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Περίληψη 

Σκοπό της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των καλλιεχνικών μαθήσεων στα Αναλυτικά 

Προγράμματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσω των παιδαγωγικών χρήσεων της 

ποίησης. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την ερευνητική προσέγγιση είναι η Ανάλυση Περιεχομένου. 

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε η ιστορική και συγκριτική ανάλυση των περιεχομένων των ποιημάτων 

στα αναγνωστικά και στα ανθολόγια κατά την περίοδο της Δικτατορίας (1967-1974), της Μεταπολίτευσης 

και του σήμερα. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας πραγματοποιείται μια συνεχής προσπάθεια 

διερεύνησης της σχέσης του λογοτεχνικού πεδίου με την εκπαίδευση, στη βάση της θεωρίας της 

αυτονομίας αυτού και της κατ' επέκταση δυνατότητας εμπλοκής του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Από 

το παραπάνω παρατηρείται πως οι επιρροές του λογοτεχνικού πεδίου στην εκπαίδευση είναι ελάχιστης 

σημασίας. Η ετερονομία αυτή αποδεικνύεται από τη σχέση μεταξύ γλωσσικών και καλλιτεχνικών 

μαθήσεων, εάν δηλαδή η λογοτεχνία αντιμετωπίζεται ως Γλώσσα ή ως κάτι πέραν αυτής. 

Οι ασύμμετρες σχέσεις καλλιτεχνικού και παιδαγωγικού πεδίου διερευνώνται και μέσα από τις επιρροές 

των Πολιτισμικών Σπουδών με κεντρικό ενδιαφέρον την παιδαγωγική αξία της λογοτεχνίας και της 

διδακτικής της, επισημαίνοντας την κρίση του λογοτεχνικού μαθήματος ακόμα και αν εκείνο κατέχει 

σημαντική θέση στσ Αναλυτικά Προγράμματα. Η θέση της λογοτεχνίας και της ποίησης στα Αναλυτικά 

Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εξετάζεται ως μια διαδικασία μεταξύ γλωσσικών και 

αισθητικών/καλλιτεχνικών μαθήσεων, ενώ γίνεται φανερή η ύπαρξη μιας σύγχυσης ανάμεσα στο γλωσσικό 

και το λογοτεχνικό μάθημα με το δεύτερο να εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό τους σκοπούς διδασκαλίας του 

πρώτου. Έτσι, αποδεικνύεται η υποταγή των καλλιτεχνικών μαθήσεων στις λογικές της γλωσσικής 

ικανότητας. Μέσα από την ανάλυση των θεματικών εξελίξεων των ποιημάτων στα αναγνωστικά και τα 

ανθολόγια του δημοτικού σχολείου από το 1967 και έπειτα, φαίνεται πως αυτά τις προηγούμενες χρονικές 

περιόδους λειτουργούσαν ως μέσο ιδεολογικής διαμόρφωσης των μαθητών, ενώ ερχόμενοι στο σήμερα οι 

θεματικές εκσυγχρονίζονται και εισάγουν τους μαθητές σε νέες έννοιες. 

Η σχέση της διδασκαλίας της λογοτεχνίας με τη γλώσσα διερευνάται μέσα από το ρόλο των αναγνωστικών 

και των ανθολογίων με την ταύτισή τους να είναι περισσότερο έντονη και εμφανής την περίοδο της 

Χούντας και της Μεταπολίτευσης. Μπορεί η σύνταξη νέων ανθολογίων να συμβαδίζει με την εμφάνιση 

ανανεωμένων διδακτικών προσεγγίσεων στη λογοτεχνία, ωστόσο η οριστική χειραφέτηση του 

λογοτεχνικού μαθήματος από το γλωσσικό παραμένει ζητούμενο. Η σχέση λογοτεχνίας και γλωσσικής 

εκπαίδευσης είναι άμεση, όμως εάν γίνεται λόγος για μια επιθυμητή ένταξη της πολιτισμικής εκπαίδευσης 

την εκπαιδευτική και σχολική πραγματικότητα, τότε θα ήταν σκόπιμη η αντιμετώπιση της λογοτεχνίας 

περισσότερο με καλλιτεχνικούς και λιγότερο με φιλολογικούς και γλωσσικούς όρους. Τελικά, αυτό που 
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προκύπτει και από το γενικό συμπέρασμα της εργασίας, είναι η ταύτιση γλωσσικών και καλλιτεχνικών 

μαθήσεων, γεγονός που αποδεικνύει τον χαμηλό έως ανύπαρκτο ρόλο του καλλιτεχνικού πεδίου στη 

διαμόρφωση της «αισθη(μα)τικής» αγωγής των μαθητικών πληθυσμών στην Ελλάδα. 
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Abstruct 

The aim of the dissertation is to explore art teaching in the Curricula of primary education in Greece through 

the pedagogical uses of poetry. The research approach applied is Content Analysis. Specifically, the 

analysis, historical and comparative, of the poetic content in the readers and catenae was conducted 

covering the period of Dictatorship (1967-1974), the transitional period after the fall of the military junta 

to the 1974 legislative elections (Metapolitefsi) up to the latter day. 

In context of the present endeavor, a continuous effort is being made to investigate the relationship between 

literature and education based on the literature autonomy theory and on the consequent possibility of its 

involvement in the educational process. Considering the above, it has been noted that the influence of 

literature in education is of minimal importance. This heteronomy is proven by the connection between 

artistic methods of learning, that is, whether literature itself is treated as language or as something beyond 

it. 

The asymmetrical connections between art and pedagogy are also explored via the influence of Cultural 

Studies primarily being focused on the pedagogical value of Literature and its didactics. It must be pointed 

here, that further mention is given to the problematics of literature courses even if literary teaching holds 

an important place in the Curriculum.  The existence of literature and poetry in the Curricula of Primary 

Education is examined as a process between linguistic and artistic/aesthetic learning whereas a confusion 

has become evident between linguistic and literary courses with the latter largely serving teaching goals. 

Thus, the submission of art to the mechanisms of linguistic ability has been proven. Additionally, it has 

become evident through the analysis of the thematic development of poems in the Primary School textbooks 

and catenae from 1967 onwards that they served as the means to forge the ideological identity of students. 

Coming to present day though, the thematic structures have been modernized, aiming at introducing 

students to new concepts. 

The relationship between literary teaching and language is explored through the distinct role of readers and 

catenae with their eventual merging being more obvious during the junta and the Metapolitefsi period. The 

emancipation of literary courses from linguistics still remains the main objective even though there has 

been a serious effort for the content of new anthologies to go hand in hand with the emergence of renewed 

didactic approaches. The relationship between language and literature education is direct, but if the issue is 

a desirable incorporation of cultural education into the educational and school reality, then it would be 

advisable to treat literature more in artistic and less in literary and linguistic terms. 

Finally, the inference of this dissertation is that the role of art education has been reduced from insignificant 

to non-existent, this being the result of the equation of art education and language teaching contributions to 

the aesthetic education of greek students. 
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Γενική Εισαγωγή 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των καλλιτεχνικών μαθήσεων στα Αναλυτικά 

Προγράμματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσω των παιδαγωγικών χρήσεων της 

ποίησης. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την ερευνητική προσέγγιση είναι η Ανάλυση 

Περιεχομένου. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε η ιστορική και συγκριτική ανάλυση των περιεχομένων  

των ποιημάτων στα αναγνωστικά και στα ανθολόγια των περιόδων της Δικτατορίας (1967-1974), της 

Μεταπολίτευσης και του σήμερα. Η παρούσα εργασία βασίζεται σε δύο μείζονες υποθέσεις. Η πρώτη 

υπόθεση αναφέρεται στη θεωρία αυτονομίας του πεδίου πολιτιστικής παραγωγής και συγκεκριμένα του 

λογοτεχνικού πεδίου, μέσω της οποίας ανοίγεται ο δρόμος διερεύνησης της ύπαρξης δυνατότητας 

παρέμβασης του λογοτεχνικού πεδίου στην εκπαίδευση. Η διερεύνηση αυτής της δυνατότητας 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο της σχέσης μεταξύ γλωσσικών και καλλιτεχνικών μαθήσεων, μέσω της 

οποίας (σχέσης) πρόκειται να διαπιστωθεί ο ρόλος που διαδραματίζει το λογοτεχνικό πεδίο στην 

‹‹αισθη(μα)τική αγωγή›› των μαθητών. Η δεύτερη υπόθεση αφορά τις επιρροές των πολιτισμικών σπουδών 

στην εκπαίδευση και της αντίστοιχης παιδαγωγικής, επικεντρώνοντας στην παιδαγωγική αξία της 

λογοτεχνίας και στη διδακτική της. Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω υποθέσεων και από τη 

στιγμή που το περιεχόμενο της εργασίας περιστρέφεται γύρω από τις έννοιες των γλωσσικών και 

καλλιτεχνικών μαθήσεων, κρίνεται σκόπιμη η επισήμανση των μεταξύ τους διαφορών. Έτσι, οι γλωσσικές 

μαθήσεις στοχεύουν στην κατανόηση και έκφραση όλων των μαθήσεων και των λογικών που τις 

στηρίζουν. Σε αυτές εντάσσονται τα μαθηματικά, οι φυσικές, καθώς και οι ανθρωπιστικές επιστήμες με 

την τυπική και ερμηνευτική λογική. Αντίθετα, οι καλλιτεχνικές μαθήσεις έχουν ως στόχο τη συστηματική 

έκφραση των συναισθημάτων και την ορθολογική διαχείριση και έκφραση των συγκινήσεων. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται οι δύο κεντρικές υποθέσεις με την παράθεση 

της θεωρίας της  αυτονομίας του λογοτεχνικού πεδίου, στη βάση της οποίας διερευνάται η δυνατότητα 

παρέμβασης του λογοτεχνικού πεδίου στην εκπαίδευση, ενώ στη συνέχεια μελετάται το ζήτημα των 

πολιτισμικών σπουδών ως γέφυρα λογοτεχνίας και παιδαγωγικής. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται η 

σύνδεση του λογοτεχνικού πεδίου με την εκπαίδευση μέσω των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Πιο 

συγκεκριμένα, αναλύoνται οι σύγχρονες θεωρίες που διέπουν τα Αναλυτικά Προγράμματα υπό το πρίσμα 

του  ιστορικού διαχωρισμού των μαθήσεων σε ανθρωπιστικές και φυσικές, ή κατά τη μεσαιωνική τους 

ονομασία trivium/quatrivium. Στη συνέχεια, εξετάζεται η θέση της λογοτεχνίας στο αναλυτικό πρόγραμμα 

στο πλαίσιο των σχέσεων γλωσσικών και αισθητικών μαθήσεων, καθώς και η θέση της ποίησης στο 
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αναλυτικό πρόγραμμα με την αντίστοιχη παιδαγωγική επιχειρηματολογία. Τέλος, αναφέρονται οι ιστορικές 

μεταβολές των περιεχομένων της ποιητικής θεματογραφίας στα ελληνικά αναγνωστικά και ανθολόγια από 

την οπτική του ιστορικού, κοινωνικού και πολιτικού συγκείμενου. Στο τρίτο κεφάλαιο, στο οποίο 

εντάσσεται και το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας, αναλύεται η απροσδιοριστία των ορίων μεταξύ 

γλωσσικών και αισθητικών μαθήσεων στα ελληνικά αναλυτικά προγράμματα του δημοτικού σχολείου. Για 

τον σκοπό αυτό πραγματοποιείται μια διαχρονική ανάλυση των αναλυτικών προγραμμάτων της περιόδου 

της Δικτατορίας (1967-1974), της Μεταπολίτευσης και των τωρινών χρόνων προκειμένου να μελετηθεί η 

θέση της λογοτεχνίας σε αυτά. Στη συνέχεια, εντοπίζεται το ερευνητικό μέρος με τη διερεύνηση των 

θεματικών εξελίξεων στα ποιήματα των αναγνωστικών και των ανθολογίων των παραπάνω χρονικών 

περιόδων. Τέλος, αναλύεται ο θεσμός των αναγνωστικών και των ανθολογίων, εστιάζοντας στη σύγχυση 

γλώσσας και λογοτεχνίας. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθεται το γενικό συμπέρασμα της εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Από το πεδίο των καλών τεχνών στην παιδαγωγική 
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της λογοτεχνίας 

1. Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται και μελετώνται οι δύο μείζονες υποθέσεις της παρούσας εργασίας. 

Έτσι, στο πρώτο υποκεφάλαιο επιδιώκεται η περιγραφή της γένεσης και της δομής του λογοτεχνικού 

πεδίου στη Γαλλία το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, όπως την αναλύει ο Pierre Bourdieu βασιζόμενος στην 

Αισθηματική Αγωγή του Φλομπέρ. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η εξέταση της διαδικασίας 

σύστασης του πεδίου πολιτιστικής παραγωγής, της σχέσης του με το πεδίο εξουσίας και της πορείας του 

προς την αυτονομία. Η θεωρία της αυτονομίας του λογοτεχνικού πεδίου οδηγεί στην πρώτη υπόθεση της 

εργασίας, η οποία σχετίζεται με τη διερεύνηση των σχέσεων ανάμεσα στο καλλιτεχνικό πεδίο και την 

‹‹αισθηματική αγωγή››, τη διερεύνηση δηλαδή της δυνατότητας παρέμβασης του λογοτεχνικού πεδίου 

στην εκπαίδευση. Ενώ, στο δεύτερο υποκεφάλαιο εξετάζεται η δεύτερη υπόθεση της παρούσας εργασίας, 

η οποία σχετίζεται με τις επιρροές των πολιτισμικών σπουδών στην εκπαίδευση και της αντίστοιχης 

παιδαγωγικής, επικεντρώνοντας στην παιδαγωγική αξία της λογοτεχνίας, καθώς και στη διδακτική της. 

2. Η θεωρία της αυτονομίας του λογοτεχνικού πεδίου 

Κατά τον Bourdieu (1994: 64-65), τα πεδία αποτελούν δομημένους χώρους θέσεων, οι ιδιότητες των 

οποίων βρίσκονται σε άμεση εξάρτηση από τη θέση τους μέσα σε αυτούς τους χώρους και οι οποίες 

δύνανται να αναλυθούν ανεξαρτήτως των χαρακτηριστικών των κατόχων τους. Τα πεδία διακατέχονται από 

γενικούς νόμους, οι οποίοι καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας τους και χαρακτηρίζονται από ειδολογικές 

ιδιότητες συμβατές προς αυτά. Παράλληλα, ένα πεδίο μπορεί να οριστεί ορίζοντας τα διακυβεύματα και 

τα ειδολογικά συμφέροντα που δεν ανάγονται σε διακυβεύματα και συμφέροντα που προσιδιάζουν σε άλλα 

πεδία και τα οποία δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτά από κάποιον που δεν έχει συγκροτηθεί για να εισέλθει 

στο πεδίο αυτό. Για τη λειτουργία ενός πεδίου είναι απαραίτητη η ύπαρξη διακυβευμάτων και ατόμων 

έτοιμων να εμπλακούν στο παιχνίδι του πεδίου, εφοδιασμένων με την έξιν και την κατ’ επέκταση γνώση 

και αναγνώριση των εγγενών νόμων του παιχνιδιού και των διακυβευμάτων. 

Σε κάθε πεδίο πραγματοποιείται και μια πάλη ˙ μια πάλη διατήρησης ή ανατροπής της του ειδολογικού 

κεφαλαίου, το οποίο συσσωρευμένο κατά τη διάρκεια προηγούμενων αγώνων, κατευθύνει τις 

μεταγενέστερες στρατηγικές που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό του πεδίου. Η συγκεκριμένη πάλη 

πραγματοποιείται ανάμεσα στον νεοεισερχόμενο στο πεδίο και στον κυρίαρχο που διεκδικεί και 

υπερασπίζεται το μονοπώλιο και επιθυμεί να αποκλείσει τον ανταγωνισμό. Οι νεοεισερχόμενοι είναι 

επιρρεπείς σε στρατηγικές ανατροπής – εκείνες της αίρεσης- του ειδολογικού κύρους και της δομής του 
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πεδίου και ωθούν τους κυρίαρχους σε στρατηγικές διατήρησης και στην επιβολή παραγωγής του αμυντικού 

λόγου της ορθοδοξίας. 

Ωστόσο, όσοι εμπλέκονται στο πεδίο διαθέτουν από κοινού έναν ορισμένο αριθμό σημαντικών 

συμφερόντων, τα οποία είναι συνδεδεμένα με την ίδια την ύπαρξη του πεδίου. Η μεταξύ τους πάλη 

προϋποθέτει και μια μεταξύ τους συμφωνία αναφορικά με τα διακυβεύματα και όλα τα προαπαιτούμενα 

του παιχνιδιού. Άλλωστε, όσοι συμμετέχουν σ’ αυτή την διαμάχη συμβάλλουν στην αναπαραγωγή του 

παιχνιδιού και οδηγούν, με μεγαλύτερη ή μικρότερη πληρότητα, αναλόγως των πεδίων, στην παραγωγή 

της πίστης στην αξία των διακυβευμάτων. 

Η αναγνώριση της αξίας του παιχνιδιού, καθώς και η γνώση των αρχών του τρόπου λειτουργίας του, 

αποτελούν βασική προϋπόθεση για την είσοδο των νεοεισερχόμενων στο πεδίο. Όπως υποστηρίζει ο 

Bourdieu (1994:67), οι επιμέρους επαναστάσεις στα πεδία δεν βασίζονται στην αμφισβήτηση των ίδιων 

των θεμελίων του παιχνιδιού, Αντιθέτως, στο εσωτερικό των πεδίων παραγωγής των πολιτισμικών αγαθών, 

της θρησκείας, της λογοτεχνίας, της τέχνης, η αιρετική ανατροπή παραπέμπει στην επιστροφή στις πηγές, 

στην προέλευση, στο πνεύμα και στην αλήθεια του παιχνιδιού ερχόμενη σε αντίθεση με την κοινοτοπία  

από την οποία δημιουργήθηκε το αντικείμενο. Εκτός λοιπόν από την πρακτική γνώση των αρχών του 

παιχνιδιού, η οποία είναι προαπαιτούμενο για τους νεοεισερχόμενους στο πεδίο, μέγιστης σημασίας 

αποτελεί και όλη η ιστορία του παιχνιδιού και όλη η ιστορία του παιχνιδιού, όλο το παρελθόν του, που 

παρευρίσκονται σε κάθε ενέργημα αυτού. 

Παράλληλα, ο Bourdieu (1994:68), κάνει λόγο για ‹‹αποτελέσματα πεδίου›› (effets de champ) όταν ένα 

έργο δεν μπορεί πλέον να γίνει κατανοητό χωρίς να είναι γνωστή η ιστορία του πεδίου παραγωγής του. Πιο 

συγκεκριμένα, αναφέρει πως η κοινωνιολογία της τέχνης ή της λογοτεχνίας που συνδέει με άμεσο τρόπο 

τα έργα με τη θέση των παραγωγών ή των πελατών τους μέσα στα πλαίσια του κοινωνικού χώρου και των 

κοινωνικών τάξεων, όταν δεν λαμβάνει υπόψη τη θέση τους μέσα στο πεδίο παραγωγής, τότε δεν 

φανερώνει ό,τι οφείλει το έργο στο πεδίο και την ιστορία του, αυτό δηλαδή που κάνει ένα έργο να είναι 

αναγνωρισμένο ως έργο τέχνης, επιστήμης ή φιλοσοφίας. 

Οι στρατηγικές που εντοπίζονται στα πεδία έχουν ως αρχή μια μη συνειδητή σχέση μεταξύ μιας έξεως και 

ενός πεδίου. Η έξις ως ένα σύστημα διαθέσεων και προδιαθέσεων αποκτημένων μέσω ρητής ή άρρητης 

μαθητείας που λειτουργεί σαν ένα σύστημα γενετήριων σχημάτων (Bourdieu, 1994:70), οδηγεί στη 

δημιουργία στρατηγικών που δύναται να βρίσκονται σε συμφωνία με τα αντικειμενικά συμφέροντα των 

δημιουργών τους, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει αντιληπτές με σαφή τρόπο γι΄αυτόν τον σκοπό. Για τον 

λόγο αυτό, είναι σημαντικό τα άτομα να ελευθερώσουν την έξιν τους προκειμένου να υπακούσουν στην 

εγγενή αναγκαιότητα του πεδίου και να ικανοποιήσουν τις εγγεγραμμένες σε αυτό απαιτήσεις, θυσιάζοντας 
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ασυνείδητα σε ένα καθήκον και αναζητώντας, ασυνείδητα ξανά, την μεγιστοποίηση του ειδολογικού 

κέρδους του πεδίου. 

Η έννοια λοιπόν του πεδίου, ως ένα σύστημα ιστορικών και κοινωνικών σχέσεων μεταξύ θέσεων που έχουν 

προσδιοριστεί αντικειμενικά από ένα σύστημα κατανομής μορφών κεφαλαίου, συνιστά μια κεντρική 

έννοια στην αναστοχαστική θεωρία του Pierre Bourdieu, ο οποίος στο έργο του «Οι Κανόνες της Τέχνης» , 

διατύπωσε τη θεωρία της αυτονομίας του λογοτεχνικού πεδίου. 

Πιο συγκεκριμένα, στο συγκεκριμένο έργο επιχειρείται η περιγραφή της γένεσης και της δομής του 

λογοτεχνικού πεδίου στη Γαλλία το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, έχοντας ως κύρια αναφορά την 

Αισθηματική Αγωγή του Φλομπέρ. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ανάλυση της διαδικασίας σύστασης 

του πεδίου πολιτιστικής παραγωγής, της σχέσης του με το πεδίο εξουσίας και της πορείας του προς την 

αυτονομία. 

Ο Φλομπέρ σε συνδυασμό με κάποιους άλλους, αλλά κυρίως τον Μποντλαίρ, συνεισέφερε ουσιαστικά στη 

σύσταση του λογοτεχνικού πεδίου ως ενός ξεχωριστού κόσμου που υπάγεται στους δικούς του κανόνες. Σε 

ένα πρώτο στάδιο εμφανίστηκαν έμποροι με περιουσίες και βιομήχανοι, οι οποίοι ευνοήθηκαν από τη 

βιομηχανική άνθηση της Δεύτερης Αυτοκρατορίας κατά το 2ο μισό του 19ου αιώνα και επέβαλαν στην 

κοινωνία μια εξουσία χρήματος και μια δική τους κοσμοθεωρία ενάντια σε οτιδήποτε πνευματικό. 

Επομένως, στο πλαίσιο αυτό παρατηρείται μια δομική υπόταξη, επιβαλλόμενη άνισα στους δημιουργούς 

αναλόγως της θέσης τους στο πεδίο και θεσμοθετημένη μέσω της αγοράς, από τη μια πλευρά και των 

σαλονιών, από την άλλη. 

Η επιρροή που ασκήθηκε από τους πολιτικούς θεσμούς και την αυτοκρατορική οικογένεια στο λογοτεχνικό 

και καλλιτεχνικό πεδίο ήταν άμεση, κυρίως μέσω κυρώσεων στον Τύπο, αλλά και μέσω υλικών και 

συμβολικών κερδών, ιδιαίτερα από τη στιγμή που δεν υπήρχαν πραγματικοί εξειδικευμένοι θεσμοί 

καθιέρωσης. 

Οι ήδη εγκατεστημένοι στην εξουσία έδειχναν μια προτίμηση προς το μυθιστόρημα σε αντίθεση με την 

ποίηση που παραπέμπει στους μποέμ και την στράτευση υπέρ των μη προνομιούχων, ενώ στα σαλόνια 

πραγματοποιούνται αληθινές συναντήσεις μεταξύ των πεδίων (πολιτική και τέχνη) με μια αμοιβαία 

ωφέλεια μεταξύ αυτών και την εγκαθίδρυση ήπιων μορφών επιρροής. Έτσι η συμβολή των σαλονιών στη 

δόμηση του λογοτεχνικού πεδίου είναι αρκετά σημαντική και μέσω αυτών ο καλλιτεχνικός κόσμος μπορεί 

να διακριθεί στους εκλεκτικούς και κοσμικούς λογοτέχνες που συγκεντρώνονται στα σαλόνια της Αυλής, 

στους ελιτιστές μεγάλους συγγραφείς γύρω από την πριγκίπισσα Ματθίλδη  και στους ομίλους των μποέμ. 
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Ωστόσο και ο ρόλος του Τύπου συμπεριλαμβάνεται στα πλαίσια της δομικής κυριαρχίας, ο οποίος 

λειτουργούσε υπό τη συνεχή απειλή της λογοκρισίας. 

Παράλληλα, εμφανίζεται η μποεμία ως μια συρροή νέων ανθρώπων χωρίς περιουσία, προσανατολιζόμενων 

προς τα λογοτεχνικά επαγγέλματα που περιβάλλονται με ένα κύρος ρομαντικών θριάμβων ή προς 

καλλιτεχνικά επαγγέλματα, των οποίων το κύρος συνδέεται με την επιτυχία του Σαλονιού. Οι μποέμ 

στοχεύουν να ζήσουν από την τέχνη, ωστόσο επιδιώκοντας να καταστήσουν την τέχνη του ζην μια από τις 

καλές τέχνες προετοιμάζουν και την είσοδό τους στη λογοτεχνία. Με την κατασκευή της ταυτότητάς τους 

συνεισέφεραν ουσιαστικά στη διαμόρφωση του βιοτικού ύφους του καλλιτέχνη, όμως ενέπνευσαν 

αμφιλεγόμενα συναισθήματα, καθώς είχαν μια κλίση προς την ανώτερη κυρίως αστική τάξη. Έρχεται στο 

προσκήνιο λοιπόν και μια «δεύτερη μποεμία», η οποία συνυπάρχει χρονικά με την πρώτη έχοντας ωστόσο 

διαφορετικό κοινωνικό βάρος. Σε αυτή ανήκουν οι «προλεταροειδείς διανοούμενοι», οι οποίοι επινοούν το 

ρεαλισμό. 

Αξιοσημείωτη ωστόσο είναι η τοποθέτηση των συγγραφέων και καλλιτεχνών στον κοινωνικό χώρο και η 

διαμόρφωση της κοινωνικής τους λειτουργίας ανάλογα με τη  σχέση τους με την αγορά, το αστικό κοινό 

και τον λαό.  Έχοντας δημιουργήσει μια αμφιλεγόμενη εικόνα, φαίνεται πως στρέφονται κάθε φορά στον 

εκάστοτε χώρο της πολιτικής που βρίσκεται σε ισχύ. Έτσι, όταν το κέντρο βάρους μετατοπίζεται προς τα 

αριστερά, υπάρχει μια κίνηση προς την «κοινωνική τέχνη», ενώ κατά τη Δεύτερη Αυτοκρατορία 

εμφανίζονται υπερασπιστές της καθαρής τέχνης. Η ρήξη όμως με τον αστικό κόσμο που αποσκοπούσε σε 

έναν ευτελή ορισμό της πολιτιστικής παραγωγής, συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση του λογοτεχνικού 

και καλλιτεχνικού πεδίου. 

Φανερός είναι και ο αγώνας στο λογοτεχνικό πεδίο για ταξινόμηση. Έτσι, διακρίνεται η εμπορική τέχνη 

που είναι υποταγμένη στο κοινό και της οποίας οι εκπρόσωποι συνδέονται με τους κυρίαρχους λόγω 

καταγωγής και βιοτικού ύφους, η κοινωνική τέχνη που υποστηρίζει την επιτέλεση κοινωνικής λειτουργίας 

της λογοτεχνίας και η τέχνη για την τέχνη. Μένοντας στους υποστηρικτές της τέχνης για την τέχνη, 

αναφέρεται πως η αντίθεση τους στην αστική τάξη και τέχνη συνιστά κοινό στοιχείο με την κοινωνική 

τέχνη και τον ρεαλισμό. Ωστόσο, μετά το πραξικόπημα υπάρχουν διαφορές στο βιοτικό ύφος συνδεδεμένες 

με την κοινωνική καταγωγή και κατ’ επέκταση με τη θέση στο πεδίο, οι οποίες ευνόησαν τη σύσταση των 

διαφορετικών ομάδων. Αξίζει όμως να αναφερθεί πως τα όρια μεταξύ των ομάδων δεν ήταν πλήρως 

αυστηρά και παρατηρούνται συχνά περάσματα από τη μια στην άλλη. 

Η τέχνη για την τέχνη αποτελούσε μια θέση προς κατασκευή, από τη στιγμή που δεν υπήρχε οποιοδήποτε 

ισοδύναμο στο πεδίο της εξουσίας και ενώ είναι φανερή σε μια δυνητική κατάσταση στο χώρο των ήδη 

υπαρκτών θέσεων, οι υποστηρικτές της δεν μπορούν να την κάνουν να υπάρξει παρά μόνο μέσω της 



12 

ανατροπής του κόσμου της τέχνης που την αποκλείει, συγκροτώντας το πεδίο μέσα στο οποίο θα μπορούσε 

αυτή να ενταχθεί. 

Οι οπαδοί της τέχνης για την τέχνη αντιπαρατίθενται ταυτόχρονα και στην κοινωνική, αλλά και στην 

αστική τέχνη, επιβάλλοντας στον εαυτό τους μια πειθαρχία, επινοώντας δικούς τους νόμους στους οποίους 

υπακούν και προσδοκούν να τους εγκαθιδρύσουν στον κόσμο των γραμμάτων, κηρύσσοντας την αυτονομία 

τους και προωθώντας ουσιαστικά μια τάση προς την κουλτούρα του εγώ. 

Μεταβαίνοντας στον οικονομικό κόσμο που δημιουργήθηκε από τη συμβολική επανάσταση 

απελευθέρωσης από την αστική ζήτηση, αξίζει να αναφερθεί πως η συγκεκριμένη απελευθέρωση είχε ως 

αποτέλεσμα την εξαφάνιση της αγοράς, αφού οι καλλιτέχνες που την επεδίωκαν δέχονταν ως αφεντικό την 

τέχνη τους και μόνο, καθιστώντας το έργο τέχνης χωρίς εμπορική αξία. Ωστόσο, όσο αυξανόταν η 

αυτονομία της πολιτιστικής παραγωγής, τόσο αυξανόταν και ο απαραίτητος για την επιβολή των έργων 

στο κοινό χρόνος. Παρατηρείται λοιπόν μια χρονική ασυμφωνία προσφοράς και ζήτησης, η οποία συνιστά 

δομικό στοιχείο του πεδίου περιορισμένης παραγωγής και παραπέμπει σε αναγκαστικά καθυστερημένες 

ανταμοιβές των καλλιτεχνών, σε αντίθεση με τους αστούς καλλιτέχνες. Αναδύεται επομένως ένας 

ανεστραμμένος οικονομικός κόσμος στον οποίο ο καλλιτέχνης είναι αδύνατο να θριαμβεύσει στο 

συμβολικό επίπεδο αν δεν χάσει στο οικονομικό και αντίστροφα. Με αυτό τον τρόπο, από τη στιγμή που 

απουσιάζει η αγορά δίνεται έμφαση στις κληρονομημένες περιουσίες και εισοδήματα, με αποτέλεσμα το 

κληρονομημένο χρήμα να εξασφαλίζει την ελευθερία απέναντι στο χρήμα! Η επένδυση στο έργο λοιπόν 

που μπορεί να μετρηθεί σε κόπους και θυσίες κάθε είδους, αλλά και σε χρόνο, συνιστά το κριτήριο της 

αξίας κάθε καλλιτεχνικής και γενικότερα πνευματικής παραγωγής. 

Παρατηρείται επιπλέον η δημιουργία μιας νέας παράταξης, της πρωτοπορίας, από άτομα που επιθυμούσαν 

μια λογοτεχνία παρατήρησης, χωρίς λογιοσύνη, λαϊκή, κοινωνική που συχνά δεν έβλεπαν διαφορά μεταξύ 

καλλιτεχνικού και πολιτικού πεδίου, τα οποία στην πορεία λόγω έλλειψης οικονομικών και πολιτιστικών 

μέσων παραχώρησαν σταδιακά τη θέση τους στον επαγγελματισμό των δημιουργών. 

Το στάδιο της ενοποίησης του λογοτεχνικού πεδίου, το οποίο οργανώνεται βάσει δύο ανεξάρτητων και 

ιεραρχημένων αρχών διαφοροποίησης’ της αντίθεσης μεταξύ καθαρής παραγωγής που περιορίζεται στους 

παραγωγούς και μεγάλης παραγωγής που προσανατολίζεται στην ικανοποίηση των προσδοκιών του ευρέος 

κοινού. Η αντίθεση ωστόσο αυτή, τέμνεται και από μια δευτερεύουσα αντίθεση στο χώρο της καθαρής 

παραγωγής, την αντίθεση μεταξύ της πρωτοπορίας και της καθιερωμένης πρωτοπορίας. Σύμφωνα με τον 

Βourdieu η διάκριση ανάλογα με το βαθμό καθιέρωσης συνίσταται σε ένα σύντομο μεσοδιάστημα που 

χωρίζει ύφη και βιοτικά ύφη ως το «καινούριο» και το «παλιό» με την πρωτοπορία και την καθιερωμένη 

πρωτοπορία να προσπαθούν να καθιερώσουν τις δομές τους. 
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Παράλληλα, παρατηρείται μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ του λογοτεχνικού και του καλλιτεχνικού πεδίου, 

καθώς ζωγράφοι και συγγραφείς αλληλοεπηρεάστηκαν στην αύξηση και απόκτηση της ανεξαρτησίας τους. 

Η πορεία προς μια κατάσταση μεγαλύτερης αυτονομίας και των δύο επιπέδων συμβαδίζει με την βαθμιαία 

ανακάλυψη της μορφής που ταιριάζει σε κάθε τέχνη ή είδος, υπερβαίνοντας τα εξωτερικά και κοινωνικά 

γνωστά στοιχεία της ταυτότητάς του. Έτσι, οι ζωγράφοι εγκαταλείπουν το λογοτεχνικό και οι συγγραφείς 

αποβάλλουν το ζωγραφικό και εικονογραφικό. 

 Αναφορικά με το χώρο της αγοράς των συμβολικών αγαθών με τις ενυπάρχουσες δομές και λειτουργίες 

υπάρχουν δύο οικονομικές λογικές: η αντι-«οικονομική» οικονομία της καθαρής τέχνης, η οποία αρνείται 

το εμπορικό και βραχυπρόθεσμο κέρδος και προσανατολίζεται στη συσσώρευση συμβολικού κεφαλαίου 

και η «οικονομική» λογική των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών βιομηχανιών που στοχεύει στη διάδοση 

και την άμεση και παροδική επιτυχία προσαρμοζόμενη στη ζήτηση της πελατείας. Σε αυτό το πλαίσιο 

μπορούν διακριθούν και οι εκδοτικοί οίκοι ανάλογα με το αν θα στραφούν σε επενδύσεις ριψοκίνδυνες και 

μακροπρόθεσμες ή ασφαλείς και βραχυπρόθεσμες. 

 Ο Bourdieu υποστηρίζει πως η αρχική αντίθεση μεταξύ των δύο θεωρήσεων περί οικονομίας παίρνει τη 

μορφή της αντίθεσης μεταξύ δύο κύκλων ζωής της επιχείρησης της πολιτιστικής παραγωγής, δύο 

ουσιαστικά τρόπων γήρανσης. Έτσι παρατηρούνται οι επιχειρήσεις παραγωγής με βραχύ κύκλο, οι οποίες 

βασίζονται σε θεσμούς προώθησης και οι επιχειρήσεις παραγωγής με μακρύ κύκλο, οι οποίες στηρίζονται 

στη δράση κάποιων «ανιχνευτών ταλέντων», αλλά και του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Η άμεση επιτυχία ενός έργου συνδέεται με την εγγύηση της αξίας του, αλλά και τον κίνδυνο μείωσης της 

συμβολικής του προσφοράς στα πλαίσια της εμπορικής συναλλαγής. Αυτό που παρατηρείται στο εμπόριο 

της «καθαρής» τέχνης είναι μια λογική της προκαπιταλιστικής κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, 

υποστηρίζεται πως ο επιχειρηματίας στο χώρο της πολιτιστικής παραγωγής οφείλει να διαθέτει ένα 

μίνιμουμ παραχωρήσεων στις απαρνημένες «οικονομικές» αναγκαιότητες εμπεδώνοντας πρακτικά τους 

νόμους και τις ειδικές απαιτήσεις του πεδίου. 

Οι διαφορές που χωρίζουν τις μικρές επιχειρήσεις της πρωτοπορίας από τις «μεγάλες» επιχειρήσεις και 

τους μεγάλους εκδοτικούς οίκους συμβαδίζουν με εκείνες μεταξύ των προϊόντων (νέου χωρίς προσωρινά 

οικονομική αξία και παλαιού ή κλασσικού με σταθερή ή αυξανόμενη οικονομική αξία), αλλά και μεταξύ 

των παραγωγών με μια πρωτοπορία των νέων και με μια καταξιωμένη πρωτοπορία των «κλασικών» . Σε 

αυτό το πλαίσιο, αναδεικνύεται μια πρωτοκαθεδρία που δίνεται στη νεότητα στο χώρο της πολιτιστικής 

παραγωγής και η οποία παραπέμπει στην απάρνηση της εξουσίας και της «οικονομίας», ενώ η αντίθεση 

των ηλικιών είναι ομόλογη της αντίθεσης μεταξύ της αστικής σοβαρότητας και της άρνησης του πνεύματος 

της σοβαρότητας από τη «διανόηση». 
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Ωστόσο, το προνόμιο που δίνεται στη νεότητα ταυτίζεται με τη διαλεκτική της διάκρισης στο πεδίο της 

πολιτιστικής παραγωγής, η οποία κατευθύνει τους θεσμούς , τις σχολές και τους καλλιτέχνες που «άφησαν 

εποχή» στο να γίνονται παρελθόν και να τοποθετούνται εκτός ιστορίας . Η γήρανση αυτή επέρχεται σε 

εκείνους που μένουν προσκολλημένοι σε παρωχημένους τρόπους παραγωγής και οι οποίοι δεν τους 

αφήνουν να αντιληφθούν το καινούριο. η ιστορία του καλλιτεχνικού πεδίου δεν συνιστά αποκλειστικά την 

ιστορία του αγώνα για το μονοπώλιο της καθιέρωσης νόμιμων κατηγοριών πρόσληψης και εκτίμησης, αλλά 

τονίζεται πως ο ίδιος ο αγώνας δημιουργεί την ιστορία του πεδίου, το οποίο μέσω αυτού του αγώνα 

χρονικοποιείται. 

 Ο Bourdieu αναπτύσσοντας τη θεωρία της αυτονομίας του λογοτεχνικού πεδίου, στη βάση της οργάνωσης 

του πεδίου πολιτιστικής παραγωγής γύρω από την αντίθεση εμπορικού – μη εμπορικού, υποστηρίζει πως 

τα διάφορα πεδία πολιτιστικής παραγωγής είναι μεταξύ τους ομόλογα δομικά και λειτουργικά, 

διατηρώντας παράλληλα και μια δομική ομολογία με το πεδίο εξουσίας, από το οποίο αντλούν την πελατεία 

τους, στη βάση της σύμπτωσης. Η σημασία αυτής της δομικής ομολογίας είναι φανερή και μέσα από την 

ανάγκη ύπαρξης ενός φυσικού χώρου που αντιστοιχεί σε κάθε δημιουργό, κάθε μορφή παραγωγής, κάθε 

προϊόν, χωρίς τον οποίο υπάρχει κατά το μάλλον ή ήττον αποτυχία. Αυτό σημαίνει πως τα ειδικά 

συμφέροντα των εξειδικευμένων πεδίων μπορούν να βρουν ανταπόκριση μόνο μέσω της πλήρους υποταγής 

στους ειδικούς νόμους του πεδίου, όχι όμως από την οπτική της προσαρμογής στη ζήτηση, αλλά σε μια 

δομική αντιστοιχία. 

Τελικά, μέσα από την περιγραφή της διαδικασίας αυτονόμησης του λογοτεχνικού πεδίου, το ίδιο το πεδίο 

αναδεικνύεται ως ο πραγματικός δημιουργός της δημιουργίας κάθε δημιουργού, ενώ απορρίπτεται η 

σύνδεση του έργου με τη βιογραφία του δημιουργού και τη στενή κειμενική ανάλυση του λογοτεχνήματος. 

Η αναζήτηση της καταγωγής της δημιουργικής εξουσίας στρέφεται προς τον ίδιο το χώρο του παιχνιδιού, 

ενώ η συλλογική πίστη στο έργο τέχνης αναγνωρίζεται ως ο μόνος παράγοντας που ουσιαστικά του 

προσδίδει αξία. 

 Παρατηρήθηκε πως ο καλλιτεχνικός χώρος, από τη μια πλευρά υπόκειται στους επιβεβλημένους από την 

κοινωνία εξωτερικούς καταναγκασμούς, από την άλλη πλευρά όμως, λόγω της σχετικής του αυτονομίας, 

είναι ικανό να ελέγχει αυτές τις πιέσεις, εκλογικεύοντάς τες και αντιλαμβάνοντάς τες με τον δικό του 

ξεχωριστό τρόπο. Για τον Bourdieu, μόνο στο πλαίσιο ενός ελεύθερου καθεστώτος μπορεί η κοινότητα των 

καλλιτεχνών να αναπτύξει τις δικές της λογικές και τους δικούς της νόμους οδηγούμενη με αυτόν τον τρόπο 

στην ιδέα της «καθαρής τέχνης››, μιας τέχνης πλήρως απελευθερωμένης από κάθε κοινωνικό αίτημα, 

παραγόμενης σχεδόν από τον ίδιο της τον εαυτό. 

* 
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 Έχοντας ως έναυσμα την ανάλυση του Bourdieu περί της γένεσης και της κατάκτησης της αυτονομίας του 

λογοτεχνικού πεδίου, προκύπτει η πρώτη βασική υπόθεση της παρούσας εργασίας, η οποία σχετίζεται με 

τη δυνατότητα παρέμβασης του λογοτεχνικού πεδίου στην εκπαίδευση. 

Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα εργασία, το σημείο διάχυσης των επιρροών του λογοτεχνικού πεδίου 

ταυτίζεται με την δυνατότητα ‹‹επιβολής›› των αισθητικών κατηγοριών της καλλιτεχνικής ομάδας στην 

εκπαίδευση και κυρίως στα αναγνωστικά και στα ανθολόγια της περιόδου του δικτατορικού καθεστώτος, 

της μεταπολίτευσης και του σήμερα. Από το γεγονός πως η διδασκαλία της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση 

εισάγει την τέχνη στο σχολείο ενδυναμώνοντας τις δεξιότητες των μαθητών, εμπλουτίζοντας τον 

συναισθηματικό τους κόσμο, διευρύνοντας τους ορίζοντες των αμφισβητήσεων και αναζητήσεών τους και 

γενικότερα εφοδιάζοντάς τους κατάλληλα για την προσωπική, μαθησιακή και όχι μόνο ανέλιξή τους, 

προκύπτει η ‹‹αναγκαιότητα›› συμμετοχής και παρέμβασης καλλιτεχνών και ιδιαίτερα λογοτεχνών στα 

εκπαιδευτικά ζητήματα. Ωστόσο, έχουν κατακτήσει οι λογοτέχνες την αυτονομία τους σε τέτοιο βαθμό 

ώστε να μπορούν να εμπλέκονται σε εκπαιδευτικές διαδικασίες όπως η συμμετοχή σε συγγραφικές ομάδες 

και επιτροπές των σχολικών εγχειριδίων; 

Κατά την περίοδο του δικτατορικού καθεστώτος από τα άτομα που ανήκαν στις συγγραφικές ομάδες των 

αναγνωστικών για το Δημοτικό Σχολείο, ξεχωρίζει ο Στέλιος Σπεράντσας (1888-1962), ο οποίος ήταν 

οδοντίατρος, πανεπιστημιακός καθηγητής και λογοτέχνης. Ασχολήθηκε κυρίως με την ποίηση και πιο 

συγκεκριμένα με την παιδική ποίηση γράφοντας πολλές συλλογές για παιδιά. 

