο δεύτερος παράγωντας από τον οποίο προκύπτει η ανάγκη της σχολικής συνανάνγωσης του 

Αριστοφάνη. Πολλοί είναι οι ορισμοί που έχουν δοθεί για το κλασικό κείμενο. Ένας από 

αυτούς σχετίζεται με τον ίδιο τον αναγνώστη και δόθηκε από τον Italo Calvino. Ο Calvino 

υποστηρίζει πως ένα έργο λέγεται κλασικό όταν διαβάζεται πολλές φορές από τον ίδιο 

αναγνώστη και κάθε φορά ο αναγνώστης αυτός μπορεί να ανακαλύψει καινούριες πτυχές 

του, όταν δηλαδή, ο αναγνώστης συντελεί μια καινούρια, μια εντελώς διαφορετική 

                                                 
715 Καλκάνη Ελένη, «Οι διασκευές αριστοφανικών κωμωδιών για παιδιά: το παράδειγμα της Ειρήνης, από τη 
Σ. Ζαραμπούκα», Κείμενα, τ. 4, Ιούλιος 2006 
716 Καλκάνη Ελένη, «Κριτικός ρεαλισμός και παρωδιακό πανόραμα του σύγχρονου νεοελληνικού βίου – οι 
κωμωδίες του Αριστοφάνη σε κόμικς», στο Αφηγήσεις που δεν τελειώνουν ποτέ…, επιμ: Δαμιανού Δ., 
Οικονομίδου Σ., Παπαδόπουλος, 2011, σελ. 110-130 
717 Για της ανάγκες της παρούσας εργασίας έχουν μελετηθεί η σειρά διασκευών Ο Αριστοφάνης για παιδιά της 
Σοφίας Ζαραμπούλα, εκδόσεις Κέδρος και Οι κωμωδίες του Αριστοφάνη σε κόμικς -  ο Πλούτος από τους Τάσο 
Αποστολίδη και Γιώργο Ακοκαλίδη.  
718 Στο μηχανισμό της παιδαγωγικής λογοκρισίας έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές στην παρούσα εργασία. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Ζερβού Α., Λογοκρισία και αντιστάσεις στα κείμενα των παιδικών μας 
χρόνων. 
719 Η προσθήκη και η παράλειψη είναι οι τεχνικές που χρησιμοποιούν οι διασκευαστές κλασικών κειμένων, 
ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Βλέπε: Ζερβού Α., 1997, σελ. 123 
720 Ζερβού Α., «Η διασκευή» στο Στη χώρα των θαυμάτων – Το παιδικό βιβλίο ως σημείο συνάντησης παιδιών 
– ενηλίκων, Πατάκης, 1997, σελ. 123-127 
721 Οπ.π. 
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ανάγνωση του ίδιου έργου. Αυτό βέβαια μπορεί να συμβεί μόνο όταν ο αναγνώστης 

γνωρίσει τα κλασικά αυτά έργα σε νεαρή ηλικία. Οι αναγνώσεις της νεότητας μπορεί να 

είναι ελάχιστα αποδοτικές, προσφέρουν, ωστόσο, στους νέους εμπειρίες και μηχανισμούς 

που χρησιμοποιούν στη ζωή τους, ακόμα αν δε θυμούνται το περιεχόμενο του βιβλίου που 

διάβασαν722.  

Τα αναγνώσματα της παιδικής ηλικίας είναι αυτά που επηρεάζουν τις 

μεταγενέστερες ενήλικες αναγνώσεις μας. Τα αναγνωστικό ρεπερτόριο των παιδικών μας 

χρόνων καθορίζει τις μετέπειτα αναγνωστικές μας επιλογές, αλλά και επηρεάζει την 

πρόσληψη των ενήλικων αναγνώσεών μας723. Το υλικό του αρχαίου μύθου και των 

κλασικών κειμένων που καθιερώθηκαν ως παιδικά τροφοδοτεί συνεχώς τη λογοτεχνία και 

τις υπόλοιπες τέχνες. Το υλικό αυτό μεταγράφεται, ανατρέπεται ή εμφανίζεται πολύ συχνά 

μεταμφιεσμένο στη σύγχρονη λογοτεχνία, το θέατρο, τις εικαστικές τέχνες ή τις 

διαφημίσεις. Η πρωταρχική ανάγνωση των μύθων είναι αυτή που θα παίξει καθοριστικό 

ρόλο στη μετέπειτα ανάγνωση ή αποδοχή των παραπάνω εικόνων724. 

Ακόμα και η ίδια η παιδική λογοτεχνία τροφοδοτείται συχνά από το υλικό του 

μύθου. Οι μύθοι επιδεικνύουν στην εποχή μας τέτοια απορροφητικότητα που συχνά επαν-

αφηγούνται, μεταφέροντας ποικίλα σύγχρονα νοήματα και αξίες. Έτσι, μέσα από τους επαν-

αφηγημένους αρχαίους μύθους αντλούμε μηνύματα οικολογικής, φεμινιστικής ή 

αντιρατσιστικής ευαισθησίας. Μα και για την ανάγνωση αυτών των καινούριων μύθων 

απαιτείται η πρωταρχική, αυθεντική τους ανάγνωση725.  

Τέλος, οι σύγχρονες, αυτές διασκευές του Αριστοφάνη θα μπορούσαν να 

λειτουργήσουν ως μέσω πρόσληψης της σύγχρονης πραγματικότητας. Κι αντίστροφα, η 

σύγχρονη πραγματικότητα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για την 

πρόσληψη των έργων του Αριστοφάνη. Η διασκευή ως είδος θεωρείται ξεχωριστή και 

ελεύθερη δημιουργία. Φέρει πάντα το στίγμα της εποχής της και του ίδιου του δημιουργού, 

αφού εκείνος έχει εντάξει, συνειδητά ή ασυνείδητα, αναφορές από το σύγχρονο παρόν και 

τη δική του κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα726.  

Στις διασκευές της Ζαραμπούκα, για παράδειγμα, παρατηρούμε αναφορές στις 

παραστάσεις του Θεάτρου Τέχνης του Κάρολου Κουν, στο οποίο είχε εργαστεί για ένα 

μικρό διάστημα η ίδια η συγγραφέας. Παρατηρούμε, λοιπόν, μέσα στο κείμενο στοιχεία του 

«λαϊκού ελληνικού εξπρεσιονισμού» του Κουν, κατά τον οποίο οι αρχαία κωμωδία 

παρουσιάζεται με τη χρήση αναλογικών στοιχείων από το νεοελληνικό, λαϊκό πολιτισμό727. 

Στον Πλούτο των Αποστολίδη - Ακοκαλίδη728 είναι ευδιάκριτες οι αναφορές στη σύγχρονη 

ελληνική πραγματικότητα. Γίνονται, λοιπόν, αναφορές στην ΕΜΥ, τον κύριο 

Μουλαροσκούφη (κατά το Αλογοσκούφη) του υπουργείου οικονομικών, τις γεωργικές 

                                                 
722 Calnino Italo, 2003, σελ15-23 
723 Ζερβού Α., «Ελληνική αρχαιότητα, μύθος και κλασικό παιδικό βιβλίο», Κείμενα τ. 4, Ιούλιος 2006  
724 Ζερβού Α., 2006 
725 Οπ.π. 
726 Για τις διασκευές βλέπε Κεφάλαιο 3.1.3. «Διακειμενικότητα: η σύγχρονη και διαχρονική επικοινωνία των 
λογοτεχνικών κειμένων» και Καλκάνη, 2006 και 2011 
727 Καλκάνη, 2006 
728 Ο Πλούτος του Αριστοφάνη σε κόμικς πρωτοκυκλοφόρησε από τους Αποστολίδη – Ακοκαλίδη το 1983. Το 
2006 κυκλοφορεί μια αναθεωρημένη έκδοση από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.  
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επιδοτήσεις, το μισθολόγιο και τις μεταμοσχεύσεις με λέιζερ σε σύγχρονα νοσοκομεία του 

εξωτερικού.  

Έτσι, σήμερα πια η αριστοφανική κωμωδία χρησιμοποιείται και ως μέσο κριτικής ή 

παρωδιακού σχολιασμού της σύγχρονης πραγματικότητας, όχι δηλαδή, και πολύ 

διαφορετικά από τον τρόπο που ο ίδιος ο Αριστοφάνης χρησιμοποίησε τα κείμενά του. Και 

είναι σημαντικό για τους μικρούς αναγνώστες να καταλάβουν πως τα κείμενα αυτά, που 

γράφτηκαν αιώνες πριν, συνεχίζουν να είναι επίκαιρα στη δική μας εποχή και πιθανόν να 

συνεχίσουν να είναι επίκαιρα και στις επόμενες γενιές, αντανακλώντας, όμως κάθε φορά τα 

σημεία του καιρού τους.  

 Ο τρίτος παράγοντας που καθορίζει την ανάγκη μας για τη διδασκαλία του 

αριστοφανικού κειμένου μέσα στην τάξη είναι η ψυχαγωγία που προέρχεται μέσα από τη  

λογοτεχνία. Ελπίζουμε μέχρι στιγμής να έχει γίνει κατανοητή η σημασία της διδασκαλίας 

του αρχαίου μύθου, ακόμα από το δημοτικό σχολείο. Η επαφή, ωστόσο, αυτή για να είναι 

αποτελεσματική, θα πρέπει πρώτα να είναι ευχάριστη και να αποσκοπεί στην απόλαυση του 

αναγνώστη. Κι αφού οι κωμωδίες του Αριστοφάνη γεννήθηκαν για να σκορπούν το γέλιο 

και να διασκεδάζουν τους ανθρώπους, δεν θα μπορούσαμε παρά να καταφύγουμε σ’ αυτές 

για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια ευχάριστη, διασκεδαστική και συνάμα 

δημιουργική πρώτη επαφή των παιδιών με τον αρχαίο μύθο.  

 

 

6.2.2 Γιατί επιλέξαμε τον Πλούτο του Αριστοφάνη ως κείμενο προς 

συνάνγνωση μέσα στη σχολική τάξη 
 

 Τα κλασικά αριστοφανικά έργα εμφανίζονται διασκευασμένα στην παιδική 

λογοτεχνία μετά το 1977. Ο πολιτικός λόγος, οι επίκαιρες αναφορές σε θεσμούς και 

πρόσωπα της αθηναϊκής πολιτείας και η ακραία χυδαιολογία που τα χαρακτήριζε τα 

απέκλεισαν για πολλούς αιώνες από τις λίστες της παιδικής λογοτεχνίας. Ωστόσο, η διεθνής 

στροφή του παιδικού βιβλίου σε επίκαιρα θέματα κοινωνικού προβληματισμού, οι 

ιστορικοπολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας και η ευρύτατη και ενθουσιώδης υποδοχή του 

θεατρικού Αριστοφάνη από το 1974 και μετά ήταν παράγοντες που ευνόησαν την 

κυκλοφορία διασκευών του αριστοφανικού έργου για παιδιά729. Γνωστότερες είναι η σειρά 

εικονοβιβλίων της Σοφίας Ζαραμπούκα, Οι ιστορίες του παππού Αριστοφάνη από το 

Δημήτρη Ποταμίτη και μια σειρά των αριστοφανικών έργων διασκευασμένα σε κόμικς από 

τους Τάσο Αποστολίδη και Γιώργο Ακοκαλίδη730.  

 Όπως, ήδη έχουμε αναφέρει, το κείμενο που επιλέξαμε να διαβάσουμε στην τάξη 

μαζί με τα παιδιά ήταν ο Πλούτος από τη σειρά εικονοβιβλίων της Σοφίας Ζαραμπούκα. Η 

Ζαραμπούκα σπούδασε Καλές Τέχνες και Θέατρο στην Ελλάδα και γραφικές τέχνες και 

εικονογράφηση στην Αμερική. Το έργο της επικεντρώνεται στο παιδικό βιβλίο που 

απευθύνεται κυρίως σε παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού. Εικόνα και κείμενο 

ανήκουν, τις περισσότερες φορές, στην ίδια. Τα θέματα των βιβλίων της είναι συνήθως 

επίκαιρα και αφορούν στις όψεις της σύγχρονης καθημερινότητας, την οικολογία, την 

                                                 
729 Καλκάνη Ελένη, 2006 
730 Οπ.π. 
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ιστορία και τον αρχαίο πολιτισμό. Με τη δεκάτομη Μυθολογία, την Ιλιάδα, την Οδύσσεια, 

την Αργοναυτική Εκστρατεία, το Μεγαλέξανδρο και την τρίτομη Ορέστεια, η Ζαραμπούκα 

φέρνει τα παιδιά κοντά στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό731.  

 Το πιο πολυδιασκευασμένο για παιδιά έργο του Αριστοφάνη είναι η Ειρήνη. Το έργο 

αυτό είναι περισσότερο εξυμνητικό και λιγότερο επικριτικό, ενώ ταυτόχρονα είναι από τις 

λιγότερο κωμικές κωμωδίες του Αριστοφάνη. Παρόλα αυτά, η δομή του, που συγκεντρώνει 

αρκετά από τα μοτίβα του παραδοσιακού παραμυθιού και ο φιλειρηνικός χαρακτήρας της 

υπόθεσής του, το έκαναν ιδιαίτερα δημοφιλές στις διασκευές για παιδιά732, όχι μόνο στη 

λογοτεχνία, αλλά και το θέατρο. Η συχνότητα της εμφάνισής του συνδέεται ακόμα με την 

παγκόσμια τάση του ειρηνιστικού κινήματος που διαδόθηκε στην Ευρώπη μετά το Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο και άπλωσε τις ρίζες του και στην Ελλάδα733.  

 Ωστόσο, εμείς επιλέξαμε ο Πλούτος να είναι το έργο με το οποίο θα φέρναμε τους 

μαθητές κοντά στη αρχαία κωμωδία και τον Αριστοφάνη. Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να 

απαντήσουμε στα ερωτήματα που αφορούν στους λόγους που μας οδήγησαν στην επιλογή 

της συγκεκριμένης κωμωδίας, καθώς και της συγκεκριμένης διασκευής της Σοφίας 

Ζαραμπούκα.  

Ο Πλούτος ανέβηκε στην αθηναϊκή σκηνή το 388 π.Χ.  και είναι η τελευταία από τις 

κωμωδίες του Αριστοφάνη734. Στο έργο αυτό, ο Αριστοφάνης διαπραγματεύεται την άνιση 

διανομή του πλούτου. Ο Πλούτος είναι ένας γέρος, που τιμωρήθηκε από το θεό Δία να είναι 

τυφλός για να μη βλέπει που πηγαίνει. Οι κακοί και οι πονηροί, λοιπόν, εκμεταλλεύονται 

τον τυφλό αυτό γέρο, τον παίρνουν στα σπίτια τους και είναι αυτοί που πλουτίζουν και 

προκόβουν, χωρίς κόπο. Ωστόσο, ο Χρεμύλος, ένας τίμιος και εργατικός πολίτης, μαζί με 

τον υπηρέτη του, τον Καρίωνα, συναντούν τον Πλούτο και του υπόσχονται να τον 

βοηθήσουν να ξαναβρεί το φως του. Ο Πλούτος με τη σειρά του υπόσχεται στους δυο 

καινούριους φίλους του να δίνει πια τα αγαθά του στους τίμιους και τους καλούς 

ανθρώπους.  

 Το έργο αυτό δεν έχει πολιτική σάτιρα, ούτε και υπαινιγμούς σε πρόσωπα και 

καταστάσεις της αρχαίας Αθήνας. Μετά το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου, η 

ελευθερία του λόγου και της σάτιρας έχουν περιοριστεί εξαιτίας της νέας τάξης πραγμάτων 

που επικράτησε. Εκείνοι που ανέλαβαν θέσεις – κλειδιά την εποχή εκείνη θησαύριζαν 

απομυζώντας το δημόσιο χρήμα, εις βάρος του λαού. Οι άνθρωποι, λοιπόν, πλούτιζαν με 

την ανεντιμότητα, ενώ οι τίμιοι παρέμεναν φτωχοί. Αυτή είναι η βασική ιδέα από την οποία 

ξεκινά ο Πλούτους735. Για αυτούς τους πολίτες διαμαρτύρεται ο Αριστοφάνης, 

κατακρίνοντας την άδικη μοιρασιά των αγαθών736.  

 Αν και ο Πλούτος θεωρείται από τις λιγότερο ελκυστικές κωμωδίες του 

Αριστοφάνη, 737 η υπόθεσή του το 2012 έμοιαζε πιο σύγχρονη από κάθε άλλη κωμωδία του 

                                                 
731 Οπ.π. 
732 Οπ.π.  
733 Οπ.π. 
734 Dover J. K., Η κωμωδία του Αριστοφάνη, μεφρ: Κακριδής Ι. Φάνης, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζης 
Αθήνα, 1978, σελ. 33 
735 Οπ.π., σελ. 287 
736 Αποστολίδης Τάσος, Ακοκαλίδης Γιώργος,  Πλούτος - Οι κωμωδίες του Αριστοφάνη σε κόμικς, Μεταίχμιο, 
2006  
737 Dover J. K., 1978, σελ. 19 
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αρχαίου ποιητή. Βρισκόμαστε στο αποκορύφωμα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Η 

μείωση των μισθών είναι πραγματικότητα, ενώ ο απόηχος των οικονομικών σκανδάλων στη 

χώρα μας είναι ακόμα ζωντανός. Οι περισσότεροι Έλληνες – μισθωτοί, εργάτες, 

συνταξιούχοι -  υποβάλλονται πια σε μεγάλες στερήσεις, επωμίζονται μειώσεις μισθών και 

βαριά φορολογία, την ίδια στιγμή που η λίστα Λαγκάρντ αποκρύπτεται από τους Έλληνες 

πολίτες. Κι, όμως, μέσα στο αποκορύφωμα της ελληνικής κρίσης υπάρχουν Έλληνες – 

πολιτικοί και επιχειρηματίες, κυρίως – με μεγάλους αριθμούς καταθέσεων στις Ελβετικές 

τράπεζες. Η αντιστοιχία ανάμεσα στη δική μας σύγχρονη πραγματικότητα και την εποχή 

του Αριστοφάνη είναι απόλυτη: οι θεοί συνεταιρίστηκαν με τους λίγους, τους πονηρούς και 

τύφλωσαν τον Πλούτο για να μη βλέπει που πηγαίνει. Τώρα πια, ο Πλούτος είναι τυφλός και 

ευάλωτος. Οι πονηροί τον εκμεταλλεύονται για να κερδίζουν χρήματα, δίνοντας κι ένα 

μερτικό στους θεούς.  

Τα παιδιά δεν μένουν αμέτοχα σε όλη αυτή την κατάσταση. Τα οικονομικά 

σκάνδαλα, οι νέες φοροεπιβαρύνσεις και οι μειώσεις μισθών μονοπωλούν το ενδιαφέρον 

των δελτίων ειδήσεων και γίνονται καθημερινό θέμα συζήτησης στο σπίτι τους. Το θέματα 

αυτά τους αφορούν άμεσα, αφού επηρεάζουν τους γονείς και την οικογενειακή τους 

ισορροπία. Εκφράζουν απορίες, παράπονα κι ανησυχίες. Αρχικά, λοιπόν, το κείμενο που 

επιλέξαμε ανταποκρινόταν στα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες, όχι μόνο των μαθητών, 

αλλά και της εκπαιδευτικού. Η υπόθεση του Αριστοφάνη ήταν σύγχρονη και επίκαιρη τη 

στιγμή που επιλέξαμε να το διαβάσουμε στους μαθητές μας. 

 Το έργο, ωστόσο, κλείνει με ένα αισιόδοξο κι ελπιδοφόρο μήνυμα. Ο Πλούτος 

θεραπεύεται και επιλέγει πια ο ίδιος εκείνους που θα επισκέπτεται από δω και πέρα. Ο 

Αριστοφάνης με το έργο του αποδίδει κοινωνική δικαιοσύνη και παράλληλα καταδεικνύει 

τις αρχές πάνω στις οποίος θα πρέπει να στηρίζεται μια ιδανικά δίκαιη κοινωνία. Η 

κοινωνία, λοιπόν, έχει περιθώρια και μπορεί να αλλάξει. Αυτό το αισιόδοξο και ελπιδοφόρο 

μήνυμα, που τα παιδιά είχαν την ανάγκη να ακούσουν, θέλαμε να μεταδώσουμε μέσω του 

Αριστοφάνη.  

Η λύση που προτείνει ο Αριστοφάνης, στους σημερινούς ενήλικους αναγνώστες 

μοιάζει αυτονόητη μεν, ουτοπική δε, αφού γνωρίζουν πολύ καλά πως δύσκολα αλλάζει μια 

βαθιά διεφθαρμένη κοινωνία. Παρόλα αυτά, η έκβαση της κωμωδία ταιριάζει περισσότερο 

με τον παιδικό κι αθώο τρόπο θέασης του κόσμου των ενηλίκων. Στα μάτια των παιδιών, 

που δεν γνωρίζουν και δεν κατανοούν τα οικονομικά συμφέροντα και τους οικονομικούς 

κανόνες, είναι αυτονόητο πως ο πλούτος μπορεί να μοιραστεί δίκαια σε όσους εργάζονται 

για να τον αποκτήσουν. Η ανταπόκριση, επομένως, στο κείμενο θα είναι εντελώς 

διαφορετική από τον ενήλικο και ανήλικο αναγνώστη του. Για άλλη μια φορά, το παιχνίδι 

της συνανάγνωσης θα φέρει κοντά τις αναγνώσεις των ενηλίκων και τις αναγνώσεις των 

παιδιών. Οι δύο διαφορετικοί κόσμοι θα συνευρεθούν και θα έχουν την ευκαιρία να 

επικοινωνήσουν, να συνδιαλλαγούν, να έρθουν πιο κοντά.  

Για το σχεδιασμό αυτής της διδακτικής δραστηριότητας καταλήξαμε στις διασκευές 

της Ζαραμπούκα και των Αποστολίδη – Ακοκαλίδη, επιλέγοντας τελικά το πρώτο κείμενο. 

Η διασκευή της Ζαραμπούκα απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής 
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ηλικίας. Πρόκειται για ένα εικονοβιβλίο738 και παρουσιάζει με ένα αρκετά συνοπτικό 

κείμενο την υπόθεση του Πλούτου, χωρίς ωστόσο να παραλείπει κάποια καίρια σκηνή της 

κωμωδίας. Ο λόγος του είναι απλός, μιας και αναφέρεται σε παιδιά μικρής ηλικίας και 

αρχάριους αναγνώστες. Η αφήγηση τοποθετεί την ιστορία σε ένα αόριστο χωροχρονικά 

παρελθόν (Στα πολύ παλιά χρόνια οι άνθρωποι νομίζανε…) . Είτε γιατί απευθύνεται σε πολύ 

μικρούς αναγνώστες, είτε γιατί η συγγραφέας θέλει να επικαιροποιήσει το νόημα του 

κειμένου, δεν αναφέρεται μέσα από το κείμενο στην εποχή και το δημιουργό του.  

Διακριτικές αναφορές στη σύγχρονη πραγματικότητα, κυρίως κοινωνικές, είναι 

εμφανείς σε όλο το κείμενο, τόσο το λεκτικό όσο και το οπτικό. Οι κωμωδίες του 

Αριστοφάνη είναι έργα κλασικά. Είναι, δηλαδή, επίκαιρα και σύγχρονα σε κάθε εποχή739. 

Τα θέματα που διαπραγματεύεται αφορούν αναμφισβήτητα και τις σύγχρονες κοινωνίες. Γι’ 

αυτό και οι διασκευές ή η μεταφορές τους στο θέατρο εμπεριέχουν πάρα πολλές αναφορές, 

κυρίως παρωδιακές, στη σύγχρονή τους κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα. Το ίδιο 

συμβαίνει και στη διασκευή της Ζαραμπούκα. Οι παρωδιακές αναφορές, συνήθως, είτε 

έχουν στόχο να διακωμωδήσουν, είτε να ασκήσουν κριτική σε πρόσωπα και καταστάσεις740. 

Στο έργο της Ζαραμπούκα συναντάμε, παρωδιακές αναφορές – σχόλια στην ελληνική 

κοινωνική πραγματικότητα της δεκαετίας του ’70 – ’80. 

Οι θεοί λοιπόν, έφτιαξαν εταιρία με τους λίγους πονηρούς ανθρώπους, οι άνθρωποι 

χορταίνουν τους μεζέδες και τις τηγανιτές πατάτες, όχι όμως το χρήμα. Ο Ερμής ζητά από 

τον Καρίωνα να μείνει μαζί τους είτε ως μεσίτης, είτε ως διαιτητής γηπέδου και η γιορτή για 

τη θεραπεία του Πλούτου συνοδεύεται από την παραδοσιακή ελληνική φασολάδα. Η 

αμφίεση των ηρώων, εκτός από του Πλούτου και του Ερμή, παραπέμπει στους Έλληνες των 

λαϊκών στρωμάτων της δεκαετίας ’60-’70. Ο οδοντίατρος Ασκληπιός εξετάζει τον ασθενή, 

που πάσχει από καταρράκτη, σε μια σύγχρονη οδοντιατρική καρέκλα εξοπλισμένος με τα 

σύγχρονα ιατρικά εργαλεία. Ο Μαρτυριάρης που επισκέφτηκε τον υγιή πια Πλούτο 

εμφανίζεται πάνω σε μια μοτοσυκλέτα. Οι πονηροί που τον εκμεταλλεύονται σπαταλούν το 

χρήμα που τους φέρνει παίζοντας χαρτιά. Το τελευταίο αυτό σχόλιο της συγγραφέως 

συνοδεύεται με την απεικόνιση μιας σύγχρονης χαρτοπαικτικής λέσχης. 

Η δεύτερη διασκευή, το κόμικς των Αποστολίδη – Ακοκαλίδη, απαιτεί ένα πιο 

έμπειρο αναγνώστη. Απευθύνεται σε παιδιά με μεγαλύτερης ηλικίας, κυρίως έφηβους, αλλά 

και σε ενήλικες αναγνώστες. Η έκτασή του είναι αρκετά μεγαλύτερη, άρα και η απόδοση 

του αριστοφανικού κειμένου ακριβέστερη. Όπως επισημαίνει η Ε. Καλκάνη, πρόκειται για 

ένα έργο πολυεπίπεδο και πολυλειτουργικό, όπως και τα υπόλοιπα κόμικς της σειράς. Ο 

χαρακτήρας τους είναι καταρχήν έντονα ψυχαγωγικός, όπως άλλωστε ήταν και ο 

χαρακτήρας της αρχαίας αττικής κωμωδίας. Ταυτόχρονα λειτουργούν ως ιστορικές πηγές 

για τη μελέτη και την επαφή με τον αρχαίο κόσμο. Πέρα, όμως, από τις παραπάνω 

λειτουργίες, οι διασκευές αυτές έχουν στόχο να μυήσουν νεαρούς και τους ενήλικους 

                                                 
738 Υπενθυμίζουμε ότι στο εικονοβιβλίο λόγος και εικόνα συμμετέχουν από κοινού στην προώθηση της 
αφήγηση. Αντίθετα, στο εινογραφημένο βιβλίο οι εικόνες έχουν κυρίως διακοσμητικό χαρακτήρα. Για 
περισσότερες πληροφορίες παραπέμπουμε στο 4ο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.  
739Βλέπε τους ορισμού του Calvino για τον όρο «κλασικό» στην Εισαγωγή της παρούσας εργασίας 
740 Για την παρωδία βλέπε το κεφάλαιο «Προσεγγίζοντας τον όρο «Παρωδία»»  της παρούσας εργασίας 
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αναγνώστες τους στον κριτικό τρόπο σκέψης και θέασης της αρχαίας, αλλά και της 

σύγχρονης κοινωνικής και πολιτικής επικαιρότητας741.  

Σε αντίθεση με τη διασκευή της Ζαραμπούκα, η διασκευή των Αποστολίδη – 

Ακοκαλίδη ενημερώνει από την αρχή τον αναγνώστη για το συγγραφέα, το τόπο και το 

χρόνο δημιουργίας τους έργου, μέσω ενός αφηγηματικού τεχνάσματος. Οι διασκευαστές 

του έργου λειτουργούν ως εξωδιηγηματικοί – ετεροδιηγηματικοί αφηγητές, αφού 

αφηγούνται την ιστορίας χωρίς να συμμετέχουν σ’ αυτή, χωρίς καν να γίνονται αντιληπτοί 

από τον αναγνώστη. Αντίθετα, ως αφηγητή – δημιουργό του έργου παρουσιάζουν τον ιδιο 

τον Αριστοφάνη, ο οποίος έχει το ρόλο του ενδοδιηγηματικού – ετεροδιηγηματικού 

αφηγητή, αφού ως πρόσωπο της ιστορίας αφηγείται την ιστορία που ο ίδιος δημιούργησε742. 

Από τις πρώτες, λοιπόν, σελίδες ο αναγνώστης παρακολουθεί την ανάγνωση του έργου από 

τον ίδιο τον Αριστοφάνη στον, όχι και τόσο πρόθυμο, χορηγό του, το Δυστρόπιο (Πλούτος, 

σελ. 5-7). Η παρουσία μάλιστα του Δυστρόπιου, αλλά και του Αριστοφάνη, ως 

ενδοδιηγηματικού – ετεροδιηγηματικού αφηγητή, είναι αρκετά συχνή κατά τη διάρκεια του 

έργου (βλέπε σελ. 9, 18, 19, 28, 34) και φυσικά στον τέλος, όπου ολοκληρώνεται και η 

ανάγνωση της καινούριας κωμωδίας του (σελ. 50).  

Το αφηγηματικό τέχνασμα που περιγράψαμε παραπάνω λειτουργεί κυρίως ως υλικό 

αρχαιογνωσίας, αφού ενημερώνει τον αναγνώστη για το δημιουργό και το χρόνο του έργου, 

τις χορηγίες και τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούνταν και ανέβαιναν οι θεατρικές 

παραστάσεις στην αρχαία Αθήνα. Έτσι, οι μαθητές αφομοιώνουν με ευχάριστο και 

διασκεδαστικό τρόπο στοιχεία της αρχαία ιστορίας, που πιθανόν σε κάποιους από αυτούς να 

φαίνονταν πληκτικά μέσα από ένα σχολικό εγχειρίδιο ιστορίας.  