Μεταβαίνοντας  στα χρόνια της μεταπολίτευσης και στα τρία ανθολόγια λογοτεχνικών κειμένων για τις 

τάξεις του Δημοτικού, το λογοτεχνικό πεδίο μπορεί να θεωρηθεί πως εκπροσωπείται από τους Μιχάλη 

Στασινόπουλο, Αριστείδη Βουγιούκα, Κάλη Δοξιάδη, Γιώργο Ιωάννου και Λίνα Κάσδαγλη. Ο Μιχάλης 

Στασινόπουλος εκτός από νομικός και πρώτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την Μεταπολίτευση, 

καλλιέργησε την λογοτεχνία, την ποίηση και την πεζογραφία, ενώ ασχολήθηκε και με την παιδική ποίηση 

λαμβάνοντας και εκεί μια από τις πρώτες θέσεις. Ο Αριστείδης Βουγιούκας, εκπαιδευτικός και ποιητής, 

σύμβουλος του  Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, έχει εκδώσει 15 ποιητικές συλλογές, η Κάλη Δοξιάδη 

ασχολήθηκε με τη συγγραφή παιδικής λογοτεχνίας, όπως και η Λίνα Κάσδαγλη, η οποία υπήρξε 

συγγραφέας, επιμελήτρια βιβλίων και μεταφράστρια, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε με την παιδική 

λογοτεχνία γράφοντας κυρίως ποιήματα. 

Προχωρώντας στα σημερινά ανθολόγια λογοτεχνικών κειμένων για το Δημοτικό Σχολείο, παρατηρείται 

πως στον λογοτεχνικό χώρο με την ιδιότητα του συγγραφέα ανήκουν μόνο η Τασούλα Τσιλιμένη και η 

Μάνια Καπλάνογλου, οι οποίες συμμετέχουν στη συγγραφική ομάδα του Ανθολογίου Λογοτεχνικών 

Κειμένων για την Α’ και Β’ Δημοτικού ‹‹Το δελφίνι››. Η Τασούλα Τσιλιμένη, καθηγήτρια πανεπιστημίου 
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σε θέματα παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας, εκτός από άρθρα, μελετήματα και βιβλία για την θεωρία και 

την διδακτική της παιδικής λογοτεχνίας, έχει γράψει και λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά, ενώ η Μάνια 

Καπλάνογλου είναι λέκτορας και συγγραφέας παιδικών μυθιστορημάτων. Τα υπόλοιπα άτομα που 

συμμετέχουν στις συγγραφικές ομάδες και επιτροπές των Ανθολογίων για τις τάξεις του Δημοτικού, δεν 

ανήκουν στο λογοτεχνικό πεδίο με την ιδιότητα του συγγραφέα, ωστόσο είναι εκπαιδευτικοί και καθηγητές 

πανεπιστημίου με πλούσιο συγγραφικό και επιστημονικό έργο και μελέτες σε ζητήματα λογοτεχνίας, 

παιδικής λογοτεχνίας ειδικότερα, καθώς και ποίησης. 

Ερχόμενοι στην πρώτη υπόθεση αναφορικά με τη δυνατότητα παρέμβασης του λογοτεχνικού πεδίου  στην 

εκπαίδευση, μπορεί να ειπωθεί πως το λογοτεχνικό πεδίο δεν έχει κατακτήσει στο μέγιστο βαθμό την 

αυτονομία του. Όπως παρατηρήθηκε και από την σύντομη περιγραφή των ιδιοτήτων των ατόμων που 

συμμετείχαν και συμμετέχουν στις συγγραφικές ομάδες και επιτροπές των Ανθολογίων για τις τάξεις του 

Δημοτικού, ελάχιστα από τα άτομα αυτά ανήκουν στο λογοτεχνικό πεδίο μέσω της συγγραφής 

λογοτεχνικών κειμένων και ποιημάτων και ακόμα και αν έχουν ασχοληθεί με τη συγγραφή, αυτή δεν ήταν 

η βασική τους ιδιότητα, ώστε να ενταχθούν πλήρως στην ‹‹κατηγορία›› των καλλιτεχνών ή λογοτεχνών. 

Με αυτόν τον τρόπο, η καλλιτεχνική ομάδα δεν φαίνεται να μπορεί να ‹‹επιβάλλει›› πλήρως τις αισθητικές 

της κατηγορίες στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα στην συγγραφή των ανθολογίων μέσω της επιλογής 

των θεματικών τους και των λογοτεχνών των οποίων τα έργα ανήκουν σε αυτές. Το συγκεκριμένο γεγονός, 

μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ‹‹προκλητικό››, καθώς θεωρείται αυτονόητο πως η αρμοδιότητα της 

σύνταξης και συγγραφής των ανθολογίων θα πραγματοποιηθεί από κάποιον λόγιο, ο οποίος θα ανήκει στον 

λογοτεχνικό χώρο. Με την ίδια λογική θα μπορούσαμε να αναλογιστούμε το εξής: θα μπορούσε να γράψει 

ένα εγχειρίδιο μαθηματικών και να διδάξει μαθηματικά ένας μη μαθηματικός; 

Παρουσιάζεται επομένως μια περιορισμένη αυτονομία του λογοτεχνικού πεδίου, με τους ίδιους τους 

λογοτέχνες να μην έχουν την απαραίτητη ‹‹φωνή›› στα ζητήματα αισθητικής και στην προκειμένη 

περίπτωση στη σύνταξη των ανθολογίων, τα οποία ως εγχειρίδια γλωσσικής διδασκαλίας φέρνουν τους 

μαθητές σε επαφή με την Λογοτεχνία, δηλαδή με το ακριβές αντικείμενο του πεδίου αυτού. Το λογοτεχνικό 

πεδίο δεν φαίνεται να διαδραματίζει κάποιον παρεμβατικό ρόλο στην εκπαίδευση και στην κατ’ επέκταση 

‹‹αισθηματική αγωγή›› των μαθητών. 

Ωστόσο, το ζήτημα της αυτονομίας του πεδίου πολιτιστικής παραγωγής – στην προκειμένη περίπτωση του 

λογοτεχνικού πεδίου- , το οποίο σχετίζεται με τις δυνατότητες παρέμβασης του πεδίου αυτού στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, δεν παραπέμπει μόνο στη δυνατότητα ‹‹επιβολής›› των αισθητικών του 

κατηγοριών στην εκπαίδευση μέσω της συμμετοχής του σε συντακτικές και συγγραφικές ομάδες και 

επιτροπές των σχολικών εγχειριδίων που σχετίζονται με το μάθημα της λογοτεχνίας, αλλά και στη 
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δυνατότητα παρέμβασής του στη θέση και διδακτική της λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η 

οποία, όπως θα αναλυθεί και σε επόμενα κεφάλαια, ισορροπεί μεταξύ γλωσσικών και αισθητικών 

μαθήσεων με μια τάση προς το πρώτο είδος αυτών, παραβλέποντας τον βασικό στόχο της λογοτεχνίας ˙ 

την αισθητική απόλαυση του λογοτεχνικού έργου. 

3. Οι πολιτισμικές σπουδές ως γέφυρα λογοτεχνίας και παιδαγωγικής 

Η πρώτη υπόθεση της παρούσας εργασίας, η οποία παρουσιάστηκε στο προηγούμενο υποκεφάλαιο, 

αναφορικά με την αυτονομία του λογοτεχνικού πεδίου και τη δυνατότητα παρέμβασής του στην 

εκπαίδευση (τα αποτελέσματα πεδίου είναι η οριοθέτηση του χώρου της αναγνωρισμένης παρέμβασής 

του), παραπέμπει στη δεύτερη υπόθεση, η οποία αφορά στις επιρροές των πολιτισμικών σπουδών στην 

εκπαίδευση και της αντίστοιχης παιδαγωγικής, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παιδαγωγική αξία και τη 

διδακτική της λογοτεχνίας. 

Οι ανθρωπιστικές επιστήμες (στις οποίες εντάσσονται και οι πολιτισμικές σπουδές) είναι εκείνες που έχουν 

ως επίκεντρο τον άνθρωπο και τη γενική συμπεριφορά του ως πνευματικό και κοινωνικό ον. Οι 

ανθρωπιστικές επιστήμες είναι δυνατό να οριστούν με ποικίλους τρόπους και κατά συνέπεια να καλύψουν 

διαφορετικές επιστημονικές περιοχές. Η ιστορική τους διαμόρφωση προέρχεται από τα Humaniora που 

διαδέχθηκαν στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια τμήμα των ArtesLiberales του Μεσαίωνα. Ωστόσο, ενώ τα 

Humaniora ορίζονται βάσει μορφωτικών σκοπών,, οι ανθρωπιστικές επιστήμες σε μια μεταγενέστερη 

φάση, προσδιορίζονται από το γνωστικό τους αντικείμενο, τον άνθρωπο, τις πράξεις του και τα πνευματικά 

του έργα. Με αυτή την έννοια, οι ανθρωπιστικές επιστήμες καλύπτουν το σύνολο της λογοτεχνίας (αρχαίας 

ελληνικής, λατινικής και νεότερης) μέσω της οποίας επιδιώκεται η καλλιέργεια του σύγχρονου ανθρώπου 

(Νέζη,2012:1). 

Η σημασία των ανθρωπιστικών σπουδών έγκειται στο ότι εκείνες προσφέρουν αναλυτικές δεξιότητες, 

καλλιεργούν την κριτική σκέψη και φαντασία και ενισχύουν την δημιουργικότητα. Παράλληλα, μέσω της 

ανάλυσης και ερμηνείας κειμένων είναι δυνατή η απόκτηση της ικανότητας κατανόησης άλλων ανθρώπων, 

ο σχηματισμός και η εκτίμηση διαφορετικών οπτικών, η κατανόηση εννοιολογικών διακρίσεων, η 

καλλιέργεια της ευαισθησίας και η όξυνση των αισθήσεων, η συγκρότηση επιχειρημάτων, καθώς και η 

αμφισβήτηση αυθεντιών (Κιντή, 2010:1). 

Ενώ όμως τα οφέλη των ανθρωπιστικών σπουδών είναι μείζονος σημασίας, στις μέρες μας οι 

ανθρωπιστικές σπουδές υποβαθμίζονται, ιδιαίτερα στα πλαίσια ενός πανεπιστημίου που λόγω κρίσης 

μετατρέπεται σε ένα αυστηρό σύστημα παροχής συγκεκριμένων δεξιοτήτων. 
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Αίτια της κρίσης μπορούν να αναζητηθούν στο παγκόσμιο περιβάλλον όπου επικρατεί το τεχνοκρατικό 

πνεύμα, ο οικονομικός ανταγωνισμός και η κυριαρχία ενός μοναδικού πολιτιστικού προτύπου. Στα πλαίσια 

αυτά είναι φανερή μια διαρκής υποτίμηση και υποβάθμιση των ανθρωπιστικών σπουδών, καθώς 

παράλληλα είναι εδραιωμένη η αντίληψη πως η ανθρωπιστική παιδεία δεν είναι επίκαιρη και κατά συνέπεια 

αποτελεσματική και συμβατή με το κυρίαρχο πνεύμα (Nέζη, 2012:1). 

Οι πολιτισμικές σπουδές στηρίζονται στην άποψη πως η καλλιτεχνική εκπαίδευση είναι υποταγμένη σε 

σχέση με την τεχνολογική και πως η καλλιτεχνική εκπαίδευση μπορεί να γονιμοποιήσει μια κριτική στάση 

απέναντι στις διάφορες μορφές εξουσίας που βασίζονται στις φυσικές επιστήμες και τις τεχνολογικές τους 

εφαρμογές. 

Εδώ και αρκετές δεκαετίες, βασικό ζήτημα που αφορά στο εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί η κατεύθυνση 

που αυτό οφείλει να ακολουθήσει, καθώς από τη μια πλευρά υπάρχει η ανθρωπιστική κατεύθυνση και η 

τεχνοκρατική – τεχνολογική από την άλλη. Προκύπτει επομένως το ζητούμενο: ανθρωπιστική ή αυστηρά 

εξειδικευμένη και τεχνοκρατική παιδεία; Η πρόοδος του τεχνικού πολιτισμού και της επιστήμης, η 

ανάπτυξη των επιστημών και η πληθώρα γνώσεων, οι νέες απαιτήσεις στον εργασιακό χώρο με την 

επιτακτική ανάγκη για σωστή και επαρκή κατάρτιση για εύρεση εργασίας, φαίνεται να αποτελούν ανάγκες 

της σύγχρονης εποχής που επιβάλλουν μια τεχνοκρατική εκπαίδευση. Ωστόσο, η ανισόρροπη ανάπτυξη 

του τεχνικού εις βάρος του ηθικοπνευματικού πολιτισμού και η επιθυμία αποφυγής της μονομέρειας και 

της τυποποίησης της ανθρώπινης σκέψης, ενδυναμώνουν τον ρόλο της ανθρωπιστικής εκπαίδευσης 

καθιστώντας την τον μοναδικό τρόπο καταπολέμησης των τεχνοκρατικών αντιλήψεων. Μέσω της 

ανθρωπιστικής εκπαίδευσης, ο εργαζόμενος αποκτά ολοκληρωμένη προσωπικότητα, δεν εργαλειοποιείται, 

ενώ παράλληλα μπορεί να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να προβαίνει σε καινοτόμες ενέργειες και 

δράσεις. 

Όμως, στο πλαίσιο της ιδεολογίας της αγοράς και της σχεδόν πλήρους κυριαρχίας της επιχειρηματικής 

λογικής κόστους – οφέλους αμφισβητείται η χρησιμότητα των ανθρωπιστικών σπουδών και των τεχνών 

στα πανεπιστήμια, καθώς θεωρείται πως απορροφούν πόρους χωρίς αποτέλεσμα για την ‹‹πραγματική›› 

οικονομία, ενώ αρκετές φορές οι ακαδημαϊκοί επικρίνονται για έλλειψη προσαρμοστικότητας. Επιπλέον, 

τα δημόσια κυρίως πανεπιστήμια δέχονται έντονες επιθέσεις και ενώ βρίσκονται αντιμέτωπα με σοβαρά 

προβλήματα χρηματοδότησης, ενεργούν υπό πίεση, περιορίζοντας συνήθως τις ανθρωπιστικές σπουδές ή 

φτάνοντας ακόμα και στην κατάργηση ολόκληρων τμημάτων ή εδρών με μείζονα παράδοση και προσφορά. 

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στην αλλαγή της ιδέας του πανεπιστημίου. Στην εποχή μας, φαίνεται πλέον 

να επικρατεί η έννοια της μεγάλης εξειδίκευσης και όχι της γενικής μόρφωσης, καθώς και οι όροι της 

αποτελεσματικότητας, της οικονομικής απόδοσης των επενδύσεων στην εκπαίδευση, της λογοδοσίας, της 
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αξιολόγησης της ποιότητας, της διεθνοποίησης, της απόκτησης δεξιοτήτων, της δια βίου μάθησης, των 

ψηφιακών περιβαλλόντων μάθησης κλπ (Mαυροσκούφης, 2016:9-11). 

Η κρίση των ανθρωπιστικών επιστημών και η απαξίωσή τους από την ιδεολογία της αγοράς είναι ένα 

γεγονός σε εξέλιξη. Ωστόσο, ενώ η λύση η οποία φαίνεται να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανθρώπου 

ταυτίζεται με μια αρμονική, όσο γίνεται, συνύπαρξη ανθρωπιστικού και τεχνοκρατικού πνεύματος, η 

εκπαίδευση δε έχει καταφέρει να ισορροπήσει αυτούς τους δύο πόλους και όλα δείχνουν πως τείνει προς 

ένα τεχνοκρατικό μοντέλο το οποίο συμβαδίζει με τους κανόνες και τις απαιτήσεις της αγοράς. 

Ωστόσο, η ύπαρξη των πολιτισμικών σπουδών στο πεδίο της έρευνας των ανθρωπιστικών και κοινωνικών 

επιστημών είναι γεγονός. Όμως, είναι ελάχιστοι οι ακαδημαϊκοί εκείνοι που έχουν εντάξει τις πολιτισμικές 

σπουδές στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Ο Henry Giroux (2010) θίγει το συγκεκριμένο 

ζήτημα στο κείμενό του ‹‹ Doing Cultural Studies. Youth and the Challenge of Pedagogy››, διερωτώμενος 

αναφορικά με την πρόθεση των παιδαγωγών να ανταποκριθούν στην πρόκληση των πολιτισμικών σπουδών 

και στη σημασία που εκείνες προσδίδουν στη δημιουργία καινούριων ερωτημάτων, μοντέλων και  

πλαισίων προκειμένου να διαχειριστούν σημαντικά και φλέγοντα ζητήματα της εποχής μας. 

Η σχέση παιδαγωγών και μελετητών των πολιτισμικών σπουδών μπορεί να θεωρηθεί αμφίδρομη, καθώς 

παρατηρείται άρνηση των πρώτων για αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πολιτισμικών σπουδών , αλλά και 

άρνηση των δεύτερων για σοβαρή αντιμετώπιση της παιδαγωγικής και του ρόλου των σχολείων στη 

διαμόρφωση μιας δημοκρατικής δημόσιας ζωής. 

Η αδιαφορία των παιδαγωγών δύναται να ερμηνευθεί στο πλαίσιο των στενών τεχνοκρατικών μοντέλων 

που επικρατούν στα κυρίαρχα μεταρρυθμιστικά εγχειρήματα και διαμορφώνουν τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη ρύθμιση , πιστοποίηση και τυποποίηση της συμπεριφοράς 

του εκπαιδευτικού έναντι των ευαίσθητων πολιτικών και ηθικών ρόλων που καλούνται να διαδραματίσουν. 

Άλλος ένας πιθανός λόγος ερμηνείας της αδιαφορίας των παιδαγωγών προς τις πολιτισμικές σπουδές 

παραπέμπει στην καχυποψία των παιδαγωγικών σχολών απέναντι στη θεωρία και τον διανοητικό διάλογο. 

Άλλωστε, αναφέρεται πως η ιστορία των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων φαίνεται προσκολλημένη σε 

κυρίως πρακτικά ενδιαφέροντα διαπνεόμενη από μια αντι-διανοητική παράδοση. 

Επιπλέον, η αντίσταση στις πολιτισμικές σπουδές πιθανολογείται πως πηγάζει από το γεγονός ότι 

συνδράμουν στην κατανόηση της σχολικής εκπαίδευσης ως μηχανισμού κουλτούρας και πολιτικής, ο 

οποίος εκπορεύεται από τις ανταγωνιστικές σχέσεις εξουσίας που επιδιώκουν την ρύθμιση και την 

υπαγόρευση του τρόπου σκέψης και δράσης των μαθητών. Έτσι, οι πολιτισμικές σπουδές με την 

ενασχόλησή τους με τη σχέση κουλτούρας, γνώσης και εξουσίας, θεωρούνται ιδεολογικά φορτισμένες. 
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Είναι άλλωστε γεγονός πως οι παιδαγωγικές σχολές διαμορφώθηκαν γύρω από παραδοσιακές σπουδές 

βάσει του γνωστικού αντικειμένου ή επιστημονικών διοικητικών κατηγοριών με αποτέλεσμα να μην 

ευνοείται η μελέτη ευρύτερων κοινωνικών ζητημάτων. Αντίθετα, οι πολιτισμικές σπουδές δίνουν έμφαση 

σε διεπιστημονικά ζητήματα παρέχοντας στους παιδαγωγούς τα κριτικά εφόδια για εξέταση των 

ιδεολογικών και πολιτικών συμφερόντων που θεμελιώνουν τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στην 

εκπαίδευση. Το παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα τη δυσαρέσκεια του επικρατούντος και συντηρητικού 

ρεύματος των παιδαγωγών, οι οποίοι αποσιωπούν την πολιτική θεματολογία του τομέα τους. 

Επίσης, οι πολιτισμικές σπουδές αμφισβητούν την παραδοσιακή έννοια της διδασκαλίας, αντιμετωπίζοντάς 

την ως μια πολιτισμική πρακτική, η οποία κατανοείται μόνο μέσω της εξέτασης της ιστορίας, της πολιτικής, 

της εξουσίας και της κουλτούρας, δείχνοντας παράλληλα μικρότερο ενδιαφέρον σε θέματα πιστοποίησης 

και εξετάσεων και μεγαλύτερο ενδιαφέρον στους τρόπους παραγωγής, κυκλοφορίας και χρήσης των 

γνώσεων των κειμένων και των πολιτισμικών πρακτικών. Σε αυτό το πλαίσιο, η κουλτούρα θεωρείται ως 

ένα έδαφος διεξαγωγής, ανάλυσης, αντικειμένου μελέτης και τόπου πραγμάτωσης πολιτικής κριτικής και 

παρέμβασης. 

Με το πέρασμα όμως των χρόνων, εμφανίζονται δύσκολα ερωτήματα και ζητήματα στα σχολεία αναφορικά 

με την φυλή, το φύλο, την εθνότητα, τις ταυτότητες, την πολυπολιτισμικότητα, την εξουσία, την γνώση, 

την ηθική και την εξουσία, ζητήματα τα οποία οι παιδαγωγοί δεν μπορούν να αγνοήσουν. Στη βάση αυτή, 

οι πολιτισμικές σπουδές παρέχουν στους παιδαγωγούς δυνατότητες αναστοχασμού της φύσης της 

εκπαιδευτικής θεωρίας και πρακτικής, αλλά και της σημασίας της εκπαίδευσης των μελλοντικών 

εκπαιδευτικών του 21ου αιώνα. 

Πέραν όμως της αδιαφορίας των παιδαγωγών απέναντι στις πολιτισμικές σπουδές, είναι εμφανής και η 

αδιαφορία πολλών θεωρητικών των πολιτισμικών σπουδών για τη σημασία της κριτικής παιδαγωγικής ως 

μορφής πολιτισμικής πρακτικής. Η κριτική παιδαγωγική, ωστόσο, αποτελεί κεντρική διάσταση των 

πολιτισμικών σπουδών, αλλά και στην πολιτισμική εργασία ως παιδαγωγική πρακτική και ως τέτοια 

οφείλεται να διερευνηθεί. 

Οι πολιτισμικές σπουδές ορίζονται βάσει της ανάλυσης της κουλτούρας και της εξουσίας, ειδικότερα ως 

προς ‹‹τη μετατόπιση του πεδίου της κουλτούρας προς το δημοφιλές›› και της διεύρυνσης της κριτικής 

ανάγνωσης προκειμένου να συμπεριληφθούν οι τομείς της παραγωγής, της πρόσληψης, της χρήσης και της 

επίδρασης των κειμένων της δημοφιλούς κουλτούρας. 

Η δημοφιλής ή όπως αρχικά είχε ονομαστεί, μαζική κουλτούρα (μετά τη δεκαετία του ’80 και την εμφάνιση 

του μεταμοντερνισμού, απορρίπτεται η έννοια της μαζικής κουλτούρας και υιοθετείται η έννοια της 
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δημοφιλούς κουλτούρας) δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της τάσης διατήρησης της κατεστημένης τάξης 

πραγμάτων, μετά τις κρίσεις του καπιταλισμού από τα τέλη του 19ου έως τις αρχές του 20ου αιώνα. Η μαζική 

χειραγώγηση των ανθρώπων συνιστούσε ανέκαθεν ένα μέσο των εξουσιαστών ή αυτών που επιθυμούν με 

κάποιον τρόπο να εξουσιάσουν για την άσκηση ελέγχου στις ανθρώπινες συνειδήσεις. Στην περίπτωση της 

μαζικής κουλτούρας, που είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον εκβιομηχανισμό της παραγωγής και τις 

τεχνολογικές εξελίξεις, ο έλεγχος των συνειδήσεων πραγματοποιείται με τον καθορισμό των επιθυμιών και 

των αναγκών με τέτοιο τρόπο, προκειμένου αυτές να ικανοποιούνται μέσω των παραγόμενων προϊόντων 

των βιομηχανιών που επωφελούνται, χωρίς όμως να γίνεται λόγος για πραγματική ικανοποίηση, καθώς 

εκείνες είναι πλασματικές και όχι ουσιαστικές. Η ανάγκη της διασκέδασης αποτελεί μια απ’ αυτές τις 

πλασματικές ανάγκες του καπιταλιστικού συστήματος οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας. Η 

συγκεκριμένη ανάγκη είναι δημιούργημα της βιομηχανίας του πολιτισμού ή της πολιτιστικής βιομηχανίας, 

όπως ορίζεται από τους Αντόρνο και Χορκχάιμερ (Σχολή της Φρανκφούρτης), με το οποίο διαμεσολαβείται 

η επίδραση της μαζικής κουλτούρας στους καταναλωτές (Ευαγγελίδου, 2012:11). 

Το έργο των Αντόρνο και Χορκχάιμερ ‹‹Η διαλεκτική του Διαφωτισμού››, συνιστά μια καταγγελία της 

ψυχαγωγικής βιομηχανίας του καταναλωτικού καπιταλισμού. Χαρακτηριστικά, υποστήριξαν πως ενώ 

σκοπό του Διαφωτισμού αποτέλεσε η ενθάρρυνση της κριτικής σκέψης και η απελευθέρωση του 

ανθρώπου, ο ορθός λόγος και η επιστημονική γνώση οδήγησαν στον εργαλειακό έλεγχο της κοινωνικής 

ζωής. Έτσι, ο Διαφωτισμός αντί να οδηγήσει στη δημιουργία μιας κοινωνίας αλληλεγγύης, συνέβαλε στη 

διαμόρφωση ενός κόσμου στον οποίο επικρατεί μια πραγματιστική μορφή ορθολογικότητας. Η 

γραφειοκρατία, η τεχνολογία και η ιδεολογία περιόρισαν την ανθρώπινη ελευθερία και συντέλεσαν στη 

δημιουργία της μαζικής κοινωνίας με την παθητική και ομοιόμορφη κατανάλωση. Η πολιτιστική 

βιομηχανία, όπως την ορίζουν οι Αντόρνο και Χορκχάιμερ, συγκροτείται από μεγάλες εταιρείες που 

ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, προσεγγίζοντας έτσι την κουλτούρα από την 

οπτική της βιομηχανικής παραγωγής και διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο την αναπαραγωγή του 

καπιταλισμού. Η πολιτιστική βιομηχανία με τη μαζική παραγωγή ψυχαγωγικών προϊόντων δημιουργεί μια 

κοινωνία ευχαριστημένων, αλλά αποχαυνωμένων καταναλωτών, χωρίς καμία κριτική ικανότητα. 

Αποδεικνύεται επομένως πως ο Αντόρνο απορρίπτει τη δημοφιλή κουλτούρα, καθώς την θεωρεί χρήσιμη 

για την παραπλάνηση του κόσμου, ενώ επιδοκιμάζει την ‹‹υψηλή τέχνη›› και τις διάφορες καλλιτεχνικές 

πρωτοπορίες πιστεύοντας πως εκείνες έχουν μεγάλη πνευματική αξία και ενθαρρύνουν τον στοχασμό και 

την κριτική σκέψη (Smith, 2006:89-91). 

Ενώ η Σχολή της Φρανκφούρτης αποδοκιμάζει την δημοφιλή κουλτούρα, η Βρετανική Σχολή 

Πολιτισμικών Σπουδών υποστηρίζουν έντονα την πολιτική αξία της κατηγορώντας την πρώτη για ελιτισμό. 

Το ενδιαφέρον τους δεν εστιάζει τη δημιουργία και διαχείριση των επιπέδων του γούστου, αλλά στην 
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ποιότητα της κουλτούρας πιστεύοντας πως η μελέτη των λαϊκών πολιτισμικών μορφών θα έπρεπε να 

βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των μελετητών της κουλτούρας (Καρατζίκος, 2014:11). Οι 

Williams και Hoggart, κύριοι εκπρόσωποι των βρετανικών πολιτισμικών σπουδών, προερχόμενοι από 

λαϊκά κοινωνικά στρώματα και εργαζόμενοι στην εκπαίδευση, διαπίστωσαν πως οι υπάρχουσες 

προσεγγίσεις στην πολιτισμική έρευνα δεν απηχούσαν τα συμφέροντα και τις αξίες ούτε των φοιτητών που 

προέρχονταν από την εργατική τάξη ούτε των μεσηλίκων. Αυτό τους οδήγησε στη συνειδητοποίηση της 

ανάγκης αντιμετώπισης τόσο του λαϊκού πολιτισμού όσο και των εμπειριών της εργατικής τάξης με 

λιγότερο απορριπτικό τρόπο (Smith, 2006:238-239). Ο Williams δεν υιοθετεί τους όρους ‹‹μάζα›› και 

‹‹μαζικός››, θεωρώντας τους ασεβείς προς τους ανθρώπους, ενώ προσβλέπει σε έναν πολιτικό και 

πολιτισμικό εκδημοκρατισμό της κοινωνίας. Ο Edward Thompson στοχοποιεί τις κοινωνικές ανισότητες 

ως κύριο αίτιο ετερογένειας της κουλτούρας, ενώ στο ίδιο πλαίσιο ο Antonio Gramsci επισημαίνει πως η 

ετερογένεια της ηγεμονικής αστικής ιδεολογίας την οδηγεί στην υιοθέτηση πολιτισμικών αξιών των 

κατώτερων τάξεων. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως για τους εκπροσώπους των πολιτισμικών σπουδών η 

δημοφιλής κουλτούρα συνιστά ένα πεδίο διαρκούς σύγκρουσης ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες, λόγω 

κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών ανισοτήτων, η οποία συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτισμικών 

ταυτοτήτων και αξιών (Πασχαλίδης, 2002:15, όπως παρατίθ. σε Καρατζίκο, 2014:11). 

 Η εξέταση επομένως των κειμένων της δημοφιλούς κουλτούρας στις πολιτισμικές σπουδές, αποσκοπεί 

στην ανάλυση του τρόπου ενεργοποίησης, εμπλοκής και μετασχηματισμού των ατομικών και κοινωνικών 

ταυτοτήτων στα κυκλώματα εξουσίας, των οποίων η συγκρότηση προέρχεται από τη φυλή, το κοινωνικό 

φύλο, την κοινωνική τάξη, καθώς και άλλα κοινωνικά μορφώματα. 

Οι πολιτισμικές σπουδές δημιουργούν προοπτικές για την άσκηση κριτικής στον τρόπο λειτουργίας της 

εξουσίας κατά την διαδικασία κατασκευής της γνώσης και επαναπροσδιορίζουν τους άξονες της μορφής 

και του περιεχομένου των αντικειμένων διδασκαλίας στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Ωστόσο, 

παραβλέπουν κάποιους από τους σημαντικότερους προβληματισμούς της κριτικής παιδαγωγικής και είναι 

ακόμα συνδεδεμένες με τις νεωτερικές ακαδημαϊκές δομές των επιστημονικών κλάδων στους οποίους 

συνήθως ασκούν κριτική. Επιπλέον, παρατηρείται από την πλευρά των πολιτισμικών σπουδών, μη 

προσπάθεια κατανόησης της παιδαγωγικής ως μεθόδου πολιτισμικής κριτικής προκειμένου να τεθούν 

ερωτήματα αναφορικά με τις συνθήκες εντός των οποίων γίνεται η παραγωγή γνώσεων και ταυτοτήτων 

Για ποιους λόγους όμως αγνοείται η παιδαγωγική από τις πολιτισμικές σπουδές; Ο Giroux,  ένας από τους 

σημαντικότερους εκπροσώπους της Κριτικής Παιδαγωγικής στις ΗΠΑ, επιχείρησε να αναλύσει την 

πολύπλοκη σχέση μεταξύ της παιδαγωγικής και του χώρου των πολιτισμικών αγαθών μέσα από το συχνά 

κατασκευασμένο χάσμα μεταξύ της πράξης και της θεωρίας/διανόησης (Giroux,2012:19). Ο ίδιος εντοπίζει 
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μια αντίσταση στην έννοια της παιδαγωγικής, η οποία δεν συνάδει με την ίδια την παράδοση των 

πολιτισμικών σπουδών. 

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει τρία σημεία βάσει των οποίων οι πολιτισμικές σπουδές φαίνεται να αγνοούν 

την παιδαγωγική. Το πρώτο σχετίζεται με τη σύγχυση που επικρατεί  αναφορικά με το ότι η παιδαγωγική 

αφορά κυρίως την αγωγή, ενώ σπάνια είναι η διεύρυνση του όρου της παιδαγωγικής, ώστε να εφάπτεται 

και με άλλους τομείς. Η εκπαίδευση δεν πρέπει να παραπέμπει απλώς στη διαπαιδαγώγηση, αλλά και στην 

εκπαιδευτική δύναμη της ευρύτερης κουλτούρας και στο τι αυτή σημαίνει. Το δεύτερο σημείο, κατά τον 

Giroux, εντοπίζεται στο γεγονός ότι πολλοί θεωρητικοί των πολιτισμικών σπουδών προέρχονται από 

κλάδους αρκετά απομακρυσμένους από την εκπαίδευση, την οποία συχνά αντιμετωπίζουν ως ένα πεδίο 

χωρίς ευρωστία και κύρος. Το ζήτημα της συγκεκριμένης κακοπιστίας αφορά και το πολιτισμικό κεφάλαιο, 

με την έννοια της ύπαρξης ενός ελιτίστικου πολιτισμικού κεφαλαίου ˙ η ανταλλάξιμη αξία με την 

ακαδημαϊκή έννοια δεν είναι πολύ μεγάλη όταν πρόκειται για τον εκπαιδευτικό τομέα και για θέματα 

παιδαγωγικού περιεχομένου. Το τρίτο σημείο σχετίζεται με την εσωτερική σχέση θεωρίας και πρακτικής, 

την οποία πάντα περιείχαν οι έννοιες της εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής. Η εκπαίδευση δεν βλέπει τη 

θεωρία ως αυτοσκοπό, αλλά ως πηγή, ως ένα σύνολο εργαλείων μέσω των οποίων ανοίγονται χώροι στους 

οποίους η πολιτική δύναται να διευρυνθεί και η ίδια η θεωρία να επισημάνει τρόπους παρέμβασης στον 

κόσμο. Κεντρικό ζήτημα της παιδαγωγικής αποτελεί ο λειτουργικός ρόλος τον οποίο μπορεί να 

διαδραματίσει η θεωρία έξω από τον ακαδημαϊκό κόσμο (Giroux, 2012:21-23). 

Παράλληλα, ο Giroux (2012:24) υποστηρίζει πως οι πολιτισμικές σπουδές έχουν χάσει τη σημασία τους 

είτε μέσω της ρομαντικοποίησης της εκλαϊκευμένης κουλτούρας είτε μέσω της μίμησης της υψηλούς 

θεωρίας, χτίζοντας προστατευτικά τοιχώματα που δεν τις αφήνουν να ασχοληθούν αποτελεσματικά με 

δημόσια θέματα, περιορίζοντας την απήχησή τους σε μια πολύ μικρή ομάδα μελετητών. Οι πολιτισμικές 

σπουδές όφειλαν να γίνουν κατανοητές ως ένας τομέας που ασχολείται όχι μόνο με συγκεκριμένα 

προβλήματα, αλλά και με τον τρόπο με τον οποία αυτά έχουν συνδεθεί με ευρύτερες ολότητες και σχέσεις 

εξουσίας. 

Για τον Giroux (2012:25), ο δυϊσμός θεωρίας και πρακτικής, αλλά και η ένταση μεταξύ των κλάδων της 

παιδαγωγικής και των πολιτισμικών σπουδών, μπορούν να κατανοηθούν σε ένα πλαίσιο στο οποίο η 

ένταση αυτή θεωρείται συμπτωματική της κρίσης που υπάρχει στην ανάληψη της ακαδημαϊκής ευθύνης, 

με το περιεχόμενο της ευθύνης των διανοούμενων να έρχεται στο προσκήνιο. 

Ωστόσο, η σημασία της παιδαγωγικής θεωρείται βασική πλευρά των πολιτισμικών σπουδών. Είναι γνωστή 

η ύπαρξη διαφόρων θεωρητικών παρατηρήσεων και πρακτικών που σχετίζονται με προσεγγίσεις της 

κριτικής παιδαγωγικής. Μέσω αυτών των παρατηρήσεων ορίζεται συχνά ένας κοινός προβληματισμός, ο 
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οποίος συνηγορεί στην περιγραφή της κριτικής παιδαγωγικής ως ένα σύνολο καταστάσεων που 

συνυπάρχουν με το μεταβαλλόμενο πλαίσιο ενός ορισμένου πολιτικού σχεδίου δράσης. Η θεματική του 

προβληματισμού αυτού ενδεχομένως να περιλαμβάνει τις σχέσεις μεταξύ γνώσης και εξουσίας, γλώσσας 

και εμπειρίας, ηθικής και αυθεντίας, υποκειμενικής δράσης των μαθητών και μετασχηματιστικής 

πολιτικής, αλλά και της θέσης των εκπαιδευτικών με τη διαμόρφωση των μαθητών (Giroux, 2010:342). 

Για τους Richard Hoggart και Raymond Williams, οι οποίοι εισήγαγαν προώθησαν τις πολιτισμικές 

σπουδές στη Βρετανία, η παιδαγωγική παρείχε την ευκαιρία σύνδεσης της πολιτισμικής πρακτικής με την 

ανάπτυξη ριζοσπαστικών πολιτισμικών θεωριών, αλλά και την εισαγωγή στην αντίληψη του τρόπου 

εξέτασης της διδασκαλίας, της μάθησης, των κειμενικών σπουδών και της γνώσης ως πολιτικών ζητημάτων 

μέσω των οποίων τίθενται στο προσκήνιο θεωρήσεις για την εξουσία και την υποκειμενική κοινωνική 

παρέμβαση. Κατά τον Williams η εμφάνιση των πολιτισμικών σπουδών πραγματοποιείται τη δεκαετία του 

1930 και 1940 με την ανάδυση του παιδαγωγικού έργου  στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο Williams 

διαμορφώνει τις πολιτισμικές σπουδές και κρίνει επιτακτική την ανάγκη να γίνει η μάθηση μέρος της ίδιας 

της διαδικασίας της κοινωνικής αλλαγής, διευρύνει την έννοια του πολιτικού μετατρέποντάς το σε πιο 

παιδαγωγικό προσδίδοντας στην παιδαγωγική τη σημασία της πολιτισμικής πρακτικής και επεκτείνει την 

εξέταση της κουλτούρας και της εξουσίας μελετώντας όχι μόνο τον τρόπο παραγωγής, διάδοσης και 

μετασχηματισμού της κουλτούρας, αλλά και τον τρόπο διαπραγμάτευσής της από την πλευρά των 

ανθρώπων υπό συγκεκριμένα πλαίσια και καταστάσεις. Έτσι, η παιδαγωγική στις πολιτισμικές σπουδές 

αποσαφηνίζει τον τρόπο παραγωγής της γνώσης και των κοινωνικών ταυτοτήτων σε πλαίσια άλλα εκτός 

του σχολείου (Giroux,2010:342-343). Επιπλέον, θεωρεί την πολιτισμική εκπαίδευση εξίσου σημαντική με 

την εργατική, την πολιτική και την συνδικαλιστική εκπαίδευση και την ίδια την εκπαίδευση απαραίτητο 

αντικείμενο αναφοράς για να τονιστεί η παιδαγωγική σημασία της εργασίας, της οποίας συμμέτοχοι είναι 

όλοι οι εργάτες του πολιτισμού που εμπλέκονται στην παραγωγή της γνώσης. Παράλληλα, διακρίνει την 

έννοια της μόνιμης εκπαίδευσης, την οποία αντιλαμβάνεται ως την εκπαιδευτική δύναμη του συνόλου της 

κοινωνικής και πολιτισμικής μας εμπειρίας. Η μόνιμη εκπαίδευση δεν παραπέμπει μόνο στη συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση τυπική ή άτυπη, αλλά και σε όσα διδάσκονται από το γύρω μας περιβάλλον, τους θεσμούς και 

τις σχέσεις του. Έτσι, μέσω της παιδαγωγικής προσφέρεται ένας θεωρητικός λόγος για την εξήγηση του 

τρόπου αλληλοδιαμόρφωσης εξουσίας και γνώσης (Giroux. 2010:344). 

Η κριτική παιδαγωγική εισάγει την εξέταση της σχέσης μορφής και περιεχομένου πολλών τόπων, αλλά και 

της αυθεντίας που εκείνοι νομιμοποιούν εξασφαλίζοντας συγκεκριμένες πολιτισμικές πρακτικές. 

Οι πολιτισμικές σπουδές δύνανται να συνδεθούν με την κριτική παιδαγωγική με ποικίλους τρόπους, οι 

οποίοι αναδεικνύουν και την σημαντική συμβολή τους στην εκπαιδευτική λειτουργία. Πρώτη παράμετρος, 
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κατά τον Giroux (2010:369), θεωρείται η θεμελίωση των πολιτισμικών σπουδών στην άποψη του ότι οι 

καθιερωμένοι επιστημονικοί κλάδοι χωρίζονται και οριοθετούνται από παραδοσιακές διακρίσεις, οι οποίες 

αδυνατούν να ερμηνεύσουν την μεγάλη ποικιλία των πολιτισμικών και κοινωνικών φαινομένων που 

χαρακτηρίζουν τον μεταμοντέρνο κόσμο. Το πανεπιστήμιο για σημαντικό χρονικό διάστημα είναι 

συνδεδεμένο με την ιδέα της εθνικής ταυτότητας·, η οποία προσδιορίζεται σε μεγάλη κλίμακα από την 

παραδοσιακή δυτική κουλτούρα, μια κουλτούρα αποκλεισμού. Όμως, με την εμφάνιση ποικίλων 

κοινωνικών κινημάτων, τα οποία είναι υπέρ μιας πολυπολιτισμικής και πολυφυλετικής κοινωνίας, έρχεται 

η αμφισβήτηση των σχολείων τα οποία με γνώμονα την ακαδημαϊκή γνώση, επισημοποιούν τις 

πολιτισμικές διαφορές προκειμένου να ρυθμίσουν και να διευκρινίσουν ποιοι είναι οι φορείς τους και ποια 

αφήγηση πρέπει να εφαρμόσουν για την αυτο-έκφρασή τους. Έτσι, το επιστημονικό έργο μετατοπίζεται σε 

τομείς όπως η συγκριτική και παγκόσμια λογοτεχνία, οι σπουδές των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η 

οικολογία, η κοινωνία, η τεχνολογία και η δημοφιλής κουλτούρα. 

Η δεύτερη παράμετρος σχετίζεται με την αντίληψη του ρόλου της κουλτούρας από την πλευρά των οπαδών 

των πολιτισμικών σπουδών. Οι υπέρμαχοι των πολιτισμικών σπουδών αντιλαμβάνονται τον ρόλο της 

κουλτούρας ως την κατανόηση του τρόπου δόμησης της καθημερινής ζωής μια κοινωνίας σε σχέση με τις 

δυναμικές της εξουσίας, των προνομίων και της κοινωνικής επιθυμίας. Η σύνδεση της κουλτούρας με την 

εξουσία κρίνει απαραίτητη μια κριτική εξέταση της σχέσης ανάμεσα στη γνώση και την αυθεντία, της 

σημασίας της κανονικοποίησης και των ιστορικών και κοινωνικών πλαισίων που δημιουργούν τους 

τρόπους κατανόησης των μαθητών για τις ερμηνείες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. 

Το παραπάνω συνίσταται σε μια προσπάθεια οικοδόμησης νέων θεωρητικών μοντέλων και μεθοδολογιών 

για την εξέταση της παραγωγής, της δόμησης και της ανταλλαγής της γνώσεις. Μια προσπάθεια δηλαδή 

εύρεσης εναλλακτικών προσεγγίσεων στην έρευνα και στη διδασκαλία της κουλτούρας βάσει μιας 

οργανωμένης επικοινωνίας μεταξύ των επιστημονικών κλάδων ( Giroux,2010:370). 

Η τρίτη παράμετρος σχετίζεται με την απόρριψη από την πλευρά των πολιτισμικών σπουδών της 

επαγγελματοποίησης των παιδαγωγών, τον αποξενωτικό και συχνά ελιτιστικό λόγο που διαθέτει ο 

επαγγελματισμός και η αποστειρωμένη ειδική γνώση. Για τις πολιτισμικές σπουδές, οι παιδαγωγοί δεν 

νοούνται απλώς ως αναμεταδότες της γνώσης, αλλά ως δημόσιοι διανοούμενοι, οι οποίοι εμπλέκονται στις 

δυναμικές της εξουσίας δια μέσου των εμπειριών που σχεδιάζουν και προκαλούν μέσα στις τάξεις τους. Οι 

πολιτισμικές σπουδές θέτουν ερωτήματα αναφορικά με το είδος της γνώσης που παράγεται στα 

πανεπιστήμια και τον τρόπο που εκείνη επιδρά στις δυνατότητες για μια δημοκρατική δημόσια ζωή 

(Giroux,2010:371-372). 
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Η τέταρτη παράμετρος αναφέρεται στην έμφαση που δίνουν οι πολιτισμικές σπουδές στην διερεύνηση της 

παραγωγής, της πρόσληψης και της χρήσης διαφόρων κειμένων, αλλά και του τρόπου αξιοποίησής τους 

για τον προσδιορισμό κοινωνικών σχέσεων, αξιών, συγκεκριμένων αντιλήψεων για την κοινότητα, το 

μέλλον και διαφόρων ορισμών του ατόμου. Τα κείμενα αυτά δεν παραπέμπουν μόνο στην έντυπη 

κουλτούρα ή στην τεχνολογία του βιβλίου, αλλά ‹‹σε όλες τις ηχητικές, οπτικές και ηλεκτρονικά 

διαμεσολαβημένες μορφές γνώσης οι οποίες έχουν προκαλέσει μια ριζική μεταβολή στην κατασκευή της 

γνώσης και στους τρόπους με τους οποίους η γνώση διαβάζεται, προσλαμβάνεται και καταναλώνεται›› . 

Οι πολιτισμικές σπουδές επομένως δύνανται, σε αντίθεση με την αδυναμία της παιδαγωγικής σε αυτό το 

κομμάτι,  να παρέχουν τα εργαλεία κατανόησης των συνθηκών μέσα στις οποίες η σημερινή γενιά των 

νέων ανθρώπων επιχειρεί να προσδιοριστεί, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενές τους στάσεις, 

αναπαραστάσεις και επιθυμίες έναντι των κυρίαρχων επιστημονικών μορφωμάτων της γνώσης και της 

πρακτικής (Giroux,2010:373-374). 

Τέλος, όπως υποστηρίζει ο Giroux (2010:374-375) με την καθιέρωση της κριτικής παιδαγωγικής ως μιας 

από τις σημαντικότερες αρχές των πολιτισμικών σπουδών, είναι δυνατή η δημιουργία νέου λόγου 

υπέρβασης της περιοριστικής έμφασης στην απόκτηση τεχνικών και μεθοδολογιών. Η κριτική παιδαγωγική 

γίνεται αντιληπτή όχι ως απλή κατάκτηση ικανοτήτων και τεχνικών, αλλά ως πολιτισμική πρακτική. 

Ωστόσο, είναι συχνή η παρερμηνεία της κριτικής παιδαγωγικής ως ενός είδους κατήχησης μέσω της 

πολιτικοποίησης της διδασκαλίας και της διδασκαλίας της πολιτικής. Γι’ αυτό, είναι σημαντικό να 

αναφερθεί πως η κριτική παιδαγωγική βασίζεται  σε μια πολιτική εκπαίδευση που καλλιεργεί την σκέψη 

και την κρίση των μαθητών, προετοιμάζοντάς τους για την ένταξή τους σε μια δημοκρατική κοινωνία και 

όχι σε μια προπαγανδιστική εκπαίδευση που λειτουργεί στα πλαίσια του δογματισμού. 

Ολοκληρώνοντας, στις πολιτισμικές σπουδές οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζονται όχι ως απλοί 

αναμεταδότες πληροφοριών, αλλά ως πολιτισμικοί παραγωγοί εμπλεκόμενοι σε μεγάλο βαθμό σε δημόσια 

ζητήματα και ως τέτοιοι πρέπει να εκπαιδευτούν. Οι πολιτισμικές σπουδές προτείνουν μια εκπαίδευση στα 

πλαίσια παιδαγωγικών πρακτικών που θα προσφέρουν μια κριτική ματιά και ευαισθησία, μια διεκδίκηση 

πολιτικής προσδίδοντας σημασία στη σχέση αυθεντίας, ηθικής και εξουσίας. Η παιδαγωγική των 

πολιτισμικών σπουδών ταυτίζεται με την ριζοσπαστικοποίηση της κοινωνικής τάξης πραγμάτων και δεν 

παραδίνεται στην αγορά και στις νεοεμφανιζόμενες εκπαιδευτικές μόδες. 

* 

Η υπόθεση αναφορικά με τις επιρροές των πολιτισμικών σπουδών στην εκπαίδευση παραπέμπει στη 

διερεύνηση της παιδαγωγικής αξίας της λογοτεχνίας και της διδακτικής της. Η εκπαίδευση είναι ένας 

οργανωμένος θεσμός συστηματικής παροχής γνώσης μέσω της διδασκαλίας, «ενώ η λογοτεχνία αποτελεί 
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δημιουργία άμεσα συναρτημένη με την αισθητική απόλαυση, με το θαυμασμό και τη συγκίνηση που 

προκαλεί στο δέκτη της. Το λογοτεχνικό κείμενο εξωτερικεύει την αισθητική εμπειρία του δημιουργού, ο 

οποίος με φαντασία και λόγο, εκφράζει ατομικές ψυχικές καταστάσεις, προσωπικά βιώματα αλλά και 

κοινωνικούς προβληματισμούς. Αναδημιουργεί τον κόσμο και τη ζωή μέσα από τη μυθοπλασία», όπως 

γράφει ο Thomas Eliot (1983, όπως παρατίθ. σε Κατσίκη – Γκίβαλου 2007:14). 

Μέσα σ’ ένα εκπαιδευτικό σύστημα που παραδοσιακά υπηρετεί εγκυκλοπαιδικούς στόχους με αυστηρά 

νοησιαρχικό χαρακτήρα, η ζωντανή λογοτεχνία δημιουργεί άλλους όρους και προσδιορίζει άλλες 

παραμέτρους μάθησης και συγκίνησης. Αν η κατεστημένη αντίληψη για τη μόρφωση την ταυτίζει με μια 

διαρκή ροή πληροφοριών που δεν αναπτύσσουν διάλογο, η λογοτεχνία προτείνει πολύπλευρη, πολύπτυχη 

και πολυσήμαντη προσέγγιση του ανθρώπου και του κόσμου με την προαγωγή της πνευματικής, ψυχικής 

και συναισθηματικής συμμετοχής. Ο στοχασμός, η αναζήτηση του πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης και η 

ανθρωπιστική καλλιέργεια αποτελούν τη βάση της διδασκαλίας της λογοτεχνίας και της ύπαρξής της στα 

αναλυτικά προγράμματα των σχολείων. Σε μια εργαλειοποίηση της εκπαίδευσης η διδασκαλία της 

λογοτεχνίας είναι αντίσταση και πρόταση για να γνωρίσει ο μαθητής την ανθρώπινη περιπέτεια και ν’ 

ανοίξει διάλογο με τον κόσμο. Έτσι η λογοτεχνία γίνεται αντίδοτο στη μηχανιστική μάθηση καλλιεργώντας 

τη γλώσσα, τη φαντασία, την ευαισθησία, την αυθεντικότητα, το συναίσθημα, τη φιλότεχνη διάθεση και 

ένα αξιακό σύστημα ηθικό, κοινωνικό και πολιτικό, αφού το λογοτεχνικό έργο είναι παράγωγο κάθε φορά 

μιας συγκεκριμένης κοινωνικής πραγματικότητας με τις δονήσεις της, τα προβλήματά της, την 

ιστορικότητά της και τα πολιτιστικά της παράγωγα, αλλά και τις αντιλήψεις της. 

«Η λογοτεχνία στην εκπαιδευτική διαδικασία με τρόπο ελκυστικό, πέρα από τον κύριο στόχο της τέρψης, 

της βιωματικής απόλαυσης και της συνθετικής αντιμετώπισης της ζωής, γίνεται ένας ακόμα δίαυλος για τη 

γνώση και τη γνωριμία του παιδιού με τη γύρω πραγματικότητα. Η συνάντηση του παιδιού με το 

λογοτεχνικό κείμενο δε διεγείρει μόνο τη φαντασία του, αλλά του επιτρέπει να δίνει απαντήσεις και σε ένα 

πλήθος από ερωτήματα που του γεννά η περιέργειά του», υποστηρίζει η Άντα Κατσίκη- Γκίβαλου 

(2007:15). 

Η παιδαγωγική αξία της λογοτεχνίας έγκειται στη συνειδητοποίηση, διερεύνηση και κριτική κατανόηση 

του τρόπου βάσει του οποίου μπορεί να γίνει αντιληπτή η κοινωνική, ιστορική και πολιτισμική εμπειρία 

και η συγκρότηση της ταυτότητάς μας, αλλά και στη συνειδητοποίηση της σχέσης της λογοτεχνίας με την 

ανθρώπινη εμπειρία και κατ’ επέκταση της σημασίας της για την κατανόηση του κόσμου στον οποίο ζούμε, 

καθώς και του εαυτού μας. Επίσης, μέσω της λογοτεχνίας επιτυγχάνεται η καλλιέργεια μιας ποικιλίας 

αναγνωστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσα από την αξιοποίηση κειμένων από όλο το φάσμα της 

πολιτισμικής παραγωγής, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται η κριτική και ταυτόχρονα δημιουργική σχέση των 
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μαθητών με το σύγχρονο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον και ενδυναμώνεται συμβολικά η 

υποκειμενικότητα όλων των μαθητών προκειμένου να γίνουν ενεργητικοί πολίτες και παραγωγοί 

πολιτισμού. Επιπλέον, πέραν της απόκτησης γλωσσικών εμπειριών, οι μαθητές μαθαίνουν να 

αναγνωρίζουν τη λογοτεχνία ως έναν διαπολιτισμικό τόπο, όπου ο διάλογος μεταξύ των πολιτισμών 

πραγματοποιείται μέσα από τη μετάφραση και διασκευή κειμένων, στα οποία όχι απλώς αναγνωρίζεται η 

ετερότητα, αλλά ενσωματώνεται ως αναγκαίος όρος της ζωτικότητας και της δυναμικής της (Πρόγραμμα 

Σπουδών για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο, 

2011:22-23). 

Η λογοτεχνία προσδίδει μια άλλη διάσταση στη λειτουργία της γνώσης, καθώς ο μαθητής θεωρείται ένα 

ενεργό υποκείμενο και όχι ένας απλός δέκτης μιας εγκιβωτισμένης γνώσης στην οποία θα δοκιμαστεί μέσω 

της απομνημονευτικής του ικανότητας, ενώ παράλληλα αναθεωρείται η κλασσική αντίληψη της δόμησης 

της γνώσης, η οποία επιχειρεί μέσω της στείρας μετάδοσης εννοιών και μηνυμάτων να διαπαιδαγωγήσει 

τους νέους. Ταυτόχρονα, καλλιεργείται πολλαπλώς η φαντασία του παιδιού – στοιχείο απαραίτητο για την 

προσωπική μαθησιακή ανέλιξή του-. Επίσης, η λογοτεχνία λειτουργεί αντισταθμιστικά στη χρησιμοθηρική 

αντίληψη της εκπαίδευσης, αλλά και στην τεχνοκρατική πρακτική της κοινωνίας, γιατί απευθύνεται κυρίως 

στον συναισθηματικό κόσμο και ψυχικό πλούτο του παιδιού και διευρύνει τους ορίζοντες της 

αμφισβήτησης και αναζήτησής του μέσω της τέχνης του λόγου (Τσούλιας, 2012). 

Όμως, τις τελευταίες δεκαετίες το μάθημα της λογοτεχνίας στο σχολείο περνάει σοβαρή κρίση. Παρά το 

γεγονός ότι κατέχει κεντρική θέση στα Αναλυτικά Προγράμματα, από πολλούς αμφισβητείται η αξία του 

ως γνωστικού αντικειμένου, ενώ θεωρείται ότι η παρουσίασή του υπαγορεύεται από την παράδοση 

(Πεσκετζή, 1995:10). Ωστόσο, σύμφωνα με την Πεσκετζή (1995:10), αξίζει να αναφερθεί πως οι 

κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της εποχής μας δεν βοηθούν ιδιαίτερα στην ενασχόληση του 

ανθρώπου με τη λογοτεχνία. 

Πιο συγκεκριμένα, η σημασία της μεταβίβασης των πολιτιστικών αξιών, των οποίων βασικός φορέας είναι 

η μεγάλη λογοτεχνία του παρελθόντος, τίθεται σε αμφισβήτηση λόγω της υπερπληροφόρισης που 

παρέχεται από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Επιπλέον, η διαμόρφωση της αναγνωστικής συμπεριφοράς 

του ατόμου επηρεάζεται αρνητικά από τον ρυθμό της σύγχρονης ζωής, ο οποίος συνιστά απόρροια της 

εξέλιξης της ύστερης καπιταλιστικής κοινωνίας, από την αποξένωση των ανθρώπων και από τις συνθήκες 

εργασίας, οι οποίες λειτουργούν αλλοτριωτικά για τον άνθρωπο. Επίσης, τα αναγνωστικά ενδιαφέροντα 

του σύγχρονου ανθρώπου επηρεάζονται από τη διακίνηση του βιβλίου βάσει των νόμων της ελεύθερης 

αγοράς, όπως όλα τα καταναλωτικά προϊόντα. Έτσι, προσφέρεται ό,τι διαβάζεται περισσότερο με 
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αποτέλεσμα, αφενός τη διευκόλυνση της διαδικασίας διάδοσης του βιβλίου, αφετέρου τη δημιουργία του 

ερωτήματος αναφορικά με το είδος των υπό διακίνηση βιβλίων. 

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στο να τίθεται το μάθημα της λογοτεχνίας στο περιθώριο, όχι τυπικά, αλλά 

ουσιαστικά. Με αυτό τον τρόπο προκύπτουν ζητήματα και ερωτήματα αναφορικά με το λόγο που 

διδάσκουμε λογοτεχνία, με τη χρησιμότητά της, αλλά και με το είδος της λογοτεχνίας που πρέπει να 

διδάσκουμε. Οι απαντήσεις ποικίλουν, καθώς η λογοτεχνία ως γνωστικό αντικείμενο δεν ορίζεται με την 

ίδια ακρίβεια με την οποία οριοθετούνται τα γνωστικά αντικείμενα των θετικών επιστημών. 

Η απάντηση στο ερώτημα αν η λογοτεχνία είναι διδακτή, μπορεί να ειπωθεί πως είναι διττή. Πιο 

συγκεκριμένα, υπάρχει ένα κομμάτι της λογοτεχνίας, το οποίο αδυνατούμε ‹‹ελλόγως›› να ερμηνεύσουμε, 

άρα και να διδάξουμε. Αυτό το μέρος της λογοτεχνίας σχετίζεται με τον τρόπο λειτουργίας της λογοτεχνίας 

μέσα μας, με την επενέργειά της στην ευαισθησία του καθενός, με τους λόγους δηλαδή για τους οποίους 

ένα λογοτέχνημα μας αρέσει ή όχι. Ωστόσο, υπάρχει και ένα σπουδαίο μέρος που μπορεί να ερμηνευθεί 

και να διδαχθεί και αυτό ταυτίζεται με το πλαίσιο αναφοράς της ˙ το εσωτερικό πλαίσιο, το οποίο 

παραπέμπει στη σχέση του εκάστοτε λογοτεχνήματος με τη συνολική δημιουργία του συγγραφέα, αλλά 

και στην εν γένει γραμματολογική του παράδοση και το εξωτερικό πλαίσιο που αναφέρεται στη σχέση του 

λογοτεχνικού έργου με την εποχή του και τις ιστορικοπολιτισμικές συνθήκες παραγωγής του 

(Αθανασοπούλου, 2008:1-2). 

Το διακύβευμα της διδακτικής της λογοτεχνίας και η εισαγωγή της στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση ως ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο, αποτέλεσε συχνά βασικό θέμα συζητήσεων αναφορικά 

με τη δυνατότητα ένταξης ενός είδους τέχνης στη σχολική πραγματικότητα. Η υιοθέτηση μιας κατάλληλης 

διδακτικής προσέγγισης δεν ήταν εύκολη υπόθεση εξαιτίας του γεγονότος ότι κάθε προσπάθεια 

διδασκαλίας της λογοτεχνίας όφειλε να υπηρετεί δύο κύριους και ξεχωριστούς στόχους. Από τη μια πλευρά, 

η ενσωμάτωσή της στο ωρολόγιο πρόγραμμα στόχευε στην εξοικείωση των μαθητών με τα βασικά 

γνωρίσματα και τις διαχρονικές αξίες που αποτυπώνει το λογοτεχνικό έργο ως πολιτισμικό αποτύπωμα 

θεμελιώδους σημασίας για την εξέλιξη της γλώσσας και της πνευματικής ταυτότητας ενός εθνικού 

μορφώματος, επικεντρώνοντας στην ανάδειξη της σχέσης ιστορικού παρόντος και ιστορίας της 

λογοτεχνίας. Από την άλλη πλευρά, η ένταξη της λογοτεχνίας στο ωρολόγιο πρόγραμμα όφειλε να δώσει 

έμφαση στην καλλιέργεια υπεύθυνης στάσης των διδασκόντων και διδασκομένων σχετικά με την αυταξία 

των λογοτεχνικών κειμένων και την αισθητική αρτιότητα της λογοτεχνικής γλώσσας ως δημιουργικού 

λόγου, προκειμένου να αναγνωρίζεται ότι αποτελεί αυτόνομο πεδίο της πολιτισμικής πραγματικότητας με 

δικούς της κώδικες, χαρακτηριστικά και εκπροσώπους. Εν ολίγοις, ο κεντρικός προβληματισμός 

αναφορικά με το εφικτό ή ανέφικτο της διδασκαλίας της λογοτεχνίας ως διακριτό γνωστικό πεδίο, εστίαζε 
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στον τρόπο με τον οποίο αυτή η ενσωμάτωση θα σεβόταν με επαρκή τρόπο την αισθητική ταυτότητα των 

έργων. Ωστόσο, η αυξημένη σημασία και το ειδικό βάρος που προσδίδει η λογοτεχνία στη διαμόρφωση 

και την ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας, δεν θα επέτρεπε στο όποιο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα να μην 

την εντάξει στον βασικό κορμό των διδασκόμενων μαθημάτων ( Αθανασοπούλου, 2008 ˙ Πρόγραμμα 

Σπουδών για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Οδηγός για τον 

εκπαιδευτικό, 2011, όπως παρατιθ. σε Μιχαηλίδη, 2008). 

Σύμφωνα με την Κατσίκη – Γκίβαλου (2005, όπως παρατίθ. σε Τσιρώνη 2014:11), το βασικότερο 

πρόβλημα της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στηρίζεται στη σύνδεση των 

εννοιών «διδασκαλία» και «λογοτεχνία». Πιο συγκεκριμένα, ο όρος «διδασκαλία» είναι συνυφασμένος με 

τη μετάδοσης της γνώσης, ενώ ο όρος «λογοτεχνία» με τη δημιουργία που συνδέεται με την αισθητική 

απόλαυση, τον θαυμασμό, αλλά και τη συγκίνηση που προκαλείται στον αποδέκτη. Ωστόσο, είναι 

απαραίτητη η πολυπρισματική αντιμετώπιση του λογοτεχνικού κειμένου προκειμένου να οδηγηθούμε στην 

ολόπλευρη διαμόρφωση του μαθητή. Το παραπάνω εξαρτάται άμεσα από τη θέση της λογοτεχνίας στο 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και την ιδέα που έχει διαμορφωθεί αναφορικά με ρόλο που εκείνη 

διαδραματίζει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Όπως αναφέρει η Φρυδάκη (2003, όπως παρατίθ. σε Τσιρώνη 2014:11), είναι εμφανής η ανανέωση των 

Προγραμμάτων Σπουδών σε συνδυασμό με την ανάδειξη κάποιας σύγκλισης εξελίξεων από τους τομείς 

της παιδαγωγικής, της διδακτικής και της θεωρίας της λογοτεχνίας. Έτσι, είναι δυνατή η διάκριση δύο 

τάσεων, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν και μεταξύ τους ανταγωνιστικές. 

Η πρώτη τάση για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας αποσκοπεί στην απόκτηση μιας γενικής λογοτεχνικής 

κουλτούρας, καθώς η λογοτεχνία αντιμετωπίζεται ως μια αυτόνομη αισθητική περιοχή με εγγενή αξία και 

μελετάται λόγω της ξεχωριστής σπουδαιότητας των μεγάλων έργων της ως φορέων πανανθρώπινων αξιών 

και υψηλής αισθητικής. Επιπλέον, διδάσκονται τα ενταγμένα στον λογοτεχνικό κανόνα κείμενα, ενώ 

κυριαρχεί το δίπολο συγγραφέας – κείμενο. 

Η δεύτερη αντίληψη σχετίζεται με την απόκτηση λογοτεχνικής ικανότητας, μιας ικανότητας για 

λογοτεχνική ανάγνωση, απόλαυση και ενεργητική ενασχόληση με το αντικείμενο. Η συγκεκριμένη 

αντίληψη θέτει στο επίκεντρο της διδασκαλίας όχι απλώς το κείμενο, αλλά το κείμενο για τον αναγνώστη, 

ο οποίος καλείται να βρει τον εαυτό του στον λογοτεχνικό κόσμο. Γι΄αυτόν τον λόγο η συγκεκριμένη 

αντίληψη προτείνει μια αποκανονικοποίηση των περιεχομένων του μαθήματος της λογοτεχνίας 

επιλέγοντας κείμενα προς διδασκαλία, όχι απαραιτήτως καταξιωμένα, αλλά αντιπροσωπευτικά των φύλων, 

των ηλικιών, των ειδών και της θεματικής. 
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Βέβαια, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες οι οποίοι είναι αρκετά σημαντικοί για τη διδασκαλία της 

λογοτεχνίας. Πιο συγκεκριμένα, βασική προϋπόθεση για τη διδασκαλία αποτελεί η γνώση του 

αντικειμένου και η διερεύνηση των ενδιαφερόντων των μαθητών. Επίσης, εξίσου σημαντική είναι η 

διαμόρφωση της κατάλληλης σχέσης μεταξύ διδάσκοντα και αντικειμένου με την ανάδειξη της αγάπης του 

πρώτου για τη λογοτεχνία, ενώ η γνώση του γενικού και του ειδικού σκοπού της διδασκαλίας της 

λογοτεχνίας, αλλά και του συγκεκριμένου λογοτεχνικού κειμένου, συνιστά μια ακόμη βασική προϋπόθεση. 

Να επισημανθεί πως ο γενικός σκοπός ενώ είναι διατυπωμένος στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, ο ειδικός, 

καθώς και οι επιμέρους στόχοι προσδιορίζονται από τον διδάσκοντα (Μπαλάσκας, 1990, όπως παρατίθ. σε 

Τσιρώνη 2014:12). 

Οι Αποστολίδου, Πασχαλίδης και Χοντολίδου (1995:78-79), βασιζόμενοι στο σύγχρονο προβληματισμό 

σχετικά με το ζήτημα της λογοτεχνίας, της σχέσης μεταξύ κουλτούρας και κοινωνίας και γλώσσας της 

λογοτεχνίας με την ανάγνωση, προτείνεται μια προσπάθεια αναπροσδιορισμού των σκοπών του μαθήματος 

της λογοτεχνίας, αλλά και της θέσης του στο πρόγραμμα των μαθημάτων. 

Οι σκοποί σήμερα οριοθετούνται από την έννοια του έθνους που είναι συνυφασμένη με την εθνοκεντρική 

διδασκαλία της λογοτεχνίας, την εμμονή στη γλωσσική ορθοέπεια και την ιδέα της καλαισθησίας που 

καταλήγει σε μια μονόδρομη αισθητική αξιολόγηση. 

Ωστόσο, εάν επιθυμούμε τον αναπροσδιορισμό των σκοπών του μαθήματος της λογοτεχνίας, οφείλουμε 

να συλλογιστούμε την έννοια της δημιουργικότητας, όχι όμως με τη σημασία της επινόησης του 

διαφορετικού και της σύνδεσής του με τα καλλιτεχνικά μαθήματα. Κατά τον Williams,(όπως παρατίθ. σε 

Αποστολίδου, Πασχαλίδη, Χοντολίδου 1995:79) η δημιουργικότητα αποτελεί έναν όρο που όχι μόνο δεν 

χωρίζει το χώρο της τέχνης από την καθημερινότητα, αντιθέτως τους ενώνει στη βάση της επικοινωνίας. Η 

εκπαιδευτική διαδικασία αποτελώντας η ίδια επικοινωνία, φέρνει τον μαθητή σε επαφή με την 

πραγματικότητα μαθαίνοντάς του να βλέπει τον κόσμο και τον εαυτό του μέσα σε αυτόν. Έτσι, μέσω της 

λογοτεχνίας με τη χρήση κειμένων από όλα τα είδη, καλλιεργείται η δημιουργικότητα με την έννοια της 

επικοινωνίας με άλλες κουλτούρες και εποχές, με το σημαντικό παρόν, αλλά και μεταξύ μαθητών και 

δασκάλου. Βέβαια, μόνο εάν η λογοτεχνία συνδεθεί με την καθημερινή εμπειρία των παιδιών θα μπορέσει 

να εκπληρώσει το δημιουργικό σκοπό της, αποκτώντας κεντρικό ρόλο στη σχολική ζωή. 

Η λογοτεχνία συνιστά ένα μάθημα το οποίο μπορεί και αναφέρεται σε όλα τα άλλα μαθήματα και στα 

γνωστικά τους αντικείμενα, ως αντικείμενα της κοινής εμπειρίας και χρήσης. Έτσι, κατέχει μια κεντρική 

θέση ανάμεσά τους καθ’ ότι μας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάζονται ως δημιουργήματα του 

ανθρώπινου πολιτισμού. 
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4. Σύνοψη 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν οι δύο βασικές υποθέσεις της παρούσας εργασίας. Η πρώτη 

υπόθεση σχετίζεται με το ζήτημα της αυτονομίας του λογοτεχνικού πεδίου και της δυνατότητας 

παρέμβασής του στην εκπαίδευση, ενώ η δεύτερη υπόθεση αναφέρεται στις επιρροές των πολιτισμικών 

σπουδών στην εκπαίδευση και της αντίστοιχης παιδαγωγικής, επικεντρώνοντας στην παιδαγωγική αξία της 

λογοτεχνίας και στη διδακτική της. 

Αναφορικά με την πρώτη υπόθεση, έγινε αντιληπτό πως το καλλιτεχνικό πεδίο – εν προκειμένω το 

λογοτεχνικό-  δεν φαίνεται να έχει κατακτήσει τελικά την αυτονομία του σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορεί 

να εμπλακεί στην εκπαιδευτική διαδικασία και συγκεκριμένα στη ‹‹διεξαγωγή›› του λογοτεχνικού 

μαθήματος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ̇  από τη συμμετοχή στη σύνταξη και συγγραφή των ανθολογίων 

λογοτεχνικών κειμένων έως και τη θέση και  διδακτική της λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο. 

Παρατηρείται συνεπώς μια περιορισμένη αυτονομία, καθώς το πεδίο πολιτιστικής παραγωγής 

διαδραματίζει έναν χαμηλό έως ανύπαρκτο ρόλο στην ‹‹αισθηματική αγωγή›› των μαθητών, ιδιαίτερα από 

τη στιγμή που η λογοτεχνία βρίσκεται σε σημαντικό βαθμό εγκλωβισμένη στα στενά πλαίσια των 

γλωσσικών μαθήσεων, παραβλέποντας τις αισθητικό κομμάτι, το οποίο συνιστά και το ζητούμενο της 

λογοτεχνίας. 

Σχετικά με τη δεύτερη υπόθεση, η τέχνη, γενικότερα η κουλτούρα και συνεπώς το πολιτισμικό πεδίο, 

μπορεί να εμπλακεί στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω των πολιτισμικών σπουδών. Η ύπαρξη των 

πολιτισμικών σπουδών στο πεδίο της έρευνας των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών είναι 

γεγονός. Οι πολιτισμικές σπουδές αποσκοπούν στην ανάλυση του τρόπου ενεργοποίησης, εμπλοκής και 

μετασχηματισμού των ατομικών και κοινωνικών ταυτοτήτων στα κυκλώματα εξουσίας, των οποίων η 

συγκρότηση προέρχεται από τη φυλή, το κοινωνικό φύλο, την κοινωνική τάξη, καθώς και άλλα κοινωνικά 

μορφώματα. Με αυτόν τον τρόπο, αναφέρθηκε πως δημιουργούν προοπτικές για την άσκηση κριτικής στον 

τρόπο λειτουργίας της εξουσίας κατά την διαδικασία κατασκευής της γνώσης και επαναπροσδιορίζουν τους 

άξονες της μορφής και του περιεχομένου των αντικειμένων διδασκαλίας στα ιδρύματα ανώτατης 

εκπαίδευσης.  Όμως, είναι ελάχιστοι οι ακαδημαϊκοί εκείνοι που έχουν εντάξει τις πολιτισμικές σπουδές 

στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Η σχέση παιδαγωγών και μελετητών των πολιτισμικών 

σπουδών αποδείχθηκε αμφίδρομη, καθώς παρατηρήθηκε άρνηση των πρώτων για αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων των πολιτισμικών σπουδών , αλλά και άρνηση των δεύτερων για σοβαρή αντιμετώπιση της 

παιδαγωγικής και του ρόλου των σχολείων στη διαμόρφωση μιας δημοκρατικής δημόσιας ζωής. Την 

επόμενη περίοδο, αρχίζουν να παρουσιάζονται δύσκολα ερωτήματα και ζητήματα στα σχολεία αναφορικά 

με την φυλή, την ταυτότητα, την πολυπολιτισμικότητα, την εξουσία, την γνώση, την ηθική και την εξουσία, 



33 

ζητήματα τα οποία οι παιδαγωγοί δεν μπορούν να αγνοήσουν. Ωστόσο, και οι ίδιες οι πολιτισμικές σπουδές, 

έγινε αντιληπτό πως δεν ‹‹πρέπει›› να αγνοήσουν τις αρχές της κριτικής παιδαγωγικής και να τις εντάξουν 

στο δικό τους πλαίσιο, καθώς μόνο έτσι είναι εφικτή η δημιουργία ενός νέου λόγου υπέρβασης της 

περιοριστικής έμφασης στην απόκτηση τεχνικών και μεθοδολογιών. 

Υπό το πρίσμα της δεύτερης υπόθεσης αναφορικά με τις επιρροές των πολιτισμικών σπουδών στην 

εκπαίδευση και της αντίστοιχης παιδαγωγικής, αναλύθηκε η παιδαγωγική αξία της λογοτεχνίας, καθώς και 

τα διακυβεύματα που προκύπτουν από τη διδακτική της. Έγινε αντιληπτό πως το μάθημα της λογοτεχνίας 

περνάει μια σοβαρή κρίση, καθώς ενώ κατέχει κεντρική θέση στα αναλυτικά προγράμματα, αμφισβητείται 

η αξία του ως γνωστικό αντικείμενο, ιδιαίτερα από τη στιγμή που γίνεται λόγος για τη δυνατότητα 

εισαγωγής ενός ιδιαίτερου πεδίου μάθησης στην εκπαίδευση. 

Η κριτική εκπαίδευση φαίνεται να εξαρτάται από τις ισότιμες σχέσεις ανάμεσα στο καλλιτεχνικό και το 

παιδαγωγικό πεδίο με γέφυρα τις πολιτισμικές σπουδές. Ωστόσο, οι σχέσεις μεταξύ καλλιτεχνικού και 

παιδαγωγικού πεδίου παραμένουν ασύμμετρες. Οι λόγοι αυτής της ασυμμετρίας μπορούν να αναζητηθούν 

στον τρόπο σύνδεσης της τέχνης με τις εκπαιδευτικές και τις παιδαγωγικές πρακτικές, δηλαδή μέσω των 

αναλυτικών προγραμμάτων. 

 

 

 

 

II. Τα Αναλυτικά Προγράμματα και η σύνδεση του λογοτεχνικού 

πεδίου με την εκπαίδευση 

1. Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο διερευνώνται οι σχέσεις ανάμεσα στη λογοτεχνία και την εκπαίδευση, όπως 

αποτυπώνονται στα σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα. Η εξέταση των σχέσεων αυτών συνδέεται με τις 

δύο μείζονες υποθέσεις της παρούσας εργασίας: στην ύπαρξη αυτονομίας του λογοτεχνικού πεδίου με την 

έννοια της δυνατότητας παρέμβασής του στην εκπαίδευση υπό το πρίσμα των γλωσσικών και 

καλλιτεχνικών μαθήσεων και στις επιρροές των πολιτισμικών σπουδών στην εκπαίδευση και της 

αντίστοιχης παιδαγωγικής μέσα από την παιδαγωγική αξία της λογοτεχνίας και τη διδακτική της. Έτσι, στο 

πρώτο υποκεφάλαιο μελετάται ο ιστορικός διαχωρισμός των μαθήσεων, ο διαχωρισμός δηλαδή μεταξύ 
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ανθρωπιστικών και φυσικών μαθήσεων που έχουν την αφετηρία τους στη διχοτομία trivium – quatrivium 

και στη συνέχεια παρουσιάζονται οι σύγχρονες θεωρίες των αναλυτικών προγραμμάτων από την οπτική 

του παραπάνω ιστορικού διαχωρισμού, στο δεύτερο υποκεφάλαιο αναλύεται η θέση της λογοτεχνίας στα 

σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα υπό το πλαίσιο των γλωσσικών και αισθητικών μαθήσεων, στο τρίτο 

υποκεφάλαιο διερευνάται η θέση της ποίησης στο αναλυτικό πρόγραμμα με την παράθεση της 

παιδαγωγικής επιχειρηματολογίας, ενώ το τέταρτο υποκεφάλαιο αναφέρεται στις ιστορικές μεταβολές των 

περιεχομένων της ποιητικής θεματογραφίας στα ελληνικά εγχειρίδια και ανθολόγια μέσω της ανάλυσης 

του ιστορικού, κοινωνικού και πολιτικού της συγκείμενου. 

2. Ο ιστορικός διαχωρισμός των μαθήσεων και οι 

σύγχρονες θεωρίες του Αναλυτικού Προγράμματος  

Τα πρώτα σχολεία στην Ευρώπη του Μεσαίωνα ιδρύονται από την Εκκλησία και ως στόχο έχουν τη 

διάδοση του χριστιανισμού δια μέσου μιας σχολικής κουλτούρας βασιζόμενης στον αρχαίο ελληνορωμαϊκό 

πολιτισμό. Ο εκκλησιαστικός χαρακτήρας των συγκεκριμένων σχολείων αναδεικνύεται από την 

προσπάθειά τους να μεταδώσουν στο παιδί μια ορισμένη χριστιανική στάση, μια ‹‹έξη της ηθικής 

οντότητας››. Από τα σχολεία των καθεδρικών ναών έως και τη δημιουργία του Πανεπιστημίου 

παρατηρείται στη μεσαιωνική διδασκαλία η σπουδαία θέση της σχολαστικής φιλοσοφίας και συγκεκριμένα 

η αλληλοδιείσδυση της ορθολογικότητας και της χριστιανικής πίστης στο πλαίσιο ενός ενιαίου συστήματος 

ιδεών. Στο εσωτερικό της επίσημης εκπαιδευτικής γνώσης, η οργάνωση του περιεχομένου 

πραγματοποιείται στη λογική του διαχωρισμού trivium/quatrivium (Σταύρου, 2014:234). Έτσι λοιπόν, 

κατά την ύστερη μεσαιωνική περίοδο, τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δίδασκαν το ίδιο ευρύ πρόγραμμα 

σπουδών. Ένας φοιτητής του Μεσαίωνα ξεκινούσε τις σπουδές του με τις επτά ‹‹ελεύθερες τέχνες›› (seven 

liberal arts), οι οποίες αποτελούνταν από το Trivium (Γραμματική, Ρητορική και Λογική) και το Quatrivium 

(Αριθμητική, Γεωμετρία, Μουσική και Αστρονομία). Για την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων σπουδών 

απαιτούνταν οκτώ ή εννέα χρόνια. Εάν ένας φοιτητής ολοκλήρωνε αυτές τις σπουδές και γινόταν ένας 

ειδικός των τεχνών (Master of Arts), τότε είχε την επιλογή να σπουδάσει σε μια από τις ανώτερες σχολές: 

Θεολογία, Ιατρική και Νομική. Όπως επισημαίνει η Sister Miriam Joseph (2002:16), οι ελεύθερες τέχνες 

παραπέμπουν στους επτά κλάδους της γνώσης που εισάγουν το άτομο σε μια ζωή μάθησης. Το trivium (οι 

3 τρόποι/δρόμοι), το οποίο προηγήθηκε του quatrivium (οι 4 τρόποι/δρόμοι) και θεωρούνταν ένα 

προπαρασκευαστικό στάδιο, περιλαμβάνει εκείνες τις πλευρές των ελεύθερων τεχνών που σχετίζονται με 

το πνεύμα και το quatrivium με εκείνες που απευθύνονται στην ύλη.. 

Αναφορικά με το trivium και τη γραμματική, όπως αναφέρει ο Germann, εκείνη δίδασκε τη μηχανική της 

γλώσσας στον φοιτητή μαθαίνοντάς του να ορίζει τα αντικείμενα και τις πληροφορίες που γίνονται 

αντιληπτές από τις πέντε αισθήσεις. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας της, οι φοιτητές μάθαιναν την τέχνη 
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της ομιλίας, της γραφής και της προφοράς, ενώ ανέλυαν, απομνημόνευαν και έγραφαν τα δικά τους 

κείμενα. Έτσι, η γραμματική αποτελούσε την τέχνη της εύρεσης συμβόλων και του συνδυασμού τους στην 

έκφραση της σκέψης (Sister Miriam Joseph, 2002:16-19). H ρητορική, ως τέχνη της επικοινωνίας των 

σκέψεων και της προσαρμογής της γλώσσας στην εκάστοτε περίσταση, δίδασκε τον τρόπο με τον οποίο οι 

φοιτητές μπορούσαν να εκφραστούν, ιδιαίτερα με εναν πειστικό τρόπο. Έχει τη μορφή της κατεκτημένης 

γνώσης της γραμματικής, η οποία έχει γίνει κατανοητή και μεταδίδεται προς τα έξω ως σοφία. Η λογική 

συνιστούσε τη «μηχανική» της σκέψης και της ανάλυσης, τη διαδικασία αναγνώρισης παραπλανητικών 

επιχειρημάτων και δηλώσεων και τη συστηματική άρση των αντιφάσεων, παράγοντας έτσι πραγματικές 

γνώσεις άξιες εμπιστοσύνης.. 

Μεταβαίνοντας στο quatrivium, όπως παραθέτει ο Lynch (2017), o Πλάτωνας στη ‹‹Δημοκρατία›› του 

έγραψε ένα ολόκληρο πρόγραμμα σπουδών κατά το οποίο ένας πυρήνας της μαθηματικής γνώσης, γνωστός 

αργότερα ως quatrivium, ήταν απαραίτητος για την κατανόηση του σύμπαντος. quatrivium σημαίνει 

τέσσερις δρόμους/τρόπους, αλλά αυτός ο όρος δεν χρησιμοποιήθηκε μέχρι την εποχή του ρωμαϊκού 

φιλοσόφου Βοήθιου τον 6ο αιώνα.. Το quatrivium προέρχεται από τον Πυθαγόρα γύρω στο 500 π.Χ.. Οι 

Πυθαγόρειοι αναζητούσαν τα αμετάβλητα θεμελιώδη στοιχεία που διέπουν τη φύση και την κοινωνία. Το 

ζήτημά τους ήταν να βρουν τους αιώνιους νόμους του σύμπαντος το quatrivium έγινε το όνομα του 

προγράμματος βάσει του οποίου οργάνωναν τις σπουδές τους. Το θέμα που εκπροσωπείται από τους 

Πυθαγόρειους προέρχεται από τον αριθμό και περιλαμβάνει τέσσερις κλάδους. Ο πρώτος είναι η 

αριθμητική που ασχολείται με την άπειρη γραμμική σειρά των αριθμών. Προχωρώντας πέρα από τη 

γραμμή, σε υψηλότερες διαστάσεις, είναι η γεωμετρία, ο τρίτος τομέας είναι η μουσική ή αρμονία, η οποία 

αποτελεί ουσιαστικά μια εφαρμογή της καθαρής επιστήμης των αριθμών που εξελίσσονται στον χρόνο και 

ο τέταρτος κλάδος είναι η αστρονομία ως η εφαρμογή της γεωμετρίας στον χώρο. Στη σύγχρονη εποχή ο 

συγγραφέας των μαθηματικών Morris Kline, ταξινόμησε τα τέσσερα αντικείμενα του quatrivium ως 

καθαρά (αριθμητική), εφαρμοσμένα (μουσική), στατικά (γεωμετρία) και κινούμενα (αστρονομία) (Lynch, 

2017). 

Όπως υποστηρίζει η Sister Miriam Joseph (2002:16-19), κάθε μια από τις ελεύθερες τέχνες πρέπει να 

κατανοηθεί όχι με τη στενή έννοια ενός μοναδικού θέματος, αλλά με την έννοια μιας ομάδας 

συσχετιζόμενων αντικειμένων. Το trivium από μόνο του συνιστά ένα εργαλείο που σχετίζεται με τις 

γλώσσες, τη ρητορική, τη λογοτεχνία, την ιστορία, τη φιλοσοφία. Το quatrivium αποτελείται όχι μόνο από 

τα μαθηματικά, αλλά και από άλλους επιστημονικούς κλάδους, όπως η άλγεβρα, η θεωρία των εξισώσεων 

και άλλους τομείς ανώτερων μαθηματικών. Οι εφαρμογές της θεωρίας των αριθμών περιλαμβάνουν όχι 

μόνο τη μουσική – ως αρχές της αρμονίας-, αλλά και τη φυσική και τη χημεία. Η θεωρία του χώρου 

εμπεριέχει αναλυτική γεωμετρία και τριγωνομετρία και στις εφαρμογές αυτής περικλείονται και οι αρχές 
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της αρχιτεκτονικής, της γεωγραφίας, της χωρομετρίας και της μηχανικής. Η λειτουργία του trivium και του 

quatrivium ταυτίζεται με την εξάσκηση του μυαλού στη μελέτη της ύλης και του πνεύματος, τα οποία μαζί 

αποτελούν το σύνολο της πραγματικότητας. 

Κατά τη μεσαιωνική διδασκαλία εντοπίζοταν μια υπεροχή των γνωστικών αντικειμένων του trivium εις 

βάρος του quatrivium, καθώς το quatrivium αντικατόπτριζε το κοσμικό, την εξωτερική πραγματικότητα, 

ενώ το trivium το πνεύμα, τους κανόνες στους οποίους το άτομο έπρεπε να υποταχθεί για να διαμορφώσει 

την κατάλληλη ηθική στάση, τρόπο σκέψης και έκφρασης, μια ηθική συνείδηση δηλαδή συνδεδεμένη με 

τη χριστιανική πίστη (Σταύρου, 2014:234-235). Ο Durkheim στην ‹‹Εξέλιξη της Παιδαγωγικής Σκέψης›› 

αναφέρει πως τον 16ο αιώνα με την ανάπτυξη της αριστοκρατικής τάξης , των ‹‹πολιτισμένων ηθών›› και 

τη βαθμιαία διάσπαση της χριστιανικής ενότητας σημειώνεται μια σημαντική εξέλιξη στον εκπαιδευτικό 

θεσμό με την εμφάνιση της ουμανιστικής παιδαγωγικής. Η συγκεκριμένη παιδαγωγική προωθεί την 

εγκυκλοπαιδική γνώση και την καλλιέργεια της λογιοσύνης, ενώ το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από την 

πρακτική της διαλεκτικής στη μελέτη λόγιων κειμένων, μεγάλων έργων του κλασικού πολιτισμού, 

προετοιμάζοντας το άτομο για την ένταξή του στην αριστοκρατική κοινωνία και εμπεριέχοντας συνεπώς 

έναν ελιτιστικό χαρακτήρα. Κατά τον 18ο αιώνα ο Durkheim εντοπίζει μια πρώτη αντιστροφή της 

ιεραρχικής σχέσης μεταξύ πνεύματος και εξωτερικού κόσμου, ανθρωπιστικών και θετικών επιστημών στο 

πλαίσιο εξορθολογισμού της επίσημης εκπαιδευτικής γνώσης. Σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, η 

οργάνωση της σχολικής κουλτούρας ταλαντεύεται ανάμεσα στη λογοτεχνία και την επιστήμη, την 

εγκυκλοπαιδική μόρφωση και τον θετικισμό ανάλογα με την εναλλαγή των πολιτικών κομμάτων στην 

εξουσία, άλλοτε των συντηρητικών και άλλοτε των φιλελεύθερων, όπως εξηγείται από τον Durkheim 

(Σταύρου, 2014:236-237). 