Οι διασκευές αποτελούν εξ ορισμού παρωδιακά κείμενα, αφού η δημιουργία τους 

προϋποθέτει ένα αρχικό – αφετηριακό κείμενο743. Η διασκευή έρχεται συνήθως να 

σχολιάσει, να επικρίνει, να καυτηριάσει το αρχικό κείμενο ή να το χρησιμοποιήσει για να 

σχολιάσει, να επικρίνει, να καυτηριάσει την επικαιρότητα και τη σύγχρονη εποχή744. Οι 

διασκευές γενικότερα, αλλά και ειδικότερα αυτές των αριστοφανικών έργων 

χαρακτηρίζονται πάντα από μια τεράστια απορροφητικότητα της κοινωνικής, πολιτικής και 

πολιτισμικής επικαιρότητας, καθώς και των παιδαγωγικών αρχών της εποχής τους745, αν 

πρόκειται για παιδιά. Φέροντας, λοιπόν, συνειδητά ή ασυνείδητα ιδέες και αξιακά πρότυπα 

της εποχής τους, θεωρούνται ανεξάρτητες δημιουργίες, οι οποίες εξαρτώνται από την 

πρόσληψη του αρχικού έργου από το δημιουργό τους. Στην διασκευή αυτή του Πλούτου 

αναγνωρίζουμε αρκετές από τις λειτουργίες της παρωδίας.  

Καταρχήν, η διασκευή αυτή πραγματώνεται μέσα από μία πληθώρα αναχρονιστικών 

αναφορών της σύγχρονης κοινωνίας. Έτσι, συναντάμε αναφορές όπως η ΕΜΥ (σελ. 10), τα 

Εξάρχεια ως κακή επιρροή για τους νέους (σελ. 11), το μπαϊμπάς, το τσεκάπ (σελ. 39) και το 

λέιζερ (σελ. 41). Με τις σύγχρονες αυτές αναφορές, ο Αριστοφάνης και το νόημα του έργου 

                                                 
741 Καλκάνη Ελένη, 2011  
742 Τους τύπους των αφηγητών έχει ορίσει ο Genette G. στο Σχήματα III, 2007, σελ. 324-329. Βλέπε επίσης 2ο 
κεφάλαιο της παρούσας εργασίας  
743 Ζερβού Α., «Ξεκινώντας από την παρωδία – Θεωρία Λογοτεχνίας και αρχαία ελληνικά από μετάφραση», 
1985 
744 Ζερβού Α., Λογοκρισία και αντιστάσεις στα κείμενα των παιδικών μας χρόνων, σελ. 118-120 
745 Ζερβού Α., 2011, σελ. 18 
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επικαιροποιούνται και προ(καλούν) τον αναγνώστη να δει τη σύγχρονη κοινωνία μέσα από 

την οπτική της αρχαίας κωμωδίας.  

Ο πολιτικός και κοινωνικός σχολιασμός της σύγχρονης πραγματικότητας είναι 

έντονος, όπως απαιτείται σε ένα διασκευασμένο και παρωδιακό κείμενο. Στην αίθουσα 

αναμονής της Πυθία, ο Χρεμύλος συναντά τον κύριο Μουλαρασκούφη (σελ. 10) του 

Υπουργείου Οικονομικών. Πρόκειται για ένα λογοπαίγνιο, ακριβή παράφραση του ονόματος 

του Υπουργού Οικονομικών το 2006, κύριου Αλογοσκούφη. Γνωρίζει, ακόμα, τον κύριο 

Ταπιάνη του πολεοδομικού γραφείου Αθηνών (σελ. 10) που μας παραπέμπει στις συχνές 

δωροδοκίες των υπαλλήλων της πολεοδομίας, καθώς και τον κύριο Υφέσιο που 

αντιπροσωπεύει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ειρήνης (σελ. 10).  

Σύμφωνα, ακόμα με τον ορισμό του Μπαχτίν, μια μορφή παρωδίας θεωρείται η 

μεταφορά των ηρώων σε ένα σύγχρονο χωροχρονικό πλαίσιο746. Αυτό συμβαίνει σε μεγάλο 

βαθμό στη διασκευή αυτή, παίρνοντας τη μορφή του κοινωνικού σχολιασμού. Έτσι, όταν 

φτάνει η ώρα της θεραπείας του Πλούτου, ο Αριστοφάνης προειδοποιεί το χορηγό του πως 

η συνέχεια της αφήγησης του έργου περνά στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Ο 

Πλούτος μεταφέρεται σε νοσοκομείο του εξωτερικού και ο αναγνώστης αντικρίζει μια 

υπερσύγχρονη κλινική, στην οποία γιατροί και προσωπικό είναι ιδιαίτερα εξυπηρετικοί, οι 

παροχές υγείας άψογες και τα μοσχεύματα άφθονα. Ο επικριτικός σχολιασμός των 

δημιουργών για την παροχή υπηρεσιών στα σύγχρονα δημόσια νοσοκομεία, είναι εμφανής. 

Ωστόσο, δηλώνεται ευθέως και με ένα σχόλιο, μέσω του Καρίωνα: «Τέτοια νοσοκομεία δε 

θα χει η Αθήνα ούτε σε 2.500 χιλιάδες χρόνια!». (σελ. 39) 

Τέλος, αναγνωρίζουμε μέσα στο κείμενο και το διφωνικό λόγο747 του Μπαχτίν. Οι 

ήρωες, πέρα από το δικό τους λόγο, αναπαράγουν τη φωνή κάποιου «άλλου». Ο διφωνικός 

αυτός λόγος, συνήθως αντιστοιχεί με τον κοινωνικό ή πολιτικό σχόλιο του δημιουργού – 

συγγραφέα. Στον Πλούτο, ο διφωνικός λόγος χρησιμοποιείται για να προβάλει και να 

παρωδήσει τον τυποποιημένο λόγο σύγχρονων επαγγελματιών, όπως οι γιατροί και οι 

δικηγόροι: «Πώς είμαστε;, Πως φαινόμαστε σήμερα;..», «…αύριο θα κάνουμε ένα γενικό 

έλεγχο» (σελ. 39). Το επεξηγηματικό σχόλιο στο κάτω μέρος του καρέ σπεύδει να 

ενημερώσει τον αναγνώστη πως οι γιατροί και οι δικηγόροι στην αρχαιότητα μιλούσαν στον 

πληθυντικό. Ο αναγνώστης, όμως, αναγνωρίζει το σύγχρονο λόγο των γιατρών και των 

δικηγόρων της εποχής του.  

 Στις διασκευές του Αριστοφάνη για παιδιά, η παιδαγωγική λογοκρισία επιβάλλει τον 

περιορισμό της ελεύθερης αθυροστομίας που χαρακτηρίζει τα κείμενα του Αριστοφάνη. Στη 

διασκευή της Ζαραμπούκα, για παράδειγμα, που απευθύνεται σε πολύ μικρούς αναγνώστες 

δε συναντάμε βωμολοχίες και άσεμνες εκφράσεις. Στην διασκευή των Αποστολίδη – 

Ακοκαλίδη, όμως, παρατηρούμε μια διακριτική ενσωμάτωση της αριστοφανικής 

ασεμνολογίας,748 μια διακριτική υπέρβαση της παιδαγωγικής λογοκρισίας στα κείμενα για 

παιδιά. Στη σελίδα 9, ο Χρεμύλος φωνάζει στον Καρίωνα, μα η φράση του καλύπτεται με 

το απαγορευτικό οδικό σήμα. Στο διπλανό καρέ παρατηρούμε τον επαναλαμβανόμενο 

αντίλαλο να «ΣΚΑΣΕ ΑΜΩΤΟ»  να σβήνει σταδιακά μέσα στην εικόνα. Η υβριστική αυτή 

                                                 
746 Μπαχτιν Μιχαήλ, Προβλήματα Λογοτεχνίας και αισθητικής, μεφρ: Γιώργος Σπανός, Πλέθρον, 1980 
747 Μπαχτίν Μιχαήλ, Προβλήματα Λογοτεχνίας και αισθητικής, 1980, σελ. 158, 187 και Ζερβού Α., 1992, σελ. 
76-77.  Βλέπε επίσης στο κεφάλαιο «Προσεγγίζοντας τον όρο παρωδία», της παρούσας εργασίας 
748 Καλκάνη Ε., 2011 
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έκφραση, αν και δεν εμφανίζεται ολόκληρη, υπονοείται ευθέως σε ένα αναγνώστη, μάλλον 

έφηβο, που μπορεί να την αναγνωρίσει. Η κατά αυτό τον τρόπο ενσωμάτωση της 

αριστοφανικής αθυροστομίας στο κείμενο θυμίζει λίγο τα τηλεοπτικά πρόστιμα του ΕΣΡ και 

την προσπάθεια των τηλεοπτικών καναλιών να τα αποφύγουν, καλύπτοντας με ήχους (τουτ) 

ανάλογες φράσεις. Την ίδια υπέρβαση αναγνωρίζουμε και στην προκλητική εμφάνιση των 

νοσοκόμων (σελ.37-42), η οποία προκαλεί το ερωτικό ενδιαφέρον του Καρίωνα. 

Μπορούμε, λοιπόν, να μιλάμε για μια παρωδία της λογοκρισίας749 σε ένα διασκευασμένο 

κείμενο για παιδιά και εφήβους.  

Ο κόσμος, λοιπόν, των ενηλίκων μεταφέρεται και καθρεπτίζεται παρωδιακά στο 

λογοτεχνικό κείμενο για παιδιά750. Αυτό συμβαίνει γιατί η λογοτεχνία των παιδιών 

τροφοδοτείται από τη λογοτεχνία και τον κόσμο των ενηλίκων. Κι αντίστροφα, η 

λογοτεχνία των ενηλίκων τροφοδοτείται από το υλικό της παιδικής λογοτεχνίας και της 

παράδοσης χτίζοντας μια αμφίδρομη σχέση751.  Έτσι, το αριστοφανικό έργο έρχεται στη 

σύγχρονη εποχή, ενώνοντας το παρόν και το παρελθόν. Ο αρχαίος κόσμος καθρεπτίζεται 

μέσα σε ένα σύγχρονο πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο, κι από την άλλη πλευρά, η παρωδία 

της σύγχρονης ελληνικής κοινωνία φτάνει στον αναγνώστη μέσω του αρχαίου κειμένου.  

Ωστόσο, ποιο από το δυο διασκευασμένα κείμενα που περιγράψαμε παραπάνω θα 

ήταν καταλληλότερο για μια σχολική συνανάγνωση, με στόχο την επαφή των μαθητών με 

το έργου του αρχαίου κωμικού ποιητή; Τα κριτήρια για την επιλογή της καταλληλότερης 

προς συνανάγνωση διασκευής ήταν κυρίως παιδαγωγικά και πρακτικά. Σε καμία περίπτωση 

δε θα αναγνωρίζαμε κάποια από τις δύο διασκευές ως καλύτερη από την άλλη. Ο 

εννοούμενος, όμως, αναγνώστης είναι διαφορετικός σε κάθε περίπτωση. Έτσι, η μία ή η 

άλλη διασκευή είναι καταλληλότερη για διαφορετικούς λόγους. 

Για την επιλογή, λοιπόν, του καταλληλότερου κειμένου αναλογιστήκαμε το 

αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθυνόμασταν, καθώς και τους στόχους που τέθηκαν κατά 

το σχεδιασμό της παρακάτω διδακτικής δραστηριότητας. Απευθυνόμασταν, λοιπόν, σε 

μαθητές της τετάρτης δημοτικού, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν είχαν ως τώρα 

κάποια αναγνωστική εμπειρία, σχετική με το έργο του Αριστοφάνη. Υπήρχαν, βέβαια και 

μαθητές που είχαν διαβάσει κάποιες από τις ιστορίες του παππού Αριστοφάνη. Όμως, σε 

κάθε περίπτωση, μια σχολική συνανάγνωση είναι πάντα μια καινούρια και διαφορετική 

ανάγνωση, καθώς η διαφορετική πρόσληψη του ανήλικου και του ενήλικου συναναγνώστη 

περιπλέκονται σε ένα εποικοδομητικό διάλογο.  

Ως προς τους διδακτικούς στόχους, σε ένα πρώτο επίπεδο, μας ενδιέφερε η γνωριμία 

των μαθητών με τον Αριστοφάνη μέσω κάποιου διασκευασμένου λογοτεχνικού κειμένου. 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, στόχος της διδακτικής αυτής δραστηριότητας ήταν να βοηθήσουμε 

τα παιδιά να ανακαλύψουν την αξία της αρχαίας αττικής κωμωδίας ως έργο κλασικό και 

διαχρονικό. Οι αξίες της δικαιοσύνης και της τιμιότητας, που προβάλλονται μέσα από τον 

Πλούτο, αφορούσαν και θα αφορούν τον άνθρωπο σε κάθε εποχή. Τέλος, θα θέλαμε οι 

                                                 
749 Οπ.π. 
750 Zervou A., «Le comique e(s)t le parodique dans la littérature d’ enfance», εν J. Perrot – J. Highgonnet, 
L’humour dans la littérature de jeunesse, Institut International Charles Perrault, Editions In Press, Παρίσι, 
2000, σελ. 29-44 
751 Ζερβού Α., «Λογοτεχνία παιδιών – λογοτεχνία ενηλίκων – Αμοιβαιότητα και Αλληλεξαρτήσεις» στο Στη 
χώρα των θαυμάτων, 1997, σελ. 113-131 
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μαθητές να αποκτήσουν την ικανότητα να διαχωρίζουν το πρωτότυπο κείμενο από τις 

σύγχρονες προσθήκες του διασκευαστή και να τις αναγνωρίζουν ως μέσω νοηματοδότησης 

του έργου στη σύγχρονη εποχή.   

Στην πρώτη, λοιπόν, διασκευή (της Ζαραμπούκα) δίνεται περισσότερο έμφαση στο 

περιεχόμενο και το νόημα του κειμένου. Το σατιρικό στοιχείο και ο πολιτικός και 

κοινωνικός σχολιασμός της αριστοφανικής κωμωδίας υπάρχουν διακριτικά μέσα στο 

κείμενο. Αντίθετα, στη δεύτερη διασκευή (των Αποστολίδη – Ακοκαλίδη) πέρα από το 

περιεχόμενο του έργου, αναπαράγεται πιστά η δομή και το ύφος της αριστοφανικής 

κωμωδίας, άψογα προσαρμοσμένα στο σύγχρονο παρόν. Θεωρήσαμε πως ο κοινωνικός και 

πολιτικός σχολιασμός της δεύτερης διασκευής απευθύνεται κυρίως σε παιδιά μεγαλύτερης 

ηλικίας και έμπειρους αναγνώστες των αριστοφανικών έργων. Έτσι, συνυπολογίζοντας τους 

στόχους της διδακτικής δραστηριότητας, την ηλικία και την αναγνωστική εμπειρία των 

μαθητών επιλέξαμε ως κείμενο προς συνανάγνωση στη τάξη τη διασκευή της Σοφίας 

Ζαραμπούκα.  