Ο Durkheim στην ‹‹Εξέλιξη της Παιδαγωγικής Σκέψης›› αποπειράθηκε να αποδείξει την επίδραση της 

κοινωνικής βάσης στην επιλογή και οργάνωση του γνωστικού περιεχομένου των επίσημων συστημάτων 

εκπαίδευσης. Ανέδειξε την αμφίδρομη σχέση κοινωνίας – εκπαίδευσης επισημαίνοντας πως οι αλλαγές 

στην εκπαίδευση είναι αποτέλεσμα των κοινωνικών μετασχηματισμών. Έτσι, η εκπαιδευτική γνώση που 

επιλέγεται προς διδασκαλία και οργανώνεται με έναν ορισμένο τρόπο, συνιστά παράγωγο κοινωνικών 

διαδικασιών και μεταλλάσσεται σε σχέση με τις αλλαγές που υφίσταται το κοινωνικό, πολιτισμικό και 

πολιτικό πλαίσιο (Σταύρου, 2014:237-238). 

Είναι φανερή λοιπόν, η ύπαρξη ενός ιστορικού βάθους στην αντίφαση μεταξύ ανθρωπιστικών και φυσικών 

μαθήσεων (trivium/quatrivium), ανθρωπιστικών και θετικών επιστημών, το οποίο αναπαράγεται 

μετασχηματιζόμενο μέχρι και σήμερα. Η αντίφαση αυτή μπορεί να εντοπιστεί, διατυπωμένη διαφορετικά 
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βέβαια σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, στις σύγχρονες θεωρίες που διέπουν τα Αναλυτικά 

Προγράμματα. 

Τα Αναλυτικά Προγράμματα συνιστώντας βασικό άξονα της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς 

αναφέρονται στον καθορισμό των πλαισίων των διαφόρων παιδαγωγικών δραστηριοτήτων που οφείλουν 

να αναπτυχθούν στα σχολεία, διέπονται από θεωρίες στη βάση των οποίων αποτυπώνονται οι 

προσανατολισμοί που εκείνα ακολουθούν. Άλλωστε, όπως αναφέρει ο Χατζηγεωργίου (2004:119) για τη 

σύνταξη ενός αναλυτικού προγράμματος είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας κατεύθυνσης προς την οποία 

αυτό θα στραφεί, με την έννοια της ύπαρξης ενός συνόλου ιδεών πάνω στις οποίες το αναλυτικό πρόγραμμα 

θα εστιάσει και βάσει των οποίων θα σχεδιαστεί.  Έτσι, μπορεί να γίνει λόγος για τρεις βασικούς 

προσανατολισμούς: τον γνωστικό, τον ατομικό και τον κοινωνικό. 

Α. 

Ο Χατζηγεωργίου (2004:119-124) παραθέτει τις ιδέες του Eisner (1985) για τους διάφορους 

προσανατολισμούς του αναλυτικού προγράμματος. Σύμφωνα λοιπόν με τον Eisner, υπάρχουν πέντε 

διαφορετικοί προσανατολισμοί αναλυτικών προγραμμάτων: o Ακαδημαϊκός Ορθολογισμός, οι Γνωστικές 

Διαδικασίες, η Κοινωνική Προσαρμογή και Κοινωνική Αναδόμηση, η Αυτοπραγμάτωση και ο 

Τεχνοκρατισμός/Τεχνολογία. 

Κύριο χαρακτηριστικό του Ακαδημαϊκού Ορθολογισμού αποτελεί η αξία που προσδίδεται στα γνωστικά 

αντικείμενα, καθώς και ο τρόπος σκέψης που πηγάζει από αυτά. Σκοπός του συγκεκριμένου 

προσανατολισμού είναι να μάθουν οι μαθητές τις διάφορες γνωστικές περιοχές (μαθηματικά, λογοτεχνία, 

φυσική, φιλοσοφία κ.ά.). Επομένως, ένα αναλυτικό πρόγραμμα προσανατολισμένο προς τον Ακαδημαϊκό 

Ορθολογισμό εστιάζει στη γνώση και απώτερο σκοπό συνιστά η ανάπτυξη ενός ορθολογικού νου με τον 

μαθητή να μάθει να σκέφτεται σύμφωνα με τους χαρακτηριστικούς τρόπους σκέψης των γνωστικών 

περιοχών. Ωστόσο, είναι δύσκολη, τουλάχιστον στα πλαίσια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η εις βάθος 

μελέτη των γνωστικών περιοχών, γι’ αυτό ωφέλιμη είναι η εισαγωγή των μαθητών στις βασικές έννοιες και 

την οργάνωσή τους, να χτίσουν δηλαδή τη δομή των γνωστικών περιοχών. 

Ένα αναλυτικό πρόγραμμα προσανατολισμένο στις Γνωστικές Διαδικασίες, δίνει προσοχή στην τρόπο 

σκέψης. Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη και η βελτίωση του τρόπου σκέψης των μαθητών συνιστά τον 

βασικό σκοπό αυτού του προγράμματος, σε αντίθεση με τον σκοπό του Ακαδημαϊκού Ορθολογισμού που 

είναι η ανάπτυξη ενός ορθολογικού νου βάσει της μύησης στις διάφορες γνωστικές περιοχές. Ενώ και οι 

δύο προσανατολισμοί αποτελούν γνωστικούς προσανατολισμούς, οι Γνωστικές Διαδικασίες προσφέρουν 

ευκαιρίες για διερεύνηση, ανακάλυψη και κατασκευή της γνώσης. 
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Μεταβαίνοντας σε έναν προσανατολισμό περισσότερο κοινωνικό, η Κοινωνική Προσαρμογή δίνει 

αποκλειστική προτεραιότητα στην ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας με το περιεχόμενο του 

αναλυτικού προγράμματος να εστιάζει στις γνώσεις και τις δεξιότητες που διευκολύνουν την ικανοποίηση 

των αναγκών αυτών. Η Κοινωνική Αναδόμηση τονίζει την αξία που δίνεται στην αλλαγή της κοινωνίας και 

έτσι ένα πρόγραμμα με αυτόν τον προσανατολισμό επικεντρώνει σε διαδικασίες συλλογικής προσπάθειας, 

η οποία θα οδηγήσει στην αναδόμηση της υπάρχουσας κοινωνίας και έχει ως σκοπό την παρουσίαση των 

σοβαρών προβλημάτων που εκείνη αντιμετωπίζει. Τα συγκεκριμένα προβλήματα αφορούν όλα τα 

γνωστικά αντικείμενα, όχι μόνο το αντικείμενο της κοινωνιολογίας. 

Ο προσανατολισμός της Αυτοπραγμάτωσης προτείνει ένα αναλυτικό πρόγραμμα εστιασμένο στο άτομο 

και την ολόπλευρη ανάπτυξή του. Βασίστηκε στις ιδέες της ανθρωπιστικής ψυχολογίας με κυριότερους 

εκπροσώπους τον Abraham Maslow και τον Carl Rogers. Ο πρώτος, στηρίχθηκε στην έννοια της 

αυτοπραγμάτωσης και πρότεινε μια ιεράρχηση των ανθρώπινων αναγκών με την ικανοποίηση των οποίων 

το άτομο φτάνει στο τελευταίο στάδιο της ιεραρχίας, την αυτοπραγμάτωση, η οποία παραπέμπει στην 

μέγιστη ανάπτυξη της ανθρώπινης δυναμικής. Ο δεύτερος βασίστηκε στις έννοιες της εμπειρίας και του 

συναισθήματος, επισημαίνοντας τον ρόλο των διαπροσωπικών σχέσεων. Σε ένα τέτοιο πρόγραμμα που 

εστιάζει στον εσωτερικό κόσμο του μαθητή, φαίνεται πως η ακαδημαϊκή γνώση δεν έχει κάποια θέση. 

Ωστόσο, σήμερα με την έμφαση που έχει δοθεί στη συναισθηματική νοημοσύνη και στην κατανόηση της 

απαραίτητης ύπαρξης του συναισθήματος για τη γνώση, αναδεικνύεται η αξία ενός αναλυτικού 

προγράμματος που στοχεύει στην προσωπική ανάπτυξη μέσω της καλλιέργειας θετικών στάσεων. 

Τέλος, ο προσανατολισμός του Τεχνοκρατισμού και της Τεχνολογίας, ταυτίζεται με την επιτυχή μετάδοση 

γνώσεων και δεξιοτήτων, εστιάζοντας σε διαδικασίες που οδηγούν σε αυτή τη μετάδοση. Πρωταρχικό ρόλο 

διαδραματίζει ο δάσκαλος ως μάνατζερ. Ένα τεχνοκρατικό/τεχνολογικό αναλυτικό πρόγραμμα 

ενδιαφέρεται όχι για το τι θα διδαχθεί, αλλά για το πώς θα διδαχθεί, διατυπώνοντας αξιολογικά κριτήρια 

βάσει των οποίων θα γίνει η επιλογή αυτών που θα οργανωθούν σε μια διδακτική ακολουθία. Επιπλέον, το 

ενδιαφέρον του σχεδιαστή επικεντρώνεται στο αν πράγματι το αναλυτικό πρόγραμμα έχει συνδράμει στην 

εκμάθηση συγκεκριμένων πραγμάτων στους μαθητές σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος. 

Β. 

Ο Schiro (1978, όπως παρατιθ. σε Φλουρή 2005:31), ταξινομεί τις θεωρίες των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων σε τέσσερις κατηγορίες: την Ακαδημαϊκή Θεωρία, την θεωρία της Κοινωνικής 

Αποτελεσματικότητας, την θεωρία της Μελέτης του Παιδιού και την θεωρία της Κοινωνικής Αναδόμησης. 

Κάθε θεωρία διερευνάται από την οπτική του σκοπού του συντάκτη, της μάθησης, του παιδιού και της 

διδασκαλίας και της αξιολόγησης. 
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Η πρώτη θεωρία, η Ακαδημαϊκή, προτείνει τον σχεδιασμό του Αναλυτικού Προγράμματος βάσει της 

ανάλυσης της γνώσης και των σχετικών ανθρώπινων ικανοτήτων. Γι’ αυτό, υποστηρίζει την θεμελίωση 

των περιλαμβανομένων στο Αναλυτικό Πρόγραμμα αντικειμένων περισσότερο πάνω στους ξεχωριστούς 

κλάδους της γνώσης παρά στις κοινωνικές ανάγκες που καλείται η εκπαίδευση να ικανοποιήσει. 

Από την οπτική των σκοπών του συντάκτη, βασική επιδίωξη της συγκεκριμένης θεωρίας αποτελεί η 

εξασφάλιση της συντήρησης και της επιβίωσης του επιστημονικού κλάδου που αντιπροσωπεύει μέσω της 

οικειοποίησης των γνώσεων του παρελθόντος, οι οποίες θα μεταδοθούν στις επερχόμενες γενεές. Για τον 

συντάκτη, οι προσπάθειες εκπόνησης του Αναλυτικού Προγράμματος και οι προσπάθειες της Ακαδημαϊκής 

Θεωρίας, συμπίπτουν. Επίσης, στην Ακαδημαϊκή Θεωρία, το άτομο καλείται να κατακτήσει την γνώση, η 

οποία βρίσκεται έξω από αυτό και θα του προσφέρει την ικανότητα αντίληψης του κόσμου και προσωπικής 

ολοκλήρωσης. 

Αναφορικά με τον τομέα της μάθησης, η συγκεκριμένη θεωρία την αντιμετωπίζει ως μετάδοση γνώσεων 

από εκείνον που τις έχει σε αυτόν που δεν τις έχει. Έτσι, ο δάσκαλος συνιστά τον μεταδότη γνώσεων 

διαθέτοντας έναν ενεργητικό ρόλο και καθιστώντας τον μαθητή παθητικό δέκτη, χωρίς να επιδιώκεται η 

αλλαγή της συμπεριφοράς ή του τρόπου σκέψης του. 

Επομένως, η Ακαδημαϊκή Θεωρία βλέπει το παιδί ως ένα εν δυνάμει μέλος της ιεραρχημένης κοινότητας 

των ακαδημαϊκών, αντιμετωπίζοντάς το όχι όπως είναι, αλλά όπως πρέπει να είναι. Η ανάπτυξη της 

μνημονικής του ικανότητας, καθώς και της κρίσης κάτω από κατάλληλες συνθήκες, αποτελούν τον βασικό 

στόχο της θεωρίας αυτής, προκειμένου να κατακτήσει την γνώση και να ανέβει στην ιεραρχία των 

ακαδημαϊκών. 

Ως προς την διδασκαλία, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, εκείνη παίρνει την μορφή της μεταβίβασης των 

πληροφοριών και των γνώσεων από αυτούς που τις κατέχουν σε εκείνους που δεν τις κατέχουν, 

καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο τον δάσκαλο σε αυθεντία. 

Τέλος, στην Ακαδημαϊκή Θεωρία η διαδικασία της αξιολόγησης των μαθητών πραγματοποιείται με τη 

συνδρομή αντικειμενικών στατιστικών μεθόδων, των οποίων η εκπόνηση έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε 

να μετράται ο βαθμός στον οποίο μπορούν οι μαθητές να αναπαράγουν αυτό που τους μεταδόθηκε. 

Η δεύτερη θεωρία, της Κοινωνικής Αποτελεσματικότητας, θέτει ως σκοπό της επιστημονικής σύνταξης 

του Αναλυτικού Προγράμματος την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας, η οποία αποτελεί τον κύριο 

αποδέκτη των προϊόντων του σχολείου. Έτσι, το άτομο οφείλει να μάθει την εκτέλεση των απαιτούμενων 

εργασιών για να καταστεί χρήσιμο μέλος της κοινωνίας. 
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Για τον συντάκτη του Αναλυτικού Προγράμματος, πρωταρχικός στόχος είναι ο καθορισμός των αναγκών 

της κοινωνίας που καλείται να ικανοποιήσει η εκπαίδευση, με τελικό στόχο του προγράμματος να 

ονομάζεται ό,τι ικανοποιεί τις ανάγκες της κοινωνίας. Ο συντάκτης προκειμένου να προσδιορίσει τους 

τελικούς στόχους του προγράμματος και να αλλάξει την ανθρώπινη συμπεριφορά, δρα με την αρχή που 

εκφράζεται από τη σχέση: αίτιο – αποτέλεσμα, δράση – αντίδραση, παρόρμηση – αντίδραση. 

Η έννοια της μάθησης και η δημιουργία των σταδιακών εμπειριών της μάθησης, διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στη θεωρία της Κοινωνικής Αποτελεσματικότητας, με την μάθηση να γίνεται αντιληπτή ως μεταβολή 

της ανθρώπινης συμπεριφοράς προς εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας και τις εμπειρίες μάθησης 

να σχετίζονται με τις διάφορες δραστηριότητες και κίνητρα που παρέχονται στους μαθητές προκειμένου 

να κατακτήσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα μάθησης. 

Η γνώση για τη θεωρία της Κοινωνικής Αποτελεσματικότητας έχει αξία όταν αναπτύσσει την ικανότητα 

για δράση και πηγάζει από τις μορφές και τους στόχους της αντικειμενικής πραγματικότητας. Επιπλέον, 

είναι παγκόσμια καθώς βρίσκεται μέσα στον αντικειμενικό κόσμο και ο καθένας μπορεί να την κατακτήσει 

στην αληθινή της μορφή. 

Ο τομέας της μάθησης στη συγκεκριμένη θεωρία αντιμετωπίζεται ως η διαδικασία διάπλασης του μαθητή 

μέσω των παρορμήσεων – αντιδράσεών του, γενικότερα της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον του. Έτσι, 

η μάθηση γίνεται αντιληπτή ως μια τεχνητή λειτουργία η οποία αποσκοπεί στην επίτευξη της 

προκαθορισμένης αλλαγής της συμπεριφοράς του ατόμου. 

Αναφορικά με το πώς αντιλαμβάνεται η θεωρία της Κοινωνικής Αποτελεσματικότητας το παιδί, το 

ενδιαφέρον εστιάζεται περισσότερο στις άμεσα εκμεταλλεύσιμες δεξιότητες που πρόκειται να αποκτήσει 

και λιγότερο στην ολόπλευρη σφαιρική ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. 

Ως προς την διδασκαλία, η θεωρία της Κοινωνικής Αποτελεσματικότητας θέλει τον δάσκαλο ρυθμιστή των 

συνθηκών της μάθησης και των υλικών που έχουν σχεδιαστεί από τους συντάκτες του Αναλυτικού 

Προγράμματος, χωρίς να παρεκκλίνει από τις οδηγίες που του έχουν δοθεί, εποπτεύοντας παράλληλα και 

τον μαθητή καθώς μαθαίνει σε αυτές τις συνθήκες. 

Ολοκληρώνοντας με τη συγκεκριμένη θεωρία, η αξιολόγηση του Αναλυτικού Προγράμματος και των 

μαθητών γίνεται βάσει ενός a priori κριτηρίου βασιζόμενου στις κοινά παραδεκτές κανονιστικές νόρμες, 

αξιολογώντας την ικανότητα του μαθητή να διεκπεραιώνει εκείνες τις δεξιότητες που η κοινωνία έχει 

ανάγκη. 
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Η θεωρία της Μελέτης του Παιδιού φέρνει στο επίκεντρο τις έμφυτες ικανότητες του παιδιού, τις ανάγκες 

και τα ενδιαφέροντά του, καθιστώντας τα βάση προσδιορισμού του περιεχομένου των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων. Για την συγκεκριμένη θεωρία, η εκπαίδευση λειτουργεί ως μεσολαβητής στην φυσική 

ανάπτυξη του παιδιού, η οποία σε συνδυασμό με την παροχή θετικών εμπειριών από το περιβάλλον θα 

προσφέρει σταθερές και ωφέλιμες βάσεις. 

Ο συντάκτης του Αναλυτικού Προγράμματος της θεωρίας της Μελέτης του Παιδιού αποσκοπεί στην 

ενίσχυση της ανάπτυξης των παιδιών μέσω της παροχής ευκαιριών για απόκτηση εμπειριών από τις οποίες 

εκείνα θα καταστούν ικανά να ικανοποιούν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Έτσι, το παιδί νοείται 

ως μια αυτόνομη και αυτοτελής προσωπικότητα και με βοηθό το ειδικά σχεδιασμένο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα, αναπτύσσεται κοινωνικά, συγκινησιακά, σωματικά και διανοητικά. 

Από την πλευρά της γνώσης, η συγκεκριμένη θεωρία της προσδίδει την έννοια της επίγνωσης και της 

αυτοσυνειδησίας προσφέροντας στο παιδί την ικανότητα να φτάσει τον εαυτό του στο ύψιστο σημείο της 

αυτοπραγμάτωσής του. Για τον συντάκτη της Μελέτης του Παιδιού, η γνώση δεν αποτελεί το βασικό του 

ενδιαφέρον, αλλά συνιστά πρώτο παράγωγο της μάθησης και δεύτερο παράγωγο της ανάπτυξης. 

Η μάθηση στη θεωρία της Μελέτης του Παιδιού νοείται ως μια διαδικασία βασισμένη στην προσωπική 

εμπειρία του κάθε παιδιού, το οποίο αναπτύσσεται στα πλαίσια ενός ελεύθερου και ανεκτικού 

περιβάλλοντος. 

Παράλληλα, το παιδί αντιμετωπίζεται όπως είναι κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και όχι όπως θα 

έπρεπε να είναι κατά τη διάρκεια της ώριμης ζωής, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνεται υπόψη το ψυχολογικό και 

κοινωνικό του υπόβαθρο. 

Αναφορικά με την διδασκαλία, ο δάσκαλος διαδραματίζει διπλό ρόλο’ να διευκολύνει τη μάθηση του 

παιδιού με την παροχή εμπειριών και να παρεμβαίνει μεταξύ του παιδιού και των ευκαιριών αυτών. Οι 

συγκεκριμένες ευκαιρίες για απόκτηση εμπειριών και οι τρόποι παρέμβασης επιλέγονται από τον δάσκαλο 

ανάμεσα από τις προτεινόμενες των συντακτών του Αναλυτικού Προγράμματος. 

Τέλος, η αξιολόγηση χρησιμοποιείται προς όφελος των μαθητών, στοχεύοντας στην διάγνωση των 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους και στην διευκόλυνση της συνολικής τους ανάπτυξης. Το παιδί μαθαίνει 

από τα ίδια του τα λάθη, δεν υπάρχουν νόρμες, ενώ τα κριτήρια της αξιολόγησης είναι μάλλον 

υποκειμενικά. 

Μεταβαίνοντας στην τέταρτη θεωρία, η θεωρία της Κοινωνικής Αναδόμησης έχει ως βάση της σύνταξης 

του Αναλυτικού Προγράμματος την κοινωνική προοπτική. Πιο συγκεκριμένα, η δράση όλων οφείλει να 
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κατευθύνεται προς την αναδόμηση της κοινωνίας, η οποία θεωρείται πως ‹‹νοσεί›› λόγω των 

απαρχαιωμένων μηχανισμών που έχουν αναπτυχθεί μέσα σε αυτή για την αντιμετώπιση των 

προβληματικών καταστάσεων, οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο στο όραμα μιας καλύτερης κοινωνίας χωρίς 

προβλήματα, συγκρούσεις και αντιφάσεις. 

Για τους σκοπούς του συντάκτη της θεωρίας της Κοινωνικής Αναδόμησης, κοινωνία και άτομα είναι 

έννοιες αλληλένδετες, καθώς από τη στιγμή που η κοινωνία βρίσκεται σε κρίση, η κρίση αυτή έχει 

επιπτώσεις στο άτομο, στην εκπαίδευση, στην αλήθεια και στη γνώση. Επομένως, ο συντάκτης 

οραματιζόμενος τον τέλειο μελλοντικό κόσμο, επιθυμεί να εξαλείψει τα υπάρχοντα προβλήματα, 

εργαζόμενος για τα μέλη της κοινωνίας των οποίων οι υλικές και κοινωνικές τους ανάγκες δεν 

ικανοποιήθηκαν. 

Η γνώση στη θεωρία της Κοινωνικής Αναδόμησης διαθέτοντας μια φύση που εκφράζει ταυτόχρονα την 

νοημοσύνη και την ηθική, έχει ως πηγή το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, όπως αυτά γίνονται 

αντιληπτά από τον συντάκτη, αλλά και το ίδιο το παιδί, ενώ του προσφέρει την ικανότητα ερμηνείας και 

ανακατασκευής της κοινωνίας του. Άρα, η γνώση πηγάζει από τον υποκειμενικό νου του ανθρώπου και 

βρίσκεται σε συνάρτηση με τις υποκειμενικές του αντιλήψεις. 

Η θεωρία της Κοινωνικής Αναδόμησης θέλει την μάθηση να πραγματοποιείται σε ομαδικά πλαίσια μέσω 

του διαλόγου και της συνεχούς αλληλεπίδρασης μέσα και έξω από το σχολείο, ενώ την αντιλαμβάνεται ως 

μια διαδικασία αντιμετώπισης των γεγονότων μέσα στο περιβάλλον του ανθρώπου, ο οποίος 

προσανατολίζεται σε μια μελλοντική ουτοπία. 

Από την πλευρά του παιδιού, η συγκεκριμένη θεωρία το αντιμετωπίζει όχι όπως είναι, αλλά όπως θα έπρεπε 

να είναι ένα ώριμο μέλος της αυριανής κοινωνίας μέσα στην οποία καλείται να δράσει επανορθώνοντας 

και επαναπροσδιορίζοντας την ίδια της τη φύση. 

Τέλος, η διδασκαλία στη θεωρία  της Κοινωνικής Αναδόμησης αποσκοπεί στην μύηση των μαθητών σε μια 

καλύτερη κοινωνία, ενώ η αξιολόγησή τους γίνεται υποκειμενικά αναφορικά με το περιβάλλον στο οποίο 

ζουν και στοχεύει στην μέτρηση της προόδου τους σχετικά με τις ικανότητές τους και στον προβληματισμό 

για τη σημασία των αξιών. 

Γ. Σύγκριση 

Επιχειρώντας μια σύγκριση των προσανατολισμών του Eisner και των θεωριών του Schito, μπορεί να γίνει 

αντιληπτή μια αντιστοιχία αυτών. Πιο συγκεκριμένα, ο προσανατολισμός του Ακαδημαϊκού Ορθολογισμού 

φαίνεται να αντιστοιχεί στην Ακαδημαϊκή Θεωρία, καθώς και στις δύο περιπτώσεις αναδεικνύεται η αξία 
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των γνωστικών αντικειμένων και η εισαγωγή του μαθητή στις διάφορες γνωστικές περιοχές, ενώ η 

ανάπτυξη ενός ορθολογικού νου και η κατάκτηση της γνώσης, η οποία βρίσκεται έξω από το άτομο, 

συνιστούν τα κύρια ζητούμενα. Οι Γνωστικές Διαδικασίες του Eisner, ενώ αποτελούν και εκείνες γνωστικό 

προσανατολισμό, δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη και βελτίωση του τρόπου σκέψης του μαθητή μέσα από 

τη διερεύνηση, την ανακάλυψη και την κατασκευή της γνώσης. Αντιστοιχία φαίνεται να υπάρχει, όπως 

παρατηρεί ο Χατζηγεωργίου (2004:126) μεταξύ του προσανατολισμού της Κοινωνικής Προσαρμογής, 

ενδεχομένως συνδυαστικά με τον Τεχνοκρατισμό/Τεχνολογία, με τη θεωρία Κοινωνικής 

Αποτελεσματικότητας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τίθεται ως προτεραιότητα η ικανοποίηση των 

αναγκών της κοινωνίας με τη γνώση να αποκτάει αξία όταν αναπτύσσει ικανότητες για δράση και τη 

μάθηση να νοείται ως μεταβολή της ανθρώπινης συμπεριφοράς προς εξυπηρέτηση των αναγκών της 

κοινωνίας. Έτσι, γίνεται αντιληπτό πως δίνεται λιγότερη προσοχή στην ολόπλευρη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του παιδιού, καθώς εκείνο αντιμετωπίζεται ως άμεσα εκμεταλλεύσιμες δεξιότητες προς 

ώφελος της κοινωνίας. Ο Τεχνοκρατισμός/Τεχνολογία δύναται να αντιστοιχεί με τη Θεωρία Κοινωνικής 

Αποτελεσματικότητας στο πλαίσιο της προτεραιότητας που παρέχεται στην επιτυχή μετάδοση γνώσεων 

και δεξιοτήτων προκειμένου να κατακτηθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα μάθησης. Ωστόσο ο 

συγκεκριμένος προσανατολισμός αναφέρθηκε πως εστιάζει κυρίως στις διαδικασίες που θα οδηγήσουν σε 

αυτή τη μετάδοση. Ο προσανατολισμός της Αυτοπραγμάτωσης έρχεται σε αντιστοιχία με τη Θεωρία της 

Μελέτης του Παιδιού, εφόσον και οι δύο στοχεύουν στο άτομο και στην προσωπική και ολόπλευρη 

ανάπτυξή του δίνοντας βάση στις έμφυτες ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τις διαπροσωπικές σχέσεις του 

παιδιού. Επιπλέον και τις δύο περιπτώσεις η ακαδημαϊκή γνώση δεν μονοπωλεί το ενδιαφέρον, καθώς η 

γνώση παίρνει την έννοια της επίγνωσης και της αυτοσυνειδησίας που χρειάζεται προκειμένου το παιδί να 

φτάσει στο ύψιστο σημείο της αυτοπραγμάτωσής του. Τέλος, η Κοινωνική Αναδόμηση είναι κοινή στις 

προσεγγίσεις του Eisner και του Schiro με την αλλαγή της κοινωνίας να συνιστά θεμελιακό στόχο. Πιο 

συγκεκριμένα, και στις δύο προσεγγίσεις, η δράση όλων στρέφεται προς την αναδόμηση της κοινωνίας 

παρουσιάζοντας τα σοβαρά προβλήματα αυτής, ενώ η γνώση πηγάζει από τον υποκειμενικό νου του 

ατόμου σε συνάρτηση με τις υποκειμενικές του αντιλήψεις. Το παιδί, το οποίο αντιμετωπίζεται ως ώριμο 

μέλος της κοινωνίας, γίνεται αποδέκτης των γνώσεων εκείνων που θα του προσφέρουν τη δυνατότητα να 

ερμηνεύσει και να ανακατασκευάσει την κοινωνία του. 

Στην προσπάθεια σύγκρισης επομένως των προσανατολισμών των Αναλυτικών Προγραμμάτων του Eisner 

και των θεωριών του Schiro, παρατηρήθηκαν ορισμένες αντιστοιχίες, ενώ έγινε αντιληπτό πως σε ένα 

ευρύτερο πλαίσιο κινούνται στους άξονες της γνώσης αυτής καθ’ εαυτής, της κοινωνίας και του 

ατόμου/παιδιού. 
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Σε παραπλήσια λογική με τις θεωρίες αυτές, βρίσκεται ο διαχωρισμός των αναλυτικών προγραμμάτων 

αναλόγως της φιλοσοφίας που τα διαπνέει. Έτσι, διακρίνονται τα εξής είδη αναλυτικών προγραμμάτων: το 

αναδομητικό, το ανθρωπιστικό, το ακαδημαϊκό και το τεχνολογικό (Παπαδοπούλου, Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο Κύπρου, όπως παρατίθ. σε Χατζημάρκου 2017:27). 

Ζητούμενο του αναδομητικού αναλυτικού προγράμματος κατά τον Freire (1970), είναι να έρθει ο μαθητής 

αντιμέτωπος με τα προβλήματα της κοινωνίας ή με τα προβλήματα που έχει ο ίδιος ως μέλος της κοινωνίας. 

Η απόκτηση εμπειριών πραγματικής έρευνας και συνεργασίας με διάφορες κοινωνικές ομάδες αποτελεί 

και εκείνη σκοπό του συγκεκριμένου είδους αναλυτικού προγράμματος. Ωστόσο, οι εμπειρίες αυτές 

οφείλουν να πληρούν τρία κριτήρια: να είναι πραγματικές, ενεργητικές και ικανές να διδάξουν έννοιες 

όπως το σωστό, το δίκαιο κλπ. Το αναδομητικό αναλυτικό πρόγραμμα υποστηρίζεται από την κριτική 

θεωρία και κοινωνιολόγους όπως ο Apple και ο Giroux, οι οποίοι θεωρούν το σχολείο μέσο αναπαραγωγής 

των επικρατουσών κοινωνικών αξιών (Κουτσελίνη, 2013:41). 

Το ανθρωπιστικό Αναλυτικό Πρόγραμμα θέτει στο επίκεντρο την αυτοπραγμάτωση και την ανάπτυξη του 

μαθητή ως ιδιαίτερου και μοναδικού ατόμου, την καλλιέργεια της δημιουργικότητας, την απόκτηση 

ανεξαρτησίας της γνώμης, την δημιουργία κριτικής σκέψης και γενικότερα τη συναισθηματική και 

γνωστική ανάπτυξη του ατόμου (Κουτσελίνη, 2013:42). Επιπλέον δίνει έμφαση στη βίωση ποικίλων 

εμπειριών και στην καθοδήγηση του ατόμου με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να καταστεί ικανό να παρατηρήσει 

τον εαυτό του και να εκφράσει τα συναισθήματά του. Βέβαια, τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά για κάθε 

μαθητή, καθώς ο καθένας βιώνει τη διαδικασία αυτή με ξεχωριστό τρόπο. Τέλος, χαρακτηριστικά του 

ανθρωπιστικού Αναλυτικού Προγράμματος αποτελούν η κοινή συμμετοχή, η ενότητα και η ολοκλήρωση, 

η σχετικότητα, ο προσωποκεντρισμός και η υπαρξιακή σημαντικότητα για τον μανθάνοντα με την έννοια 

ότι αυτό που κρίνεται ουσιώδες είναι αυτό που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και όχι τόσο 

η ιστορία των γεγονότων (Κουτσελίνη, 2013:42). 

To ακαδημαϊκό Αναλυτικό Πρόγραμμα φέρνει στο προσκήνιο τη γνώση και τις δεξιότητες που θα 

αποκτήσει ο μαθητής. Χαρακτηριστικά, το περιεχόμενό του είναι βασισμένο στις βασικές μορφές της 

γνώσης που συνδράμουν στην κατανόηση του κόσμου, δηλαδή στα Μαθηματικά, στις Φυσικές Επιστήμες, 

στην Λογοτεχνία, στις Τέχνες, στην Ηθική, στη Θρησκεία και στη Φιλοσοφία (Κουτσελίνη, 2013:38). Η 

οργάνωση του περιεχομένου και της ύλης είναι γραμμικής, καθώς μεταβαίνει από το απλό στο σύνθετο. 

Παράλληλα, για το ακαδημαϊκό αναλυτικό πρόγραμμα η γνώση θεωρείται ως κατάκτηση της εξωτερικής 

πραγματικότητας χωρίς προσωπικό ή κοινωνικό νόημα για τον μανθάνοντα, γεγονός που έρχεται σε 

αντίθεση με αυτά που πρεσβεύει το ανθρωπιστικό αναλυτικό πρόγραμμα. 
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Το τέταρτο και τελευταίο είδος αναλυτικού προγράμματος είναι το τεχνολογικό, το οποίο βρίσκεται αρκετά 

κοντά στο ακαδημαϊκό. Οργανώνεται με καθαρά μετρήσιμους στόχους για βραχυπρόθεσμη αλλαγή 

συμπεριφοράς του μαθητή, καθώς στηρίζεται στην άποψη ότι κάτω από τις ίδιες εξωτερικές συνθήκες 

πραγματοποιείται η επίτευξη ίδιων αποτελεσμάτων. Σε αυτό το είδος αναλυτικού προγράμματος, η 

τεχνολογία διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο, η ύλη προσφέρεται σε ακολουθίες και η ανατροφοδότηση 

επιτυγχάνεται με συχνές επαναλήψεις (Κουτσελίνη, 2013:40). 

Άλλη μια διάκριση των αναλυτικών προγραμμάτων που μπορεί να αναφερθεί είναι εκείνη που παρουσιάζει 

στο έργο της η Ε. Χειμαριού (όπως παρατιθ. σε Γερογιάννη & Μπούρα, 2007:488) και βασίζεται σε δύο 

κριτήρια: την οργάνωση της διδακτέας ύλης και την γενική κατεύθυνση ή φιλοσοφία τους. 

Αναφορικά με το δεύτερο κριτήριο, εκείνο της γενικής κατεύθυνσης ή φιλοσοφίας των αναλυτικών 

προγραμμάτων, διακρίνεται ο διαχωρισμός ανάμεσα σε θεματοκεντρικά, μαθητοκεντρικά και προβληματο-

κεντρικά. Τα θεματοκεντρικά ( subject-centered curriculum), είναι τα παλαιότερα και ενδεχομένως 

περισσότερο διαδεδομένα αναλυτικά προγράμματα. Σχεδιάζονται με τη λογική των ταξινομημένων 

γνωστικών περιοχών και ενθαρρύνουν την πρόσκτηση και απομνημόνευση πληροφοριών. Τα 

μαθητοκεντρικά (learner-centered curriculum), δίνουν έμφαση στον εσωτερικό και ψυχικό κόσμο, στις 

ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των μαθητών. Σε αυτό το είδος, η προσφερόμενη γνώση δεν γίνεται 

αντιληπτή ως αυτοσκοπός, αλλά ως μέσο για την απόκτηση εμπειριών για την επίλυση προβλημάτων. 

Τέλος, τα προβληματο-κεντρικά αναλυτικά προγράμματα (problem-centered and inquiry centered 

curriculum), εστιάζουν στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και δομούνται βάσει των αποριών, 

των ερωτημάτων και των ευρύτερων προβληματισμών των μαθητών με σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων 

για την αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινής ζωής. 

Κάνοντας μια γενική ανασκόπηση στις θεωρίες των αναλυτικών προγραμμάτων, αποδεικνύεται η ύπαρξη 

ορισμένων κοινών σημείων ανάμεσά τους. Ωστόσο, αναφορικά με το μέλλον, ο Χατζηγεωργίου 

(2004:140), υποστηρίζει πως διαφαίνονται δύο βασικοί προσανατολισμοί ή κατευθύνσεις: ο ένας είναι 

περισσότερο ανθρωπιστικός και ο άλλος περισσότερο τεχνοκρατικός. Ο Mayo (1997, όπως παρατιθ. σε 

Χατζηγεωργίου 2004:141), διακρίνει έναν προσανατολισμό προς το μοντέλο της αγοράς και έναν 

δημοκρατικό προσανατολισμό. Ο πρώτος σχετίζεται με την οικονομική ανάπτυξη και ο δεύτερος με μια 

ανάπτυξη μετρήσιμη αναλόγως της επιτυχίας της κοινωνίας στο να ικανοποιεί τις βασικές ανάγκες του 

ατόμου, περικλείοντας και την ανάγκη για υγεία και εκπαίδευση. Ο McNeil (1990, όπως παρατιθ. σε 

Χατζηγεωργίου, 2004:141), αναφέρει την ήπια και τη ‹‹σκληρή›› κατεύθυνση. Η πρώτη περιλαμβάνει 

εκείνους που ενδιαφέρονται για το νόημα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ μαθητών, διδασκόντων και άλλων 

παραγόντων. Οι ανθρωπιστές, οι παιδοκεντριστές, οι κριτικοί παιδαγωγοί και οι αναδομιστές ανήκουν στη 
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συγκεκριμένη κατεύθυνση. Στη δεύτερη κατεύθυνση ανήκουν όσοι ενδιαφέρονται για την ακριβή 

περιγραφή των διαδικασιών σχεδιασμού των αναλυτικών προγραμμάτων,  καθώς και για τον έλεγχο και 

την πρόβλεψη μελλοντικών καταστάσεων. Αυτά τα άτομα υιοθετούν μια τεχνοκρατική προσέγγιση, η 

οποία περικλείει σαφώς διατυπωμένους στόχους και τη διαδικασία που απαιτείται για την επίτευξη αυτών 

με δεδομένα, κανόνες, γενικότερα με μια συστηματική προσέγγιση. 

Ωστόσο, αναδεικνύεται άραγε η ήπια κατεύθυνση; Η σύγχρονη θεματική στον τομέα των αναλυτικών 

προγραμμάτων και στην εκπαίδευση, υποστηρίζει ο Χατζηγεωργίου (2004:142), παραπέμπει στην 

υπερίσχυση του ανθρωπιστικού στοιχείου. Εν τούτοις, η ανθρωπιστική κατεύθυνση από μόνη της δεν 

αρκεί. Αν όντως οι δύο κατευθύνσεις των αναλυτικών προγραμμάτων είναι η ανθρωπιστική και η 

τεχνοκρατική, χρειάζεται μια προσπάθεια συνδυασμού και των δύο και όχι η υιοθέτηση ή απόρριψη της 

μιας ή της άλλης. Άλλωστε, όπως αναφέρει ο Κolesnik (όπως παρατιθ. σε Χατζηγεωργίου, 2004:142), η 

σύνθεση των δύο κατευθύνσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί, έστω και με δυσκολία και αυτό είναι 

σημαντικό να γίνει, καθώς η εκπαίδευση έχει τόσο ανάγκη από ανθρωπιστές όσο και από τεχνοκράτες. 

Οι θεωρίες που διέπουν τα Αναλυτικά Προγράμματα και οι προσανατολισμοί που εκείνα ακολουθούν 

φαίνεται πως διαμορφώνονται βάσει των παραμέτρων της γνώσης, της κοινωνίας και του ατόμου. 

Χαρακτηριστικά, το περιεχόμενο των Αναλυτικών Προγραμμάτων μπορεί να οριστεί σε σχέση με την 

κατάκτηση της γνώσης και διαφόρων δεξιοτήτων, με την εξοικείωση και την εισαγωγή του μαθητή στις 

ποικίλες γνωστικές περιοχές και αντικείμενα, με τις ανάγκες της κοινωνίας και την ενδεχόμενη αναδόμησή 

της, καθώς και με τις προσωπικές ανάγκες και τα προσωπικά ενδιαφέροντα του ατόμου, επιδιώκοντας στον 

ύψιστο βαθμό την αυτοπραγμάτωσή του. Συνεπώς, αναδεικνύονται οι διάφορες πλευρές των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων, οι οποίες θα μπορούσαν να διατυπωθούν και ως εξής: η ακαδημαϊκή πλευρά, η 

αναδομητική, η ανθρωπιστική και η τεχνολογική/τεχνοκρατική. Βάσει αυτών οργανώνεται και επιλέγεται 

προς διδασκαλία η εκπαιδευτική γνώση. Ωστόσο, στο σημείο αυτό να αναφερθεί πως όλες οι θεωρίες και 

προσανατολισμοί που διατυπώθηκαν συνιστούν απλώς μια παράθεση απόψεων.  Ένα Αναλυτικό 

Πρόγραμμα μιας χώρας ενδέχεται να χρησιμοποιεί στοιχεία από όλες τις θεωρίες με έμφαση σε κάποια από 

αυτές. Ο διαχωρισμός των μαθήσεων (trivium/quatrivium, ανθρωπιστικών/φυσικών) και η αντίφαση 

μεταξύ αυτών, αναφέρθηκε πως έχει ένα ιστορικό βάθος, το οποίο αναπαράγεται μετασχηματιζόμενο μέχρι 

και σήμερα μέσω αξόνων στη βάση των οποίων διαμορφώνονται τα Αναλυτικά Προγράμματα. Σε ένα 

ευρύτερο πλαίσιο, το περιεχόμενο των Αναλυτικών Προγραμμάτων στη βάση του οποίου οργανώνεται και 

επιλέγεται προς διδασκαλία η εκπαιδευτική γνώση, σχετίζεται άμεσα με το κοινωνικό, πολιτισμικό και 

πολιτικό συγκείμενο κάθε χώρας. 

3. Η λογοτεχνία στο Αναλυτικό Πρόγραμμα: Μεταξύ γλωσσικών και αισθητικών μαθήσεων 
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Σύμφωνα με την Κατσίκη-Γκίβαλου (2008),  εδώ και πολλά χρόνια η επιστημονική και εκπαιδευτική 

κοινότητα στην Ελλάδα προβληματίζεται σχετικά με το ζήτημα της λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο. Ο 

λόγος ταυτίζεται με την ένταξη της λογοτεχνίας από την αρχή στο μάθημα της Γλώσσας, οδηγώντας με 

αυτόν τον τρόπο στον ακρωτηριασμό της και τη μεταμόρφωση των λογοτεχνικών κειμένων σε κείμενα που 

συνηγορούν σχεδόν αποκλειστικά στη διδασκαλία της γραμματικής ή και του συντακτικού, γενικότερα 

στην απόκτηση της γλωσσικής ικανότητας. 

Το παραπάνω θα μπορούσε να δικαιολογηθεί σε παλαιότερες εποχές που τα εγχειρίδια της Γλώσσας 

περιείχαν κείμενα της συγγραφικής ομάδας, αλλά και έγκριτων λογοτεχνών, όμως δεν αιτιολογείται από 

την περίοδο ύπαρξης Ανθολογίων Λογοτεχνικών Κειμένων και ιδιαίτερα μετά από την έγκριση και χρήση 

των νέων σχολικών βιβλίων για τη Γλώσσα (2006), τα οποία αποτελούνται κυρίως από χρηστικά κείμενα. 

Έτσι, η λογοτεχνία περιορίζεται στη διδασκαλία της μέσω των κειμένων των νέων ανθολογίων. 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμη η μελέτη της θέσης της λογοτεχνίας στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών.  Σύμφωνα με την Κατσίκη – Γκίβαλου (2007:15), ο έκτος από τους ειδικούς σκοπούς της 

διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο του νέου ΑΠΣ του 2002, αναφέρεται στη 

λογοτεχνία: « να γνωρίσει [ο μαθητής] και να αγαπήσει ποικίλες μορφές λογοτεχνικών έργων, έτσι ώστε 

να ευαισθητοποιηθεί και να αποζητά μόνος του τη συντροφιά του καλού λογοτεχνικού βιβλίου». 