Ένας ακόμα λόγος που ενίσχυσε την επιλογή αυτή ήταν το είδος του κειμένου που 

είχαμε σε κάθε περίπτωση. Η εικονογράφηση της Ζαραμπούκα είναι μεγάλη σε έκταση και 

άρα, εύκολη να την παρατηρήσει από απόσταση ένας μεγάλος αριθμός μαθητών. Αντίθετα, 

η σωστή ανάγνωση ενός κόμικς απαιτεί το έντυπο να βρίσκεται στα χέρια του αναγνώστη, 

έτσι ώστε αυτός να έχει την ευχέρεια να παρατηρήσει από κοντά τις λεπτομέρειες και την 

αφήγηση των εικόνων. Η ανάγνωση, λοιπόν, ενός κόμικς σε ένα μεγάλο αναγνωστικό κοινό, 

δεν θα ήταν ολοκληρωμένη, αφού η εικόνα θα ήταν δύσκολο να «διαβαστεί» το ίδιο από 

όλους τους μαθητές.  

 

 

6.2.3  Περιγραφή της διδακτικής δραστηριότητας.  
 

 Η δραστηριότητα που θα παρουσιάσουμε στην ενότητα αυτή δεν είναι εκείνη που 

αρχικά είσαι σχεδιαστεί να υλοποιηθεί. Η εργασία που σκοπεύαμε να αναθέσουμε στους 

μαθητές ήταν η μετατροπή του κειμένου σε κόμικς. Με μια τέτοια εργασία θα ζητούσαμε 

από τους μαθητές να μπουν στην θέση του διασκευαστή – δημιουργού και να διασκευάσουν 

ένα ήδη, βέβαια, διασκευασμένο λογοτεχνικό κείμενο752.  

Όπως έχουμε αναφέρει αρκετές φορές μέχρι τώρα, το διασκευασμένο κείμενο 

θεωρείται μια νέα, ξεχωριστή δημιουργία. Ο διασκευαστής «ξαναγράφει» ένα γνωστό 

κείμενο, ανοίγοντας ουσιαστικά ένα διάλογο μαζί του. Κάθε διασκευή εμπεριέχει τα σχόλια 

του διασκευαστή της, με τα οποία εκείνος είτε διαφωνεί, είτε ενισχύει τις θέσεις και τις 

απόψεις του αρχικού κειμένου, είτε το χρησιμοποιεί για να παρουσιάσει μέσα από αυτό τη 

δική του εποχή.  Η διασκευή εξαρτάται, επομένως, άμεσα από την πρόσληψη του αρχικού 

κειμένου από το νέο δημιουργό.  

Έτσι, αναθέτοντας την εργασία αυτή στους μαθητές μας, στην πραγματικότητα 

ζητούσαμε από αυτούς να παρουσιάσουν τον τρόπο με τον οποίο κατανόησαν και 

προσέλαβαν το αριστοφανικό κείμενο. Μια τέτοια εργασία απαιτεί από τους μαθητές να 

                                                 
752 Ας θεωρήσουμε, όμως, το διασκευασμένο κείμενο ως αφετηριακό κείμενο για τους μαθητές, αφού η επαφή 
τους με το αρχικό είναι αδύνατη σ’ αυτή την ηλικία.  
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έχουν κατανοήσει τη λειτουργία τη αρχαίας κωμωδίας και της διασκευής της στη σύγχρονη 

εποχή. Καθοριστικό ρόλο σ’ αυτή τη διαδικασία παίζει ο ενήλικος συναναγνώστης, που 

στην παρούσα φάση είναι ο εκπαιδευτικός. Ο εκπαιδευτικός είναι εκείνος που θα πρέπει να 

βοηθήσει τους μαθητές να διαχωρίσουν το σύγχρονο σχολιασμό του διασκευαστή από 

αρχικό κείμενο και να καταλάβουν τη σημασία και το ρόλο του σύγχρονου αυτού 

σχολιασμού. 

Η κύρια αιτία που απέτρεψε την πραγματοποίηση της παραπάνω δραστηριότητας 

ήταν η έλλειψη διδακτικού χρόνου. Για τη διδασκαλία της ενότητας αυτής είχαν αφιερωθεί 

ήδη δύο διδακτικές ώρες, μία για τη διδασκαλία της ενότητας από το σχολικό εγχειρίδιο και 

μια για την ανάγνωση του Πλούτου μέσα στην τάξη. Η δραστηριότητα που είχαμε σχεδιάσει 

απαιτούσε περίπου 3-4 επιπλέον διδακτικές ώρες, δύο για τη δημιουργία των κόμικς και μια 

με δύο διδακτικές ώρες για την παρουσίαση και την αξιολόγηση των κόμικς μέσα στην 

τάξη. Ο ετήσιος, όμως, προγραμματισμός του μαθήματος της ιστορίας ήταν αποθαρρυντικός 

στο να υλοποιήσουμε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.  

Επιπλέον, την ίδια περίοδο οι μαθητές είχαν καταπιαστεί με κάποια άλλη γραπτή 

εργασία, σχετική με το πρόγραμμα της συνανάγνωσης, για την ολοκλήρωση της οποίας 

είχαμε δανειστεί ώρες της Ευέλικτης Ζώνης. Η διδακτική ύλη στο δημοτικό σχολείο είναι 

εκτενής και ο διδακτικός χρόνος για την ολοκλήρωσή της πιεστικός. Ο προγραμματισμός, 

λοιπόν, της εβδομάδας εκείνης, δεν επέτρεπε την επέκταση της δραστηριότητας αυτής σε 

ώρες άλλων διδακτικών αντικειμένων, άρα και την υλοποίηση μιας ακόμα δημιουργικής 

μεν, χρονοβόρας, δε, εργασίας. Για το λόγο αυτό περιοριστήκαμε στην ανάγνωση και τη 

συζήτηση του έργου.   

Όπως έχουμε αναφέρει κι άλλες φορές μέσα σ’ αυτή την εργασία, η ανάγνωση ενός 

λογοτεχνικού κειμένου αποβλέπει στην ψυχαγωγία και την πνευματική ανάπτυξη του 

αναγνώστη του. Ωστόσο, μια σχολική συνανάγνωση, η οποία προηγείται των προσωπικών 

αναγνώσων ή συμβαδίζει με αυτές οφείλει να χρησιμοποιεί ορισμένες στρατηγικές 

προσέγγισης των κειμένων. Οι στρατηγικές αυτές θα βοηθήσουν τον αναγνώστη να 

κατανοήσει το κείμενο και να διαμορφώσει κριτική στάση και άποψη απέναντι σ’ αυτό. Θα 

το βοηθήσουν, δηλαδή, να το προσλάβει με το δικό του διαφορετικό τρόπο, οδηγώντας τον 

έτσι, στην απόλαυση και την ψυχαγωγία. Οι στρατηγικές, λοιπόν, αυτές στοχεύουν στο να 

προκαλέσουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη, να τον βοηθήσουν να διερευνήσει τα γεγονότα 

του λογοτεχνικού έργου, τη δράση των ηρώων, την κατανόηση του χαρακτήρα τους και την 

ερμηνεία των πράξεών τους, τη σημασία και τη χρησιμότητα ορισμένων επεισοδίων της 

πλοκής του κειμένου753. 

Στην περίπτωση του Πλούτου, η ανάγνωση του λογοτεχνικού κειμένου εξυπηρετεί 

έναν ακόμα σκοπό, αυτόν της ιστορικής γνώσης. Μέσω του Πλούτου, θέλουμε οι μαθητές 

μας να γνωρίσουν την αρχαία αττική κωμωδία και τη λειτουργία της στην κοινωνία της 

εποχής. Θέλουμε, επίσης, οι μαθητές μας να είναι ικανοί να αντιλαμβάνονται και να 

                                                 
753 Για τη διδασκαλία του μυθιστορήματος στη σχολική τάξη ανατρέξαμε στη μελέτης της Νικολουδάκη Ε., 
«Η διδασκαλία του μυθιστορήματος: Θεωρητικές προϋποθέσεις» στο Της Κρήτης … αφηγηματολογικές 
προσεγγίσεις, έκδοση Βιβλιοθήκη «Γιάννης Δουνδουλάκης», Δήμος Αρχανών 2003, σελ. 201-210. 
Γνωρίζουμε, ωστόσο πως το κείμενο που επιλέξαμε να διδάξουμε στους μαθητές μας δεν είναι μυθιστόρημα. 
Οι στρατηγικές, όμως, που προτείνει η κυρία Νικολουδάκη για τη διδασκαλία του μυθιστορήματος μας 
φάνηκαν χρήσιμες και για τη διδασκαλία ενός μικρότερου σε έκταση κειμένου.  
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διαχωρίζουν τις σύγχονες προσθήκες του διασκευαστή από το πρωτογενές κείμενο και να 

κατανοούν τη λειτουρία της αρχαίας κωμωδίας στη δική μας σύχρονη πραγματικότητα.  

Η προσέγγιση, λοιπόν, του διασκευασμένου αυτου για παιδιά έργου του Αριστοφάνη 

θα γίνει μέσω της μύησης των μαθητώνστις συμβάσεις του μυθιστορήματος. Η μύηση στις 

συμβάσεις αυτές συμβάλλει στην αναγνωστική ωριμότητα των μαθητών και οδηγεί στην 

ελεύθερη πρόσληψη και την απόλαυση του κειμένου754. Για να προκαλέσουμε, λοιπον, το 

ενδιαφέρον των μαθητών μας και να τους οδηγήσουμε στην κατανόηση και την πρόσληψη 

του κειμένου, θα τους βοηθήσουμε με ερωτήσεις να διευρευνήσουν τις παρακάτω 

συμβάσεις:  

- το χώρο και το χρόνο στον οποίο διαδραματίζονται τα γεγονότα της ιστορίας. Εδώ 

μας ενδιαφέρει οι μαθητές να διαχωρίσουν το χώρο και το χρόνο του πρωτογενούς 

κειμένου από το χώρο και το χρόνο του δευτερογενούς αυτού διασκευασμένου 

κειμένου. Το χωροχρονικό στίγμα του κειμένου θα πρέπει να συνδεθεί και στις δύο 

περιπτώσεις με το κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες της εποχής του.  

- το πρόσωπα της ιστορίας και τη δράση τους ή τις αντιδράσεις τους στις διάφορες 

καταστάσεις της πλοκής, την επίδραση που έχουν οι ιδέες και η συμπεριφορά τους 

στη συνέχεια της ιστορίας.  

- το διαχωρισμό του συγγραφέα από τον αφηγητή ή τους αφηγητές της ιστορίας και την 

οπτική γωνία μέσα από την οποία μεταφέρει/ουν τα γεγονότα στον αναγνώστη. Και 

στην περίπτωση αυτής της σύμβασης, ο διαχωρισμός συγγραφέα και αφηγήτή θα 

πρέπει να γίνει σε δύο επίπεδα, του παρελθόντος και του πρωτογενούς κειμένου και 

του παρόντος και του δευτερογενούς διασκευασμένου κειμένου. Οι μαθητές θα πρέπει 

να διαχωρίσουν το συγγραφέα του πρωτογενούς κειμένου (Αριστοφάνη) από τη 

συγγραφέα και εικονογράφο του δευτερογενούς κειμένου (Ζαραμπούκα) και από τον 

αφηγητή της ιστορίας.  

Παρακάτω σημειώνουμε τις ερωτήσεις που σχεδιάσαμε να θέσουμε στους μαθητές 

μας με βάση όσα αναφέραμε παραπάνω. Οι ερωτήσεις αυτές είναι ενδεικτικές, έχουν 

καθαρά καθοδηγητικό χαρακτήρα και στόχο να προκαλέσουν μια ανοικτή συζήτηση 

ανάμεσα στους μαθητές και την εκπαιδευτικό:  

- Πότε πιστεύεται ότι γράφτηκε η ιστορία αυτή; 

- Ποιος είναι ο συγγραφέας της755;  

- Ποιος μας αφηγείται την ιστορία; 

- Ποιοι είναι οι ήρωες της ιστορίας; 

- Ποιος ή ποιοι είναι ο/οι πρωταγωνιστής/ές της ιστορίας; 

- Ποιος ήταν ο Πλούτος και τι του είχε συμβεί; Ποια είναι η γνώμη σας γι’ 

αυτό; 

- Γιατί ο Χρεμύλος κυνηγά τον Πλούτο; 

- Ποια είναι η αντίδραση του Πλούτου απέναντι στο Χρεμύλο; 

- Πώς αντιδρά ο Καρίωνας στις νέες αποφάσεις του αφεντικού του; 

- Μπορείτε να περιγράψετε του λίγους πονηρούς ανθρώπους που παίρνουν στα 

σπίτια τους τον Πλούτο756; 
                                                 
754 Νικολυδάκη Ε., 2003 
755 Ανάλογα με τις απαντήσεις των παιδιών, ο ενήλικος συναναγνώστης διαχωρίζει το συγγαφέα από το 
διασκευαστή του έργου και τους εξηγεί το ρόλο του.  
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- Μπορείτε να αναφέρετε κι άλλα παραδείγματα κατεργαραίων που θα 

μπορούσαν σήμερα να εκμεταλλεύονται τον Πλούτο;  

- Πώς αποφάσισαν ο Χρεμύλος και ο Καρίωνας να βοηθήσουν τον Πλούτο; 

- Ποιος είναι ο Βλεψίδημος και πώς αντιδρά όταν μαθαίνει πως ο Χρεμύλος 

έχει τον Πλούτο στο σπίτι του; 

- Ποιος επισκέπτεται το σπίτι του Χρεμύλου μετά το Βλεψίδημο; Τι λέει για τον 

Πλούτο; Πώς αντιδρά ο Χρεμύλος; 

- Γιατρεύτηκε τελικά ο Πλούτος; Πώς γιόρατασαν οι άνθρωποι το γεγονός 

αυτό; 

- Ποιοι επισκέφτηκαν τον Πλούτο μετά τη θεραπεία του; 

- Ποιοι άλλοι θα μπορούσαν, κατά τη γνώμη σας, να επισκεφτούν σήμερα τον 

Πλούτο με τη θεραπεία του; 

- Πότε συνέβησαν όλα αυτά που μας αφηγείται ο αφηγητής757;  

- Μπορείτε να αναφέρετε παραδείγματα από το κείμενο που αποδεικνύουν πως 

η ιστορία αυτή μπορεί να συμβαίνει και τώρα, τη στιγμή που μιλάμε; 

- Πού συνέβησαν τα γεγονότα της ιστορίας758;  

- Διαπιστώνουμε, λοιπόν, πως η ιστορία αυτή είναι πολύ πολύ παλιά. Πώς σας 

φάνηκε που τη διαβάσαμε τώρα; Τη βρήκατε ενδιαφέρουσα ή σας φάνηκε 

βαρετή; 

- Ποια είναι η γνώμη σας για την ιστορία που διαβάσαμε; Ποια μηνύματα ήθελε 

να μεταφέρει με την ιστορία αυτή ο Αριστοφάνης στους συμπολίτες τους; 

- Σε μας σήμερα, ποια μηνύματα μεταφέρει ο Αριστοφάνης; 

- Ποιο πρόσωπο της ιστορίας συμπαθήσατε περισσότερο; Εξηγήσει το λόγο.  

- Τι συναισθήματα σας προκάλεσε; 

- Τι σας άρεσε και τι όχι;  

 Με τις ερωτήσεις αυτές προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε την αρχαία κωμωδία του 

Αριστοφάνη. Στόχος μας ήταν από τη μία να φέρουμε τους τους μαθητές μας σε επαφή με 

το αρχαίο κλασικό έργο και από την άλλη να τους βοηθήσουμε να αντιληφθούν τη 

διαχρονικότητά του.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      
756 Οι απαντήσεις σε αυτή, αλλά και σε πολλές άλλες ερωτήσεις προέρχονται από το συνδυασμό του λεκτικού 
και του οπτικού κειμένου.  
757Μ’ αυτή την ερώτηση σκοπεύουμε να οδηγήσουμε τους μαθητές να διαχωρίσουν το χρόνο του πρωτογενούς 
και του δευτερογενούς κειμένου. Για να συσχετίσουν τις δύο εποχές αναφέρουμε στους μαθητές κάποια 
κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά της εποχής του Αριστοφάνη, καθώς και τους λόγους που τον 
οδήγησαν να γράψει το έργο αυτό.   
758 Και με αυτή την ερώτηση στοχεύουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές να συσχετίσουν το χώρο του τότε και 
το χώρο του τώρα.  
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Συμπεράσματα – Προτάσεις 
  

 

Οι προβληματισμοί μας γύρω από τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο, 

σε συνδυασμό με την προοπτική σχεδιασμού και εφαρμογής ενός προγράμματος σχολικής 

συνανάγνωσης, μας οδήγησαν να θέσουμε στο ξεκίνημα της παρούσας μελέτης τα 

παρακάτω ερωτήματα:  

1. Μπορούμε να εντάξουμε με επιτυχία το ακέραιο λογοτεχνικό κείμενο στα διάφορα 

διδακτικά αντικείμενα του δημοτικού σχολείου;  

2. Ποια είναι η θέση του λογοτεχνικού βιβλίου σε ένα ήδη βεβαρυμμένο σχολικό 

πρόγραμμα; 

3. Μπορεί η λογοτεχνία να λειτουργήσει συμπληρωματικά ή ακόμα και συγκρουσιακά, 

στο περιεχόμενο των διδακτικών αντικειμένων, προωθώντας το διάλογο και την 

κριτική σκέψη των μαθητών; 

4. Μπορεί η λογοτεχνία να λειτουργήσει επικουρικά ή διευκολυντικά σε σχέση με 

διδακτικά αντικείμενα που δε συνδέονται παραδοσιακά με αυτήν, όπως π.χ. τα 

Μαθηματικά ή τις Φυσικές Επιστήμες; 

5. Το πρόγραμμα συνανάγνωσης θα μας δώσει τη δυνατότητα να φέρουμε τους μαθητές 

μας σε επαφή με διαφορετικά έργα της ελληνικής και ξένης, της κλασικής και 

σύγχρονης παιδικής λογοτεχνίας; 

6. Το πρόγραμμα συνανάγνωσης μπορεί να φέρει τους μαθητές κοντά στο λογοτεχνικό 

λόγο, θα τους κάνει να αγαπήσουν τη λογοτεχνία και να την εντάξουν στις 

καθημερινές τους συνήθειες: 

7. Θα βοηθήσει στην καλλιέργεια της φιλοκαλίας, της φαντασίας και την πνευματική 

ανάπτυξη των μαθητών; 

8. Θα καταφέρουμε να θέσουμε τις βάσεις για τη δημιουργία έμπειρων και 

ολοκληρωμένων ενήλικων αναγνωστών; 

9. Μπορεί η λογοτεχνία να συμβάλει στη βελτίωση της σχολικής επίδοσης των 

«αδύναμων» μαθητών; 

 Για να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα, σχεδιάσαμε διδακτικές 

δραστηριότητες με αφετηρία λογοτεχνικά κείμενα για παιδιά και τις εντάξαμε μέσα σε 

διάφορες ώρες του σχολικού προγράμματος. Έτσι, στα κεφάλαια της παρούσας μελέτης 

(από το 2ο έως το 6ο)  παρουσιάζονται τα σημεία εκείνα της θεωρίας της λογοτεχνίας που 

έθεσαν τις βάσεις για το σχεδιασμό κάθε διδακτικής δραστηριότητας, ακολουθεί η 

αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας και ολοκληρώνεται με το σχολιασμό ενδεικτικών 

μαθητικών εργασιών. Με βάση το είδος των εργασιών που σχεδιάστηκαν, η παρούσα 

μελέτη χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος (2ο και 3ο κεφάλαιο) ασχολείται με την 

παρουσιάζονται την ανα-δημιουργία ιστοριών και την παραγωγή γραπτού λόγου. Το 

δεύτερο μέρος (4ο κεφάλαιο) συνδυάζεται η ανα-δημιουργία ιστοριών και η εικαστική 

έκφραση. Στο τρίτο μέρος (5ο και 6ο κεφάλαιο), το λογοτεχνικό κείμενο ξεπερνά τα στενά 

όρια των διδακτικών αντικειμένων που είναι αφιερωμένα σ’ αυτό και εισχωρεί στα 

διδακτικά αντικείμενα των Μαθηματικών, των Φυσικών και της Ιστορίας.  

 Συμπερασματικά, λοιπόν, θα λέγαμε ότι:  
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1. Το ακέραιο λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να ενταχθεί στα διάφορα αντικείμενα του 

δημοτικού σχολείου, ακόμα και σε αυτά που παραδοσιακά δεν συνδέονται με τη 

λογοτεχνία, όπως τα Μαθηματικά ή οι Φυσικές επιστήμες. Κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος σχολικής συνανάγνωσης καταφέραμε να διαβάσουμε μέσα στην τάξη τρία 

ακέραια λογοτεχνικά κείμενα, τη Ματίλντα, το Μικρό Νικόλα και τον Τρελάντωνη. Η 

ανάγνωσή τους και οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν με αφετηρία τα κείμενα αυτά 

συνδέθηκαν με τα περισσότερα διδακτικά αντικείμενα της Δ΄ τάξης του Δημοτικού 

σχολείου. Έτσι, η ανάγνωση των αγαπημένων μας ιστοριών και η υλοποίηση 

δραστηριοτήτων με αφετηρία τα λογοτεχνικά αυτά κείμενα πραγματοποιήθηκαν στο 

μάθημα της Γλώσσας, της Φιλαναγνωσίας, της Ευέλικτης Ζώνης, των Εικαστικών, της 

Ιστορίας και των Μαθηματικών. Για να ενισχύσουμε τη θέση αυτή, συμπεριλαμβάνουμε 

ακόμα ένα παράδειγμα ένταξης της λογοτεχνίας στο μάθημα των Φυσικών, το οποίο όμως 

υλοποιήθηκε την επόμενη σχολική χρονιά στην Ε΄ τάξη του δημοτικού σχολείου. Δεν 

καταφέραμε, ωστόσο να εντάξουμε το λογοτεχνικό λόγο μέσα στα διδακτικά αντικείμενα 

της Μελέτης Περιβάλλοντος και των Θρησκευτικών.  

2. Είναι αλήθεια πως το Αναλυτικό Πρόγραμμα του ελληνικού Δημοτικού Σχολείου 

είναι επιβαρυμένο με ένα μεγάλο όγκο διδακτικής ύλης. Ωστόσο, μέσω του προγράμματος 

σχολικής συνανάγνωσης που σχεδιάσαμε αποδεικνύεται πως στη Δ΄ τάξη του δημοτικού το 

λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να βρει το χώρο και το χρόνο που του αρμόζει μέσα στο 

σχολικό πρόγραμμα, χωρίς να το επιβαρύνει παραπάνω. Η ανάγνωση των λογοτεχνικών 

κειμένων και οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν δεν προστίθονται απλά στις ήδη 

καθορισμένες δραστηριότητες των σχολικών εγχειριδίων. Εξυπηρετώντας τους ίδιους 

σκοπούς και στόχους, τις αντικαθιστούν προκαλώντας σε μεγαλύτερο βαθμό το ενιδαφέρον 

των μαθητών. 

3. Όταν το λογοτεχνικό κείμενο εισχωρεί μέσα στο υπάρχον Α.Π. του Δημοτικού 

σχολείου έχει πάντα να προσθέσει κάτι καινούριο. Είναι φορές που το λογοτεχνικό κείμενο 

έρχεται να συμπληρώσει το περιεχόμενο ή τις ελλείψεις των σχολικών εγχειριδίων. Για να 

συμπληρώσουμε το περιεχόμενο του μαθήματος της Ιστορίας για τα αρχαία θέατρα 

επιλέξαμε να διαβάσουμε στους μαθητές μας τη διασκευή του Πλούτου από τη Σοφία 

Ζαραμπούκα. Η Ματίλντα αποτέλεσε μια ανάγνωση συγκρουσιακή ως προς την εικόνα της 

οικογένειας, την οποία είχαν σχηματίσει ως τότε οι μαθητές. Μέσα από το βιβλίο τα παιδιά 

ανακάλυψαν πως υπάρχουν οικογένειες που δεν είναι «κανονικές», όπως οι δικές τους και 

προβληματίστηκαν γύρω από το θέμα αυτό. Οι συμπληρωματικές ή συγκρουσιακές αυτές 

αναγνώσεις έδωσαν στους μαθητές και την εκπαιδευτικό την ευκαιρία να επικοινωνήσουν 

βαθύτερα συζητώντας και ανταλλάσσοντας ιδέες και απόψεις.  

4. Στο 5ο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης περιγράφονται τρία παραδείγματα 

διδασκαλίας των Μαθηματικών και των Φυσικών με τη βοήθεια της λογοτενχίας. Η 

διδακτική πράξη έδειξε πως το λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά και 

διευκολυντικά σε ένα μάθημα Μαθηματικών ή Φυσικών, αφού προσελκύει σε μεγαλύτερο 

βαθμό το ενδιαφέρον των μαθητών. Το μαθηματικό πρόβλημα που προέκυψε μέσα από το 

κείμενο της Ματίλντα λειτούργησε ως κίνητρο για να επιτύχουμε τους στόχους της 19ης και 

20ης ενότητας των μαθηματικών της Δ΄ τάξης του Δημοτικού. Οι δραστηριότητες του 

σχολικού εγχειριδίου αντικαταστάθηκαν με αυτή που προέκυψε μέσα από το λογοτεχνικό 

κείμενο. Η δραστηριότητα αυτή προκάλεσε σε μεγαλύτερο βαθμό το ενδιαφέρον των 
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μαθητών, με αποτέλεσμα να επιτευχθούν ευκολότερα οι στόχοι των παραπάνω διδακτικών 

ενοτήτων.  

5. Ένα πρόγραμμα σχολικής συνανάγνωσης, ανάλογα με τις επιλογές του 

εκπαιδευτικού και των μαθητών, επιτρέπει τη διδασκαλία κειμένων διαφορετικής 

χωροχρονικής προέλευσης μέσα στην τάξη. Αυτό συμβαίνει γιατί οι αναγνωστικές επιλογές 

των παραπάνω δεν περιορίζονται από κανενός τύπου πρόγραμμα. Οι δικές μας 

αναγνωστικές επιλογές προέρχονται από το χώρο της ξένης παιδικής λογοτεχνίας 

(Ματίλντα, Ο Μικρός Νικόλας) και της ελληνικής κλασικής (Τρελαντώνης) και της 

σύγχρονης (ο Πλούτος – διασκευή της Σ. Ζαραμπούκα) παιδικής λογοτεχνίας.  

6. Κατά τη διάρκεια του σχολικού αυτού έτους βελτιώθηκε σημαντικά η στάση των 

μαθητών απέναντι στη λογοτεχνία. Ενισχύθηκε η διάθεσή τους να διαβάζουν λογοτεχνικά 

βιβλία και επεκτάθηκε το αναγνωστικό τους ρεπερτόριο. Οι μαθητές έδειχναν όλη τη 

διάρκεια της χρονιάς αμείωτο ενδιαφέρον για την αναγνωστική διαδικασία. Επίσης, καθώς 

περνούσε ο καιρός, όλο και περισσότεροι μαθητές επιθυμούσαν να δανείζονται για το σπίτι 

βιβλία από τη δανειστική βιβλιοθήκη της τάξης, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις 

δικές τους προσωπικές αναγνώσεις.   

7. Σχετικά με την καλλιέργεια της φιλοκαλίας, της φαντασίας και της πνευματικής 

ανάπτυξης των μαθητών δεν μπορούμε να έχουμε απαντήσεις, παρά μόνο ενδείξεις, οι 

οποίες προέρχονται από τη μελέτη των εργασιών των μαθητών και την παρατήρηση της 

συμπεριφοράς τους μέσα στην τάξη. Οι γραπτές εργασίες των μαθητών έδειξαν πως τα 

παιδιά έβαλαν σε λειτουργία τη φαντασία τους και επινόησαν ιστορίες (γραπτές και οπτικές) 

εμπνευσμένες από τα λογοτεχνικά κείμενα. Οι αναγνωστικές τους επιλογές από τη 

δανειστική βιβλιοθήκη της τάξης πέρασαν σταδιακά από τα εύκολα, που ανήκαν κυρίως στο 

χώρο της παιδικής παραλογοτεχνίας βιβλία, σε αναγνωρισμένης λογοτεχνικής αξίας βιβλία 

της παιδικής λογοτεχνίας. Σημαντικό είναι ακόμα πως η αλλαγή αυτή προήλθε από τα ίδια 

τα παιδιά και δεν επιβλήθηκε από την εκπαιδευτικό. Υποθέτουμε, λοιπόν, πως 

συνεισφέραμε , έστω και ελάχιστα στην καλλιέργεια της φιλοκαλίας, της φαντασίας και της 

πνευματικής ανάπτυξης των μαθητών. Ωστόσο, για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί 

χρειάζεται συνεχόμενη και οργανωμένη προσπάθεια για περισσότερο από ένα διδακτικά 

έτη, δυνατότητα που δεν είχαμε κατά τη διάρκεια της μελέτης αυτής.  

8. Το τελευταίο αυτό ερώτημα, όπως και το προηγούμενο μπορεί να απαντηθεί μόνο σε 

σχέση την εικόνα των παιδιών κατά το διδακτικό έτος στο οποίο πραγματοποιήθηκε η 

μελέτη. Η παρατήρηση της σχολικής τάξης καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς μας επιτρέπει 

να έχουμε μια σαφή εικόνα για την αλλαγή της αναγνωστικής συμπεριφοράς των μαθητών. 