Προχωρώντας στις επισημάνσεις του ΑΠΣ, οι αναφερόμενοι στη λογοτεχνία άξονες σχετίζονται με 

«βιωματικό λόγο και γλωσσικά μέσα των λογοτεχνημάτων» και έχουν ως στόχο, πέραν της καλλιέργειας 

των αξιών, των στάσεων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων, τη γλωσσική καλλιέργεια του μαθητή, 

δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή παράλληλα και «για την απόλαυση του λόγου ως έργου τέχνης, την εξοικείωση 

του μαθητή με δομικά, υφολογικά και περιεχομενικά στοιχεία των κειμένων, καθώς και την εξοικείωσή 

του με τα αξιόλογα έργα των κυριότερων εκπροσώπων της ελληνικής λογοτεχνίας και της νεωτερικής, 

καθώς και με δείγματα βαλκανικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας». 

Όπως παραθέτει η Κατσίκη – Γκίβαλου (2007:16) το ΑΠΣ στην τρίτη ενότητα του Β΄μέρους στη Διδακτική 

Μεθοδολογία, υποστηρίζει πως « κρίνεται σκόπιμη η μερική αποσύνδεση της διδασκαλίας των 

λογοτεχνικών κειμένων από τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος, γιατί η λογοτεχνία παίζει ένα 

σημαντικό ρόλο […] στην αισθητική καλλιέργεια του ατόμου και στην ευαισθητοποίησή του απέναντι στα 

προβλήματα της ζωής». Ανάμεσα στις επισημάνσεις του ΑΠΣ εντοπίζεται η διακειμενική προσέγγιση των 

κειμένων, η ερμηνεία βάσει του συγκείμενού τους, αλλά και η μελέτη των μορφολογικών και δομικών τους 

χαρακτηριστικών χωρίς σχολαστικισμό. Επιπλέον, επισημαίνεται η χρήση ενός διαθεματικού πλαισίου, στο 

οποίο η διδασκαλία της λογοτεχνίας θα πραγματοποιείται και στα πλαίσια άλλων μαθημάτων και θα 
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συσχετίζεται και με τις άλλες τέχνες. Παράλληλα, στο κεφάλαιο των δραστηριοτήτων η λογοτεχνία 

σχετίζεται με την ψυχαγωγία και το παιχνίδι, ιδιαίτερα μέσω παιγνιωδών δραστηριοτήτων φιλαναγνωσίας. 

Ωστόσο, όπως παρατηρεί η Κατσίκη – Γκίβαλου (2007:16-17), ενώ μπορεί να υπάρχουν αντιφάσεις σε 

επίπεδο σκοπών, δραστηριοτήτων και διδακτικών μέσων, πραγματοποιείται ένα σημαντικό βήμα για το 

ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η λογοτεχνία στο σχολείο, όχι όμως αρκετά ικανό και αποτελεσματικό. 

Παρατηρείται μια αποσπασματική αντιμετώπιση του θέματος της διδασκαλίας της λογοτεχνίας από πλευρά 

συντακτών του νέου ΑΠΣ, οι οποίοι χωρίς να διερευνούν διεξοδικά και εις βάθος το ζήτημα αναγκάζονται 

να ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα για τη λογοτεχνική ανάγνωση, παραθέτοντας κάποιες βελτιώσεις 

για τη διδασκαλία της, χωρίς όμως να οδηγούνται σε μια ουσιώδη επίλυση του προβλήματος. 

Μεταβαίνοντας στο χώρο των ανθολογίων, όπου έστω επιφανειακά, αυτονομείται η λογοτεχνία και 

χειραφετείται από τη διδασκαλία της Γλώσσας, το ΑΠΣ επισημαίνει την επαφή του μαθητή με 

αντιπροσωπευτικά κείμενα της «λογοτεχνικής μας κληρονομιάς», τα οποία επιλέγονται «με κοινό 

παρονομαστή έννοιες και αξίες όπως η αγάπη, η εντιμότητα, ο ισχυρός χαρακτήρας, η οικογένεια, η 

γλώσσα, το εθνικό αυτοσυναίσθημα, η ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, η αποδοχή της ετερότητας, η 

παγκοσμιότητα και διάρκεια του ελληνισμού, κυρίως όμως οι σημερινές δυνατότητές του». 

Ορμώμενη από το παραπάνω η Κατσίκη –Γκίβαλου (2007:19-20), κάνει λόγο για ύπαρξη συντηρητικών 

στοιχείων στα ανθολόγια, τα οποία ανταποκρίνονται στις αντιλήψεις των αρχών του 20ου αιώνα, αλλά και 

στοιχείων που συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις και τους προβληματισμούς του σύγχρονου ανθρώπου. Έτσι 

γίνεται αισθητή η προσοχή που δίνει η Πολιτεία στην ηθικοδιδακτική και εθνική διαπαιδαγώγηση των 

παιδιών. Ωστόσο, η λογοτεχνία δεν παραπέμπει μόνο σε αυτά, αλλά και σε κοινωνικές συγκρούσεις, 

κοσμοθεωρίες και κοινωνικά φαινόμενα. 

Σύμφωνα με την Κατσίκη – Γκίβαλου (2007:19), κάθε ανθολόγιο, εκτός της πληρότητας του υλικού που 

πρέπει να διαθέτει, οφείλει παράλληλα και να δημιουργεί μια νέα βάση για τη θεώρηση της διδασκαλίας 

της λογοτεχνίας, επεκτείνοντας το λογοτεχνικό κανόνα για τον αναγνώστη. Όταν η λογοτεχνία 

συσχετίζεται με την πιο ευρεία πολιτισμική δημιουργία και λειτουργία του ανθρώπου, όταν οριοθετείται 

σαφώς ο ρόλος του δασκάλου ως εμψυχωτή και συναναγνώστη και βασικά όταν αναδεικνύεται το παιδί ως 

αναγνώστης, τότε μόνο η λογοτεχνία οδηγεί στην ολόπλευρη καλλιέργεια του μαθητή. 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών (Α.Π.Σ.) Δημοτικού 

Το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Α.Π.Σ. βρίσκονται δημοσιευμένα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως: Φ.Ε.Κ. τεύχος 

Β΄ αρ. φύλλου 303/13-03-2003. Στο κομμάτι αυτό είναι καθορισμένα το γενικό μέρος, καθώς και οι γενικοί 
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σκοποί και ειδικοί στόχοι των Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. για όλα τα μαθήματα της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Αναφορικά με το γενικό μέρος, μέσω της εκπαίδευσης επιδιώκεται «η ολόπλευρη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του μαθητή και η επιτυχής κοινωνική ένταξή του, αφενός μέσα από τη συγκρότηση και 

αποδοχή κοινών αξιών και αφετέρου με την ανάπτυξη νοητικών, συναισθηματικών και ψυχοκινητικών 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων». Σκοπό του σχολείου αποτελεί η «ηθική, πνευματική, επαγγελματική και 

φυσική αγωγή» των μαθητών, η «ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης» και η «διάπλασή 

τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες». Ο συγκεκριμένος σκοπός εξειδικεύεται σε επιμέρους 

στόχους, οι οποίοι σχετίζονται με «την εθνική ταυτότητα, τη θρησκευτική συνείδηση, την αγάπη για την 

ελευθερία και την καλλιέργεια της υπευθυνότητας και της δημιουργίας». 

Σχετικά με τους γενικούς σκοπούς και ειδικούς στόχους των Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. της Ελληνικής Γλώσσας 

για το Δημοτικό Σχολείο, βασική επιδίωξη αποτελεί η ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή ως προς τον 

χειρισμό με επάρκεια και αυτοπεποίθηση τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού λόγου, με απώτερο 

σκοπό την ενεργή συμμετοχή του στη σχολική και ευρύτερη κοινωνία. Μέσω των Ανθολογίων 

Λογοτεχνικών Κειμένων κυρίως, ζητούμενο συνιστά η επαφή του μαθητή με ένα ευρύ φάσμα 

λογοτεχνικών κειμένων. Τα θέματα των λογοτεχνικών κειμένων, στα οποία είναι ενταγμένα τα ποιήματα, 

έχουν «κοινό παρονομαστή ορισμένες έννοιες και αξίες, όπως η αγάπη, η εντιμότητα, ο ισχυρός 

χαρακτήρας, η οικογένεια, η γλώσσα, το εθνικό αυτοσυναίσθημα, η ορθόδοξη χριστιανή παράδοση, η 

αποδοχή της ετερότητας, η παγκοσμιότητα και διάρκεια του ελληνισμού». 

Τα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας και του Ανθολογίου Λογοτεχνικών Κειμένων περιέχουν αποσπάσματα 

από τα ομηρικά έπη, καθώς και από άλλα έργα της αρχαίας ελληνικής, εκκλησιαστικής και βυζαντινής 

γραμματείας με απόδοση σε απλή νεοελληνική γλώσσα. Παράλληλα, περιλαμβάνονται ποιήματα διαφόρων 

μορφών (νανουρίσματα, δημοτικά τραγούδια, μοιρολόγια, κάλαντα κ.ά.) από όλη τη γεωγραφική έκταση 

του ελληνισμού και όχι μόνο. Ωστόσο, να παρατηρηθεί πως αναδεικνύεται περισσότερο η νεότερη και 

σύγχρονη ελληνική δημιουργία. 

Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα εξετάζονται στους ειδικούς σκοπούς του Α.Π.Σ. Πιο 

συγκεκριμένα, επιδιώκεται η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και αισθητικής καλλιέργειας από τον μαθητή, η 

πρόσληψη και η ερμηνεία των ποιημάτων, καθώς και η συναισθηματική συμμετοχή και καλλιέργεια 

καλλιτεχνικών δεξιοτήτων. 

Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας στο 

Δημοτικό Σχολείο (Αθήνα 2011) 
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Το νέο πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο 

έχει παραχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ». Σε 

αυτό εμπεριέχονται οι  σκοποί, οι στόχοι, αλλά και οι αναμενόμενες προς απόκτηση δεξιότητες από τους 

μαθητές. Επιπλέον, προσδιορίζεται το περιεχόμενο του μαθήματος της Γλώσσας, τονίζεται η αξία της 

ιστορικότητας της λογοτεχνίας και της χρήσης τεχνολογίας, ενώ πραγματοποιείται νύξη αναφορικά με τη 

μεθοδολογία, επικεντρώνοντας στη μαθητοκεντρική μέθοδο και σε σύγχρονες γλωσσοπαιδαγωγικές 

απόψεις, και στον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών. 

Σχετικά με το γλωσσικό κομμάτι, επιδιώκεται η αποτελεσματική γλωσσική επικοινωνία των μαθητών στη 

σχολική και στην κοινωνική τους ζωή. Αναφορικά με τη λογοτεχνία, και κατ’ επέκταση με την ποίηση,  

στόχο αποτελεί «η κριτική αγωγή στον σύγχρονο πολιτισμό» και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, μία από τις οποίες 

είναι και η ικανότητα παρουσίασης προσωπική άποψης πλήρως τεκμηριωμένης». 

Παράλληλα, στο νέο πρόγραμμα σπουδών, το ζήτημα της αποσπασματικότητας των Ανθολογίων έρχεται 

στην επιφάνεια, καθώς επισημαίνεται η ανάγκη για ανάγνωση ολόκληρων των λογοτεχνικών έργων. 

Επίσης, τονίζεται πως το σχολικό Ανθολόγιο δεν δύναται να αποτελεί πλέον το αποκλειστικά εκπαιδευτικό 

υλικό της λογοτεχνίας, λόγω των διαρκών κοινωνικών αλλαγών. Επιπλέον, στο Ανθολόγιο Λογοτεχνικών 

Κειμένων παρουσιάζεται παλαιότερη λογοτεχνία, η οποία δεν είναι αντίστοιχη της σημερινής κοινωνικής 

πραγματικότητας, των ενδιαφερόντων και των αναγκών των σημερινών παιδιών. 

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του συγκεκριμένου υποκεφαλαίου, η ένταξη του μαθήματος της 

λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα πλαίσια του μαθήματος της Γλώσσας αποτελεί ένα 

σημαντικό πρόβλημα, καθώς η διδασκαλία των λογοτεχνικών κείμενων καταλήγει να στοχεύει 

περισσότερο στη διδασκαλία γραμματικής και συντακτικού, παρά στην εξοικείωση των μαθητών με τα 

λογοτεχνικά είδη και στην πρόκληση της αισθητικής απόλαυσης και ικανοποίησης του μαθητή, η οποία θα 

έρθει ως αποτέλεσμα της επαφής του με το λογοτεχνικό έργο. Διακρίνεται επομένως μια ‹‹υποταγή›› των 

καλλιτεχνικών μαθήσεων στις λογικές της γλωσσικής ικανότητας, καθιστώντας ασαφή τον ρόλο των 

ανθρωπιστικών μαθήσεων. 

Συνεπώς, ένα ζήτημα το οποίο χρήζει διευκρίνισης είναι εκείνο του ρόλου της γλώσσας στο μάθημα της 

λογοτεχνίας. Πιο συγκεκριμένα, με την ενσωμάτωση της λογοτεχνίας στο μάθημα της γλώσσας στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση και με την ορθοέπεια (ως η κατανόηση από την πλευρά των μαθητών της δομής 

και της λειτουργίας του νεοελληνικού λόγου προκειμένου να καταστούν ικανοί να επικοινωνούν και να 

εκφράζονται σωστά και με τρόπο προσωπικό, προφορικό και γραπτό) ως σκοπό στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, η λογοτεχνία φαίνεται πως αποτελεί ένα γλωσσικό πρότυπο. Όμως, με αυτόν τον τρόπο η 

λογοτεχνία ορίζεται στη βάση γλωσσικών μόνο ιδιοτήτων, αποκρύπτοντας μια σειρά κοινωνικών και 
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πολιτισμικών συμβάσεων και απομονώνοντάς τη από τη γλωσσική πραγματικότητα, καθώς αφήνονται απ’ 

έξω πολλά σύγχρονα κείμενα. Ωστόσο, το λογοτεχνικό έργο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται από το μάθημα 

της λογοτεχνίας ως ένα γλωσσικό κομμάτι, ούτε να αντλούνται από αυτό κανόνες ορθοέπειας. Κρίνεται 

λοιπόν απαραίτητη η απόκτηση από την πλευρά του μαθήματος της λογοτεχνίας των δικών της αυτόνομων 

στόχων αναφορικά με τη γλώσσα (Αποστολίδου, Πασχαλίδης και Χοντολίδου, 1995:80). 

Παράλληλα, το μάθημα της λογοτεχνίας όντας στενά συνδεδεμένο με τη διαδικασία ανάγνωσης και τριβής 

με κείμενα, υποτίθεται πως στοχεύει στην εγγραμματοσύνη των μαθητών. Ωστόσο, με τον τρόπο που έχει 

ενταχθεί το μάθημα της λογοτεχνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία δίνεται η εντύπωση πως το εκάστοτε 

κείμενο περιέχει ένα και μόνο νόημα, το οποίο οι μαθητές καλούνται να απελευθερώσουν. Το παραπάνω 

έχει ως αποτέλεσμα τη διάκριση ανάμεσα σε εκείνους που μπορούν να αντιληφθούν το συγκεκριμένο 

νόημα και σε εκείνους που αδυνατούν. Το είδος της αναγνωστικής διαδικασίας που επιχειρείται στην τάξη, 

σε συνδυασμό με το πολιτισμικό περιβάλλον του μαθητή, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

καλλιέργεια των ικανοτήτων κατανόησης και ερμηνείας των κειμένων, καθώς μέσω της σταδιακής 

αφομοίωσης ενός κειμένου, η ανάγνωση μπορεί να αποτελέσει μέσο αυτοσυνείδησης και αυτογνωσίας 

(Αποστολίδου, Πασχαλίδης και Χοντολίδου, 1995:80). 

Αποδεικνύεται επομένως πως στο ζήτημα της σύγχυσης του  μαθήματος της λογοτεχνίας με το μάθημα της 

Γλώσσας, της σύγχυσης δηλαδή μεταξύ αισθητικών και γλωσσικών μαθήσεων, η σημασία της 

αναγνωστικής διαδικασίας έρχεται στο προσκήνιο. Η λογοτεχνία συνιστά ένα μάθημα που ως πρωταρχικό 

στόχο έχει την ικανοποίηση των συναισθημάτων και των πνευματικών ή ψυχικών αναγκών του μαθητή, 

γεγονός που παραβλέπεται. Αυτό που ενδιαφέρει τον δάσκαλο κατά την ώρα της λογοτεχνίας δεν είναι η 

εκμάθηση γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Η Κατσίκη-Γκίβαλου (2008), υποστηρίζει πως ο 

δάσκαλος οφείλει να διαπιστώνει αν τα λογοτεχνικά έργα διεγείρουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία 

του μαθητή, αν βελτιώνουν την κριτική του ικανότητα, αν τον κάνουν συμμέτοχο στον κόσμο της 

μυθοπλασίας, αν τον ενώνουν με τη βιωματική προσωπική του πραγματικότητα, αν ενεργοποιούν την 

κοινωνική ευαισθησία του φέρνοντάς τον σε επαφή με σύγχρονα θέματα που τον απασχολούν ή είναι 

κυρίαρχα στην κοινωνία, αλλά και με θεματικές που σχετίζονται τόσο με την πολιτισμική του παράδοση, 

όσο και με τις ιστορικές κουλτούρες άλλων λαών. Όταν η λογοτεχνία μέσω του συγκινησιακού της 

χαρακτήρα ανταποκρίνεται στα βιώματα και στον ψυχισμό των παιδιών, τότε μόνο μπορεί να συντελέσει 

στην ανεμπόδιστη μετάδοση γνώσεων και να καλλιεργήσει το ενδιαφέρον και τον προβληματισμό του 

μαθητή για ζητήματα που τον αφορούν –και όχι μόνο-, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας πολύπλευρης 

και δημιουργικής προσωπικότητας˙ γεγονός θεμελιώδους σημασίας λαμβάνοντας υπόψη την εποχή που 

ζούμε και τους καιρούς που διανύουμε. 
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4.  Η θέση της ποίησης στο Αναλυτικό Πρόγραμμα: Η παιδαγωγική επιχειρηματολογία 

Όπως παρατηρεί η Μιράσγεζη (1978:23), η εισαγωγή της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας πραγματοποιήθηκε 

με καθυστέρηση στα σχολεία, αφου στα 1925 αναγνωρίζεται η Νεοελληνική Φιλολογία ως επιστήμη. Η 

πολύχρονη τουρκική κατοχή ήταν ανασταλτική για οποιαδήποτε πνευματική εξέλιξη, με μερικές εξαιρέσεις 

βέβαια, ενώ στο φραγκοκρατούμενο ελληνισμό παρατηρείται σημαντική πνευματική άνθιση. 

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία εξελίχθηκε παράλληλα με την νεοελληνική γλώσσα. Ήδη από τα 1856 με 

εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας ορίζεται η διδασκαλία μιας ελληνικής γλώσσας πιο απλής από την 

αρχαία και το 1884 με εισηγητή τον Ν. Πολίτη καθιερώνεται η διδασκαλία των Νέων ελληνικών στα 

τριτάξια γυμνάσια και σχολαρχεία. Το 1895 εισάγεται στα δημοτικά σχολεία η διδασκαλία νεοελλήνων 

συγγραφέων και δημοτικών τραγουδιών. Το 1906 εντάσσονται τα πρώτα αναγνωστικά χωρίς τόσο 

αξιόλογη λογοτεχνική ύλη, με πολλά ποιήματα της καθαρεύουσας , χωρίς ποιητές που να γράφουν στη 

δημοτική γλώσσα. 

Στα 1909-1913 συμπεριλαμβάνονται ο Σολωμός, ο Βαλαωρίτης, ο Κρυστάλλης, ο Δροσίνης κ.α, χωρίς 

ακόμα τον Κάλβο. Το 1913 θα ενταχθούν στη διδακτική ύλη πέντε ωδές του Κάλβου, ο Παλαμάς, ο 

Πολέμης, ο Μαρκοράς, ο Γρυπάρης, ο Χατζόπουλος, ο Παπαντωνίου κ.α. 

Η ίδρυση του Εκπαιδευτικού Ομίλου το 1910 υποστήριξε την άποψη ότι η μητρική γλώσσα συμβάλλει 

στην αναγέννηση της εθνικής ζωής και οδήγησε το 1917 στην υλοποίηση αυτής της θέσης από τον 

Ελευθέριο Βενιζέλο. 

Το 1920 με τη μεταπολίτευση αυτά τα αναγνωστικά εξοβελίζονται βίαια και επανακάμπτουν στην ελληνική 

εκπαίδευση τα παλιά αναγνωστικά με την καθαρεύουσα. Μετά το 1922 εισάγεται πάλι η δημοτική γλώσσα 

στην Α’ και Β’ δημοτικού για να καθιερωθεί το 1927 σε όλο το δημοτικό, ενώ στις δύο τελευταίες τάξεις 

διδάσκεται και η καθαρεύουσα. Το 1947 η καθιέρωση της δημοτικής ισχύει για τις έξι τάξεις του δημοτικού 

με παράλληλη διδασκαλία της καθαρεύουσας στις τρεις ανώτερες τάξεις. 

Η πορεία του γλωσσικού ζητήματος και η διδασκαλία των Νέων Ελληνικών φαίνεται να εξαρτάται από τις 

εκάστοτε πολιτικές αλλαγές και αυτό ταλανίζει την εκπαίδευση μέχρι και το 1978. Η καθιέρωση της 

δημοτικής δεν αφορούσε τα γυμνάσια και περιορίζεται μόνο στα δημοτικά σχολεία. Παράλληλα ο 

«εκπαιδευτικός δημοτικισμός» αποδεικνυόταν επωφελής, γιατί έφερνε τους μαθητές σε επαφή με τους 

μεγαλύτερους Νεοέλληνες λογοτέχνες και το μεγαλείο της λογοτεχνικής έκφρασης. Η μακρά περιπέτεια 

της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και ποίησης στην εκπαιδευτική πράξη εξαρτιόταν αποκλειστικά από τις 

περιπέτειες της δημοτικής γλώσσας, από τη θέση, την επιλογή και την ποιότητα των ποιημάτων που  
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επιλέγονταν και από τον περιορισμό στην ύλη της διδασκαλίας από τα σχολικά βιβλία, γεγονός που δεν 

καλλιέργησε την αγάπη για τη λογοτεχνία. 

Σήμερα η θέση της ποίησης στα αναλυτικά προγράμματα εμπεριέχεται στη θέση που κατέχει η λογοτεχνία, 

όπως αυτή διατυπώνεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών Δημοτικού (Δ.Ε.Π.Π.Σ και Α.Π.Σ. 2003), καθώς και στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών 

Σπουδών για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο 

(Αθήνα, 2011), τα οποία αναλύθηκαν παραπάνω. Η γνωριμία των μαθητών με την ποίηση 

πραγματοποιείται μέσω των Ανθολογίων Λογοτεχνικών Κειμένων, τα οποία θέτουν ως ζητούμενο την 

επαφή του μαθητή με ένα ευρύ φάσμα λογοτεχνικών κειμένων. Τα θέματα των συγκεκριμένων κειμένων, 

στα οποία είναι ενταγμένα τα ποιήματα, έχουν ως κοινή αναφορά ορισμένες αξίες και έννοιες με τις οποίες 

οι μαθητές καλούνται να εξοικειωθούν, όπως η αξία της οικογένειας, της φιλίας, η έννοια της αγάπης, της 

εντιμότητας, του εθνικού αυτοσυναισθήματος, της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης, της αποδοχής της 

ετερότητας κλπ. 

 Ωστόσο, εάν η σχέση της λογοτεχνίας με το σχολείο και την εκπαίδευση παρουσιάζει ορισμένες 

ιδιαιτερότητες, ακόμα πιο ιδιόμορφη είναι η σχέση της ποίησης με τον εκπαιδευτικό χώρο. Το ζητούμενο 

είναι να γίνει αντιληπτή η ανάγκη του σχολείου για την ποίηση και της ποίησης για το σχολείο. Το σχολείο 

ως χώρος προσφοράς γνώσεων και διαπαιδαγώγησης χαρακτήρων χρησιμοποιεί το διαμορφωμένο λόγο, 

τη γραπτή δηλαδή διδασκαλία ως ένα από τα βασικά εργαλεία καλλιέργειας γνωστικών και άλλων 

δεξιοτήτων. Το ποίημα εντάσσεται στα είδη του διαμορφωμένου αυτού λόγου και συντελεί στη διδασκαλία 

γενικών γνώσεων, αλλά και στη θυμική συγκρότηση του παιδιού, προσφέροντας αισθητική ευχαρίστηση 

και πνευματική ανάταση. 

Η ποίηση και η αγωγή της χρονολογείται ήδη από τα αρχαία χρόνια. Έτσι, έχουμε την αγωγή των παιδιών 

και των νέων με τα έργα του Ομήρου, του Ησίοδου, των λυρικών και των τραγικών ποιητών. Παρατηρείται 

δηλαδή η καλλιέργεια του νου και της ψυχής των παιδιών μέσω μιας συμπυκνωμένης παιδαγωγικής, ηθικής 

και αισθητικής. Οι αρχαίοι Έλληνες μέσω της ποίησης έδιναν μαθήματα ψυχικής ανάτασης, ευψυχίας, 

πατριωτισμού, φιλίας, αυτοθυσίας, δικαιοσύνης, αλλά και μαθήματα αληθινής ομορφιάς του ποιητικού 

λόγου (Μιράσγεζη, 1978:9). Η διδασκαλία των ποιημάτων εντοπίζεται ωστόσο και στην Ελληνιστική 

εποχή, αλλά και στα βυζαντινά χρόνια. 

H επικράτηση της νοησιαρχίας και η έλλειψη του συναισθήματος σε όλα τα επίπεδα της σημερινής 

εκπαίδευσης, παραπέμπουν στην ανάγκη να δοθεί βαρύτητα και μεγάλη έμφαση στην ανάγνωση και στην 

προσέγγιση του ποιήματος, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο κύριο στόχο αποτελεί  η ενεργοποίηση του 
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συγκινησιακού στοιχείου της ψυχής των παιδιών και η κατ’ επέκταση εξοικείωση και γνωριμία τους με την 

ποιητική γλώσσα. 

Όπως υποστηρίζει ο Σακελλάρης (2013:17), η ποίηση ως αποτύπωση και ως διαδικασία αισθητικής 

πρόσληψης παρουσιάζει πρόβλημα στο σημερινό σχολείο. Οι αιτίες αυτού του προβλήματος δεν 

εντοπίζονται μόνο στα υπάρχοντα βιβλία, τα οποία προσανατολίζονται στην εκμάθηση της γλώσσας 

κυρίως μέσω ασκήσεων γραμματικής και συντακτικού, γεγονός που παραπέμπει στην υποβάθμιση της 

γενικότερης λογοτεχνικής τους αξίας, εντοπίζονται και σε παραμέτρους που σχετίζονται με τις διδακτικές 

μεθοδολογίες, αλλά και με τον εκπαιδευτικό. 

Η πρώτη παράμετρος σχετίζεται με την αδυναμία της Διδακτικής για αποτύπωση μιας σύγχρονης 

μεθοδολογίας προσέγγισης της ποίησης καθώς ακολουθεί, από τη μια πλευρά τις ίδιες μεθοδολογικές 

πορείες των υπόλοιπων μαθημάτων με αυστηρά και προδιαγεγραμμένα στάδια και από την άλλη πλευρά η 

προσέγγιση ενός ποιήματος είναι διαφορετική από τα υπόλοιπα μαθήματα, καθώς απαιτεί φαντασία, η 

οποία δεν λαμβάνεται τόσο υπόψη από τα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα. Η δεύτερη παράμετρος 

αναφέρεται στην απαραίτητη γνώση του εκπαιδευτικού σε ζητήματα λογοτεχνίας και ποίησης, αλλά και 

στην δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας που θα ευνοήσει την προσέγγιση του ποίηματος, γεγονός 

που ούτε αυτό υποστηρίζεται ιδιαίτερα από το επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα. 

Ωστόσο, υπάρχουν οι δυνατότητες ερμηνείας της ποίησης ανεξαρτήτως των διαδικασιών που την 

υπονομεύουν, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η ίδια η ποίηση από τη φύση της αποτελεί πρόσφορο έδαφος 

απελευθέρωσης από τα πλαίσια του σημερινού σχολείου με την παροχή και εκπλήρωση αισθητικών 

στόχων. Στη διαδικασία αυτή ο εκπαιδευτικός διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο και αλληλεπιδρώντας με τον 

μαθητή με άξονα την ποίηση θα φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι η αισθητική απόλαυση και 

η αναδημιουργία, ατομική ή συλλογική (Παπαδάτος, 1994, όπως παρατίθ. σε Σακελλάρη 2013:18). 

Παράλληλα, όπως αναφέρει ο Σακελλάρης (2013:18), από τη στιγμή που η ποίηση νοείται ως η τέχνη που 

συμβάλλει στην αισθητική αγωγή του ατόμου, πρέπει να παρέχεται και η κατάλληλη βοήθεια στους 

μαθητές προκειμένου να μπορέσουν να γνωρίσουν τη μαγεία του ποιητικού λόγου και να διαμορφώσουν 

τη δική τους ποιητική αίσθηση. 

Ο όρος διδασκαλία της ποίησης μπορεί να ειπωθεί πως δεν συνάδει ακριβώς με τη φύση και το πνεύμα της 

ποίησης, γι’ αυτό προτείνονται όροι όπως προσέγγιση, ερμηνεία, εμβάθυνση κ.α. Επομένως, μπορούμε να 

θεωρήσουμε πως το ποίημα δεν διδάσκεται, με τη στενή έννοια του όρου «μάθημα», αλλά προσεγγίζεται 

με διάφορους τρόπους, όπως ο αισθητικός ή ο βιωματικός, προκειμένου να ξεδιπλωθούν οι ποικίλες 

διαστάσεις του. Ο Σακελλάρης (2013:19), υποστηρίζει πως σήμερα είναι απαραίτητη η αντιμετώπιση του 
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ποιήματος ως ολότητα με την ακουστική και νοηματική του αυτοτέλεια και όχι η απλή διάκριση νοημάτων 

και ενοτήτων προκειμένου να διερευνηθούν τα δομικά του στοιχεία και οι τεχνικές   

Αλληλένδετα με τη διδασκαλία της ποίησης στο σχολείο είναι και τα κριτήρια με τα οποία εκείνα οφείλουν 

να επιλέγονται. Έτσι λοιπόν, έχοντας κατά νου τον παιδαγωγικό και αισθητικό ρόλο της ποίησης, τα 

ποιήματα που πρέπει να διαλέγονται προς διδασκαλία πρέπει να είναι τα καλύτερα αντιπροσωπευτικά 

δείγματα της νεοελληνικής και όχι μόνο λογοτεχνίας, πρώτα από άποψη αισθητική και στη συνέχεια από 

την άποψη της προσφοράς τους σε βιώματα εθνικά, θρησκευτικά, κοινωνικά. Βιώματα από τη φύση, την 

τέχνη και τη ζωή. Παράλληλα, η Καλογιάννη- Κατσιούλη (2016:16), αναφέρει πως οι Chukovski και 

Eisenstein έχουν ορίσει τρία κριτήρια επιλογής ποιημάτων προς διδασκαλία στις τάξεις του Δημοτικού. Το 

πρώτο σχετίζεται με τον ήχο της ποίησης, ο οποίος άλλοτε έχει μεγαλύτερη αξία από το περιεχόμενο, 

άλλοτε πάλι το περιεχόμενο έχει μεγαλύτερη σημασία από τον ήχο και αλλοτε είναι δύσκολο να δοθεί 

προτεραιότητα σε ένα από τα δύο. Το δεύτερο αναφέρεται στις ποιητικές εικόνες, ακουστικές, οπτικές ή 

μεικτές και τέλος το τρίτο κριτήριο παραπέμπει στο νόημα του ποιήματος, το οποίο τίθεται στο επίκεντρο 

της προσοχής κατα την τρίτη παιδική ηλικία (7-12 ετών). Σε κάθε περίπτωση, το περιεχόμενο των 

ποιημάτων οφείλει να είναι ενδιαφέρον, διασκεδαστικό εξάπτοντας την περιέργεια και διεγείροντας 

συγκινησιακά τους μαθητές. Φυσικά το διδακτικό στοιχείο δεν μπορεί να παραλειφθεί, αλλά ο δάσκαλος 

αντιμέτωπος με το διδακτισμό ορισμένων ποιημάτων, οφείλει να μη δογματίζει, αλλά να αφήνει τα παιδιά 

να παραδειγματίζονται με τον παιδαγωγικότερο και ωραιότερο τρόπο φυσικά και αβίαστα. Τότε μόνο 

πραγματικά εκείνα θα ωφεληθούν. 

Μετά την επιλογή του ‹‹κατάλληλου›› ποιήματος, σειρά έχει η αναγνωστική διαδικασία, η οποία βασίζεται 

στην απαραίτητη επέμβαση του δασκάλου, ο οποίος μέσω ανιχνευτικών ερωτήσεων ενθαρρύνει τους 

μαθητές να καταθέσουν την αντίδραση – εμπειρία τους. Σύμφωνα με τον Μπαλάσκα (1990, όπως παρατιθ. 

σε Καλογιάννη – Κατσιούλη 2016:16), κάθε αναγνωστική αντίδραση συνιστά και μια διαφορετική εκδοχή-

ερμηνεία του ποιήματος (στο βαθμό που είναι τεκμηριωμένη), υπόκειται σε αναθεώρηση και οδηγεί σε μια 

από κοινού οικοδόμηση του νοήματος. 

Η ποίηση επομένως δεν μπορούμε να πούμε τόσο ότι διδάσκεται, όσο ότι προσεγγίζεται και ο δάσκαλος 

πέρα από το διδακτικό του ρόλο, οφείλει να αναλάβει και το ρόλο του εμψυχωτή, εκείνου που θα είναι 

αρωγός στην προσπάθεια του παιδιού να διαλεχθεί με την ποίηση και τελικά να διαμορφώσει τη δική του 

λογοτεχνική και ποιητική αίσθηση. 

Ποιοι όμως είναι οι ουσιαστικοί σκοποί της διδασκαλίας των ποιημάτων στα σχολεία; 
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Βασικό σκοπό της διδασκαλίας των ποιημάτων συνιστά η συγκίνηση του ψυχικού κόσμου των παιδιών και 

των νέων. Πιο συγκεκριμένα, η εποχή τεχνικού πολιτισμού που βιώνουμε έχοντας μηχανοποιήσει τα πάντα, 

δημιουργεί στον άνθρωπο την ανάγκη για λογοτεχνία και ποίηση προκειμένου να διεγερθεί ψυχικά και να 

εμπλουτιστεί πνευματικά. Ο δεύτερος σκοπός, σύμφωνα με τη Μιράσγεζη (1978:18), έχει ένα χαρακτήρα 

περισσότερο παιδαγωγικό και διδακτικό. Χαρακτηριστικά, μέσω της ποίησης και της λογοτεχνίας 

γενικότερα, βελτιώνεται η έκφραση των παιδιών, καθώς είναι απαραίτητο να μάθουν να εκφράζονται 

σωστά και ωραία και στον προφορικό και στο γραπτό λόγο, προκειμένου να είναι ικανά να διατυπώνουν 

τα νοήματά τους. Μέσω λοιπόν των ποιημάτων οι μαθητές έρχονται σε επαφή και γνωριμία με τη γλώσσα 

και τη δομή της. Τρίτο σκοπό της διδασκαλίας της ποίησης στα σχολεία, όπως παρατηρεί η Μιράσγεζη 

(1978:19), αποτελεί η ανάγκη να γνωρίσουν οι μαθητές τη λογοτεχνία της πατρίδας τους, τις ποιητικές 

σχολές, τις τάσεις, τις ξένες επιδράσεις εντοπίζοντας παράλληλα ομοιότητες και διαφορές. Φυσικά κρίνεται 

ζωτικής σημασίας η γνωριμία και εξοικείωση των μαθητών με τους σημαντικούς Νεοέλληνες λογοτέχνες 

και ποιητές, ωστόσο εξίσου μεγάλης σημασίας θεωρείται η επαφή τους με τη διεθνή λογοτεχνία και ποίηση 

στα πλαίσια δημιουργίας μιας οικουμενικής συνείδησης. Άλλος ένας σκοπός της διδασκαλίας της ποίησης, 

ο οποίος ήταν εντονότερος τις προηγούμενες περιόδους, σχετίζεται με τον παραδειγματισμό των μαθητών 

μέσα από την ποίηση. Χαρακτηριστικά, ανάλογα με το περιεχόμενο των ποιημάτων οι μαθητές παίρνουν 

παραδείγματα φιλοπατρίας, ήθους, δικαιοσύνης, οικογενειακής στοργής και αγάπης. Γενικότερα, 

παραδείγματα υψηλής φρόνησης. Ο σκοπός αυτός αποτέλεσε και βασικό κριτήριο για την εκλογή των προς 

διδασκαλία ποιημάτων, Άλλωστε μην ξεχνάμε τον ηθικοπλαστικό αρχικά χαρακτήρα των ποιημάτων που 

εισήχθησαν στα αναγνωστικά βιβλία. 

Ολοκληρώνοντας, αξίζει να επισημανθεί πως πέρα από το διδακτικό της ρόλο, η ποίηση διαθέτει και έναν 

ακόμη ρόλο, ενδεχομένως σημαντικότερο: να ξεκλειδώσει το συναισθηματικό κόσμο των παιδιών, να τα 

κάνει να νιώσουν αυτό το «κάτι», να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους μέσα από τους στίχους, να 

ευαισθητοποιήσει τη συνείδησή τους απέναντι στις αξίες και στις ιδέες που διαπραγματεύεται η ίδια (η 

ποίηση) και εν τέλει να τα οδηγήσει στην αισθητική απόλαυση. 

5.  Οι ιστορικές μεταβολές των περιεχομένων της ποιητικής θεματογραφίας στα ελληνικά 

εγχειρίδια και ανθολόγια 

Στο  συγκεκριμένο υποκεφάλαιο θα εξεταστούν οι περίοδοι 1950-1975 και 1981-1985, καθώς θεωρώ πως 

αυτά τα χρονικά διαστήματα αποτυπώνουν καλύτερα το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο των υπό μελέτη 

στην παρούσα εργασία σχολικών εγχειριδίων. 

Η περίοδος 1950-1975 
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Από το 1950 έως το 1963 στην Ελλάδα, η νικήτρια του εμφυλίου, η αστική τάξη, κυβερνά τη χώρα 

υποστηριζόμενη από τη Δύση και την αμερικανική συμμαχία. Η ηγετική κοινωνική τάξη ωστόσο, όντας 

ανίσχυρη όχι μόνο οικονομικά, αλλά και ιδεολογικά, δεν κατάφερε να πείσει για τις αρχές και τις αξίες της, 

ενώ υπονομεύει τον κοινοβουλευτισμό, και παραδίδει την εξουσία σε μη αξιόπιστα πρόσωπα 

(Φραγκουδάκη, όπως παρατίθ. σε Στογιαννίδου 2002:123-124). 

Σύμφωνα με τον Μπουζάκη (όπως παρατίθ. σε Στογιαννίδου 2002:124), η επίδραση της μεταξικής 

δικτατορίας στον κρατικό μηχανισμό, η διατήρηση της συνεργασίας του με τους συνεργάτες των 

χιτλερικών και η ήττα της αριστεράς, δεν άφηναν περιθώρια για δημοκρατικά ανοίγματα. Γεγονός που 

αποδεικνύεται και στο χώρο της εκπαίδευσης, η οποία έρχεται και πάλι στο επίκεντρο του προβληματισμού 

και της ερευνητικής δραστηριότητας. 

Οι πνευματικοί άνθρωποι συνεχίζοντας την υποστήριξη στην καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας ως του 

καταλληλότερου μέσου για την πλήρη ψυχοπνευματική ανάπτυξη των παιδιών, αξιοποιούν τις προτάσεις 

και τους προβληματισμούς της περιόδου του εμφυλίου (Νούτσος,1979, όπως παρατίθ. σε Στογιαννίδου 

2002:124). Η πολιτική όμως εξουσία απομόνωσε τους φιλελεύθερους διαννοούμενους θεωρώντας τους 

εχθρούς της χώρας. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται και πάλι εισαγωγή της καθαρεύουσας στο δημοτικό 

σχολείο, παράλληλα με την εμφάνιση έντονων προπαγανδιστικών στοιχείων στα κείμενα. 

Την περίοδο αυτή πραγματοποιείται η δημιουργία μιας επιτροπής σχετικά με την εκπαίδευση, από την 

κυβέρνηση του Κ. Καραμανλή, η οποία αποτελούνταν από πανεπιστημιακούς και αποσκοπούσε στην 

εξεύρεση λύσεων στην εκπαίδευση και στην ταύτισή της με την τεχνοοικονομική ανάπτυξη και τον 

εκσυγχρονισμό της χώρας. Νέες λύσεις όμως αναζητήθηκαν από τον νέο Υπουργό Παιδείας, Γ. Βογιατζή, 

από τη στιγμή που η προαναφερθείσα Επιτροπή διαλύθηκε, καθώς οι προτάσεις της δεν έβρισκαν 

αντίκρισμα στην ελληνική πραγματικότητα. Ωστόσο οι νέες αυτές λύσεις ήταν επηρεασμένες από αυτή την 

Επιτροπή. 

Ενώ η Ελλάδα προσανατολιζόταν στη σύνδεσή της με διεθνείς στρατιωτικο-οικονομικούς συνασπισμούς, 

το 1959 γίνεται η υποβολή και η ψήφιση των νομοσχεδίων της ειδικής επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Έτσι, πραγματοποιείται η ίδρυση διαφόρων τύπων σχολών τεχνικής και 

επαγγελματικής κατάρτισης με τα απολυτήρια των οποίων οι μαθητές μπορούσαν να εισαχθούν στα 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Όπως παρατηρεί η Στογιαννίδου (2002:125), η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση παραμελεί τη δημοτική 

εκπαίδευση. Η διαπαιδαγώγηση και η κοινωνικοποίηση των παιδιών με αξίες και πρότυπα ενός αυταρχικού 

κοινωνικοπολιτικού συστήματος που στοχεύει στη διαφύλαξη της κοινωνικής δομής και ιεραρχίας, 
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παρέμειναν η ιδεολογική βάση του σχολείου. Επιπλέον, η απαίτηση για ανασυγκρότηση και ανάπτυξη για 

ακόμη μια φορά δεν μπόρεσε να πετύχει τη σύνδεσή της με τον εκσυγχρονισμό των κοινωνικών θεσμών. 

Το 1963 η νέα κυβέρνηση «Ένωσης Κέντρου» αναλαμβάνει μεταρρυθμιστικό έργο στην εκπαίδευση, 

θεωρώντας τη βασική προϋπόθεση για την οικονομική και πνευματική ανάπτυξη της χώρας. Ωστόσο, 

παρατηρείται μια υποστηρικτική τάση προς την τεχνική εκπαίδευση, η οποία θεωρείται σημαντική 

παράμετρος για την ελληνική οικονομία. Βασική αλλαγή της μεταρρύθμισης του 1964 αποτέλεσε η δωρεάν 

παιδεία σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας εκπαίδευσης. Η υποχρεωτική φοίτηση ορίστηκε σταδιακά στα 

εννέα χρόνια, πραγματοποιήθηκε η θέσπιση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την εκπαιδευτική έρευνα, 

ενώ για τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών προτάθηκαν κείμενα από μεταφράσεις. Επίσης, στο 

δημοτικό σχολείο διδάσκονταν μόνο η δημοτική, ενώ στα γυμνάσια παράλληλα με τη δημοτική 

διδάσκονταν και η καθαρεύουσα. 

Όπως αναφέρει η Στογιαννίδου (2002:126), με τη μεταρρύθμιση του 1964, οι εμπνευστές της, με κύριο 

πρόσωπο τον Ε. Παπανούτσο, οραματίστηκαν τον «ιδανικό άνθρωπο» που θα μπορούσαν να πλάσουν τα 

σχολεία. Με τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση εντοπίζεται για άλλη μια φορά η επανάληψη της προσπάθειας 

για εκπλήρωση των προσδοκιών του Ελληνισμού να απαλλαγεί από το βάρος του βαυαρικού πνεύματος 

και του κλασικισμού. Η εφαρμογή όμως των νέων νομοσχεδίων εμποδίστηκε από την αντίδραση στο χώρο 

της φιλοσοφικής σχολής των Αθηνών και της «Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων»,  καθυστερώντας την 

εφαρμογή της διδασκαλίας μέσα από τα νέα εγχειρίδια. Οι οποιεσδήποτε ανακαινιστικές προσπάθειες του 

Γ. Παπανδρέου θα «παγώσουν» υπό την πίεση του αντιμεταρρυθμιστικού μετώπου που αποτελούνταν από 

τα συντηρητικά τμήματα της ελληνικής αστικής τάξης. 