Δεν μπορούμε, όμως, γενικεύσουμε το συμπέρασμα αυτό, αφού δεν γνωρίζουμε αν η θετική 

αυτή στάση απέναντι στο λογοτεχνικό κείμενο συνεχίστηκε και τα επόμενα σχολικά τους 

χρόνια. Η μελέτη, άλλωστε, των δεδομένων αυτών ξεπερνά τα όρια της παρούσας 

μεταπτυχιακής εργασίας. Επιπρόσθετη δυσκολία για την παρατήρηση της μετέπειτα 

αναγνωστικής συμπεριφοράς των μαθητών είναι η έλλειψης επαφής της εκπαιδευτικού με 

τους μαθητές, αφού η πρώτη δεν εργάζεται πια στην ίδια σχολική μονάδα. 

9. Γενικότερα θα λέγαμε πως η λογοτεχνία είχε θετικές επιδράσεις στη βελτίωση του 

μαθησιακού επιπέδου όλων των μαθητών. Ο γραπτός τους λόγος βελτιώθηκε. Βρήκαν 

κίνητρο για να τον βελτιώσουν, κι αυτό δεν ήταν άλλο από το ενδιαφέρον τους για το 

λογοτεχνικό κείμενο. Με το δικαίωμα που μου δίνει η ιδιότητα του εκπαιδευτικού της 
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τάξης, όχι όμως του ειδικού, μπορώ να πω πως σημαντική πρόοδο σημείωσαν οι αδύνατοι 

μαθητές και οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Η λογοτεχνία προσέφερε και σ’ αυτούς 

το ενδιαφέρον και τα κίνητρα να προσπαθήσουν περισσότερο για να βελτιώσουν τη σχολική 

τους επίδοση. Αρκετοί από αυτούς κατάφεραν να ξεπεράσουν τη μέση επίδοσή τους, με 

αποτέλεσμα να αυξηθούν να επίπεδα αυτοεκτίμησής τους και κατ’ επέκταση, να βελτιωθεί 

η γενικότερη σχολική τους επίδοση. 

 Ένα ερώτημα το οποίο παραλείψαμε να θέσουμε στο ξεκίνημά της μελέτης μας είναι 

η λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης μέσα στην αίθουσα κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος συνανάγνωσης και η επίδρασή της σ’ αυτό. Ωστόσο, από την παρατήρηση 

μέσα στη σχολική τάξη προέκυψαν κάποια δεδομένα, τα οποία θεωρούμε απαραίτητα να 

σχολιαστούν εδώ. Αρχικά θεωρήθηκε σκόπιμα να λειτουργήσει δανειστική βιβλιοθήκη 

μέσα στην τάξη παράλληλα με το πρόγραμμα συνανάγνωσης που θα υλοποιούσαμε με τους 

μαθητές. Σύντομα όμως αποδείχτηκε πως το ένα βρισκόταν σε συνεχή αλληλεξάρτηση και 

αλληλεπίδραση με το άλλο.  

 Οι λογοτεχνικές αφηγήσεις που μοιραζόμασταν εκπαιδευτικός και μαθητές μέσα 

στην τάξη προκάλεσαν το ενδιαφέρον των δεύτερων για το βιβλίο και το διάβασμα. 

Ελάχιστοι, όμως, ήταν οι μαθητές που είχαν ένα αρκετά μεγάλο κατάλογων βιβλίων της 

παιδικής λογοτεχνίας στο σπίτι τους. Έτσι, η δανειστική βιβλιοθήκη της τάξης ήρθε να 

καλύψει το ενδιαφέρον αυτό των μαθητών για τα βιβλία, παρόλο που σε πρώτη φάση τα 

παιδιά δεν ενθουσιάστηκαν με τη λειτουργία της. Στην αρχή της χρονιάς, αρκετοί μαθητές 

έδειχναν αρνητικοί στο να δανειστούν κάποιο (έξω)σχολικό βιβλίο για το σπίτι. Όταν 

αποφάσιζαν να το κάνουν, περιορίζονταν σε μία συγκεκριμένη γκάμα, κυρίως εμπορικών 

παιδικών βιβλίων, που δε θα λέγαμε πως ξεχώριζαν για τη λογοτεχνικότητά τους. 

Δυσκολευόμουν αρκετά να τους πείσω να διαβάσουν κάποια από τα «καλά» λογοτεχνικά 

βιβλία της σύγχρονης ή και κλασικής ελληνικής και ξένης παιδικής λογοτεχνίας. Επίσης, 

απέφευγαν να δανειστούν μεγάλα σε όγκο βιβλία ή βιβλία που δεν είχαν ελκυστικό 

εξώφυλλό. Εξαίρεση, βέβαια, στις επιλογές τους αποτελούσαν από την αρχή οι ιστορίες του 

μικρού Νικόλα. Τα παιδιά γνώριζαν τον ήρωα αυτό τόσο από τα κινούμενα σχέδια όσο και 

από την κινηματογραφική ταινία που βασίστηκαν στα βιβλία, οπότε οι περιπέτειες του 

Νικόλα ήταν τα πρώτα βιβλία που έσπευδαν να δανειστούν. 

 Μέσα, όμως, από το παιχνίδι της συνανάγνωστης, τα παιδιά άρχισαν να 

ανακαλύπτουν ότι η ανάγνωση ενός βιβλίου μπορεί να είναι μια ευχάριστη και 

διασκεδαστική ενασχόληση. Η Ματίλντα, ο Τρελαντώνης και ο μικρός Νικόλας τους έπεισαν 

πως μπορούσαν να περάσουν όμορφα διαβάζοντας ακόμα και ένα ογκώδες βιβλίο. Έτσι, 

άρχισαν δειλά να διαβάζουν βιβλία που πίστευαν πως θα τους προκαλέσουν την ίδια 

ευχαρίστηση. Σημαντικό ρόλο έπαιξε σ’ αυτό και οι βιβλιοπαρουσιάσεις των μαθητών για 

τα βιβλία που διάβαζαν στο σπίτι. Η γνώμη των συμμαθητών τους για το αν ένα βιβλίο 

άξιζε να διαβαστεί ή όχι, είχε μεγαλύτερη βαρύτητα από εκείνη της εκπαιδευτικού.   

 Έτσι, σιγά σιγά οι μαθητές άρχισαν να λειτουργούν ως αυτόνομοι και 

ολοκληρωμένοι αναγνώστες, ως προς την επιλογή των βιβλίων που επιθυμούσαν να 

δανειστούν. Ο ένας μαθητής συμβουλευόταν τον άλλο για την επιλογή βιβλίου και συχνά 

αρκούσε μια φράση ενθουσιασμού για ένα βιβλία, για να μπει πρώτο στη λίστα των 

αναγνωστικών επιλογών. Το αναγνωστικό ρεπερτόριο των παιδιών άρχισε να διευρύνεται 

και η δική μου συμβολή στη επιλογή βιβλίων να περιορίζεται. Άρχισε ακόμα να διευρύνεται 
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θεαματικά και ο αριθμός των βιβλίων στη βιβλιοθήκη της τάξης. Κάθε φορά που κάποιος 

μαθητής διάβαζε ένα βιβλίο που του άρεσε, το έφερνε στο σχολείο για το διαβάσουν και οι 

συμμαθητές του. Μάλιστα, αποτελούσε ιδιαίτερη τιμή για κάποιον να δανείζονται οι 

συμμαθητές το βιβλίο του. Έτσι, κάποια στιγμή, η βιβλιοθήκη της τάξης έφτασε τα εκατό 

και πλέον βιβλία, με πρωτοβουλία των μαθητών. Η λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης, 

λοιπόν, θα μπορούσε να αποτελέσει μετρήσιμο στοιχείο για την αλλαγή της αναγνωστικής 

συμπεριφοράς των μαθητών. Ο αριθμός και η ποιότητα των βιβλίων που δανείζονταν οι 

μαθητές στην αρχή, κατά τη διάρκεια και στο τέλος του προγράμματος συνανάγνωσης είναι 

στοιχεία που μπορούν να επιβεβαιώσουν την επιτυχία ή την αποτυχία ενός τέτοιου 

προγράμματος.  

 Ταυτόχρονα η δανειστική βιβλιοθήκη που λειτούργησε μέσα στην τάξη αποτέλεσε 

σημείο αναφοράς για διακειμενικές και εγκειμενικές αναγνώσεις με αφετηρία τα 

λογοτεχνικά κείμενα που διαβάζαμε κατά τη διάρκεια της συνανάγνωσης, τα αποσπάσματα 

του Ανθολογίου, τα σχολικά εγχειρίδια, ή προτάσεις, ιδέες και σχόλια των ίδιων των 

μαθητών. Η βιβλιοθήκη μας έφτασε να έχει μια μεγάλη γκάμα λογοτεχνικών βιβλίων, 

κόμικς, περιοδικών και βιβλίων γνώσεων. Έτσι, συχνά ανατρέχαμε σ’ αυτήν για να 

συμπληρώσουμε ή να εμπλουτίσουμε το περιεχόμενο της διδακτικής ύλης ή να 

πραγματοποιήσουμε παράλληλες αναγνώσεις με τα λογοτεχνικά κείμενα που διαβάζαμε.  

 Συμπερασματικά, λοιπόν, θα λέγαμε πως η βιβλιοθήκη της τάξης τροφοδοτούσε 

συνεχώς το παιχνίδι της συνανάγνωσης με νέο υλικό. Οι λογοτεχνικές αναγνώσεις μέσα 

στην τάξη οδήγησαν τους μαθητές στη δανειστική βιβλιοθήκη. Οι διαφορετικές προσωπικές 

αναγνώσεις των μαθητών και οι συζητήσεις που προέκυψαν από αυτές μέσα στην τάξη 

αύξησαν το ενδιαφέρον των παιδιών για τη λογοτεχνία και το διάβασμα. Το ενδιαφέρον 

αυτό σιγά σιγά μετατράπηκε σε αγάπη για τα βιβλία για τους περισσότερους μαθητές. Η 

βιβλιοθήκη της τάξης, λοιπόν, λειτούργησε ενισχυτικά στο παιχνίδι της συνανάγνωσης, και 

αντίστροφα το παιχνίδι της συνανάγνωσης ενίσχυσε τη λειτουργία της δανειστικής 

βιβλιοθήκης, τόσο που δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως για ένα επιτυχημένο 

πρόγραμμα συνανάγνωσης θεωρείται αναγκαία η λειουργία δανειστικής βιβλιοθήκης μέσα 

στην τάξη759.   

 Στην πορεία της μελέτης παρατηρήσαμε ακόμα πως διαδικασία της συνανάγνωσης 

συνεισέφερε, επίσης, στη δημιουργία ενός κλίματος ευφορίας, διασκέδασης και 

δημιουργικής διάθεσης μέσα στη σχολική τάξη. Οι μαθητές διασκέδαζαν να γράφουν 

ιστορίες ή να εμπλέκονται σε δραστηριότητες σχετικές με τους αγαπημένους τους ήρωες, 

θυσιάζοντας κάποιες φορές ακόμα και το διάλλειμα τους. Είναι, λοιπόν, κατανοητό πως 

όταν καταπιανόμαστε με κάτι που ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά μας, μπορούμε να 

φτάσουμε στα επιθυμητά αποτελέσματα. Κι όταν πρόκειται για παιδιά, γνωρίζουμε καλά 

πως η αξία του κινήτρου πολλαπλασιάζεται.  

 Έξω από αυτή την προσπάθεια, όπως αναφέραμε και παραπάνω έμειναν τα 

διδακτικά αντικείμενα της Μελέτης Περιβάλλοντος και των Θρησκευτικών. Ακόμα, δεν 

αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν σήμερα πια οι νέες τεχνολογίες 

στη διδασκαλία της λογοτεχνίας, δε συνδέσαμε το λογοτεχνικό λόγο με το θέατρο και δεν 

                                                 
759 Για τη λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης μέσα στην τάξη βλέπε στο Επίμετρο της παρούσας εργασίας.  
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ενισχύσαμε τις δράσεις της συνανάγνωσης με την επίσκεψη κάποιου συγγραφέα παιδικών 

βιβλίων στην τάξη μας.  

 Σχετικά με τη σύνδεση λογοτεχνίας και θεάτρου, θα λέγαμε πως ο λογοτεχνικός 

και ο θεατρικός - «ποιητικός» λόγος συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται από τη 

στιγμή, κιόλας, της γέννησής τους. Η λειτουργία του θεάτρου στην εκπαίδευση είναι, όμως, 

ένας τομέας που απαιτεί εκτενή και σοβαρή μελέτη, η οποία θεωρήθηκε πως υπερβαίνει τα 

όρια της μεταπτυχιακής αυτής εργασίας760.  

 Αν υπήρχε, λοιπόν, τη δυνατότητα να επαναλάβουμε μια τέτοια μελέτη σίγουρα θα 

φροντίζαμε να μην παραλείψουμε κάποιο διδακτικό αντικείμενο από τη διαδικασία της 

συνανάγνωσης και θα φροντίζαμε να συμπληρώσουμε τις δράσεις με τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών, την επίσκεψη κάποιου συγγραφέα στο σχολείο και τη διδασκαλία της 

λογοτεχνίας μέσω του θεάτρου.  

 Σίγουρα, οι προτάσεις για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο 

δεν αρχίζουν και δεν τελειώνουν σε αυτή την εργασία. Η εργασία αυτή έχει καθαρά 

κυτταρική μορφή, με στόχο να προκαλέσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για τη 

διδασκαλία της λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο.  Ήδη, άλλωστε, έχουμε αναφέρει πως 

ένα πρόγραμμα συνανάγνωσης μπορεί να συνοδευτεί από τη θεατρική έκφραση ή να 

ενισχυθεί με τη συμβολή της τεχνολογίας. Σίγουρα, πάντως, όσο θα υπάρχουν φανταστικές 

ιστορίες και ήρωες μέσα σ’ αυτές, και όσο τα παιδιά θα τις διαβάζουν και θα επινοούν τις 

δικές τους ιστορίες, το παιχνίδι αυτό της συνανάγνωσης δεν θα συνεχίζεται, προσφέροντάς 

μας κάθε φορά καινούριες εμπειρίες. Πάντα θα υπάρχουν μονοπάτια στη θεωρία της 

λογοτεχνία που θα μπορούν να μας προσφέρουν νέες ιδέες και νέα εργαλεία για το 

σχεδιασμό διδακτικών δραστηριοτήτων για τα παιδιά.  

 Αν υπήρχε η δυνατότητα, κυρίως η χρονική, θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να 

επεκτείνουμε την παρούσα μελέτη για άλλα δύο ή τρία χρόνια και στις υπόλοιπες τάξεις του 

δημοτικού σχολείου, προκειμένου να ισχυροποιηθούν και να γενικευτούν τα συμπεράσματά 

μας. Πώς θα μπορούσαμε να εντάξουμε τη λογοτεχνία μέσα στα νέα διδακτικά αντικείμενα 

των μεγάλων τάξεων όπως τα Φυσικά, η Γεωγραφία και η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή; 

Θα καταφέρναμε να οργανώσουμε και να εφαρμόσουμε επιτυχημένα ένα πρόγραμμα 

συνανάγνωσης σε μια τάξη που είναι ήδη αρκετά επιβαρημένη από ένα πλήθος διδακτικών 

αντικειμένων και ένα αρκετά μεγάλο όγκο διδακτικής ύλης; Ένα πρόγραμμα συνανάγνωσης 

στις μεγαλύτερες τάξεις δίνει ακόμα την δυνατότητα να δοκιμάσουμε την ανάγνωση 

βιβλίων για μεγαλύτερα παιδιά, βιβλία γνώσεων και γιατί όχι ακόμα και βιβλία από τη 

λογοτεχνία των ενηλίκων μέσα στην τάξη και να μελετήσουμε την αλληλεπίδρασή τους με 

τους μαθητές.   