Η Ελλάδα μετά την απομάκρυνση της Ένωσης Κέντρου από την εξουσία και την υπονόμευση των 

δημοκρατικών θεσμών από ασταθείς κυβερνήσεις που ακολούθησαν, οδηγήθηκε στο πραξικόπημα του 

1967 και στην περίοδο της δικτατορίας μέχρι το 1974. Το δικτατορικό καθεστώς κατήργησε όλες τις 

καινοτομίες της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1964, κατήργησε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και την 

υποχρεωτική φοίτηση στο γυμνάσιο, επανέφερε την καθαρεύουσα σε όλες τις βαθμίδες του ελληνικού 

σχολείου, πέραν των τριών πρώτων τάξεων του δημοτικού, θέσπισε εισαγωγικές εξετάσεις για το γυμνάσιο, 

κατήργησε τις θέσεις των αιρετών εκπαιδευτικών συμβούλων και επανέφερε στα δύο χρόνια τη φοίτηση 

στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες. Γενικότερα, όπως παρατηρεί ο Γέρου (1981, όπως παρατιθ. σε Στογιαννίδου 

2002:127), ο ανθρωπισμός της μεταρρύθμισης του 1964 μετατράπηκε σε φόβο και κατήχηση, ενώ η 

πολιτική πίεση περνούσε μέσα από τη σχολική χειραγώγηση. 

Όπως αναφέρεται σε Στογιαννίδου (2002:127-128), το 1974 την εξουσία ανέλαβε ένας κυβερνητικός 

συνασπισμός συντηρητικών και φιλελεύθερων που οδήγησε τη χώρα σε εκλογές με νικητές τη δεξιά. Με 



59 

τη μεταβατική αυτή κυβέρνηση παρατηρήθηκαν μικρές αλλαγές στην παιδεία, καθώς αντικαταστάθηκαν 

τα αναγνωστικά και η δημοτική γλώσσα επανήλθε σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου. 

Χαρακτηριστικά, επανέρχονται «Τα Ψηλά Βουνά» του Ζ. Παπαντωνίου στην Γ’ τάξη του δημοτικού, μόνο 

για μια χρονιά, ενώ εκδίδεται Ανθολόγιο με κείμενα κυρίως στη δημοτική από Τ. Κοτζιούλα, Οδ. Ελύτη, Γ. 

Ρίτσο, Ν. Λαπαθιώτη, Α. Σικελιανό κα. 

Το 1975 γίνεται η ψήφιση του Συντάγματος και ακολουθεί η ψήφιση του Ν.309/76 για την οργάνωση και 

τη διοίκηση της Γενικής Εκπαίδευσης και του Ν.576/77 για την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, 

θεσπίζεται η δωρεάν παιδεία, καθιερώνεται η συμφοίτηση αγοριών και κοριτσιών στο γυμνάσιο, ενώ για 

το δημοτικό ορίζεται η 6ετής φοίτηση με σκοπό την αφύπνιση της ηθικής συνείδησης των μαθητών και τη 

θεμελίωση της θρησκευτικής, εθνικής και ανθρωπιστικής αγωγής. Επίσης, καταργούνται οι εισαγωγικές 

εξετάσεις από το δημοτικό στο 3ετές γυμνάσιο, που γίνεται ξανά υποχρεωτικό, εισάγεται ο επαγγελματικός 

προσανατολισμός, τα αρχαία ελληνικά κείμενα διδάσκονται από μετάφραση, ενώ η νεοελληνική ορίζεται 

γλώσσα διδασκαλίας. Επιπλέον γίνεται διάκριση του λυκείου σε γενικό και τεχνικό, ενώ ο εκσυγχρονισμός 

της ελληνικής οικονομίας επέβαλε και τη στροφή προς την τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση 

(Στογιαννίδου,2002:128). 

Η μεταρρύθμιση του 1976 πραγματοποιήθηκε, συναντώντας βέβαια και αρκετές δυσκολίες. 

Η περίοδος 1981-1985 

Κατά την περίοδο αυτή υπάρχουν έντονοι προβληματισμοί και εξελίξεις. Χαρακτηριστικά, γίνεται 

προσπάθεια προσαρμογής και εναρμόνισης των Αναλυτικών Προγραμμάτων και των βιβλίων, κυρίως των 

Νέων Ελληνικών, με τις αντιλήψεις και τα νέα πρότυπα της Παιδαγωγικής και της Γλωσσολογίας, χωρίς 

να εξαλείφεται η φρονηματιστική σκοπιμότητα των βιβλίων. Επιπλέον, η δημοτική αναγνωρίζεται ως 

επίσημη γλώσσα του Κράτους, ενώ στο σχολείο εντάσσονται η Γραμματική και το Συντακτικό της 

Νεοελληνικής Γλώσσας. Ωστόσο, τα βιβλία της περιόδου 1979-1981 δεν συμβαδίζουν με τη νέα διδακτική, 

ενώ για τις τάξεις του δημοτικού, εκτός της τρίτης, συνεχίζουν τα Αναγνωστικά του 1954 με ορισμένες 

τροποποιήσεις. Για την τρίτη τάξη χρησιμοποιείται στο αναγνωστικό της δικτατορίας του 1973, ενώ 

διανέμεται και το Ανθολόγιο σε τρεις τόμους, με πρώτη έκδοση το 1975 (Στογιαννίδου,2002:129). 

Το 1981 το ΠΑΣΟΚ κερδίζει τις εκλογές και προσπαθεί να ενδυναμώσει το ρόλο της παιδείας. Στις αλλαγές 

που επέφερε περιλαμβάνεται η καθιέρωση του μονοτονικού συστήματος, η σύνταξη και έκδοση νέων 

διδακτικών εγχειριδίων, αλλά και η σύνταξη νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων για τη γενική εκπαίδευση. 

Πλέον τα νέα βιβλία και Αναλυτικά Προγράμματα εναρμονίζονται με τις νέες παιδαγωγικές μεθόδους και 

η διδασκαλία γίνεται μαθητοκεντρική. 
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Μέσω της παραπάνω περιγραφής του ιστορικού και κοινωνικού συγκείμενου των σχολικών εγχειριδίων, 

μπορεί να ειπωθεί πως αποδεικνύεται μια τάση περισσότερο υποστηρικτική προς την τεχνική εκπαίδευση 

σε σχέση με την ανθρωπιστική. Παράλληλα, φαίνεται η ιδιαίτερη έμφαση που δίνεται στην εκμάθηση της 

γλώσσας (αρχικά καθαρεύουσας και στην πορεία της δημοτικής), ενώ τα λογοτεχνικά κείμενα που 

προσφέρονται μέσω των αναγνωστικών και των ανθολογίων, στην πορεία, συνηγορούν περισσότερο στη 

διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος, έχοντας κατά βάση έναν ηθικοδιδακτικό χαρακτήρα και 

παραβλέποντας τον πρωταρχικό σκοπό της λογοτεχνίας για εξοικείωση των μαθητών με τα λογοτεχνικά 

έργα ώσπου τελικά να οδηγηθούν στην αισθητική απόλαυση μέσω αυτών. 

6.  Σύνοψη  

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύθηκε το θέμα των αναλυτικών προγραμμάτων και συγκεκριμένα οι σύγχρονες 

αντιπροσωπευτικές θεωρίες από τις οποίες αυτά διέπονται, καθώς και η σύνδεση του λογοτεχνικού πεδίου 

με την εκπαίδευση μέσα από τη διερεύνηση της θέσης της λογοτεχνίας και της ποίησης στο αναλυτικό 

πρόγραμμα. Σημαντική βάση ανάλυσης των παραπάνω υπήρξε η εξέταση του ιστορικού διαχωρισμού των 

μαθήσεων, καθώς υπό το πρίσμα αυτού, παρατέθηκαν οι συγκαιρινές θεωρίες του αναλυτικού 

προγράμματος. Έγινε αντιληπτό πως ο διαχωρισμός των μαθήσεων σε ανθρωπιστικές και φυσικές, 

χρονολογείται ήδη από τα μεσαιωνικά χρόνια με την ύπαρξη των επτά ελεύθερων τεχνών και τον 

διαχωρισμό τους στο trivium και στο quatrivium. Η λογική, η γραμματική και η ρητορική αποτέλεσαν το 

trivium, ενώ η αριθμητική, η μουσική, η γεωμετρία και η αστρονομία συνιστούσαν το quatrivium. Η 

σημασία trivium, quatrivium αναδείχθηκε σπουδαία, καθώς επρόκειτο για την εξάσκηση του μυαλού στη 

μελέτη πνεύματος και ύλης, που μαζί αποτελούν το σύνολο της πραγματικότητας. Αναφέρθηκε πως η 

αντίφαση ανθρωπιστικών και φυσικών μαθήσεων έχει ένα ιστορικό βάθος, το οποίο ωστόσο αναπαράγεται 

μετασχηματιζόμενο μέχρι σήμερα μέσω των θεωριών που διέπουν τα Αναλυτικά Προγράμματα και των 

προσανατολισμών που αυτά ακολουθούν. Σε γενικές γραμμές, διαπιστώθηκαν δύο κατευθύνσεις, η 

ανθρωπιστική και η τεχνοκρατική · η ανθρωπιστική να ενδιαφέρεται περισσότερο για την αλληλεπίδραση 

μαθητών, διδασκόντων και άλλων παραγόντων, καθώς και για τις ηθικές και πολιτικές διαστάσεις του 

αναλυτικού προγράμματος και η τεχνοκρατική που εστιάζει κυρίως στην ακριβή περιγραφή και τη 

διαδικασία σχεδιασμού του προγράμματος μέσω του ελέγχου και της πρόβλεψης μελλοντικών 

καταστάσεων με τη διατύπωση στόχων και διαδικασίες επίτευξης αυτών. Ωστόσο, επισημάνθηκε το 

γεγονός πως οι θεωρίες και οι προσανατολισμοί των Αναλυτικών Προγραμμάτων αποτελούν απλώς μια 

παράθεση απόψεων και πως το περιεχόμενο αυτών βάσει του οποίου οργανώνεται και επιλέγεται η 

εκπαιδευτική γνώση βρίσκεται σε συνάρτηση με το κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό συγκείμενο κάθε 

χώρας. 



61 

Παράλληλα, εξετάστηκε η θέση της λογοτεχνίας και της ποίησης στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, ως μια 

διαδικασία μεταξύ γλωσσικών και αισθητικών μαθήσεων, καθώς επικρατεί μια σύγχυση ανάμεσα στο 

γλωσσικό και το λογοτεχνικό μάθημα με το δεύτερο να εξυπηρετεί σε σημαντικό βαθμό τους σκοπούς 

διδασκαλίας του πρώτου. Η λογοτεχνία έχει ως σκοπό την ‹‹αισθηματική αγωγή›› των μαθητών, από τη 

στιγμή που απευθύνεται στον ψυχοσυναισθηματικό τους κόσμο διεγείροντάς τον με πλήθος ερεθισμάτων. 

Με την ενσωμάτωσή της στο μάθημα της γλώσσας – ή ακόμα και με την ‹‹εικονική›› μερική αποσύνδεσή 

της από αυτό- οδηγείται στη λειτουργία της ως γλωσσικό πρότυπο, αποδεικνύοντας την υποταγή των 

καλλιτεχνικών μαθήσεων στις λογικές της γλωσσικής ικανότητας. Ωστόσο, μια περαιτέρω διερεύνηση των 

σχέσεων μεταξύ γλωσσικών και λογοτεχνικών μαθήσεων, όπως αυτές έχουν εδραιωθεί στις επίσημες 

παιδαγωγικές λογικές, θα μπορούσε να αναδείξει σαφέστερα τη θέση της λογοτεχνίας στο αναλυτικό 

πρόγραμμα και κατ΄επέκταση τη σύνδεση του λογοτεχνικού πεδίου με την εκπαίδευση. 

ΙΙΙ. Η ελληνική περίπτωση: Η απροσδιοριστία των ορίων ανάμεσα στις γλωσσικές 

και τις καλλιτεχνικές μαθήσεις στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 

1. Εισαγωγή 

Στα προηγούμενα κεφάλαια  παρουσιάστηκαν και εξετάστηκαν οι δύο βασικές υποθέσεις της παρούσας 

εργασίας αναφορικά με την αυτονομία του λογοτεχνικού πεδίου και τη διερεύνηση της δυνατότητας 

παρέμβασής του στην εκπαίδευση, καθώς και με τις επιρροές των πολιτισμικών σπουδών στην εκπαίδευση 

και της αντίστοιχης παιδαγωγικής και πιο συγκεκριμένα με την παιδαγωγική αξία της λογοτεχνίας και τη 

διδακτική της. Η παρέμβαση του λογοτεχνικού πεδίου στην εκπαίδευση σχετίζεται άμεσα με την εξέταση 

των σχέσεων μεταξύ γλωσσικών και καλλιτεχνικών μαθήσεων, ιδιαίτερα από τη στιγμή που, όπως 

αναλύθηκε, το μάθημα της λογοτεχνίας συνδέεται άμεσα με το μάθημα της γλώσσας με αποτέλεσμα να 

‹‹υποτάσσεται›› στις λογικές της  γλωσσικής ικανότητας, ενώ ταυτόχρονα παραβλέπεται η πρωταρχική 

σκοποθεσία του λογοτεχνικού μαθήματος περί πρόκλησης συγκίνησης και συστηματικής έκφρασης 

συναισθημάτων. Παράλληλα, αναλύθηκε η σύνδεση του λογοτεχνικού πεδίου με την εκπαίδευση μέσω της 

μελέτης της θέσης της λογοτεχνίας και της ποίησης στα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα, ενώ 

διαπιστώθηκε ξανά ο ασαφής ρόλος των καλλιτεχνικών μαθήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο διερευνάται η 

απροσδιοριστία των ορίων μεταξύ γλωσσικών και λογοτεχνικών μαθήσεων στα αναλυτικά προγράμματα 

της στοιχειώδους εκπαίδευσης. Για τον σκοπό αυτό, στο πρώτο υποκεφάλαιο πραγματοποιείται μια 

διαχρονική ανάλυση της θέσης της λογοτεχνίας στα ελληνικά αναλυτικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στα αναλυτικά προγράμματα της περιόδου της Δικτατορίας (1967-1974), 

της Μεταπολίτευσης και των τωρινών χρόνων. Στο δεύτερο υποκεφάλαιο αναλύονται οι θεματικές 

εξελίξεις στα ποιήματα των σχολικών εγχειριδίων (αναγνωστικών και ανθολογίων) στις προαναφερθείσες 
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περιόδους, ενώ το τρίτο υποκεφάλαιο εξετάζει τους θεσμούς των αναγνωστικών και των ανθολογίων 

λογοτεχνικών κειμένων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εστιάζοντας ξανά στο ζήτημα της σύγχυσης που 

επικρατεί μεταξύ γλώσσας και λογοτεχνίας 

2. Η λογοτεχνία στα Αναλυτικά Προγράμματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: Διαχρονική ανάλυση 

Από τη στιγμή που τίθενται προς μελέτη τα αναγνωστικά και τα ανθολόγια των τάξεων του Δημοτικού 

Σχολείου κατά την περίοδο του δικτατορικού καθεστώτος (1967-1974), της Μεταπολίτευσης και των 

τωρινών χρόνων, κρίνεται σκόπιμη η εξέταση των αντίστοιχων αναλυτικών προγραμμάτων όπως 

διατυπώνονται στα Φ.Ε.Κ. της εκάστοτε εποχής και συγκεκριμένα η εξέταση των γνωστικών και αξιακών 

παραμέτρων, από τις οποίες αυτά διέπονται. Παράλληλα, να αναφερθεί πως η θέση της λογοτεχνίας στα 

συγκεκριμένα αναλυτικά προγράμματα, αποτυπώνεται μέσα από το μάθημα της ελληνικής γλώσσας. 

Επομένως στην ανάλυση αυτή δίνεται έμφαση κυρίως στον τρόπο με τον οποίο αναλύεται το γλωσσικό 

μάθημα, στο οποίο εντάσσονται τα αναγνωστικά και τα ανθολόγια που μελετώνται στην παρούσα εργασία. 

Ωστόσο, πριν τη διαχρονική εξέταση της θέσης της λογοτεχνίας στα συγκεκριμένα αναλυτικά 

προγράμματα, αναλύεται η γενική σκοποθεσία των υπό μελέτη αναλυτικών προγραμμάτων για τις τάξεις 

του δημοτικού σχολείου, προκειμένου να αναδειχθεί η ευρύτερη φιλοσοφία από την οποία εκείνα 

διαπνέονταν και διαπνέονται. 

Η σκοποθεσία των Α.Π. για τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου 

Η περίοδος της Δικτατορίας 1967-1974 

Πιο συγκεκριμένα, το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου κατά 

την περίοδο της χούντας (1967-1974), όπως αποτυπώνεται στο Φ.Ε.Κ. 218/31-10-1969, χαρακτηρίζεται 

από ένα πνεύμα αγάπης προς την ελληνική πατρίδα, την ορθόδοξη χριστιανική πίστη και τον ηθικό βίο, το 

οποίο και αποτελεί τον πρώτο σκοπό του Δημοτικού Σχολείου. Παραμένοντας στο φάσμα των αξιών που 

διαπερνούν τη σκοποθεσία του Δημοτικού Σχολείου, παρατηρείται η επίτευξη από πλευράς μαθητών της 

ομαλής προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον, της δέσμευσής τους στην κοινωνική ζωή, καθώς και η 

ικανότητά τους να συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες και δραστηριότητες του σχολείου. Επίσης, στο ίδιο 

αξιακό πλαίσιο εντάσσεται και η απόκτηση ευπρεπούς συμπεριφοράς και κοινωνικότητας. 

Μεταβαίνοντας στο γνωστικό πλαίσιο του σκοπού του Δημοτικού Σχολείου, αναφέρεται η απόκτηση της 

σωστής θεώρησης του κόσμου, η οποία θα συμβαδίζει βεβαίως με την παιδική αντίληψη. Επίσης, στους 

γνωστικούς σκοπούς ανήκει η ικανότητα διάκρισης ανάμεσα στο παιχνίδι και στην ανάληψη εργασίας, 

προκειμένου να επιτευχθεί ένας καθορισμένος σκοπός. Τέλος, γνωστικό σκοπό του Δημοτικού Σχολείου 



63 

την περίοδο 1967-1974, αποτελεί η ικανότητα γραφής, ανάγνωσης και επίλυσης απλών αριθμητικών 

πράξεων. 

Η περίοδος της Μεταπολίτευσης 

Το επόμενο από τη δικτατορική περίοδο Αναλυτικό Πρόγραμμα αποτυπώνεται στο Φ.Ε.Κ. 347/12-11-1977. 

Ο αναφερόμενος σκοπός του Δημοτικού Σχολείου διαμορφώνεται γύρω από την ιδέα εδραίωσης των 

βάσεων της αγωγής των μαθητών και είναι κυρίως γνωστικός. 

Πιο συγκεκριμένα, σκοπό του Δημοτικού Σχολείου αποτελεί ο εμπλουτισμός των εμπειριών των μαθητών 

αυτής της ηλικίας, η διέγερση και ανάπτυξη των σωματικών και πνευματικών τους ικανοτήτων, η εισαγωγή 

τους στην γνώση του φυσικού και ιστορικού κόσμου, αλλά και η καλλιέργεια της παρατηρητικότητας, της 

σκέψης και της ευαισθησίας τους. 

Ωστόσο, η σκοποθεσία του Δημοτικού Σχολείου δεν παύει να έχει και αξιακό χαρακτήρα, καθώς αποσκοπεί 

στην αφύπνιση της ηθικής συνείδησης των μαθητών και στη δημιουργία των βάσεων της θρησκευτικής, 

εθνικής και ανθρωπιστικής αγωγής τους. 

Συνεχίζοντας με τους σκοπούς των Αναλυτικών Προγραμμάτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των 

χρόνων της χούντας, της μεταπολίτευσης και του σήμερα, το 1982 δημοσιεύεται το Φ.Ε.Κ. 107/31-08-

1982, το οποίο παραθέτει το Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α’ και Β΄ τάξεων του Δημοτικού 

Σχολείου. 

Ο σκοπός του Δημοτικού Σχολείου στο συγκεκριμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα διαμορφώνεται υπό το 

πρίσμα τριών αξόνων: τον αξιακό, των γνωστικό και τον κοινωνικοποιητικό. Να αναφερθεί πως και οι τρεις 

άξονες έχουν ως βάση τους μια ατμόσφαιρα ελευθερίας και προβληματισμού. 

Σχετικά με τον αξιακό άξονα, σκοπό του Αναλυτικού Προγράμματος για το Δημοτικό Σχολείο αποτελεί η 

σταδιακή εσωτερίκευση των ηθικών, θρησκευτικών, εθνικών, κοινωνικο-οικονομικών πολιτικών και 

αισθητικών αξιών. Βασική επιδίωξη συνιστά η καλλιέργεια της δεκτικότητας και της ευαισθησίας απέναντι 

σε καταστάσεις που εκφράζονται μέσω των προαναφερθείσων αξιών, η ανταπόκριση και η ικανοποίηση 

από τις αξίες αυτές, η ελέυθερη αποδοχή και χρήση τους ως κανόνων της δραστηριότητας και της 

συμπεριφοράς των μαθητών στα πλαίσια του κοινωνικού και πολιτιστικού τους περιβάλλοντος, καθώς και 

ο συσχετισμός και η οργάνωσή τους (των αξιών αυτών) σε ένα ευρύτερο αξιακό σύστημα, το οποίο θα 

αποτελέσει κώδικα συμπεριφοράς και βιοθεωρίας. 

Μεταβαίνοντας στον γνωστικό άξονα, επιδιώκεται από τον μαθητή η σταδιακή απόκτηση απλών και 

βασικών πληροφοριών αναφορικά με επιμέρους γεγονότα και αντικείμενα, βασικών εννοιών που 
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σχετίζονται με σύνολα όμοιων αντικειμένων, φαινομένων ή γεγονότων, αφηρημένων εννοιών που αφορούν 

σε σχέσεις, κανόνες, νόμους και αρχές και είναι αντίστοιχες με τις πνευματικές ικανότητες του μαθητή. 

Επίσης, επιδιώκεται η πρόσκτηση βασικών δεξιοτήτων, ικανοτήτων και μεθόδων με τις οποίες θα είναι σε 

θέση ( o μαθητής) να αξιοποιήσει τα διάφορα γνωστικά στοιχεία. Επιπλέον το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 

1982 για τις Α’ και Β’ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου θέτει ως σκοπό την καλλιέργεια της διάθεσης και της 

επιθυμίας του μαθητή για αυτενεργό απόκτηση γνώσεων, έρευνα, κριτική σκέψη και πνευματική 

δραστηριότητα, η οποία θα συμβαδίζει με τον βαθμό ωριμότητας και νοημοσύνης του. 

Τέλος, σκοπό του Δημοτικού Σχολείου σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1982, συνιστά η 

βαθμιαία κοινωνικοποίηση του μαθητή. Έτσι, το Δημοτικό Σχολείο αποτελεί αρωγό στην προσπάθεια του 

μαθητή να κατανοήσει βαθύτερα τον εαυτό του και τη θέση του στο κοινωνικό σύνολο, καθώς και να 

κατανοήσει και εκτιμήσει πρόσωπα που προέρχονται από ένα διαφορετικό εθνικό, θρησκευτικό, κοινωνικό 

και πολιτιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε να επικοινωνήσει και να συνεργαστεί με αυτά. Επιπλέον, ο μαθητής 

υποστηρίζεται προκειμένου να καταλάβει τις συνθήκες και να αποκτήσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 

έξεις εκείνες που θα τον βοηθήσουν στην ορθή σωματική του ανάπτυξη, στην εξέλιξή του ως πολίτη με 

ελεύθερο δημοκρατικό φρόνημα, στη συμβολή του για τη διατήρηση και βελτίωση του φυσικού του 

περιβάλλοντος , καθώς και στην αντίληψη των ταχύτατων αλλαγών του κόσμου, στις οποίες εκείνος 

οφείλει να ενδυναμώνει γνώσεις και δεξιότητες για να επιβιώσει και να καταξιωθεί υπαρξιακά. 

To 1985 δημοσιεύεται το Φ.Ε.Κ. 167/30-09-1985, το οποίο περιλαμβάνει γενικές και ειδικές διατάξεις 

σχετικά με τη δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το 

συγκεκριμένο Φ.Ε.Κ. σκοπός του Δημοτικού Σχολείου είναι η πολύπλευρη πνευματική και σωματική 

ανάπτυξη των μαθητών, οι οποίοι ανεξαρτήτως φύλου και καταγωγής θα έχουν τη δυνατότητα να 

εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν αρμονικά 

Στους γνωστικούς στόχους περιλαμβάνεται η απόκτηση της ικανότητας σωστής χρήσης προφορικού και 

γραπτού λόγου, η κατάκτηση του περιεχομένου των βασικότερων εννοιών και η αναγωγή των δεδομένων 

των αισθήσεων σε αφηρημένη σκέψη, η οικοδόμηση μηχανισμών που συμβάλλουν στην αφομοίωση της 

γνώσης, η καλλιέργεια κινητικών ικανοτήτων, η σωματική και ψυχική ανάπτυξη και βελτίωση, καθώς και 

η διερεύνηση και αναπροσαρμογή των σχέσεων της δημιουργικής δραστηριότητας των μαθητών με τις 

καταστάσεις και τα φαινόμενα που μελετούν. 

Οι αξιακοί στόχοι εντοπίζονται στη σταδιακή εξοικείωση με τις ηθικές, θρησκευτικές, εθνικές, 

ανθρωπιστικές και άλλες αξίες και στην ένταξή τους σε ένα ευρύτερο σύστημα αξιών. Επιπλέον, οι αξιακοί 

στόχοι σχετίζονται με την καλλιέργεια του αισθητικού κριτηρίου των μαθητών προκειμένου να καταστούν 

ικανοί να εκτιμήσουν τα έργα τέχνης και να εκφράζονται αναλόγως μέσα από τα δικά τους δημιουργήματα. 
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Γενικά, από το Φ.Ε.Κ. 167/30-09-1985 αποδεικνύεται πως η εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια) αποσκοπεί στη δημιουργία ελεύθερων, υπεύθυνων, δημοκρατικών πολιτών, με 

δημιουργική και κριτική σκέψη, αισθητική ικανότητα, σεβασμό στις πανανθρώπινες αξίες, αγάπη προς 

όλους τους λαούς της γης προσδοκώντας έναν κόσμο καλύτερο, δίκαιο και ειρηνικό. 

Το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. του 2003 

Συνεχίζοντας με την σκοποθεσία των Αναλυτικών Προγραμμάτων για τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, 

ερχόμαστε στο σήμερα και στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και 

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) του 2003, το οποίο κυμαίνεται σε ένα πιο φιλελεύθερο κλίμα 

από εκείνα των προηγούμενων περιόδων. 

Πιο συγκεκριμένα, στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. του 2003 περιλαμβάνονται ειδικοί σκοποί, οι οποίοι σχετίζονται με τις 

γνώσεις, στάσεις και αξίες που οφείλουν οι μαθητές να κατέχουν προκειμένου να ικανοποιήσουν τις 

προσωπικές, αλλά και τις κοινωνικές τους ανάγκες. Ως προτεραιότητα τίθεται η ολοκλήρωση του ατόμου 

μέσω της ανάπτυξης ενός κριτικού, αναλυτικού, συνθετικού και δημιουργικού πνεύματος και διάθεσης για 

ενεργοποίηση και δημιουργία τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο. 

Το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. του 2003 διαχωρίζει από μόνο του τους στόχους κάθε σχολικής βαθμίδας (στην 

προκειμένη περίπτωση το ενδιαφέρον εστιάζεται στις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου) σε γνωστικούς, 

συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς. 

Οι γνωστικοί αναφέρονται στην απόκτηση των απαραίτητων βασικών γνώσεων και στην καλλιέργεια 

νοητικών ικανοτήτων σημαντικών για την επεξεργασία των πληροφοριακών δεδομένων, ενώ οι 

συναισθηματικοί (αναφέρονται) στην ανάπτυξη του συναισθηματικού κόσμου του μαθητή και του 

ενδιαφέροντος για την επιστημονική γνώση, την υιοθέτηση αξιών, στάσεων και συμπεριφορών που θα τον 

οδηγήσουν στη διαμόρφωση ενός ποιοτικού τρόπου ζωής τόσο σε ατομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. 

Τέλος, οι ψυχοκινητικοί στόχοι σχετίζονται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως η κατασκευή και ο 

χειρισμός συσκευών, πειράματα κλπ. 

Ωστόσο, το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. του 2003 μεταφράζει τους παραπάνω στόχους σε τρεις άξονες’ της 

γνώσης και μεθοδολογίας, της συνεργασίας και επικοινωνίας και της σχέσης της επιστήμης και της τέχνης 

με την καθημερινή ζωή. Ο πρώτος άξονας αναφέρεται στη γνώση και τις νοητικές δεξιότητες έτσι ώστε να 

μπορέσει ο μαθητής να προσεγγίσει διαφορετικά επιστημονικά ή άλλα πεδία, ο δεύτερος σχετίζεται με την 

καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο ομαδικών εργασιών και τέλος ο τρίτος άξονας παραπέμπει 

στην ανάπτυξη της ευαισθησίας, του προβληματισμού και της ικανότητας κριτικής αντιμετώπισης των 
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συνεπειών των πρακτικών της επιστήμης και της τέχνης στους ποικίλους τομείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. 

Κάνοντας μια ανασκόπηση του περιεχομένου των Αναλυτικών Προγραμμάτων για τις τάξεις του 

Δημοτικού Σχολείου, όπως αποτυπώθηκαν στα Φ.Ε.Κ. των υπό μελέτη περιόδων (δικτατορικό καθεστώς, 

μεταπολίτευση, σήμερα), παρατηρείται πως οι γνωστικοί στόχοι σε γενικές γραμμές παραμένουν οι ίδιοι, 

απλώς εμπλουτίζονται. 

Πιο συγκεκριμένα, στους γνωστικούς στόχους η ικανότητα γραφής, ανάγνωσης, επίλυσης απλών 

αριθμητικών πράξεων, η γνώση του φυσικού και ιστορικού κόσμου και η σωστή θεώρησή του, καθώς και 

η απόκτηση βασικών πληροφοριών, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για αξιοποίηση των διάφορων γνωστικών 

στοιχείων, αποτελούν την κύρια γραμμή της σκοποθεσίας του Δημοτικού Σχολείου. 

 Ωστόσο, το 1982 εμφανίζεται η ανάγκη για αυτενεργό απόκτηση γνώσεων, έρευνα και κριτική σκέψη 

αντίστοιχη με το βαθμό ωριμότητας και νοημοσύνης των μαθητών. Με το πέρασμα των χρόνων στους 

γνωστικούς στόχους εμπεριέχεται η αναγωγή δεδομένων σε αφηρημένη σκέψη, η απόκτηση μηχανισμών 

για αφομοίωση γνώσης, καθώς και η καλλιέργεια ικανοτήτων που θα βοηθήσουν τους μαθητές να 

προσεγγίσουν επιστημονικά και άλλα πεδία. Επομένως, παρατηρείται πως κατά την διαμόρφωση και 

εξέλιξη των Αναλυτικών Προγραμμάτων πέραν της απόκτησης των βασικών γνώσεων και πληροφοριών, 

δίνεται προσοχή και στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και προβληματισμού των μαθητών 

προκειμένου να ενεργοποιηθούν και να δημιουργήσουν ατομικά και συλλογικά. 

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον ωστόσο, παρουσιάζει το θέμα των αξιακών στόχων. Οι αξίες είναι διαχρονικές 

(ηθικές, θρησκευτικές, εθνικές, ανθρωπιστικές) και η βαθμιαία εσωτερίκευσή τους επιτάσσεται από κάθε 

Αναλυτικό Πρόγραμμα. Όμως, αυτό που χρήζει σχολιασμού είναι το Αναλυτικό Πρόγραμμα της χούντας 

και οι μεταβολές σε αυτό μετά την πτώση του καθεστώτος. 

Πιο συγκεκριμένα, στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της περιόδου 1967-1974 η εθνική και θρησκευτική 

συνείδηση, καθώς  και η διαμόρφωση ηθικής συνείδησης σύμφωνα με το πλαίσιο αρχών της χούντας, 

αποτελούν πρωταρχικό σκοπό του Δημοτικού Σχολείου, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη τις ενέργειες στις 

οποίες προέβη το δικτατορικό καθεστώς. Ενέργειες όπως η κατάργηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που 

είχε ιδρυθεί το 1964, η παρακολούθηση της εξωσχολικής ζωής και συμπεριφοράς των μαθητών , η επιβολή 

ευπρεπούς εμφάνισης σύμφωνα με τα κριτήρια της Εθνικής Κυβέρνησης, η απαγόρευση συμμετοχής των 

μαθητών σε οργανώσεις εκτός από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

Νεότητος και της φοίτησης σε Κατηχητικά Σχολεία, η επαναφορά της καθαρεύουσας ως επίσημη γλώσσα 
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του Κράτους και γενικότερα η ανάδειξη των εθνικών και χριστιανικών αξιών ως τη μήτρα της ελληνικής 

εκπαίδευσης. 

Με την πτώση όμως του καθεστώτος και την πάροδο των χρόνων, το Δημοτικό Σχολείο ναι μεν στοχεύει 

στην εσωτερίκευση ηθικών, θρησκευτικών, εθνικών, κοινωνικο-οικονομικών, πολιτικών, ανθρωπιστικών 

και αισθητικών αξιών και στην ένταξή τους σε ένα ευρύτερο αξιακό σύστημα, ωστόσο από το 1982 αρχίζει 

και εισάγεται ο όρος της διαφορετικότητας και της κοινωνικοποίησης με την έννοια της βαθύτερης γνώσης 

εαυτού και θέσης στο κοινωνικό σύνολο και τα Αναλυτικά Προγράμματα αποκτούν ένα περισσότερο 

φιλελεύθερο χαρακτήρα. 

Παρατηρείται λοιπόν πως το Δημοτικό Σχολείο ενθαρρύνει τους μαθητές να συνεργαστούν, να 

επικοινωνήσουν και να κατανοήσουν άτομα που προέρχονται από διαφορετικό εθνικό, θρησκευτικό, 

κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο. Το 1985 το Δημοτικό Σχολείο καλλιεργεί το δημοκρατικό φρόνημα των 

μαθητών, την αισθητική τους ικανότητα, τον σεβασμό στις πανανθρώπινες αξίες και στους λαούς απ’ όλα 

τα μέρη της γης και τους καλεί να οραματιστούν έναν καλύτερο, πιο δίκαιο και ειρηνικό κόσμο. 

Φτάνοντας στο σήμερα και στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. του 2003, οι προαναφερθείσες αξίες παραμένουν, 

ωστόσο οι στόχοι του Δημοτικού Σχολείου είναι και συναισθηματικοί, καθώς βοηθάει στη συναισθηματική 

ανάπτυξη των μαθητών και στην υιοθέτηση στάσεων και αξιών, οι οποίες θα τους οδηγήσουν σε έναν 

ποιοτικό τρόπο ζωής. 

Η σκοποθεσία του μαθήματος της Ελληνικής Γλώσσας 

Στο σημείο αυτό για τη διαχρονική ανάλυση της θέσης της λογοτεχνίας στα Αναλυτικά Προγράμματα της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (περίοδος Δικτατορίας 1967-1974, Μεταπολίτευσης και του σήμερα), θα 

διερευνηθεί η σκοποθεσία του μαθήματος της ελληνικής γλώσσας και συγκεκριμένα οι τομείς της 

ανάγνωσης και του γραπτού λόγου (αναφορά στον γραπτό λόγο πραγματοποιείται μόνο στο Δ.Ε.Π.Π.Σ και 

Α.Π.Σ. του 2003), καθώς σε αυτούς εντάσσεται το μάθημα της λογοτεχνίας. Το μάθημα της λογοτεχνίας, 

δηλαδή, εξετάζεται κυρίως μέσα στα πλαίσια του γλωσσικού μαθήματος, εκτός από την περίπτωση του 

ισχύοντος αναλυτικού προγράμματος, στο οποίο συνιστά μια ξεχωριστή ενότητα. 

Η περίοδος της Δικτατορίας 1967-1974 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 218/31-10-1969, ναι μεν ο σκοπός του μαθήματος της ελληνικής 

γλώσσας διαφέρει από τάξη σε τάξη, ωστόσο ο γενικός σκοπός συνίσταται στην απόκτηση από τους 

μαθητές της ικανότητας της γραπτής και προφορικής έκφρασης των διανοημάτων και συναισθημάτων 

τους, καθώς και της κατανόησης των προφορικών και γραπτών διανοημάτων των άλλων. Επιπλέον, η 
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κατάκτηση της γραμματικής και του συντακτικού της Νεοελληνικής Γλώσσας, αλλά και η καλλιέργεια της 

φιλαναγνωσίας εμπεριέχονται στον ευρύτερο σκοπό της διδασκαλίας του μαθήματος της ελληνικής 

γλώσσας (‹‹...να καταστήση τους μαθητάς προοδευτικώς εγκρατείς της γραμματικής και του συντακτικού της 

Νεοελληνικής γλώσσης, όλως δε ιδιαιτέρως να καλλιεργήση την φιλαναγνωσίαν, ώστε και μετά την 

αποφοίτησίν των εκ του Δημοτικού Σχολείου να συνεχίζουν ούτοι την ανάγνωσιν ωφελίμων βιβλίων.››). 

Για την Α’ τάξη αναφορικά με την απόκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας, προβλέπονται κείμενα απλά 

και ανάλογα με τις πνευματικές δυνατότητες των μαθητών, τα οποία θα ανήκουν στο εγκεκριμένο 

Αλφαβητάρι και θα σχετίζονται με τα βιώματα των μαθητών. Επιπλέον, στα αναγνωστικά κείμενα ανήκουν 

και παιδικά μικρά ποιήματα. Με γνώμονα την τέλεια χρήση της μητρικής γλώσσας και την καλλιέργεια 

του ηθικού, θρησκευτικού, κοινωνικού και ευγενούς συναισθήματος, απαιτείται προσοχή στη χρήση των 

παραμυθιών, τα οποία οφείλουν να μη διεγείρουν υπερβολικά τη φαντασία και να μην περιέχουν 

τρομακτικές σκηνές και γεγονότα που ενδεχομένως προκαλέσουν φοβία στους μαθητές (‹‹...τα παραμύθια 

μη διεγείρουν υπερβολικώς την φαντασίαν....Δέον απεναντίας να καλλιεργήται δι’αυτών το ηθικόν, το 

θρησκευτικόν, το κοινωνικόν και παν ευγενές συναίσθημα.››). 

Για την Β’ τάξη, το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Φ.Ε.Κ. 218/31-10-1969, επιδιώκει την απόκτηση της 

αναγνωστικής ικανότητας μέσω της ανάγνωσης μικρών αναγνωστικών ενοτήτων από το εγκεκριμένο 

αλφαβητάριο και μικρών παιδικών ποιημάτων των οποίων η καλή απαγγελία είναι παραπάνω από βασική. 

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως δεν αποκλείεται και η ανάγνωση άλλων βιβλίων κατάλληλων βεβαίως 

και ανάλογων με την παιδική ηλικία. Επίσης το Αναλυτικό Πρόγραμμα της εποχής αναφέρει το συσχετισμό 

των αναγνωστικών κειμένων με τα σχετικά βιώματα των παιδιών και τις σχολικές τους δραστηριότητες 

(‹‹Συσχετισμός των αναγνωστικών κειμένων με τας λοιπάς εν τω Σχολείω ασχολίας των μαθητών και τα 

διάφορα βιώματα αυτών.››). 

Μεταβαίνοντας στις μεγαλύτερες τάξεις, για τη Γ’ τάξη επιδιώκεται η άπταιστη ανάγνωση πεζών και 

ποιητικών κειμένων, για τη Δ’ τάξη η επιπλέον εκφραστική ανάγνωση, καθώς και η ικανοποιητική απόδοση 

του αναγνωσθέντος, ενώ για τις τελευταίες τάξεις, η άπταιστη και ‹‹ μετ’ ήθους›› ανάγνωση κειμένων σε 

απλή καθαρεύουσα, αλλά και η πλήρης κατανόησή τους σε μορφή και περιεχόμενο. 

Σχετικά με το περιεχόμενο των κειμένων προς ανάγνωση, αναφέρεται το αναγνωστικό βιβλίο, αλλά και η 

χρήση κειμένων από κατάλληλα βιβλία, τα οποία θα τα υποδεικνύει ο δάσκαλος, οδηγώντας τους μαθητές 

στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας (‹‹...Προσέτι οι μαθηταί βοηθούνται τα μέγιστα εις την ανάπτυξιν της 

αναγνωστικής ικανότητός των και εις την δια βίου εδραίωσιν της φιλαναγνωσίας διά της χρήσεως 

καταλλήλων βιβλίων, άτινα υποδεικνύει ο δάσκαλος...››). 
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Η περίοδος της Μεταπολίτευσης 

Το επόμενο Αναλυτικό Πρόγραμμα, όπως διατυπώνεται στο Φ.Ε.Κ. 347/12-11-1977, θέτει ως σκοπό της 

διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας για την εξασφάλιση της 

ορθής γραπτής και προφορικής  επικοινωνίας του παιδιού με το περιβάλλον του. Ωστόσο, στους ειδικούς 

σκοπούς του μαθήματος, οι οποίοι αναφέρονται στην επίτευξη αυτής της προφορικής και γραπτής 

ικανότητας, εντάσσεται και η σταδιακή γνωριμία των μαθητών με τα κατάλληλα για την ηλικία τους έργα 

της παιδικής λογοτεχνίας. 

Για την ανάγνωση στις πρώτες τάξεις χρησιμοποιούνται ως αφόρμηση τα διάφορα βιώματα των μαθητών 

από την οικογενειακή, κοινωνική και σχολική ζωή, αλλά και από το φυσικό περιβάλλον. Επίσης, τα κείμενα 

παρέχονται από το Αναγνωστικό, αλλά και πέρα από αυτό. 

Για τις Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις η κατανόηση των κειμένων, η οποία αντιστοιχεί στην πνευματική πρόοδο, 

αποτελεί τον κύριο σκοπό της ανάγνωσης, ενώ ως διδακτέα ύλη χρησιμοποιείται το αναγνωστικό της 

εκάστοτε τάξης και βοηθητικά άλλα κατάλληλα αναγνώσματα, όπως ανθολόγια, ιστορικά 

απομνημονεύματα κλπ. (‹‹Ως αναγνωστική ύλη χρησιμοποιείται το αναγνωστικό της τάξεως και επικουρικά 

ή ευκαιριακά άλλα κατάλληλα αναγνώσματα (ανθολόγια, ιστορικά απομνημονεύματα, περιγραφές, 

ταξιδιωτικές εντυπώσεις κτλ.)››). 

Αναφορικά με τον άξονα της προφορικής έκφρασης για τους τομείς της γλωσσικής συμπεριφοράς, της 

σημασιολογίας και της συντακτικής πλοκής της γλώσσας, ως πηγές ύλης θεωρούνται οι εμπειρίες και τα 

σχολικά βιώματα των μαθητών, οι γενικότερες δραστηριότητές τους, τα παραμύθια, τα ποιήματα, οι 

ακροάσεις λογοτεχνικών εκπομπών, η ευρύτερη αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον στο οποίο ζουν και 

δραστηριοποιούνται. 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του επόμενου χρονικού διαστήματος για τις Α’ και Β΄τάξεις που δημοσιεύεται 

στο Φ.Ε.Κ. 107/31-08-1982, θέτει ως σκοπό του γλωσσικού μαθήματος την οικειοποίηση στο βαθμό των 

δυνατοτήτων των μαθητών του εκφραστικού πλούτου και των μηχανισμών της νεοελληνικής γλώσσας 

προς διευκόλυνση τόσο της πνευματικής τους συγκρότησης όσο και της αποτελεσματικής επικοινωνίας 

τους με το περιβάλλον. Στους ειδικότερους στόχους του γλωσσικού μαθήματος, οι οποίοι συνδράμουν στην 

επίτευξη της ευρύτερης σκοποθεσίας του, παρατηρείται και η ευαισθητοποίηση των μαθητών προς τα 

λογοτεχνικά κείμενα προκειμένου να τα αγαπήσουν και να φτάσουν στο σημείο να επιδιώκουν από μόνοι 

τους την ανάγνωση ενός καλού λογοτεχνικού βιβλίου. (‹‹Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στα λογοτεχνικά 

κείμενα, έτσι που να τα χαίρονται και να τα αγαπήσουν, για να φτάσουν να αποζητούν από μόνα τους τη 

συντροφιά του καλού λογοτεχνικού βιβλίου.››.). 
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Στη στήλη του περιεχομένου και των επιδιώξεων του γλωσσικού μαθήματος για όλες τις τάξεις και 

συγκεκριμένα στον τομέα της ανάγνωσης και των μεθόδων για την κατάκτηση του βασικού μηχανισμού 

της και για την μετέπειτα κατανόηση των όσων οι μαθητές διαβάζουν, γίνεται λόγος μεταξύ άλλων, για 

αναγνώριση και απόδοση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κειμένων από διάφορα είδη λόγου (πεζογραφία, 

ποίηση, θέατρο), καθώς και για την ανάγνωση πεζών και ποιητικών κειμένων μέσω των οποίων 

πραγματοποιείται μια πρώτη γνωριμία με τη νεοελληνική λογοτεχνία και δημιουργείται μια ενδιαφέρουσα 

σχέση με το καλό βιβλίο (‹‹Απολαμβάνουν τα καλογραμμένα κείμενα, κάνουν μια πρώτη γνωριμία με τη 

νεοελληνική λογοτεχνία και γίνονται φίλοι του καλού βιβλίου.››). 

Γενικότερα, σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου το γλωσσικό μάθημα μέσω των κατάλληλων 

διδακτικών ενεργειών, προάγει την ικανότητα κατανόησης και έκφρασης, των δύο δηλαδή βασικών αξόνων 

στη διαδικασία της επικοινωνίας. Τα κύρια βοηθήματα της γλωσσικής διδασκαλίας αποτελούν ‹‹ Η γλώσσα 

μου›› που περιέχει σύντομα κείμενα, αντιπροσωπευτικά όλων των δυνατών χρήσεων του λόγου και το 

Ανθολόγιο, στο οποίο περιλαμβάνονται κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας με στόχο την επαφή και τη 

δημιουργία μιας όμορφης σχέσης με αυτή. (‹‹Το Ανθολόγιο περιέχει κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας και 

στόχος του είναι να φέρει τα παιδιά κοντά στο καλό λογοτεχνικό βιβλίο και να τα κάμει να το χαρούν και να 

το αγαπήσουν.››). 

Το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. του 2003 

Το σημερινό ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα, όπως διατυπώνεται στο Φ.Ε.Κ. 303/13-04-2003 θέτει ως 

γενικό σκοπό της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος την επιδίωξη του σωστού χειρισμού της 

ελληνικής γλώσσας ως προς την ομιλία, την κατανόηση, την ανάγνωση και τη γραφή, προκειμένου να είναι 

δυνατή η ενεργή συμμετοχή του μαθητή στη σχολική και ευρύτερη κοινωνία του. 

Στους ειδικούς σκοπούς ανήκουν: η χρήση της γλώσσας ως κώδικα επικοινωνίας και συστήματος σκέψης, 

η πλήρης κατανόηση του περιεχομένου κάθε είδους λόγου και η προσαρμογή σε κάθε ειδική περίσταση 

επικοινωνίας, η ικανότητα έκφρασης του εσωτερικού κόσμου του μαθητή, η απόκτηση των βάσεων μιας 

κριτικής γλωσσικής επίγνωσης για αντικειμενική αξιολόγηση των μηνυμάτων, καθώς και η απόκτηση 

αίσθησης και γνώσης της γλωσσικής παράδοσης για ενίσχυση του γλωσσικού αυτοσυναισθήματος. 

Επιπλέον, στους ειδικούς στόχους εντάσσεται η γνωριμία και η αγάπη διαφόρων μορφών λογοτεχνικών 

έργων, η εξοικείωση με την τεχνολογία των Η/Υ, αλλά και η επαφή με τα γλωσσικής υφής πολιτισμικά 

στοιχεία άλλων λαών σε συνδυασμό με την εκτίμηση και το σεβασμό προ τη γλώσσα αυτών. 

Αναφορικά με τον τομέα της ανάγνωσης, το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Φ.Ε.Κ. 303/13-04-2003, θέτει ως 

σκοπό για τις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου την κατάκτηση των βασικών δεξιοτήτων της 
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ανάγνωσης και κατανόησης γραπτών κειμένων, αλλά και την αναζήτηση, διερεύνηση, κατανόηση και 

χρήση της πληροφορίας. Για τις τάξεις Γ’,Δ’, Ε’ και ΣΤ’, κύριο σκοπό συνιστά η ανάπτυξη της ικανότητας 

της ανάγνωσης με ευχέρεια και ακρίβεια, της κατανόησης κειμένων με αυξανόμενη αναγνωστική 

δυσκολία, καθώς και της ικανότητας αξιοποίησης της πληροφορίας και εκτίμησης της γλωσσικής 

ποικιλίας. 

Στο σημείο αυτό, να αναφερθεί πως στο Φ.Ε.Κ. 303/13-04-2003 υπάρχει ξεχωριστή ενότητα για τη θέση 

της λογοτεχνίας στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια της 

διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος και της ανάπτυξης του γραπτού λόγου, πιο συγκεκριμένα. Για τις 

Α’ και Β’ τάξεις, η σκοποθεσία της λογοτεχνίας ταυτίζεται με την επαφή των μαθητών με καταξιωμένα από 

αισθητική άποψη κείμενα κυρίως της ελληνικής, έντεχνης, λαϊκής λογοτεχνίας, με την εξοικείωσή τους με 

το εξωσχολικό βιβλίο και την ενθάρρυνση για την ανάπτυξη της δημιουργικής τους φαντασίας. Η 

σκοποθεσία αυτή στοχεύει στη βιωματική εξοικείωση του μαθητή με τη μορφή και το περιεχόμενο των 

λογοτεχνικών κειμένων, στη ψυχαγωγία του μέσω αυτών ως ακροατής, στη διαισθητική εξοικείωσή του 

με απλά κείμενα νεωτερικής λογοτεχνίας, στην αντίληψη των εναλλακτικών δυνατοτήτων της γλώσσας 

τόσο σημασιολογικά, όσο και φωνητικά-μορφολογικά, στην επαφή του με την παράδοση του τόπου και 

τον λαϊκό πολιτισμό, στην απόκτηση αίσθησης του χιούμορ μέσω λογοτεχνικών κειμένων, καθώς και στην 

όξυνση της φαντασίας του, στην ενθάρρυνση δημιουργίας και έκφρασης δικών του ιστοριών και στην 

εξοικείωση με τη χωροχρονική αντίληψη και τέλος, στη γνωριμία του –κυρίως ως ακροατής- με κατάλληλα 

για την ηλικία του κείμενα των κυριότερων εκπροσώπων και ειδών της ελληνικής, κατά βάση, λογοτεχνίας 

και παράδοσης.   

Ενώ, για τις επόμενες τάξεις (Γ’, Δ’, Ε’και ΣΤ΄), η βαθμιαία εξοικείωση των μαθητών με την εθνική, 

παγκόσμια λογοτεχνία, αλλά και με πιο επεξεργασμένες και διευρυμένες δυνατότητες της γλώσσας, 

συνιστά το σκοπό της διδασκαλίας της λογοτεχνίας. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του μαθήματος της 

λογοτεχνίας παραπέμπουν στη διεύρυνση της αναγνωστικής ικανότητας του μαθητή μέσω της προσέγγισης 

και του βιωματικού λόγου, στην κατανόηση του τρόπου χρήσης των γλωσσικών μέσων από τον συγγραφέα 

προκειμένου να προκαλέσει τις εντυπώσεις που επιθυμεί, στην εξοικείωση με στοιχείων δομής και 

περιεχομένου των λογοτεχνικών κειμένων, στην εξήγηση του νοήματος κειμένων με απαιτητική σύνταξη, 

λεξιλόγιο και νοηματική δομή, στη διαισθητική εξοικείωση με απλά κείμενα νεωτερικής λογοτεχνίας, στη 

σταδιακή προσέγγιση ευρέος φάσματος κατάλληλων κειμένων των κυριότερων εκπροσώπων και ειδών της 

ελληνικής λογοτεχνίας σε όλη τη χρονική και γεωγραφική της έκταση και στη γνωριμία με δειγματικά 

κείμενα βαλκανικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας. 
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Για την επίτευξη κάθε σκοπού γίνεται χρήση παραδοσιακών και νεωτερικών λογοτεχνικών κειμένων, 

ποιημάτων, λογοτεχνημάτων για την καλλιέργεια χιούμορ και φαντασίας, καθώς και κειμένων 

αντιπροσωπευτικών ποικίλων λογοτεχνικών ειδών, σχολών και δημιουργών. Τα παραπάνω προσφέρονται 

για ανάγνωση, απαγγελία, προσέγγιση του μεταφορικού λόγου, δημιουργική αφήγηση, αλλά και 

δημιουργικό γράψιμο. 

Στις ειδικότερες παρατηρήσεις του Αναλυτικού Προγράμματος του σήμετα, όπως αποτυπώνεται στο 

Φ.Ε.Κ. 303/13-04-2003, αναφέρεται πως η διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος ανταποκρίνεται στην 

ανάγκη του μαθητή να χειρίζεται τα διάφορα είδη λόγου, είτε ως κείμενα προς επεξεργασία, είτε ως κείμενα 

που καλείται ή επιθυμεί ο ίδιος να συνθέσει. Γι’ αυτό τα ενδεδειγμένα κείμενα των εγχειριδίων είναι δυνατό 

να αντικαθίστανται απο άλλα, των οποίων τις προδιαγραφές ποιότητας και καταλληλότητας γλώσσας και 

περιεχομένου θα έχει διασφαλίσει ο δάσκαλος. Η χρήση άλλων κειμένων είναι εφικτή όταν εκείνα είναι 

επίκαιρα, συμβαδίζουν με τα ενδιαφέροντα των μαθητών, αναφέρονται σε γεγονότα σχετικά με την παιδική 

ηλικία ή μαθητική ζωή και μέσω αυτών μπορεί να διδαχθεί ένα συγκεκριμένο γλωσσικό φαινόμενο. 

Ωστόσο, στις ειδικότερες αυτές παρατηρήσεις αναλύεται και ο τρόπος προσέγγισης των λογοτεχνικών 

κειμένων στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας, ζήτημα κεντρικό για τους σκοπούς της συγκεκριμένης 

εργασίας. Αναφέρεται λοιπόν πως ναι μεν η λογοτεχνία ως υλικό του γλωσσικού μαθήματος αξιοποιείται 

για την προβολή της δομής, της λειτουργίας και των ορίων της γλώσσας, όμως το Δ.Ε.Π.Π.Σ και Α.Π.Σ. 

του 2003 έχει ως φιλοσοφία τη μερική αποσύνδεση της διδασκαλίας λογοτεχνικών κειμένων από τη 

διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος, καθώς ο ρόλος που διαδραματίζει η λογοτεχνία στη γλωσσική και 

γενικότερα αισθητική καλλιέργεια του ατόμου και στην ευαισθητοποίησή του απέναντι στα προβλήματα 

της ζωής, είναι πολύ αρκετά σημαντικός. 

Επίσης, η αξιοποίηση των λογοτεχνικών κειμένων πραγματοποιείται με τη διακειμενική τους προσέγγιση, 

την ερμηνεία βάσει του περιεχομένου τους και τη μελέτη των μορφικών και δομικών τους στοιχείων. 

Παράλληλα, είναι δυνατή η διδασκαλία της λογοτεχνίας και στο πλαίσιο των άλλων μαθημάτων, καθώς 

και η σύνδεση της με το παιχνίδι, την ψυχαγωγία, τη συναισθηματική καλλιέργεια και τον προβληματισμό 

πάνω σε διάφορα θέματα. Επιπλέον, στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. του 2003 τονίζεται η ανάγκη παιγνιωδών 

δραστηριοτήτων φιλαναγνωσίας στα πλαίσια των λογοτεχνικών κειμένων του Ανθολογίου, αλλά και της 

ελεύθερης ανάγνωσης. 

Το Ανθολόγιο λογοτεχνικών κειμένων για τις τάξεις Α’-B’, Γ’-Δ’ και E’-ΣΤ’ είναι το εγκεκριμένο εγχειρίδιο 

διδασκαλίας της λογοτεχνίας με σκοπό την επαφή του μαθητή με ένα ευρύ φάσμα κατάλληλων 

λογοτεχνικών κειμένων,τα οποία κατέχουν βασική θέση στη λογοτεχνική μας κληρονομιά. Κεντρικά 

κριτήρια της επιλογής των κειμένων και των θεμάτων των Ανθολογίων, αποτελούν έννοιες και αξίες όπως 
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η εντιμότητα, η αγάπη, ο ισχυρός χαρακτήρας, η γλώσσα, η οικογένεια, το εθνικό αυτοσυναίσθημα, η 

ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, η αποδοχή της ετερότητας, η παγκοσμιότητα και διάρκεια του 

ελληνισμού με τις σημερινές κυρίως δυνατότητές του. 

Επιπλέον, αποτελείται από κείμενα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, τα ομηρικά έπη και άλλα έργα της 

αρχαίας ελληνικής, εκκλησιαστικής και βυζαντινής γραμματείας σε απόδοση απλής νεοελληνικής 

γλώσσας, Παράλληλα, το Ανθολόγιο περιλαμβάνει παραμύθια και δημοτικά τραγούδια από όλη τη 

γεωγραφική έκταση του ελληνισμού, δείγματα ιδιωματικών κειμένων της ελληνικής γλώσσας, κείμενα 

αντιπροσωπευτικά των Ελλήνων της διασποράς, δείγματα λογοτεχνίας γειτονικών πολιτισμών, κυρίως 

όμως προβάλλεται η νεότερη και σύγχρονη ελληνική δημιουργία. Σχετικά με τα ποιήματα, προτιμώνται 

κυρίως έμμετρα, ομοιοκατάληκτα και ρυθμικά, ιδιαίτερα για τις κατώτερες τάξεις. 

Επιχειρώντας μια ανασκόπηση των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, αποδεικνύεται πως η θέση της 

λογοτεχνίας στα αναλυτικά προγράμματα της εκάστοτε υπό μελέτη περιόδου αποτυπώνεται κυρίως μέσα 

από τη θέση του γλωσσικού μαθήματος και της σκοποθεσίας της διδασκαλίας του. Επιπλέον, παρατηρείται 

πως οι σκοποί της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος παραμένουν σε μεγάλο βαθμό οι ίδιοι, καθώς 

περιστρέφονται γύρω από τους άξονες της απόκτησης της ικανότητας της γραπτής και προφορικής 

έκφρασης, της κατάκτησης της γραμματικής και του συντακτικού και της ορθής χρήσης της ελληνικής 

γλώσσας. 

Ωστόσο, στο Αναλυτικό Πρόγραμμα που αποτυπώνεται στο πρώτο προς μελέτη Φ.Ε.Κ. 218/31-10-1969, 

εντοπίζεται ως στόχος του γλωσσικού μαθήματος η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, ενώ στο Φ.Ε.Κ. 

347/12-11-1977, εντάσσεται και η σταδιακή γνωριμία των μαθητών με κατάλληλα έργα της παιδικής 

λογοτεχνίας. Στο Φ.Ε.Κ. 107/31-08-1982, σκοπό της γλωσσικής διδασκαλίας αποτελεί η κατάκτηση των 

μηχανισμών της γλώσσας αποσκοπώντας στην πνευματική συγκρότηση των μαθητών και στην 

αποτελεσματική επικοινωνία τους με το περιβάλλον, ενώ ξανατίθεται το θέμα της ευαισθητοποίησης 

απέναντι στα λογοτεχνικά κείμενα και της αυτενεργούς επιδίωξης για διάβασμα πεζών και ποιητικών 

κειμένων. Φτάνοντας στο σημερινό Αναλυτικό Πρόγραμμα του 2003, μέσω του γλωσσικού μαθήματος 

επιδιώκεται ο σωστός χειρισμός της ελληνικής γλώσσας για να καταστεί δυνατή η ενεργή συμμετοχή του 

μαθητή στη σχολική και ευρύτερη κοινωνία του. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα υπάρχει 

ξεχωριστή ενότητα για το μάθημα της λογοτεχνίας, καθώς αυτό (το πρόγραμμα) διαπνέεται από τη 

φιλοσοφία της μερικής αποσύνδεσης της λογοτεχνίας από τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος. 

Βέβαια, γίνεται αναφορά στο ότι στο βαθμό που η λογοτεχνία προσφέρεται ως υλικό της γλωσσικής 

διδασκαλίας, αξιοποιείται για την εναργέστερη προβολή της δομής, της λειτουργίας και των ορίων της 

γλώσσας, ειδικότερα στην περίπτωση της προσέγγισης ακραίων ποιητικών φραστικών επιλογών. Παρ’ όλα 
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αυτά, το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. του 2003 φαίνεται να είναι πιο ‹‹ευέλικτο›› και ξεκάθαρο σχετικά με το 

μάθημα της λογοτεχνίας, αποτυπώνοντας τους στόχους που εκείνη έχει, ενώ για πρώτη φορά, στο πλαίσιο 

της γνωριμίας του μαθητή με ποικίλες μορφές λογοτεχνικών έργων, αναφέρεται η επαφή του με τα 

γλωσσικής υφής πολιτισμικά στοιχεία άλλων λαών σε συνδυασμό με την καλλιέργεια της εκτίμησης και 

του σεβασμού προς τη γλώσσας αυτών. 

Το ζήτημα όμως παραμένει, καθώς αποδεικνύεται πως η λογοτεχνία βρίσκεται εγκλωβισμένη στα πλαίσια 

του γλωσσικού μαθήματος, συνδράμοντας και εξυπηρετώντας στην ουσία τους σκοπούς της γλωσσικής 

διδασκαλίας αποδεικνύοντας την ‹‹υποταγή›› των καλλιτεχνικών μαθήσεων στις λογικές της γλωσσικής 

ικανότητας. 

 

3. Οι θεματικές εξελίξεις μετά το 1967 

Στο παρόν κεφάλαιο ανήκει το ερευνητικό μέρος της παρούσας της εργασίας, το οποίο σχετίζεται με την 

ανάλυση των θεματικών των ποιημάτων των αναγνωστικών του δικτατορικού καθεστώτος (1967-1974), 

των Ανθολογίων του 1975, καθώς και των σύγχρονων Ανθολογίων. 

 Οι θεματικές των ποιημάτων στα αναγνωστικά της περιόδου της Δικτατορίας 1967-1974 

Όπως υποστηρίζει η Φραγκουδάκη (1978:11), τα αναγνωστικά συνιστούν τα βασικότερα εγχειρίδια για τη 

διαμόρφωση των μαθητών. Ωστόσο, η συγκεκριμένη διαμόρφωση δεν παραπέμπει μόνο στο γνωστικό 

κομμάτι, αλλά και στο ηθικό, το θρησκευτικό και το εθνικό, καταλήγοντας με αυτόν τον τρόπο σε μια 

γενικότερη ιδεολογική διαμόρφωση των μαθητών των τάξεων του Δημοτικού σχολείου. 

Οι θεματικές των αναγνωστικών της δικτατορικής περιόδου 1967-1974 αντλούν τις θεματικές τους από 

την σχολική ζωή, τον κοινωνικό βίο, την καθημερινή ζωή των μικρών παιδιών, την φύση, την ζωή στην 

ύπαιθρο και τις εποχές, τα ζώα, την εργασία και τις ασχολίες του ελληνικού λαού, καθώς και από την 

οικογένεια, την θρησκευτική και την εθνική ζωή. Στην παρούσα εργασία το ενδιαφέρον εστιάζεται στον 

τρόπο με τον οποίο οι παραπάνω θεματικές αποτυπώνονται στα ποιήματα των αναγνωστικών της εν λόγω 

περιόδου. 

Η σχολική ζωή 

Σε όλα τα ποιήματα που έχουν ως θεματική το σχολείο, κυρίαρχα συναισθήματα είναι η αγάπη που 

διακρίνει τα παιδιά για το σχολικό περιβάλλον, ο σεβασμός για την δασκάλα, καθώς και η δίψα για μάθηση 

και γνώση.  Επιπλέον, στην θεματική της σχολικής ζωής περιλαμβάνεται και το άνοιγμα των σχολείων 
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μετά την λήξη των καλοκαιρινών διακοπών με έντονο το χρέος που νιώθουν τα παιδιά για την επόμενη 

τάξη (‹‹Μια άλλη γωνιά στην άλλη τάξι // τώρα, για κοίτα, καρτερεί.//  Κρατώ βιβλία πιο μεγάλα // κι έχω 

ένα χρέος πιο βαρύ.››, Αναγνωστικό Γ’ Δημοτικού, 1969:11, Ξαναγυρίζω στο σχολειό, Στέλιος Σπεράντσας). 

Αξίζει να αναφερθεί πως οι αναφορές στο σχολείο παραπέμπουν σε ένα σχολείο στο χωριό και στην φύση 

και όχι στην πόλη (‹‹Μες’στην πρασινάδα, // μες’ την ομορφιά, // το μικρό σχολειό μας // μοιάζει ζωγραφιά... 

// Σαν γυρνά το μάτι // φθάνει ως τα βουνά.›› Αναγνωστικό Γ’ Δημοτικού, 1969:15, Το μικρό σχολειό, Στέλιος 

Σπεράντσας). Δεδομένου του εξωτερικού συγκείμενου των αναγνωστικών, τα ποιήματα με θέμα την 

σχολική ζωή διαπνέονται από ένα έντονο εθνικό και θρησκευτικό συναίσθημα με το τρίπτυχο ‹‹Πατρίς – 

Θρησκεία - Οικογένεια›› να αποτελεί βασικό τους άξονα. Έτσι, η λατρεία για τον Θεό, καθώς και η αγάπη 

για την πατρίδα για την οικογένεια διαπερνούν τα ποιήματα που σχετίζονται με την σχολική ζωή (και όχι 

μόνο), αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο έναν  περισσότερο ηθικοπλαστικό χαρακτήρα , παρά 

‹‹ψυχαγωγικό››, όπως θα άρμοζε υπό άλλες συνθήκες σε ποιήματα που απευθύνονται σε μαθητές των 

τάξεων του δημοτικού σχολείου (‹‹Να διαβάζω και να γράφω, // να λατρεύω τον Θεό. Την πατρίδα 

ν’αγαπάω…›› Αλφαβητάριο α’ τεύχος, 1973:78, Το σχολειό μου). Άλλωστε, το παραπάνω είναι φανερό και 

από την επιλογή των ποιημάτων που έχουν ως θεματική το σχολείο, τα οποία αρκούνται σε απλές 

περιγραφές που δεν τονώνουν τόσο τον ψυχοσυναισθηματικό κόσμο των παιδιών. 

Η καθημερινή ζωή των μικρών παιδιών 

Η καθημερινή ζωή των παιδιών στα ποιήματα των αναγνωστικών της περιόδου του δικτατορικού 

καθεστώτος περιλαμβάνει εικόνες χαράς, ανεμελιάς και παιχνιδιού. Ωστόσο, η αγάπη των παιδιών για την 

γνώση και τις σπουδές είναι ιδιαίτερα αισθητή, ενώ δίνεται η εντύπωση πως το παιδί δεν είναι τόσο 

συνδεδεμένο με την έννοια του παιχνιδιού, αλλά με την γνώση και την αγάπη για το βιβλίο με το οποίο 

διασκεδάζει εξίσου (‹‹Μ’αρέσουν τα παιγνίδια //  σαν δεν έχω δουλειά. Μα βέβαια απ’ τα δύο //  μ΄αρέσει 

πιο πολύ //  το όμορφο βιβλίο // που τέρπει κι ωφελεί.›› Αναγνωστικό Β’ Δημοτικού, 1972:17, Τι μ’αρέσει, 

Γεώργιος Βιζυηνός). Παράλληλα, η εκκλησία την Κυριακή φαίνεται πως είναι τμήμα της δραστηριότητας 

του παιδιού, στην οποία πηγαίνει με ντύσιμο καλό, ενώ συμπεριφέρεται όπως αρμόζει στην  συγκεκριμένη 

περίσταση (‹‹...για να ετοιμάσωμ’ όλοι // τη γιορτινή μου φορεσία //  που θα φορώ στην εκκλησιά // της 

Κυριακής τη σκόλη.›› Αλφαβητάριο β΄ τεύχος, 1973:52, Η εβδομάδα, Γιάννα Βέρα). 

Η κοινωνική ζωή 

Η κοινωνική ζωή όπως αποτυπώνεται στα εν λόγω αναγνωστικά παραπέμπει κυρίως στην ζωή στην 

ύπαιθρο και στο χωριό με το θρησκευτικό στοιχείο να είναι αρκετά έντονο. Χαρακτηριστικά, περιγράφεται 

η σχέση των παιδιών με την εκκλησία, στην οποία πηγαίνουν τις Κυριακές και είναι ιδιαίτερα χαρούμενα 

γι’ αυτό, ακούγοντας με προσοχή την Λειτουργία (‹‹Ε παιδιά, καιρός ξυπνάτε, είναι Κυριακή, // η καμπάνα 
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μας φωνάζει, την ακούτ’εκεί; // ...Η μητέρα με δροσάτο τα’πλυνε νερό, // τα μαλλάκια των με κτένι χώρισε 

αργυρό. //  Τ’άλλαξε σιδερωμένα ρούχα γιορτερά, // κι έλαμπαν σαν αγγελούδια κι ήσαν μια χαρά // ...Φρόνιμα 

στην εκκλησία στέκουν τα παιδιά // και τη λειτουργία ακούνε μ’ανοιχτή καρδιά.›› Αναγνωστικό Γ΄ 

Δημοτικού, 1969:61, Η Κυριακή, Ηλίας Τανταλίδης). Επιπλέον, η καμπάνα του χωριού αντιμετωπίζεται με 

δέος από τους χωρικούς, οι οποίοι διατηρούν μια στενή σχέση με τον παπά, καθώς με ιδιαίτερο σεβασμό 

του φιλούν το χέρι κάθε μέρα πριν πάνε στις δουλειές τους (‹‹Η σιδερένια σου φωνή απ’το καμπαναριό //  

όλη την Ιστορία του την είπε στο χωριό // ...Με τις φωνές σου σταματά η κόρη τ’αργαλειό // ...Εσύ’σαι του 

μικρού χωριού το στόμα το τρανό.›› Αναγνωστικό Γ’ Δημοτικού, 1969:92, Η καμπάνα του χωριού, Αλέκος 

Φωτιάδης). Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε γιορτινές μέρες, όπως την ημέρα του Πάσχα, στις οποίες 

επικρατεί ένα χαρμόσυνο κλίμα με τη συμφιλίωση εχθρών και φίλων (‹‹Ανοίξετε αγκαλιές ειρηνοφόρες // 

ομπροστά στους Αγίους και φιληθήτε // φιληθήτε γλυκά χείλη με χείλη, // πέστε: Χριστός Ανέστη! Εχθροί και 

φίλοι.›› Αναγνωστικό Γ’ Δημοτικού, 1969:206, Η ημέρα της Λαμπρής, Διονύσιος Σολωμός). Στο σημείο 

αυτό να αναφερθεί πως παρατηρούνται δεμένες κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των χωριανών, οι οποίοι είναι 

μαζί σε θλίψη και χαρά. 

Η κοινωνική ζωή είναι συνυφασμένη επίσης και με την αγροτική ζωή, η οποία εκφράζεται μέσα από τις 

αγροτικές εργασίες και γενικότερα τις ασχολίες του ελληνικού λαού των τότε χρόνων (‹‹Ζευγαρωμένα 

ταιριαστά // τα βόδια στο ζυγό // ...σέρνουν το αλέτρι πίσω τους // και κάπου –κάπου σκύβουν // ...Κι ο 

ζευγολάτρης άφωνος // τ’αλέτρι ακολουθεί.›› Αναγνωστικό Β’ Δημοτικού, 1972:77, Το αλέτρι, Ιωάννης 

Πολέμης). Ωστόσο, ενώ οι άντρες είναι συνδεδεμένοι με την εξωτερική εργασία, είναι φανερή η ταύτιση 

της γυναίκας και της κόρης με το σπίτι και τις δραστηριότητες που αυτό περιλαμβάνει. 

Επιπλέον, τα ποιήματα που σχετίζονται με την έκφραση της κοινωνικής ζωής διαπνέονται και από 

ορισμένες ηθικές έννοιες και αξίες, όπως εκείνη της ελεημοσύνης, της συνεργασίας, της ταπεινότητας και 

της προσφοράς {(‹‹Σε μια γωνία περαστική // γέρος πτωχός έχει καθήσει. // Κόσμος πολύς περνά απ’εκεί // 

και ίσως θα τον ελεήση // ...μα ούτε ένας τους δε δίνει // και στον τυφλό ελεημοσύνη›› Αναγνωστικό Ε’ 

Δημοτικού, 1971:250, Οι δύο πτωχοί, Γεώργιος Δροσίνης), (‹‹Ε! Εσείς, όπου σκορπίζετε τα πλούτη στον 

αέρα, // το χέρι σας το άπονο και άσωτο απλώστε // και δώστε στον άρρωστο και στην πτωχή μητέρα // 

...Ελεημοσύνη, χριστιανοί, ελεημοσύνη δώστε!›› Αναγνωστικό Δ’ Δημοτικού, 1971:132, Ελεημοσύνη, 

Αχιλλέας Παράσχος)}. Χαρακτηριστικά, τονίζεται η σκέψη για τον συνάνθρωπο και η ανάγκη βοήθειας σε 

αυτόν, η οποία βέβαια ανταμοίβεται με την έγνοια, την εύνοια και την προστασία από τον Θεό (‹‹...Και 

κάθε πράξι του καλή ο άγγελος την κρίνει // και γελαστός, χαρούμενος σκύβει και τον φιλεί.›› Αναγνωστικό 

Ε’ Δημοτικού,1971:76, Αληθινή χαρά, Ιωάννης Πολέμης). Επίσης, οι άνθρωποι οφείλουν να είναι ταπεινοί, 

να μην φθονούν την ξένη περιουσία, αλλά να συνεργάζονται μεταξύ τους και να προσφέρει ο ένας στον 

άλλον. 
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Οι εποχές 

Σταθερή θεματική στα αναγνωστικά της περίοδου του δικτατορικού καθεστώτος, αποτελούν οι εποχές και 

οι εναλλαγές τους. Πιο συγκεκριμένα, ο ερχομός της άνοιξης φέρνει ευχάριστες εικόνες, κλίμα αισιοδοξίας, 

η φύση όλη ζωντανεύει, τα χελιδόνια έρχονται, τα παιδιά χαίρονται {(‹‹Μ’ανοιξιάτικα λουλούδια, // 

μυρωμένα, δροσερά, // με παιχνίδια, με τραγούδια // με φωνές και με χαρά...›› Αλφαβητάριο β’ τεύχος, 

1973:30, Στο καλό γεροχειμώνα, Ιωάννης Πολέμης), (‹‹Mας ήρθε πάλι άνοιξι, // ήρθαν τα χελιδόνια. // Τα 

δέντρα όλ’ανθίσανε // και κελαηδούν τ’αηδόνια // …άνοιξαν τα λουλούδια...›› Αλφαβητάριο β’ τεύχος, 

1973:41, Η άνοιξη)}. Ανάλογες εικόνες παρατηρούνται και στα ποιήματα που σχετίζονται με το καλοκαίρι, 

καθώς η φύση γιορτάζει και όλα είναι έντονα (‹‹O κόσμος λάμπει // ...δέντρα, νερά // γιορτάζουν πάλι, //  

καθώς προβάλλει το καλοκαίρι, Θεού χαρά.›› Αλφαβητάριο β’ τεύχος, 1973:99 Το καλοκαίρι, Κωστής 

Παλαμάς). Το φθινόπωρο ταυτίζεται κυρίως με το άνοιγμα των σχολείων, με το επάγγελμα του καστανά, 

την εναλλαγή των αγροτικών δραστηριοτήτων, καθώς και με τη φύση και τα ζώα που αρχίζουν να χάνουν 

σιγά σιγά την όρεξή τους. Τέλος, ο χειμώνας φαίνεται να προκαλεί μια αντιπάθεια με το κρύο, τις μπόρες, 

το χαλάζι και την φύση που μοιάζει να νεκρώνει, (‹‹Στο καλό γεροχειμώνα, //  στο καλό...›› Αλφαβητάριο, 

β’ τεύχος, 1973:30, Στο καλό γεροχειμώνα, Ιωάννης Πολέμης) όμως τονίζεται το πόσο αναγκαίος και 

απαραίτητος είναι για την φύση και τις αγροτικές δραστηριότητες. Παράλληλα, ο χειμώνας είναι 

συνδεδεμένος με το παιχνίδι  του χιονοπόλεμου που τόσο διασκεδάζει τα παιδιά, αλλά και με την εικόνα 

της γιαγιάς να λέει παραμύθια στο σπίτι, δημιουργώντας μια ζεστή και ευχάριστη ατμόσφαιρα. Επίσης, 

είναι φανερή μέσα από τις περιγραφές του χειμώνα, η έγνοια για τους φτωχούς και τους ανήμπορους που 

βρίσκονται έξω κάτω από δύσκολες συνθήκες (‹‹...Άγιε Βασίλη, που θα φθάσης // και μας ακούς, // στο 

πέρασμά σου μην ξεχάσεις // και τους πτωχούς›› Αναγνωστικό Γ’ Δημοτικού, 1969:113, Χειμώνας, Στέλιος 

Σπεράντσας). 

Η φύση και η ζωή στην ύπαιθρο 

Η φύση στα  ποιήματα των αναγνωστικών της περιόδου 1967-1974 αποτυπώνεται κυριώς μέσα από τις 

εναλλαγές των εποχών. Πιο συγκεκριμένα η άνοιξη και το καλοκαίρι δίνουν στην φύση ζωντάνια, ενώ η 

φύση στο φθινόπωρο και τον χειμώνα αποδίδεται με μουντές εικόνες και μια αίσθηση ερημιάς. Ωστόσο, 

περιγράφονται ελληνικά τοπία με τα βουνά και τις θάλασσές τους, με συχνή  αναφορά στο δέντρο της 

ελιάς, η οποία είναι τιμημένη, καθώς συνδέεται με τον Χριστό (‹‹Μ’έχει ο Θεός ευλογημένη // ...Είμαι η 

ελιά η τιμημένη. // Εδώ στον ίσκιο μου από κάτου // ήλθ’ο Θεός ν’αναπαυθή...›› Αναγνωστικό Β’ 

Δημοτικού,1972:99, Η ελιά, Κωστής Παλαμάς). Γενικότερα, επικρατεί ένα βουκολικό τοπίο, με τις 

αγροτικές εργασίες να κυριαρχούν και μια έκκληση στον Θεό για προστασία και ευλογία της φύσης (‹‹Ο 

καλός Θεός που βλέπει //  την καλή σπορά, //  και βροχούλες όσες πρέπει //  θα του στείλη, να βγουν τόσα //  
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στάχυα καρπερά.›› Αναγνωστικό Γ’ Δημοτικού,1969:40, Φθινόπωρο, Στέλιος Σπεράντσας). Αξίζει να 

αναφερθεί παράλληλα η παρουσία ενός οικολογικού μηνύματος σε ένα ποίημα, στο οποίο κατακρίνεται η 

πράξη κοψίματος δέντρων για την δημιουργία δρόμων (‹‹Το δάσος που λαχτάριζες // ...τώρα να το ξεχάσης 

// ...Μιαν αυγινή το κούρσεψαν ανίδρωτοι λοτόμοι, // κι εκεί είναι τώρα δρόμοι // ...Γενήκαν νεκροκρέβατα 

// τ’αγριά του δένδρα τώρα...›› Αναγνωστικό ΣΤ’ Δημοτικού, 1970:317, Το δάσος, Μιλτιάδης Μαλακάσης). 

Τα ζώα 

Μια ακόμα θεματική στα  ποιήματα των αναγνωστικών της υπό μελέτη περιόδου είναι εκείνη των ζώων.  

Αναφορές σε κότες, πουλιά, πεταλούδες, πετεινούς, κατσικάκια, σκύλους κλπ, μπορεί να θεωρηθούν πως 

διασκεδάζουν τα παιδιά.  Ωστόσο, τα συγκεκριμένα ποιήματα είναι πολύ απλά γραμμένα, περιγραφικά, 

αλλά ευχάριστα για τους μαθητές του Δημοτικού σχολείου μεταφέροντας παράλληλα και μηνύματα για 

σωστή συμπεριφορά απέναντι στα ζώα. 

Η θρησκευτική ζωή 

Τα αναγνωστικά της περιόδου του δικτατορικού καθεστώτος (1967-1974) διαπνέονται από ένα έντονο 

εθνικο-θρησκευτικό συναίσθημα, το οποίο έχει ηθικοπλαστικό κυρίως χαρακτήρα, αποσκοπώντας στο να 

γίνουν οι μαθητές πιστοί χριστιανοί και ένδοξοι στρατιώτες. 

Όπως παρατηρεί η Φραγκουδάκη (1978:48) τα κείμενα που έχουν ως θεματική τους την θρησκεία δεν είναι 

πολλά. Ωστόσο, η αναφορά στην θρησκευτικότητα και τη θρησκευτική πρακτική των προτύπων είναι 

συνεχής. Χαρακτηριστικά, η οικογένεια-πρότυπο αποτελείται από καλούς χριστιανούς με τον πατέρα να 

συνοδεύει τα παιδιά στην εκκλησία παρέχοντάς τους συμβουλές για να παρακολουθούν με προσοχή και 

κατάνυξη τη λειτουγία (‹‹Ε, παιδιά, καιρός, ξυπνάτε, είναι Κυριακή, // η καμπάνα μας φωνάζει // ...φρόνιμα 

στην εκκλησία στέκουν τα παιδιά // και τη λειτουργία ακούνε μ’ανοιχτή καρδιά.›› Αναγνωστικό Γ’ Δημοτικού, 

1969:61, Η Κυριακή, Ηλίας Τανταλίδης), την μητέρα και την γιαγιά να τους μαθαίνουν προσευχές, να τους 

διηγούνται τα Πάθη του Χριστού και να τους μαθαίνουν να νιώθουν δέος μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. 

Συγχρόνως, συνεχίζει η Φραγκουδάκη (1978:48), όπως γίνεται αντιληπτό από τα κείμενα, η θρησκευτική 

πρακτική αμοίβεται γιατί ο Θεός προστατεύει από τις δυστυχίες που φέρνει η τύχη (‹Γιατί, γιατί να φοβηθώ 

// σαν έμεινα μονάχο; //  Σύντροφ’ ο Πλάστης αγαθό // δεν μου’δωσε για να’χω //  τον φύλακ’άγγελό μού; // 

…Kι αφού ο Πλάστης ο καλός // παντού μας προστατεύει, // είναι μωρός κι είναι τρελός //  εκείνος που 

πιστεύει, // πως να φοβάται πρέπει.›› Αναγνωστικό Β’ Δημοτικού, 1972:56; Παιδική αφοβία, Γεώργιος 

Βυζυηνός). 

Τα ποιήματα που έχουν ως θεματική τους την θρησκευτική ζωή κάνουν αναφορές στην Παναγία, η οποία 

είναι στήριγμα και προστάτιδα των παιδιών και της πατρίδας {(‹‹ Παναγίτσα, ελπίδα μου, // στήριγμα και 
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φως μου, // σκέπαζε και φύλαγε // τα παιδιά του κόσμου...›› Αλφαβητάριο β’ τεύχος, 1973:5, Προσευχή, Δ. 

Κλειδάς), (‹‹Γλυκό του κόσμου στήριγμα, καλή μου Παναγία // ...Βόηθα και την Ελλάδα μας, την όμορφη 

Πατρίδα...›› Αναγνωστικό Ε’ Δημοτικού, 1971:22-23, Προσευχή στην Παναγία, Στέφανος Μαρτζώκης)}, 

στην συνήθεια της προσευχής πρωί και βράδυ, στο σχολείο που διαπνέεται από το θρησκευτικό 

συναίσθημα, στις γιορτές των Χριστουγέννων, των Θεοφανείων και του Πάσχα, με τα ανάλογα έθιμα, στις 

ευρύτερες θρησκευτικές εορτές στο χωριό, στην καμπάνα του χωριού που φαίνεται να ορίζει τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες. Γενικότερα, κυριαρχεί η αγάπη και η λατρεία στον Θεό, καθώς και ένας ενδεχόμενος 

φόβος προς Αυτόν σε περίπτωση που δεν θα έχουν πλέουν την εύνοιά του. 

Επιπλέον, η Φραγκουδάκη (1978:49), επισημαίνει  πως τα αναγνωστικά διδάσκουν την εξάρτηση του 

αποτελέσματος της αγροτικής εργασίας από την έγκαιρη βροχή ή την κατάλληλη ανυδρία, άρα από τον 

Θεό, παρουσιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τον αγρότη-πρότυπο να εργάζεται ακούραστα για την καλή 

σοδειά, αλλά την ίδια στιγμή να παρακαλάει ή να ευχαριστεί τον Θεό για την παρέμβασή του, η οποία 

αποτελεί την μοναδική εγγύηση για το αποτέλεσμα της εργασίας του (‹‹Όλα τ’άνθη που προβάλλουν // 

...όλα ο καλός Θεός, // ο Θεός τα έχει πλάσει // ...Γι’αυτό πρέπει κάθε στόμα // να του πέμπη ευγνωμοσύνη // 

...όλα ο καλός Θεός, //  ο καλός Θεός τα δίνει.›› Αναγνωσιτκό Δ’ Δημοτικού, 1971:7, Ο καλός Θεός, 

Γεώργιος Βιζυηνός). 

Το παραπάνω, τονίζει η Φραγκουδάκη (1978:52), καταλήγει στο ότι τα αναγνωστικά διδάσκουν πως ο Θεός 

είναι ο τελικός υπεύθυνος για τη ζωή των ανθρώπων, καλλιεργώντας τα χαρακτηριστικά και τις αντιλήψεις 

του παραδοσιακού ανθρώπου, ενός ανθρώπου δηλαδή που βλέπει τη φύση και την κοινωνία σαν σύνολα 

στατικά που δεν επιδέχονται αλλαγές, αντί να οδεύουν στην καταπολέμηση αυτών των αντιλήψεων και 

στην μετατροπή του μαθητή, αυριανό μέλος του παραγωγικού πληθυσμού, σε ένα άτομο έλλογο και 

υπεύθυνο. 

Ο Θεός επομένως στα συγκεκριμένα αναγνωστικά, όπως παρατηρεί η Φραγκουδάκη (1978:52), 

εμφανίζεται ως ο βασικός υπεύθυνος για την τάξη του κόσμου, διδάσκοντας την μοιραία εξάρτηση του 

ανθρώπου από τις άνωθεν δυνάμεις, οι οποίες ενδεχομένως να παρέμβουν για την αποκατάσταση της 

ταραγμένης τάξης, επιβάλλοντας τιμωρία σε αυτούς που βγαίνουν έξω από τα πλαίσια της ηθικής 

συμπεριφοράς. Επιπλέον, τα αναγνωστικά εμφανίζονται φτωχά σε επιχειρήματα προκειμένου να 

καταξιώσουν τις αλήθειες και τις αξίες που πρεσβεύουν. Οι συγγραφείς στρέφονται στις άνωθεν δυνάμεις, 

καθώς είναι αδύναμοι να στηρίξουν τις προβαλλόμενες αλήθειες τους και να τις κάνουν πειστικές. 

Συνεπώς, μπορεί να ειπωθεί πως ο ρόλος που διαδραματίζει η θρησκεία στα ποιήματα και στα αναγνωστικά 

γενικότερα, είναι κοινωνικός από τη στιγμή που παρεμποδίζει την κριτική σκέψη, καλλιεργεί την κοινωνική 

υποταγή, καλλιεργεί την μοιρολατρία μεταμφιέζοντας τα κοινωνικά φαινόμενα σε ανεξέλεγκτα πεπρωμένα 
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και διδάσκει τα άτομα πως ο κόσμος γύρω τους είναι απροσιτος σε κάθε ενέργεια παρέμβασης και μη 

εξελίξιμος (Φραγκουδάκη, 1978:56). 