 Το παιχνίδι της συνανάγνωσης θα μπορούσε να επεκταθεί, τέλος, και σε μια 

ολόκληρη τη σχολική μονάδα, ξεπερνώντας τα όρια της μία τάξης. Κάτι τέτοιο απαιτεί τη 

συνεργασία περισσότερων εκπαιδευτικών, ώστε οι ευκαιρίες διαλόγου, ανταλλαγής ιδεών 

και απόψεων, συμπληρωματικών ή συγκρουσιακών αναγνώσεων, καθώς και εγκειμενικών 

και διακειμενικων αναγνώσεων που αναπτύχθηκαν μεταξύ μαθητών της ίδιας τάξης, να 

αναπτυχθούν και μεταξύ μαθητών διαφορετικών τάξεων και διαφορετικών ηλικιών. Ακόμα, 
                                                 
760 Για βιβλιογραφία σχετικά με το θέατρο στην εκπαίδευση παραπέμπουμε στα Μουδατσάκις Τηλέμαχος, Το 
θέατρο ως πρακτική τέχνη στην εκπαίδευση, Εξάντας, 2005, και του ίδιου Η θεωρία του δράματος στη Σχολική 
Πράξη, Καρδαμίτσα, 1994 και Η διαλεκτική της Θεατρικής Σύνταξης, Νεφέλη, 1986 
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οι μεγαλύτεροι μαθητές θα μπορούν να λειτουργήσουν ως  «ενήλικοι» συναναγνώστες των 

μικρότερων μαθητών ή ως συγγραφείς ιστοριών για μικρά παιδιά. Με τον τρόπο αυτό, ο 

κύκλος του λογοτεχνικού παιχνιδιού μεγαλώνει και κλείνει μέσα του ακόμα περισσότερους 

μικρούς αναγνώστες.  
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Ε π ί μ ε τ ρ ο   

Δημιουργία βιβλιοθήκης μέσα στη σχολική αίθουσα 

 

Στην εισαγωγή της παρούσας εργασίας αναφερθήκαμε στα πλεονεκτήματα που έχει 

η λειτουργία βιβλιοθήκης μέσα στη σχολική αίθουσα. Τα βιβλία βρίσκονται μέσα στην 

αίθουσα των μαθητών και τους προ(σ)καλούν, να τα αγγίξουν, να τα ξεφυλλίσουν, να τα 

διαβάσουν. Οποιαδήποτε στιγμή μαθητές και εκπαιδευτικός μπορούν να ανατρέξουν σ’ 

αυτήν για να εμπλουτίσουν ή συμπληρώσουν το περιεχόμενο διδακτικής ύλης, για να 

χαλαρώσουν ή να διασκεδάσουν με την ανάγνωση κάποιου βιβλίου.  

Στις επόμενες γραμμές παρουσιάζεται μια πρόταση για τη δημιουργία και τη 

λειτουργία βιβλιοθήκης μέσα στη σχολική αίθουσα. Συγκεκριμένα θα περιγράψω τα βήματα 

που ακολούθησα κατά τη διάρκεια της του σχολικού έτους στο οποίο υλοποιήθηκε το 

πρόγραμμα συνανάγνωσης και συνέχισα να ακολουθώ τα επόμενα σχολικά έτη.  

Με την έναρξη του σχολικού έτους ζητάμε από κάθε μαθητή να φέρει στο σχολείο 

ένα βιβλίο που του αρέσει πολύ και να το δανείσει για ένα χρόνο στη βιβλιοθήκη της τάξης. 

Έτσι, η βιβλιοθήκη της τάξης θεμελιώνεται με αναγνωστικές επιλογές των ίδιων των 

μαθητών. Η επιλογή να «θεμελιωθεί» η βιβλιοθήκη με αναγνωστικές επιλογές των ίδιων 

των μαθητών δεν είναι τυχαία. Ουσιαστικά ζητάμε από τους μαθητές να συμμετάσχουν 

ενεργά στη λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης, οι προτάσεις της οποίας προέρχονται 

από τις προσωπικές τους αναγνωστικές επιλογές. Ο εκπαιδευτικός παρακινεί τη λειτουργία 

της δανειστικής βιβλιοθήκης, με λανθάνουσα, όμως, μορφή. Στοχεύουμε έτσι, στη διέγερση 

του ενδιαφέροντος των μαθητών, οι οποίοι δέχονται να καταπιαστούν ευκολότερα με τα 

ενδιαφέροντα των συνομιλήκων τους απ’ ότι μ’ εκείνα των ενηλίκων.  

Γι’ αυτό είναι σημαντικό να σεβαστούμε και να δεχτούμε στην τάξη οποιαδήποτε 

αναγνωστική επιλογή των μαθητών μας, ακόμα κι αν αυτή ανήκει στο χώρο της παιδικής 

παραλογοτεχνίας. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να διαβάζουν τα πάντα761. Στόχος μας δεν είναι 

να επιβάλουμε τις αναγνωστικές μας επιλογές στους μαθητές μας, αλλά να τους μυήσουμε 

στον κόσμο της ανάγνωσης και των βιβλίων. Δεν θα τα καταφέρουμε, λοιπόν, αν τα παιδιά 

αισθανθούν πως η ανάγνωση εχει χαρακτήρα υποχρεωτικό και επιβεβλημένο. Η επαφή των 

παιδιών με το «καλό» λογοτεχνικό βιβλίο μέσω της σχολικής συνανάγνωσης και η σταδιακή 

καλλιέργεια της φιλοκαλίας των μαθητών είναι αυτά που θα βοηθήσουν τα παιδιά να 

απορρίψουν τα εύκολα και λιγότερο «καλά» αναγνώσματα και να στραφούν αυτόβουλα σε 

αξιόλογες λογοτεχνικές αναγνώσεις. Άλλωστε, η σύγκριση του «καλού» με του «κακού» 

λογοτεχνικού βιβλίου είναι αυτή που θα αναδείξει τις διφορές μεταξύ τους.  

Στη συνέχεια, και αφού ξεκινήσει να λειτουργεί η δανειστική βιβλιοθήκη, ο 

εκπαιδευτικός την εμπλουτίζει με νέους τίτλους βιβλίων, τους οποίους ο ίδιος δανείζεται 

από τη σχολική βιβλιοθήκη. Το εύρος των αναγνωστικών επιλογών αυξάνεται και 

συμπληρώνεται με διαφορετικά είδη βιβλίων. Είναι καλό, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 

να ανανεώνεται ο κατόλογος της δανειστικής βιβλιοθήκης της τάξης, έτσι ώστε να κρατιέται 

αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών για ανάγνωση κατά τη διάρκεια της χρονιάς. 
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Αντίστοιχα και οι μαθητές μπορούν να εμπλουτίζουν τη βιβλιοθήκη με βιβλία διάβασαν και 

θέλουν να τα προτείνουν στους συμμαθητές τους. Να σημειώσουμε, βέβαια, πως ο 

εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιλέγει προσεκτικά τα βιβλία με τα οποία θα εμπλουτίσει τη 

βιβλιοθήκη της τάξης. Τα βιβλία θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα, την 

αναγνωστική ικανότητα των μαθητών, αλλά και στις εκπαιδευτικές ανάγκες της κάθε τάξης. 

Έτσι, θα καταφέρουμε να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών μας για τα βιβλία 

της δανειστικής βιβλιοθήκης. Τέλος, φροντίζουμε να υπάρχει σε ένα εμφανές σημείο 

αναρτημένος ο κατάλογος των βιβλίων της τάξης και η προέλευσή τους (αν ανήκει σε 

κάποιο μαθητή ή στο σχολείο). 

Για να ξεκινήσει η λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης, κάθε μαθητής 

εφοδιάζεται με μια καρτέλα δανεισμού762. Στην καρτέλα αυτή είναι υποχρεωμένος να 

γράφει τον τιτλο, την ημερομηνία δανεισμού και την ημερομηνία επιστροφής του βιβλίου 

που δανείστηκε. Παράλληλα, κάθε δανεισμός καταγράφεται στο βιβλίο δανεισμού της 

τάξης, το οποίο διαχειρίζεται ο εκπαιδευτικός, σε ρόλο βιβλιοθηκονόμου. Με το πέρασμα 

του χρόνου, και αφού οι μαθητές κατανοήσουν το ρόλο και τη σημασία του βιβλίου 

δανεισμού για την ομαλή λειτουργία της βιβλιοθήκης, το ρόλο του βιβλιοθηκονόμου 

μπορούν να αναλάβουν εκ περιτροπής όποιοι μαθητές το επιθυμούν.  

Όπως κάθε βιβλιοθήκη, έτσι και η βιβλιοθήκη της τάξης θα πρέπει να διέπεται από 

κανόνες. Οι κανόνες καλό είναι να προτίνονται από τους ίδιους τους μαθητές τους μαθητές 

με την έναρξη της δανειστικής βιβλιθήκης. Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός φροντίζει να 

εφαρμοστούν αυστηρά τρεις βασικοί κανόνες: 1. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται το 

βιβλίο που δανείζονται και να το επιστρέφουν στην κατάσταση που το δανείστηκαν. Σε 

περίπτωση που κάποιο βιβλίο καταστραφεί ή χαθεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί από το 

μαθητή που το προκάλεσε την καταστροφή ή την απώλειά του. 2. Κανένας μαθητής δε 

δανείζεται βιβλίο αν αυτό δεν καταγραφεί στην καρτέλα δανεισμού του και στο βιβλίο 

δανεισμού της τάξης. 3. Ο δανεισμός και η επιστροφή των βιβλίων γίνεται σε καθορισμένες 

ώρες τις οποίες έχουν συμφωνήσει από κοινού μαθητές και εκπαιδευτικός. Με τους 

παραπάνω κανόνες, ο εκπαδευτικός διασφαλίζει την έγκαιρη επιστοροφή των βιβλίων στη 

τάξη και ταυτόχρονα οι μαθητές εξοικειώνται με τους κανόνες λειτουργίας μιας κανονικής 

βιβλιοθήκης. Με τέλος του σχολικού έτους, η δανειστική βιβλιοθήκη κλείνει και όλα τα 

βιβλία επιστρέφονται στους κατόχους τους.  

Η λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης της τάξης μπορεί να συμπληρωθεί με 

βιβλιοπαρουσιάσεις των μαθητών για να βιβλία που διαβάζουν στο σπίτι. Με τη δράση 

αυτή, η οποία έχει χαρακτήρα προαιρετικό, οι μαθητές παρουσιάζουν προφορικά στους 

συμμαθητές τους το βιβλίο που δανείστηκαν για το σπίτι (τίτλο, συγγραφέα, λίγα λόγια για 

την υπόθεση, προσωπική γνώμη). Αν το επιθυμούν, συμπληρώνουν τη βιβλιοπαρουσίασή 

τους με την ανάγνωση κάποιου αποσπάσματος που τους άρεσε πολύ. Στόχος της είναι να 

προκαλέσει μέσα στην τάξη συζητήσεις γύρω από το παιδικό βιβλίο, αλλα και το 

ενδιαφέρον των παιδιών γι’ αυτό. Αποφεύγουμε, όμως, την επιβολή οποιασδήποτε γραπτής 

εργασίας, περίληψης ή βιβλιοπαρουσίασης, σχετικά με τα βιβλία της βιβλιοθήκης. Οι 

γραπτές εργασίες, που προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες σχολικές εργασίες για το σπίτι, 

                                                 
762 Για τα έντυπα της καρτέλας δανεισμού, του καταλόγου της βιβλιοθήκης και το βιβλίο δανεισμού της τάξης 
βλέπε Παράρτημα VI.  
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συνήθως οδηγούν στα αντίθετα αποτελέσματα, αφού επιβαρρύνουν τους μαθητές και τους 

αποτρέπουν να δανειστούν κάποιο βιβλίο για το σπίτι. Σε αντίθεση με τις γραπτές, οι 

προφορικές εργασίες, προαιρετικού χαρακτήρα δίνουν την ελευθερία στους μαθητές να 

μιλήσουν για το βιβλίο που διάβασαν, χωρίς επιπλέον φόρτο και κόπο.  

Δε θα πρέπει βέβαια να ξεχνάμε πως πρωταρχικός στόχος της ανάγνωσης είναι η 

διασκέδαση. Η πνευματική ανάπτυξη και οι γνώσεις έρχονται ως αποτελέσματα αυτής της 

διασκεδαστικής συνήθειας. Δεν μπορούμε, λοιπόν, να υποχρεώσουμε τους μαθητές μας να 

συμμετάσχουν στις δράσεις της δανειστικής βιβλιοθήκης, ούτε να τους επιβάλουμε τα 

βιβλία που θα διαβάσουν. Για να προσελκύσουμε με μεγαλύτερη επιτυχία το ενδιαφέρον 

των μαθητών μας για την ανάγνωση, λειτουργούμε απλώς συμβουλευτικά. Σεβόμαστε  τις 

αναγνωστικές τους επιλογές, καθώς και την επιθυμία τους να δανειστούν ή όχι κάποιο 

βιβλίο.  
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Π α ρ ά ρ τ η μ α ΙΙΙ 

Συνεχίζοντας της ιστορίες της Σ… 

 

Ιστορία 1η  

 Η Ματίλντα έπεσε σε ένα λάκκο και ο Αντώνης τη βοήθησε να βγει. Η Ματίλντα 

είπε: «Πάμε να φύγουμε από δω» και έφυγαν.  

Μ.Λ. 

 

Ιστορία 2η 

 Η Ματίλντα είχε χαθεί σε ένα μονοπάτι. Ο Αντώνης γύρισε να πάει να τη βρει. Η 

Ματίλντα τρομαγμένη προχώραγε προς τα έξω. Είδε τον Αντώνη, μετά βγήκανε έξω και 

ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα. 

Γ.Σ. 

Ιστορία 3η  

 Όταν ο Αντώνης γύρισε, κατευθύνθηκε προς το μέρος που ήταν ο αρχαιολογικός 

χώρος. Όταν έφτασε, είδε τη πόρτα ανοιχτή και μπήκε μέσα. Ήταν ολοσκότεινα. Τότε 

έβγαλε ένα φακό που είχε μέσα στην τσέπη του. Τον άνοιξε και είδε τη Ματίλντα με 

ανοιχτό το στόμα να κοιτάζει μια μούμια. Ξαφνικά η μούμια ξύπνησε, ο Αντώνης και η 

Ματίλντα τρόμαξα κι άρχισαν να τρέχουν προς την έξοδο. Όταν βγήκαν έξω 

συνειδητοποίησαν πως η μούμια τους είχε χάσει. Έτσι τελείωσε η συνάντηση του Αντώνη 

και των άλλων τεσσάρων στη Σφήκα.  

Μ.Κ. 

Ιστορία 4η   

 …Ο Αντώνης έτρεχε να πάει να τη βρει. Άκουσε τις φωνές της. Την είδε πεσμένη 

κάτω με μαγκωμένο το πόδι της. Έτρεξε να φωνάξει το Μάγκα, το Δαμιανό και το Νικόλα: 

- Παιδιά τρέξτε! Η Ματίλντα μάγκωσε το πόδι της! 

- Πώς; 

- Δεν ξέρω. Άντε, ελάτε. Βιαστείτε. 

Τα παιδιά έτρεξαν να τη βγάλουν έξω. Μόλις την έβγαλαν, κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο. 

Το πόδι της ήταν σε άσχημη κατάσταση. Ευτυχώς μετά από ένα μήνα έγινε καλά.  

Κ.Φ. 

Ιστορία 5η  

 Ο Αντώνης τότε πείσμωσε και είπε: «Εγώ θα σπάσω την πόρτα. Για τη Ματίλντα τα 

κάνω όλα. Αλλά χρειάζομαι κάτι για να τη σπάσω». «Να, με αυτή τη σκούπα», είπε ο 

Νικόλας. «Όχι όχι, με αυτό το μεγάλο ξύλο», είπε ο Δαμιανός. «Καλά καλά, άμα περιμένω 

από εσάς να μου βρείτε λύση, να μου σφυρίξετε», είπε ο Αντώνης. Ια πάρω φόρα και θα τη 

σπάσω. Λοιπόν… 1,2, 3. Ο Αντώνης χτύπησε την πόρτα, αλλά η πόρτα τίποτα. Τότε ο 

Μάγκας γάβγισε προς τα δεξιά της πόρτας. Ο Αντώνης είπε: «Μα.. γιατί γαβγίζει;». «Δεν 

ξέρω», είπε ο Δαμιανός. «Α… να το κλειδί εκεί. Μα καλά πώς δεν το είδαμε τόση ώρα», 

είπε ο Νικόλας. Ο Αντώνης ανέβηκε στους ώμους του Νικόλα, άρπαξε το κλειδί και άνοιξε 

την πόρτα και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.  

Γ.Α. 
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Ιστορία 6η  

 Όταν ο Αντώνης μπήκε στη Σφήκα έψαξε παντού. Έψαξε σε όλες τις αίθουσες, αλλά 

δε βρήκε τη Ματίλντα. Βρήκε όμως ένα άσπρο αστραφτερό πέτρωμα και το έβαλε στην 

τσέπη του. Βγήκε έξω στους υπόλοιπους τρεις και τους είπε τα νέα. Τα παιδιά και ο Μάγκας 

πήραν το πετράδι που είχε βρει ο Αντώνης και το χάιδεψαν λίγο. Ξαφνικά άνοιξε το έδαφος 

και βγήκαν σε ένα σκοτεινό δάσος. Εκεί είδαν τη Ματίλντα καθισμένη στο χώμα να κλαίει 

και να την οδήγησαν έξω. Έτσι, όποτε έχαναν κάτι έτριβαν το πετράδι και έβρισκαν το 

χαμένο αντικείμενο στη στιγμή! 

Ε.Κ. 

Ιστορία 7η  

 Ο Αντώνης μπήκε μέσα. Η πόρτα πίσω του έκλεισε. Ο Αντώνης έτρεξε να βρει τη 

Ματίλντα. Καθώς έψαχνε, βρήκε ένα μυστικό πέρασμα. Κατέβηκε και βρήκε τη Ματίλντα 

μαζί με μια μούμια. Ο Αντώνης πήρε ένα ξύλο και την χτύπησε. Έτσι, λιποθύμησε και πήρε 

τη Ματίλντα.  

Μ.Φ. 

Ιστορία 8η  

 Ο Αντώνης πήγε να σώσει τη Ματίλντα. Η Ματίλντα είχε παγιδευτεί σε ένα πάτωμα 

με φίδια. Ο Αντώνης δεν ήξερε τι να κάνει και γύρισε πίσω για να βρει μια λύση. Βγήκε απ’ 

έξω και κάλεσε τους φίλους του για να τον βοηθήσουν. Ο Μάγκας κρατούσε ένα κόκκαλο 

στα δόντια του. Ο Αντώνης σκέφτηκε να πετάξει το κόκκαλο στα φίδια για να τρομάξουν 

και να φύγουν. Έτσι και έγινε. Ο Αντώνης πέταξε το κόκκαλο στα φίδια και αυτά 

φοβήθηκαν. Μετά έμενα να πάρουν τη Ματίλντα. Ο Αντώνης σκεφτόταν, αλλά τίποτα. Ο 

Νικόλας σκεφτόταν, αλλά τίποτα κι αυτός. Ο Δαμιανός σκέφτηκε να πάρουν ένα σκοινί, να 

το πετάξουν, να το πιάσει η Ματίλντα και να την τραβήξουν. Πέταξαν το σκοινί, η 

Ματίλντα το έπιασε, την τράβηξαν, βγήκαν έξω και έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.  

Κ.Σ. 

Ιστορία 9η  

 Ο Αντώνης προσπαθούσε να βρει τη Ματίλντα. Επειδή κουράστηκε στηρίχτηκε για 

λίγο πάνω σε ένα τούβλο. Εκείνη τη στιγμή ο τοίχος έπεσε και βρέθηκε σε μια βιβλιοθήκη. 

Η βιβλιοθήκη ήταν τόσο μεγάλη που ο Αντώνης δεν έβλεπε το τέλος της. Αμέσως άρχισε να 

φωνάζει τη Ματίλντα. Ξαφνικά άκουσε ένα θόρυβο. Ερχόταν από ένα βιβλίο. Ο Αντώνης 

άνοιξε αυτό το βιβλίο και από μέσα βγήκε η Ματίλντα. Μαζί προσπάθησαν να βγουν έξω, 

μα αυτό το τούβλο δεν υπήρχε πια. Περπατούσαν για δύο ώρες, ώσπου βρέθηκαν στην άλλη 

μεριά της βιβλιοθήκης. Εκεί υπήρχε ένα χταπόδι. Ο Αντώνης άγγιξε το χταπόδι. Το χταπόδι 

ζώθηκε πάνω στον Αντώνη. Είχε πάνω στο κεφάλι του κάτι σαν κουμπί. Ο Αντώνης και η 

Ματίλντα πάτησαν το κουμπί και βρέθηκαν σε μια ζούγκλα με ιστορικά ζώα. Ο Αντώνης 

πάτησε το κουμπί ξανά και βρέθηκαν έξω από τη Σφήκα με τα άλλα παιδιά.  

Ε.Σ. 

Ιστορία 10η  

Ο Αντώνης μπήκε μέσα στη Σφήκα. Είδε τη Ματίλντα κολλημένη σε ένα βράχο. Όταν ο 
Αντώνης τον τράβηξε για να βοηθήσει τη Ματίλντα, ο βράχος προκάλεσε κατολίσθηση. Ο 
Αντώνης και η Ματίλντα βγήκαν από κει, μόνο που η Σφήκα γκρεμίστηκε. Τότε ο Αντώνης 
είπε: «Θα φέρω κόλλα».  

Ε.Ρ 
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Ο Ν, όπως μας είπε πως έφτιαξε την τάξη της Ματίλντα, στην οποία τα παιδιά είναι 

χαρούμενα κι ευτυχισμένα για τον τρόπο με τον οποίο κάνει το μάθημα η δασκάλα τους. 

Στην κορυφή της σελίδας – σαν θεό – τοποθέτησε τη φοβερή Τράντσμπουλ, η εξαγριωμένη 

καταδικάζει τις πρακτικέ της δασκάλας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Γ επέλεξε να ασχοληθεί με τη Ματίλντα και την αγαπημένη της δασκάλα. Οι δύο 

τους τρέχουν για να ξεφύγουν από τη δύσκολη καθημερινότητά τους. Το χαρούμενο 

σκηνικό, με το δέντρο και της πεταλούδες, αντανακλά το ψυχικό τους κόσμο τη δεδομένη 

στιγμή.  
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Η Κ έχει έχει δημιουργήσει ένα χαρούμενο περιβάλλοντα χώρο γεμάτο χρώματιστές 

πεταλούδες. Στο κέντρο της σελίδας δεσπόζει ένα μαύρο σκοτεινό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

είναι κλεισμένη η Τράντσμπουλ. Οι μικρές ροζ λωρίδες πάνω στη φιγούρα μοιάζουν με 

αντικείμενα που έχουν εξφεντονιστεί προς το μέρος της.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Μ μας είπε πως παρουσιάζει τη σκηνή στην οποία η Τράντσμπουλ τιμωρεί ένα 

συμμαθητή της Ματίλντα σηκώνοντάς των από τα αυτιά. Η εικόνα αυτή έχει συνδυαστεί με 

μια την εικόνα της δεσποινίδας Χόνεϊ, από άλλη σελίδα, η οποία κατατρομαγμένη 

παρακαλεί την Τράντσμπουλ να αφήσει το παιδί κάτω. Τα έντονα και ζωηρά χρώματα που 

χρησιμοποίησε για τον περιβάλλοντα χώρο, αν και είναι χαρούμενα, αντικατοπτρίζουν τα 

έντονα συναισθήματα που πιθανόν νιώθει η δεσποινίς Χόνεϊ, αλλά και ο ίδιος. 
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Π α ρ ά ρ τ η μ α V 

Εργασία 1α 
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Εργασία 1β 
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Εργασία 1γ 
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Εργασία 1δ 
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Εργασία 2α 
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Εργασία 2β 
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Εργασία 2γ 
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Εργασία 2δ 
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Εργασία 2ε 
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Εργασία 2στ 
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Εργασία 2ζ 
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Εργασία 3α 
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Εργασία 3β 
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Εργασία 3γ 
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Εργασία 3δ 
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Εργασία 3ε 
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Εργσία 3στ 
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Εργασία 3ζ 
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Εργασία 3η 
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Π α ρ ά ρ τ η μ α VΙ 

 

Κ α ρ τ έ λ α   δ α ν ε ι σ μ ο ύ   μ α θ η τ ή 

 
Όνομα:…………………………………………………………      Τμήμα:…………… 

 

Α/Α Τίτλος Ημ/νία 

Δανεισμού 

Ημ/νία 

Επιστροφής 
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Κ α τ ά λ ο γ ο ς   β ι β λ ί ω ν 

 
Α/Α Τίτλος Πηγή 
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Έ ν τ υ π ο   Β ι β λ ί ο υ   Δ α ν ε ι σ μ ο ύ 

 

Α/Α Τίτλος Όνομα Ημ/νία 

Δανεισμ 

Ημ/νία 

Επιστρ 
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Κατάλογος λογοτεχνικών βιβλίων για την Δ΄ Δημοτικού 

(Ταξινομημένα ανά μάθημα) 

 Τελειώνοντας την εργασία ετούτη παραθέτουμε ένα μικρό βοήθημα, ένα κατάλογο 

λογοτεχνικών κειμένων για παιδιά, για το συνάδελφο εκπαιδευτικό που επιθυμεί να 

οργανώσει ένα παιχνίδι συνανάνγωσης μέσα στη δική του τάξη. Ο κατάλογος αυτός ειναι 

προσαρμοσμένος στα διδακτικά αντικείμενα και την ύλη της Δ΄ τάξης του Δημοτικού 

Σχολείου. Έτσι, για κάθε μάθημα της Δ΄ τάξης προτείνονται ορισμένα λογοτεχνιά κείμενα, 

τα οποία ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει για να συνοδεύσει, να εμπλουτίσει και 

να επεκτείνει τα διάφορα διδακτικά αντικεμενα.  

Οι παρακάτω λογοτεχνικές επιλογές είναι καθαρά ενδεικτικές και σύμφωνες με τα 

προσωπικά παιδαγωγικά και αισθητικά μας κριτήρια. Είναι, άλλωστε, αμέτρητα τα 

λογοτεχνικά βιβλία που μπορεί να επιλέξει και να εντάξει ο εκπαιδευτικό μέσα στην 

καθημερινή σχολική πράξη. Ειδικά για το μάθημα της Ιστορίας ή της Μελέτης 

Περιβάλλοντος τα βιβλία που προτείνουμε αποτελούν μερικές μόνο προτάσεις από το 

σύνολο των παιδικών βιβλίων που εμπνέονται από το ιστορικό υλικό ή στοχεύουν να 

ευαισθητοποιήσουν τους μικρούς αναγνώστες σε θέματα που αφορούν στο φυσικό 

περιβάλλον.  

Να σημειώσουμε, εδώ, πως το μάθημα της Γλώσσας έχει παραλειφθεί από τον 

παρακάτω κατάλογο για δύο βασικούς λόγους. Καταρχήν, το Γλωσσικό μάθημα είναι αυτό 

που έχει κατεξοχήν συνδεθεί με τη λογοτεχνία. Έτσι, η ανάγνωση οποιούδηποτε βιβλίου θα 

μπορούσε να ενταχθεί μέσα στα πλαίσια του Γλωσσικού μαθήματος. Επιπλέον, τα 

διδακτικά εγχειρίδια της Γλώσσας της Δ΄ δημοτικού, στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας 

προτείνουν μια λίστα βιβλίων για τους μαθητές και το δάσκαλο, που σχετίζονται με το 

κεντρικό θέμα της ενότητας. Ως εκ τούτου, μια αντίστοιχη προσπάθεια στη παρούσα 

εργασία φαίνεται περιττή.  

 Στον κατάλαγο που συνθέσαμε και παρουσιάζουμε παρακάτω έγινε μια προσπάθεια 

να συμπεριληφθούν διαφορετικοί τύποι παιδικών βιβλίων, με στόχο να καλυφθούν όσο 

γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό οι παιδαγωγικές ανάγκες του εκπαιδευτικού ή τα αναγνωστικά 

ενδιαφέροντα των μαθητών. Έτσι, προσπθήσαμε να συμπεριλάβουμε στον κατάλογο 

λογοτεχνικά κείμενα για παιδιά, μυθιστορήματα και εικονοβιβλία, αλλά και βιβλία 

γνώσεων. Επιλέξαμε, ακόμα βιβλία για έμπειρους αναγνώστες και βιβλία, μικρότερα σε 

έκταση, για αρχάριους αναγνώστες ή παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση. 

Κάποια από τα βιβλία που προτείνουμε παρακάτω επιλέχθηκαν γιατί ενισχύουν το 

περιεχόμενο των διδακτικών αντικειμένων, ενώ κάποια άλλα επιλέχθηκαν γιατί θεωρήθηκε 

πως συμπληρώνουν τα κενά και τις παραλείψεις των σχολικών εγχειριδίων, ειδικά στο 

μάθημα της Ιστορίας. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει τον παρακάτω κατάλογο 

είτε για να συνοδεύσει με λογοτεχνικές αναγνώσεις τα διάφορα διδακτικά αντικείμενα μέσα 

στην τάξη, είτε για να προτείνει κάποια από αυτά στους μαθητές του.  
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