Η εθνική ζωή 

Μια θεματική που κατέχει μεγάλο κομμάτι των ποιημάτων των αναγνωστικών της περιόδου 1967-1974 

είναι εκείνη που αναφέρεται στην εθνική ζωή των Ελλήνων. Όπως αναφέρουν οι Καραφύλλης και 

Καρακατσάνης (2004) τα αναγνωστικά παρουσιάζονται ως ένα ανθολόγιο πολεμικών γεγονοτων και 

δρώμενων στο οποία ο ήρωας-πολεμιστής είναι πρωταγωνιστής. Η εντύπωση που δίνεται από τα ποιήματα 

των αναγνωστικών που σχετίζονται με την εθνική και ιστορική ζωή είναι πως η ιστορία παραπέμπει σε μια 

ιστορία πολέμων, με τον πόλεμο να  παρουσιάζεται ως κάτι καλό και ένδοξο. Επίσης, είναι φανερό πως το 

συναίσθημα της αγάπης για την πατρίδα υπερβαίνει κάθε άλλο συναίσθημα, ακόμα και τον φόβο του 

θανάτου {(‹‹Στον αέρα θα πετάξω //  με μια φλόγα στην ψυχή // ...Πάνω στο αεροπλάνο // την πνοή μου τη 

στερνή // με χαρά θα την χαρίσω // στης Πατρίδος την τιμή.›› Αναγνωστικό Β’ Δημοτικού,1972:206, Ύμνος 

των αεροπόρων, Αθανάσιος Κόκκινος), (‹‹Της δάφνης ξανάνθισαν τα κλωνάρια // απάνω στης Ηπείρου τις 

πλαγιές // τα νέα για να στολίσουν παλληκάρια, // που απ’ όλες της Ελλάδος τις μεριές // τραβούν μ’ορμή και 

μ’ελπίδα, //  για να δοξάσουν πάλι την πατρίδα.›› Αναγνωστικό Ε’ Δημοτικού, 1971:48, Ξανάνθισαν οι 

δάφνες, Σπύρος Παναγιωτόπουλος), (‹‹Τί είναι η Πατρίδα μας; // Μην είν’ οι κάμποι; // Μην είναι τ’ άσπαρτα 

ψηλά βουνά; //  Όλα Πατρίδα μας! Κι αυτά κι εκείνα, // και κάτι που’χομε μες’στην καρδιά, // που λάμπει 

αθώρητο, σαν ήλιου αχτίνα //  και κράζει μέσα μας:Εμπρός, παιδιά!›› Αναγνωστικό Β’ Δημοτικού, 1972:94,  

Tι είναι η Πατρίδα μας, Ιωάννης Πολέμης)}. 

Η σημαία παρούσα στην θεματολογία των ποιημάτων που αναφέρονται στην πατριωτική-εθνική ζωή, 

σύμβολο της ελληνικής αρχοντιάς και λεβεντιάς, της περηφάνιας και της δόξας, προκαλεί συγκίνηση, 

λατρεύεται σαν αγία αποκτωντας θεϊκή υπόσταση και αγαπιέται σαν μάνα {(‹‹Γαλανόλευκη σημαία, // σαν 

περνάς καμαρωτά, // ποια ματάκια δεν δακρύζουν, // ποια καρδούλα δεν χτυπά;›› Aλφαβητάριο β’ τεύχος, 

1973:45, Η σημαία, Κλ. Μαρκίνας), (‹‹…Σαν αγία σε λατρεύω, // σαν μητέρα σ’αγαπώ!›› Αναγνωστικό Β’ 

Δημοτικού,1972:79, Η σημαία, Ιωάννης Πολέμης)}. Η πατρίδα, κοινός τόπος και πόθος όλων (‹‹Για την 

ένδοξη Πατρίδα, για την Πίστι, για το Γένος, //  το κορμί μας, την καρδιά μας, την ψυχή μας,τη ζωή! //  Όλοι 

αδέλφια είμαστε τώρα και κανείς δεν είναι ξένος, //  όλους τώρα μας ενώνει ένας πόθος, μια πνοή.›› 

Αναγνωστικό ΣΤ’ Δημοτικού, 1971:265, Στα σύνορα, Ιωάννης Πολέμης), πονεμένη από την σκλαβιά 

δυναμώνει και εμψυχώνει τους Έλληνες, οι οποίοι είναι έτοιμοι να κάνουν το καθήκον τους και να 

θυσιαστούν για εκείνη. Οι οδηγίες που απευθύνονται στις μητέρες για την ανατροφή των παιδιών τους 

αναφέρονται στο σεβασμό των παιδιών προς αυτές, αλλά και στην αγάπη για την θρησκεία και την πατρίδα, 

καθώς με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν ένδοξοι στρατιώτες (‹‹Μητέρες, δασκαλέψτε, //  βυζάξτε τα παιδιά σας 
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// με της τιμής το γάλα // ...Θρησκεία το ένα μάθημα, // Πατρίδα το άλλο να’ναι // ... Κι απ’τα μικρά μας τα 

παιδιά // θα βγουν στρατοί και στόλοι // κι Ελλάδα δοξασμένη.›› Αναγνωστικό Δ’ Δημοτικού, 1971:70, 

Πατρίδα και θρησκεία, Σπύρος Ματσούκας). Παρατηρείται λοιπόν πως τα διδάγματα για τα παιδιά 

πλαισιώνονται γύρω από το γνωστό και σταθερό τρίπτυχο της περιόδου εκείνης ‹‹ Πατρίς – Θρησκεία - 

Οικογένεια››. 

Η επανάσταση του 1821 αποτελεί την κεντρική θεματική γύρω από την οποία επιλέγονται τα ποιήματα 

των αναγνωστικών, ωστόσο όπως υποστηρίζει η Φραγκουδάκη (1978:102), η ελληνική επανάσταση 

καθόλου δεν χρησιμεύει στην έξαρση του ανεξαρτησιακού αγώνα, χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για να 

τονιστούν οι αρετές που επαναλαμβάνονται από τα αναγνωστικά με αφορμή όλα τα θέματα. 

Μεταφέρεται επομένως η εικόνα προτύπων που δρουν ηρωικά, χωρίς φόβο για τον θάνατο, έτοιμα να 

θυσιαστούν και να πεθάνουν ένδοξα για την πατρίδα τους που τόσο λατρεύουν. Ακόμα και οι γυναίκες, 

επιδεικνύουν ανδρικό ηρωισμό (‹‹ Η Δέσπω κάνει πόλεμο με νύφες και μ’ αγγόνια. // … Η Δέσπω αφέντες 

λιάπηδες δεν έκαμε, δεν κάμνει. // Δαυλί στο χέρι άρπαξε, κόρες και νύφες κράζει: // - Σκλάβες Τούρκων μη 

ζήσωμε! Παιδιά, μαζί μου ελάτε. // Και τα φουσέκια ανάψανε κι όλοι φωτιά γενήκαν.›› Αναγνωστικό, ΣΤ’ 

Δημοτικού, 1970:55, Η Δέσπω, Δημοτικό), πολεμούν και πεθαίνουν σαν άντρες, συνιστώντας έτσι 

παραδείγματα και για τις σύγχρονες μητέρες, οι οποίες δύνανται να θέσουν τη νίκη της πατρίδας ακόμα 

και πάνω από τη ζωή των παιδιών τους (Φραγκουδάκη, 1978:102-103). 

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της θεματικής της εθνικής ζωής στα ποιήματα των αναγνωστικών, αλλά και 

γενικότερα στα κείμενα των αναγνωστικών, είναι εκείνο της αποσιώπησης γεγονότων. Πιο συγκεκριμένα, 

οι Καραφύλλης και Καρακατσάνης (2004) αναφέρουν πως παραλείπονται οι ατυχείς πόλεμοι και 

καταστροφές που υπέστη η χώρα και συνακόλουθα οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 

και οι εθνικές ταπεινώσεις που ακολούθησαν. Η Φραγκουδάκη (1978:114)  συμπληρώνει πως μέσα στα 

συγκεκριμένα κείμενα, που η ιστορία των πολέμων της χώρας έχει τόση θέση, είναι εμφανής η πλήρης 

απουσία του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, της εκστρατείας της Μικρασίας και της γερμανικής κατοχής. 

Χαρακτηριστικά, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος κρίνεται ακατάλληλος για το δημοτικό σχολείο, καθώς 

ξεκίνησε με την εξορία του βασιλιά Κωνσταντίνου επομένως και παραλείπεται από τα αναγνωστικά. Η 

εκστρατεία και η καταστροφή στην Μικρασία, σταθμός καθοριστικός για την υπόλοιπη εξέλιξη της 

κοινωνίας, αποσιωπάται από τα αναγνωστικά, καθώς δεν αντιστοιχεί στην λογική τους. Το παραπάνω 

συμβαίνει γιατί δεν αποτέλεσε αμυντικό πόλεμο, ενώ παράλληλα ακολούθησε και προκάλεσε μεγάλη 

πολιτική κρίση. Επιπλέον, ο συγκεκριμένος πόλεμος δεν ήταν πόλεμος νικηφόρος, αλλά η σημαντικότερη 

ήττα. Πού βρίσκεται λοιπόν o ανίκητος Έλληνας πολεμιστής που έχει τον Θεό στον πλευρό του; ‹‹Μπροστά 

στο τρίλημμα που επιτρέπει το γενικό περιεχόμενο: ή ο Θεός άλλαξε στρατόπεδο, ή ο ελληνικός ηρωισμός 
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δεν είναι αξία απόλυτη, ή άδικο είχαν οι Έλληνες, επιλέγεται η εύκολη και αποτελεσματική λύση, η σιωπή. 

Μικρασιατική εκστρατεία δεν υπήρξε.›› (Φραγκουδάκη, 1978:114). Επομένως γίνεται αντιληπτό πως η 

ιστορία στα αναγνωστικά της υπό μελέτη περιόδου συνίσταται μονάχα από ευχάριστους και νικηφόρους 

πολέμους, αγνοώντας σκόπιμα σημαντικά γεγονότα για τον Ελληνισμό του 20ου αιώνα. 

Ολοκληρώνοντας με την θεματική της εθνικής ζωής στα ποιήματα των αναγνωστικών της δικτατορικής 

περιόδου αποδεικνύεται πως ο πόλεμος είναι ωραίος και θριαμβευτικός και προσφέρει ευχαρίστηση στον 

ήρωα-πρότυπο πολεμιστή.  Οι Καραφύλλης και Καρακατσάνης (2004) υποστηρίζουν, πολύ εύστοχα, πως 

ενώ η συλλογική εμπειρία του Έλληνα έχει αποδείξει πως ο πόλεμος αποτελεί συμφορά και απαξία μη 

συμβιβαζόμενη με μια πολιτισμένη συνείδηση, εν τούτοις, αυτό δεν καθιστάται πολύτιμο στοιχείο παιδείας 

και αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά αποσιωπάται και διαγράφεται επιδεικτικά από τον 

νοηματικό ορίζοντα των αναγνωστικών. 

Η οικογένεια 

Η θεματική της οικογένειας στα ποιήματα των αναγνωστικών της δικτατορικής περίοδου αναπτύσσεται 

κυρίως γύρω από τους άξονες της μητρικής και της πατρικής φιγούρας, της θέσης τους στην κοινωνία και 

των μεταξύ τους σχέσεων. Να επισημανθεί πως η μητρική και η πατρική φιγούρα είναι φανερό ότι 

αντικατοπτρίζουν τις θέσεις της γυναίκας και του άντρα αντίστοιχα στην κοινωνία της υπό μελέτη 

περιόδου. 

Η μητέρα συνιστά μια φιγούρα με έντονη και συνεχή παρουσία σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του παιδιού 

(‹‹ Πώς να πειράξω τη μητέρα, // να κάμω’γω να λυπηθή, // .που όλη νύκτα κι όλη’μέρα // για το καλό μου 

προσπαθεί; // Αυτή στα στήθη τα γλυκά της // με είχε βρέφος απαλό // ...και μ’έμαθε να μιλώ. // Αυτή με τρέφει 

και με ντύνει // ..αυτή για με πρωί ξυπνά // ...σαν αρρωστήσω, ξαγρυπνά›› Αναγνωστικό Β΄Δημοτικού, 

1972:117, Η μητέρα, Γεώργιος Βυζηινός). Είναι γλυκιά, λατρεύει το παιδί της, είναι έτοιμη να θυσιαστεί 

για εκείνο, το μαλώνει και στεναχωριέται γι΄αυτό, ενώ παράλληλα του καλλιεργεί την αγάπη για τον Θεό 

και την πατρίδα (‹‹Μητέρες, δασκαλέψτε // ...Θρησκεία το ένα μάθημα, // Πατρίδα το άλλο να’ναι...›› 

Αναγνωστικό Δ’ Δημοτικού, 1971:70, Πατρίδα και θρησκεία, Σπύρος Ματσούκας). Το παιδί με τη σειρά 

του αγαπάει εξίσου τη μητέρα του, την υπακούει, προσεύχεται στον Θεό για να την προστατεύει και 

γνωρίζει πως ο θάνατός της θα του φέρει πολύ μεγάλη δυστυχία {(‹‹Μάννα μου, μαννούλα, // θέλω να σου 

πω // σαν καλό παιδάκι // πόσο σ’αγαπώ. / Θέλω να’σαι πάντα, // μαννούλα μου, καλά // ...τον καλό Θεούλη 

πως παρακαλώ // ... Nα σε βλέπη πάντα // με στοργική ματιά // και να σε φυλάη, // μαννούλα μου γλυκιά.›› 

Αλφαβητάριο β’ τεύχος 1973:74-75, Μαννούλα, Γ. Αρβανιτάκης), (‹‹Eίναι πιο γλυκά απ’το μέλι // της 

μητέρας τα φιλιά //  κι είναι πάντοτε κυψέλη // η θερμή της αγκαλιά.›› Αναγνωστικό Γ’ Δημοτικού, 1969:201, 

Η κυψέλη, Ιωάννης Πολέμης), (‹‹Μάννα κράζει το παιδάκι, // μάννα ο νιος και μάννα ο γέρος //...Tην υγειά 
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της, τη ζωή της, //  όλα η μάννα τ’αψηφάει // για το τέκνο π’αγαπάει. // ...Δυστυχής όποιος τη χάνει! //  Ο 

καημός είναι μεγάλος!›› Αναγνωστικό Ε’ Δημοτικού, 1971:235, Η μάννα, Γεώργιος Μαρτινέλλης)}. 

Η γυναίκα στα ποιήματα των αναγνωστικών εκτός από μητέρα είναι και νοικοκυρά. Εκείνη είναι υπεύθυνη 

για το μεγάλωμα των παιδιών, αλλά και για τις δουλειές του σπιτιού, ενώ ο πατέρας/ άντρας εργάζεται και 

είναι εκείνος που θα ‹‹φέρει το ψωμί στο σπίτι›› για να θρέψει την οικογένειά του {(‹‹Μες’ στο σπίτι ποιος 

γυρίζει // ασταμάτητα όλη μέρα, // μαγειρεύει, συγυρίζει, // πλένει, ράβει και στολίζει;// - Η χρυσή μου η 

μητέρα! // Έξω, που άλλοτε χιονίζει // ή φυσά τρελός αέρας // ...όλη μέρα ποιος γυρίζει; // - Ο χρυσός μου ο 

πατέρας!›› Αναγνωστικό Γ’ Δημοτικού, 1969:69, Η οικογένειά μας), ( ‹‹… η μητέρα’ σιάζει το τραπέζι με 

χαρά! // …Μύρισε ο αγέρας, // έφεξε το σπιτικό! // Έρχεται ο πατέρας // με χαμόγελο γλυκό.›› Αναγνωστικό 

Β’ Δημοτικού, 1972:114, Έρχεται ο πατέρας, Γεώργιος Βυζηινός)}. 

Παρουσιάζεται επομένως μια οικογένεια-πρότυπο, η οποία τρέφει την αγάπη για τον Θεό και την πατρίδα 

(‹‹Ω σπίτι μας καλό και τιμημένο. // ..Συ μ’έμαθες τον Πλάστη να πιστεύω // και την γλυκειά Πατρίδα να 

λατρεύω…›› Αναγνωστικό ΣΤ΄Δημοτικού, 1970:107, Το σπίτι μας, Γεώργιος Στρατήγης) με πλήρη 

ανελαστικότητα, η παραδοσιακή πατριαρχική οικογένεια. Η Φραγκουδάκη (1978:18) επισημαίνει πως η 

τάση αυστηρής υποβολής της απόλυτης αξίας που συνιστά η ευρεία πατριαρχική οικογένεια, οδηγεί τους 

συγγραφείς στο να παρουσιάζουν τον καταμερισμό της εργασίας μέσα στην οικογένεια σαν αξία τόσο 

σταθερή όσο ο ίδιος ο θεσμός. Επικρατεί λοιπόν ένας απόλυτος φυλετισμός με την γυναίκα να 

διαδραματίζει έναν ρόλο δοσμένο και φυσικό, εκείνον της μάνας-νοικοκυράς, χωρίς να έχει, χωρίς να 

μπορεί να έχει κανένα άλλο χαρακτηριστικό. 

Όπως αναφέρει η Φραγκουδάκη (1978:21) ο συγκεκριμένος ακραίος φυλετισμός μεταφέρεται και στα 

παιδιά-πρότυπα με την αντίστοιχη ακαμψία. Πιο συγκεκριμένα, το αγόρι θα γίνει άντρας-πατέρας και το 

κορίτσι νοικοκυρά-μητέρα, με αυτόν τον τρόπο ήδη από πολύ μικρή ηλικία τα παιδιά-πρότυπα αποκτούν 

συμπεριφορά και συναισθήματα αυστηρά κατανεμημένα κατά φύλα εντείνοντας τις διηγήσεις περί 

απόλυτης κυριαρχίας του αρσενικού γένους μέσα στα πρότυπα. Το κορίτσι από μικρό φαίνεται να βοηθάει 

την μητέρα του στις δουλειές του σπιτιού, να σκουπίζει, να συμμαζεύει κλπ, προετοιμάζοντας έτσι τον 

εαυτό της για τον μελλοντικό της ρόλο, εκείνον της νοικοκυράς (‹‹Χρυσή νοικοκυρούλα // έχει δουλειές να 

κάμη // και πρέπει να προκάμη, // να μη σταθή στιγμή. // Τ’άνθη της να ποτίση, // τις κόττες να ταΐση, //  το 

σπίτι να σκουπίση // να φτειάξει το φαΐ. // Τα ρούχα ν’αερίση, // παντού να συγυρίση // να ράψη, να κεντήσει, 

// γεμάτη προκοπή. // Όμως τόσο μικρούλα // πώς όλα τα προφταίνει; // ...Δεν είναι μοχαχούλα, // βοηθάει τη 

μητέρα // κι έτσι τα βγάζουν πέρα // οι δυό τους μια χαρά.›› Αναγνωστικό Γ’ Δημοτικού, 1969:237, Ξυπνάει 

με την αυγούλα).  Ενώ το αγόρι ανήκει σε έναν άλλο κόσμο, εκείνον του βιβλίου, της δουλειάς, του ηρωικού 

πολεμιστή. Η μαθήτρια του δημοτικού δεν θα μπορέσει να βρει πρότυπα να ταυτιστεί μέσα από τα κείμενα 
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των αναγνωστικών, καθώς η κοινωνία αποτελείται μόνο από άντρες και το μοναδικό πρότυπο γυναικείας 

ύπαρξης είναι η μάνα. 

Την στιγμή που η μητέρα βρίσκεται στο σπίτι διατελώντας τον ρόλο της, της νοικοκυράς, ο πατέρας είναι 

εκτός γιατί δουλεύει. Ωστόσο, σχεδόν ποτέ δεν γίνεται αναφορά στο επάγγελμά του. Η Φραγκουδάκη 

(1978:23) υποστηρίζει πως στην οικογένεια-προτυπο δεν υφίσταται κανένας κοινωνικός ή επαγγελματικός 

χαρακτηρισμός του πατέρα. Ενώ παρουσιάζεται έντονα η εικόνα του πατέρα που εργάζεται, το βάρος είναι 

αποκλειστικά ηθικό: εργατικός ο πατέρας και όχι εργαζόμενος, μετρεπόμενος σε ένα ιδεαλιστικό αρχέτυπο, 

εκείνο του Πατέρα, καθώς η κοινωνική του διάσταση απουσιάζει πλήρως. 

Ένα ακόμα στοιχείο που παρατηρεί η Φραγκουδάκη (1978:23) είναι αυτό της πλήρους αποσιώπησης των 

σχέσεων ανάμεσα στον πατέρα και τη μητέρα στο όνομα ενδεχομένως της ηθικής διαπαιδαγώγησης των 

παιδιών. Ο πατέρας και η μητέρα των αναγνωστικών δεν αναφέρονται ποτέ ως σύζυγοι, αποσιωπάται 

επομένως ακόμα και η θεσμοθετημένη και ευλογημένη από την εκκλησία σχέση ανάμεσα στα δύο φύλα. 

Ολοκληρώνοντας, όπως παραθέτει και η Φραγκουδάκη (1978:24) μπορεί να ειπωθεί πως το σχολείο μέσω 

των αναγνωστικών προπαγανδίζει υπέρ της ανισότητας των φύλων, ενώ θεωρείται πως τα φύλα 

αντιμετωπίζονται από τον εκπαιδευτικό θεσμό ως ίσα και ισότιμα, γι’ αυτό άλλωστε και μεταδίδει τις ίδιες 

γνώσεις με τον ίδιο τρόπο σε μικτά δημοτικά σχολεία απευθυνόμενα σε όλα τα παιδιά, τα οποία χωρίζονται 

μόνο κατά ηλικίες. Παράλληλα, αξίζει να συλλογιστούμε την αποσιώπηση των σχέσεων αγάπης μέσα στο 

οικογενειακό περιβάλλον, οι οποίες τις περισσότερες φορές φαίνεται να παραπέμπουν σε σχέσεις υποταγής. 

Η εργατική ζωή 

Η θεματική της εργασίας στα ποιήματα των αναγνωστικών της χουντικής περιόδου είναι εξίσου σημαντική 

με εκείνες της θρησκείας, της οικογένειας και της εθνικής ζωής. Γίνεται αντιληπτό από όλες τις αναφορές 

πως μόνο οι άντρες εργάζονται, ενώ οι γυναίκες ανήκουν στο σπίτι εκτελώντας τον ρόλο της μητέρας και 

της νοικοκυράς. Οι εργασίες που αναφέρονται είναι χειρωνακτικές εργασίες και ανήκουν κυρίως στον 

τομέα των αγροτικών δραστηριοτήτων. Ο ψαράς που θρέφει τα παιδιά του, ο αγρότης που βρίσκεται στα 

αλώνια και παρακαλάει την φύση/τον Θεό να έχει την εύνοιά του για μια καλή σοδειά {(‹‹O καλός Θεός 

που βλέπει // την καλή σπορά // και βροχούλες όσες πρέπει // θα του στείλη, να βγουν τόσα // στάχυα 

καρπερά.›› Αναγνωστικό Γ’ Δημοτικού 1969:40, Φθινόπωρο, Στέλιος Σπεράντσας), ( ‹‹Βγαίνει η βαρκούλα 

του ψαρά // ...Τράβα το δίχτυ σου, ψαρά // ...τα ψάρια είν’δικά σου // και πούλα τα στην αγορά, // να θρέψης 

τα παιδιά σου.›› Αναγνωστικό Β΄Δημοτικού, 1972:35, Ο ψαράς, Ιωάννης Πολέμης), (‹‹Εκεί στα πλάγια του 

βουνού, στα δροσερά χορτάρια //  Έχει κι αμπέλια να χαρή και στάχυα να θερίση // ...Φιλούν το χέρι του παπά 

και τον καλημερίζουν // και στη δουλειά τους ύστερα με προκοπή γυρίζουν.›› Αναγνωστικό Δ’ Δημοτικού, 
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1971:220, Το χωριό, Ιωάννης Πολέμης), (‹‹Μύριες αξίνες σκάφτουνε τη γη // κι υψωμένες στον ήλιο 

λαμπυρίζουν.›› Αναγνωστικό Ε’ Δημοτικού, 1971:88, Η εξοχή, Στέφανος Μαρτζώκης), (‹‹Τρύγος πρόσχαρα 

προβαίνει, // εορτάζει η Οικουμένη, // η φλογέρα αχολογά.›› Αναγνωστικό ΣΤ’ Δημοτικού, 1970:129, Ο 

τρύγος, Αθανάσιος Χριστόπουλος)}. Παράλληλα, περιγράφεται και η ναυτική ζωή, ενώ δίνεται ιδιαίτερη 

έμφαση στις αντίξοες συνθήκες που ορισμένες φορές επικρατούν με τους ναύτες να είναι ατρόμητοι και να 

παίρνουν θάρρος από την πατρίδα τους και την προσμονή της επιστροφής σε αυτήν {(‹‹Με καράβι στα 

ταξίδια // το ναυτόπουλο γυρνά. // Με της θάλασσας τα φίδια // τον καιρό του τον περνά. // Ο βοριάς δεν το 

τρομάζει, // ούτε η άπιστη νοτιά, // ούτε χιόνι, ούτε χαλάζι, // ούτε κύματα πλατιά. // Στη δουλειά πρωί και 

βράδυ // ...πίνει ακάθαρτο νερό // ...Στου κινδύνου την τρομάρα //  το φυλάγει μοναχή // της μανούλας του η 

ευχή.›› Αναγνωστικό Γ’ Δημοτικού, 1969:138, To ναυτόπουλο, Ηλίας Τανταλίδης), (‹‹Ο νέος ναύτης 

τραγουδεί // και μια σανίδα αρπάζει: // Eγώ ειμ’Ελληνικό παιδί // φουρτούνα δε με σκιάζει! // ...κι ο Πλάστης 

με φυλάει.›› Αναγνωστικό Δ’ Δημοτικού, 1971:36-37, Ο νέος ναύτης, Γεώργιος Βυζηινός)}. Η δύναμη και 

η γενναιότητά τους πηγάζουν επίσης και από το γεγονός φυσικά, πως προστατεύονται από τον Θεό. Στη 

ναυτική ζωή είναι φανερή και η αναφορά στην μάνα, η οποία αποχαιρετάει το παιδί της νιώθοντας αγωνία, 

φόβο, άγχος, ταραχή, ενώ η φύση την συμπονεί και συμπάσχει μαζί της (‹‹Φουρτούνιασεν η θάλασσα κι 

εβούρκώθηκαν τα βουνά! // Είναι βουβά τ’αηδόνια μας και τα ουράνια σκοτεινά // ...Είναι φωτιά τα σπλάγχνα 

μου και το κορμί μου παγωνιά! // ...Παιδί μου ώρα σου καλή.›› Αναγνωστικό, ΣΤ΄ Δημοτικού, 1970:308, 

Παιδί μου, ώρα σου καλή, Γεώργιος Βιζυηνός). 

Όπως υποστηρίζει η Φραγκουδάκη (1978:66), η θεματική της εργασίας στα αναγνωστικά παρουσιάζεται 

σαν ηθικό καθήκον απέναντι στον Θεό ή την φυσική τάξη του κόσμου με μια κυρίως θετική χροιά μέσω 

παραδειγμάτων φιλόπονων προτύπων. 

Αυτό που γίνεται αντιληπτό είναι η εξύμνηση της εργατικότητας με την περιγραφή επαγγελμάτων που 

ανήκουν κατά βάση στην παραδοσιακή αγροτική κοινωνία, όπως εκείνο του αγρότη, του τεχνίτη (‹‹Τη 

νύκτα, την ημέρα, // σκυφτός σφυροκοπά, // δίχως να παίρνει ανάσα, // στ’ αμόνι του κτυπά. // ...Έχει παιδιά, 

γυναίκα, // γι’ αυτούς τόσον καιρό // σιδερικά σκαρώνει // κάθε λογής σωρό.›› Αναγνωστικό Β’ Δημοτικού, 

1972:83, Ο σιδεράς, Τέλλος Άγρας) κλπ. Η Φραγκουδάκη (1978:71) επισημαίνει πως η συγκεκριμένη 

εμμονή στα πρότυπα της αγροτικής κοινωνίας ερμηνεύεται από το γεγονός ότι οι παραδοσιακές μορφές 

παραγωγής περικλείουν αξίες ιδιαίτερα ανθεκτικές στις μεταμορφώσεις, επιτρέποντας στα αναγνωστικά 

να μην ασχολούνται με τα προβλήματα της κοινωνικής πραγματικότητας, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται 

ιδεαλιστικά, εξιδανικευμένα, πιο ‹‹ευγενή›› και ηθικά, γεμάτα συμβολισμούς και ανεξάρτητα από την 

αγορά και την κυκλοφορία του χρήματος. Η εξιδανικευμένη αυτή παρουσίαση των παραδοσιακών 

επαγγελμάτων παραπέμπει στην νοοτροπία του ότι ο καθένας οφείλει να είναι ευχαριστημένος και ενεργός 

στο γενικό καλό με την εργατικότητά του, όσο ταπεινός και να είναι ο ρόλος που του έχει δοθεί, κρατώντας 
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με αξιοπρέπεια και χωρίς δυσαρέσκεια την θέση και την σειρά του στον κόσμο, είτε γιατί ο κόσμος είναι 

έτσι , είτε γιατί έτσι είναι φτιαγμένος από τον Θεό. Κατά την Φραγκουδάκη (1978:74) αποδεικνύεται πως 

η εξιδανίκευση ορισμένων παραδοσιακών επαγγελμάτων με το ηθικό δίδαγμα περί ταπεινότητας, 

απευθύνεται σε εκείνους τους μαθητες των οποίων η κοινωνική και οικονομική θέση θα μπορούσε να τους 

οδηγήσει σε αλαζονικές διεκδικήσεις. 

Η επαγγελματική ζωή έτσι όπως παρουσιάζεται από τα ποιήματα των αναγνωστικών, έχει ως φόντο ένα 

περιβάλλον φτώχειας και μεγάλης οικονομικής ανέχειας. Οι λύσεις που προτείνονται σε αυτό το πρόβλημα 

είναι η μεγαλύτερη εργατικότητα (‹‹...με χαρούμενη καρδιά, // νέοι, μεσόκοποι και γέροι, // τρέξετ’ όλοι στη 

δουλειά! // Μη σας είναι ο ξένος πλούτος // εν’ αγκάθι στην καρδιά. // Πέστε ζήλευτα: Είναι τούτος // εργασίας 

κληρονομιά. // Σηκωθήτε! Η γη χαρίζει // μόνον άφθονο καρπό, // αν ο κόπος την ποτίζη // μ’ έναν ιδρώρα 

συχνό.›› Αναγνωστικό Δ’ Δημοτικού, 1971:133, Εργασία, Γεράσιμος Μαρκοράς), καθώς και η ελεημοσύνη, 

την οποία οφείλουν όλοι να εφαρμόζουν ως μια διεκδίκηση κατά της ανέχειας. Άλλωστε, όπως 

αποδεικνύεται και από τα ποιήματα που αναφέρονται στο στοιχείο της ελεημοσύνης, όποιος προσφέρει και 

νοιάζεται για τον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη, βρίσκεται υπό την προστασία του Θεού και χαίρει της 

εύνοιάς του. 

Ολοκληρώνοντας, αποδεικνύεται πως η θεματική της εργασίας εμπεριέχει διδάγματα τα οποία είναι 

κοινωνικά και πολιτικά αποκαλυπτικά, συμβάλλοντας για ακόμη μια φορά στην έμμεση ιδεολογική 

διαμόρφωση των μαθητών. 

Κάνοντας μια γενική ανασκόπηση των θεματικων των ποιημάτων στα αναγνωστικά της περιόδου του 

δικτατορικού καθεστώτος, αποδεικνύεται πως εμπεριέχονται σε αυτά αξίες και ηθικά διδάγματα, τα οποία 

υποβάλλονται με έναν τρόπο τόσο έμμεσο που η δυνατότητα για κριτική αντίσταση από την πλευρά των 

μαθητών εκμηδενίζεται. 

  Οι θεματικές των ποιημάτων στα τρίτομα Ανθολόγια του 1975 

  

Τα τρίτομα Ανθολόγια λογοτεχνικών κειμένων για το δημοτικό σχολείο, καθιερώθηκαν μετά την πτώση 

του δικτατορικού καθεστώτος σε μια προσπάθεια να εδραιώσει η λογοτεχνία μια δική της θέση 

ανεξαρτήτως των σχολικών αναγνωστικών που ήταν κυρίαρχα τότε. 

Τα ποιήματα που εμπεριέχονται στα συγκεκριμένα Ανθολόγια είναι από την ελληνική παράδοση και την 

έντεχνη ελληνική παιδική ποίηση. Επιπλέον, ορισμένα από αυτά ενώ απευθύνονται στο ενήλικο κοινό, 

κρίθηκαν κατάλληλα και για τα παιδιά. 
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Οι θεματικές των ποιημάτων του πρώτου τεύχους συνάδουν με τις δραστηριότητες και τις προτιμήσεις των 

παιδιών της πρώτης σχολικής χρονιάς, καθώς διαμορφώνονται γύρω από την οικογένεια, τους φίλους, το 

σχολείο, τα ζώα και την θρησκεία. Στα συγκεκριμένα ποιήματα προτιμάται η ομοιοκαταληξία και το 

παιγνιώδες ύφος, ενώ παράλληλα το ύφος και ο τρόπος τους ανταποκρίνεται στην αθωότητα και τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών της ηλικίας αυτής. 

Τα ποιήματα που περιλαμβάνονται στο δεύτερο τεύχος διακρίνονται από ένα λεξιλόγιο περισσότερο 

πλούσιο με ομοιοκαταληξία και ενώ οι θεματικές τους είναι ίδιες με εκείνες του προηγούμενου τεύχους, 

αναλύονται σε μεγαλύτερο βάθος προσφέροντας στους μαθητές τη δυνατότητα για μεγαλύτερη διείσδυση 

στην έντεχνη ποίηση για παιδιά με την επιλογή ποιημάτων από μεγάλους Έλληνες, στων οποίων το 

συγγραφικό έργο ανήκουν ποιήματα με θεματολογία που ενδιαφέρει τα παιδιά. 

Τέλος, στο τρίτο τεύχος παρατηρείται η μείωση της ποίησης, λιγότερο παιγνιώδες ύφος, ελεύθερος στίχος, 

ενώ τα ποιήματα πραγματεύονται μεγάλα θέματα, όπως ο θάνατος, καθώς και ιστορικά και εθνικά θέματα, 

εισάγοντας με αυτό τον τρόπο τους μαθητές στη δύσκολη πραγματικότητα της ζωής. Για τα συγκεκριμένα 

ποιήματα ενδεχομένως να θεωρηθεί πως απευθύνονται περισσότερο σε ενήλικες. 

Η σχολική ζωή / η παιδική ηλικία 

Η θεματική της σχολικής ζωής δεν αναλύεται σχεδόν καθόλου στα ποιήματα των Ανθολογίων του 1975. 

Ωστόσο, γίνεται αναφορά στην αγάπη του παιδιού για το σχολείο, το οποίο εκτός του γνωστικού τομέα, 

καλλιεργεί και το θρησκευτικό συναίσθημα. 

Η αποτύπωση της παιδικής ηλικίας στα ποιήματα των Ανθολογίων περιλαμβάνει περιγραφές του 

ξυπνήματος του παιδιού, το οποίο βρίσκεται πλέον στην πόλη και όχι στο χωριό (‹‹Έλα ροδαυγή, // ξύπνα 

το παιδί, // ξύπνα το μωρό // ...και θα βγει στην πόλη // να το χαίρονται όλοι.›› Ανθολόγιο α’ μέρος, 1975:87, 

Ξύπνημα, Βασίλης Ρώτας), τρυφερές και χιουμοριστικές εικόνες με συνομιλίες παιδιού με ζώα (‹‹Από κάτω 

απ΄το ραδίκι // κάθονται δυό πιτσιρίκοι // ...Τους ακούει ένα σκαθάρι // και τους λέει ’’ το κουκουνάρι’’! // 

τους ακούει ένα τριζόνι // και τους λέει “το πεπόνι!’’.›› Ανθολόγιο α’ μέρος 1975:89, Το πιο μεγάλο, Βασίλης 

Ρώτας), βόλτες μικρού κοριτσιού με την κούκλα και το γατί της ( ‹‹Με τί καμάρι περπατεί // την κούκλα της 

κρατώντας // και με ένα σπάγκο το γατί // ξοπίσω της τραβώντας.›› Ανθολόγιο α’ μέρος, 1975:217, 

Καλημερούδια, Αλέξανδρος Πάλλης), σκανδαλιές των μικρών παιδιών, καθώς και νανουρίσματα, τα οποία 

μέσα από τον λυρισμό και την ευαισθησία τους εκφράζουν την απέραντη αγάπη της μάνας για παιδί, καθώς 

και την έκκληση στον Χριστό και την Παναγία για προστασία (‹‹Κοιμήσου σύ μωράκι μου // ...Έλα, Χριστέ 

και Παναγιά, και παρ’το στους μπαξέδες // ...Ο ύπνος τρέφει τα μωρά κι η υγειά τα μεγαλώνει // και η κυρά 

η Παναγιά τα καλοξημερώνει.›› Ανθολόγιο β’ μέρος, 1975:43, Νανούρισμα, Δημοτικό). Παράλληλα, γίνεται 
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και μια νύξη για εκείνα τα παιδιά που δεν έχουν σταθεί τόσο τυχερά στη ζωή, εικόνες πόνου και θλίψης με 

την ελπίδα όμως να παραμένει ( ‹‹ Το ήρεμο τούτο δειλινό θλίψη σταλάζει // .σαν το παράπονο των άρρωστων 

παιδιών // που αυτή την ώρα νιώθουν // μόνα // ...θα’θελαν ένα παραμύθι // ...δεν έχουν όμως μια γιαγιά να 

τους το πη // ...Όμως στα χείλη ένα χαμόγελο πλανιέται...›› Ανθολόγιο γ’ μέρος, 1975:276, Δειλινό, Λίνα 

Κάσδαγλη). 

Αυτό που γίνεται αντιληπτό είναι πως η παιδική ηλικία παρουσιάζεται με περισσότερες εικόνες σε σχέση 

με τα αναγνωστικά της προηγούμενης περιόδου, οι οποίες εκφράζουν μια παιχνιδιάρικη και χιουμοριστική 

διάθεση. Εικόνες τρυφερότητας και ευαισθησίας, με το συναίσθημα να επικρατεί. Το παιδί πλέον δεν 

ταυτίζεται τόσο με το σχολείο αποκλειστικά, αλλά και με το παιχνίδι, όπως ταιριάζει άλλωστε και σε αυτή 

την ηλικία. Η χρήση υποκοριστικών προσφέρει εικόνες αθωότητας και ευαισθησίας, ενώ οι μαθητές 

νιώθουν ότι μπορούν να ταυτιστούν με τα παιδιά των ποιημάτων και τα βιώματά τους. Επίσης, με την 

προσωποποίηση των ζώων που συνομιλούν με τα παιδιά, ο λόγος γίνεται πιο παραστατικός και ζωντανός, 

ενώ ταυτόχρονα με τη χρήση φαντασιακών στοιχείων, εξάπτεται η φαντασία των μαθητών.  Παρατηρείται 

επομένως πως ο ηθικοπλαστικός χαρακτήρας των προηγούμενων ετών αρχίζει να απομακρύνεται με τα 

ποιήματα να είναι περισσότερο ταιριαστά στην παιδική ηλικία. 

Η κοινωνική ζωή 

Η αποτύπωση της κοινωνικής ζωής στα ποιήματα των Ανθολογίων του 1975 δεν είναι ιδιαίτερα έντονη, 

πέραν ορισμένων αναφορών σε έθιμα των ημερών της Μ. Εβδομάδας με τα παιδιά να φοράνε τα καλά τους 

ρούχα προκειμένου να πάνε στην εκκλησία (‹‹Συνήθως – ή μάλλον πάντα- //  πηγαίναμε τη Μεγάλη Πέμπτη, 

πρωί // στην εκκλησία να μεταλάβουμε // ...και πηγαίναμε όλα τ’αδέρφια μαζί, // γιορταστικά ντυμένα 

φορέματα καινούρια, // ανοιξιάτικα. // ...όταν επιστρέφαμε έβαφαν τα κόκκινα αυγά.›› Ανθολόγιο γ΄μέρος, 

1975:224-225 , Μεγάλη Πέμπτη, Ζωή Καρέλλη). Ωστόσο, στη συγκεκριμένη θεματική θα μπορούσε 

ενδεχομένως να ενταχθεί το θέμα της ξενιτιάς ως άμεσης επιρροής από τα δημοτικά τραγούδια, η οποία 

θίγεται σε ένα λυρικό ποιήμα, έντονα συναισθηματικά φορτισμένο, στο οποίο τονίζονται τα συναισθήματα 

που φέρνει ο αποχωρισμός από ένα αγαπημένο πρόσωπο (‹‹Την είδα την Ξανθούλα, // την είδα ψες αργά, // 

που εμπήκε στη βαρκούλα //  να πάει στην ξενιτιά. // ...Eστέκονταν οι φίλοι // με λύπη, με χαρά // ...Και αφού 

πανί, μαντίλι, // εχάθη στο νερό, //  εδάκρυσαν οι φίλοι, //  εδάκρυσα κι εγώ.›› Ανθολόγιο α’ μερος, 1975:236-

237, Η Ξανθούλα, Διονύσιος Σολωμός). 

Η φύση και οι εποχές 
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Οι εποχές στα ποιήματα των Ανθολογίων του 1975 περιγράφονται μέσα από τις εναλλαγές τους. Έτσι, ο 

χειμώνας ταυτίζεται με χιόνι, η άνοιξη με την ανθισμένη φύση, το καλοκαίρι με τη ζέστη και τα παιχνίδια 

στη φύση, ενώ το φθινόπωρο με το άνοιγμα του σχολείου και τα φύλλα που πέφτουν. 

Η φύση περιγράφεται στο σύνολό της με τα ποταμάκια (‹‹ - Από πού είσαι ποταμάκι; // - Από κείνο το 

βουνό. // ..Στάσου να σε ιδούμε λίγο, // ποταμάκι μου καλό. // Βιάζομαι πολύ να φύγω // ν’ανταμώσω το 

γιαλό.›› Ανθολόγιο α’ μέρος, 1975:140 , Το ποταμάκι, Zαχαρίας Παπαντωνίου) , τον ήλιο, το φεγγάρι, τις 

παπαρούνες, το νερό, την θάλασσα, την θύελλα και τις αντιξοότητες που ακολουθούν, τα δέντρα και τα 

βουνά που συνομιλούν, τις αρχοντικές περιγραφές του ελληνικού τοπίου {( ‹‹ Γλάστρα που’χουν στήσει // 

σε θρονί ψηλό // βγαίνει το Ανθονήσι // μες ’απ’ το γιαλό›› Ανθολόγιο β’ μέρος, 1975:148, Ανθονήσι, 

Γεώργιος Δροσίνης),  ( ‹‹O Όλυμπος κι ο Κίσαβος, τα δυό βουνά, μαλώνουν.›› Ανθολόγιο β’ μέρος, 

1975:212, Ο Όλυμπος κι ο Κίσαβος, Δημοτικό),  ( ‹‹Mαύρα τα βουνά, // καταχνιά τα θάφτει. // Θύελλα περνά 

// και βροντά κι αστράφτει. // Αχ! σε παρακαλώ, // κάμε Πλάστη χάρη! // Σώσε τον καλό // το φτωχό 

βαρκάρη.›› Ανθολόγιο β’ μέρος 1975:275, Θύελλα, Γεώργιος Βιζυηνός)}. 

 Γενικότερα, στα ποιήματα των Ανθολογίων, η φύση προσωποποιείται, τις αποδίδονται ανθρώπινες 

ιδιότητες με αποτέλεσμα ο λόγος να αποκτάει παραστατικότητα, ζωντάνια, καθώς και μια παιχνιδιάρικη 

και χιουμοριστική διάσταση. Προσφέρονται εικόνες οπτικές, ακουστικές, οσφρητικές, οι οποίες εξάπτουν 

την φαντασία των παιδιών κεντρίζοντας το ενδιαφέρον τους. Παράλληλα, γίνεται αντιληπτό πως ενώ φύση 

περιγράφεται τόσο έντονα, ωστόσο οι αναφορές φαίνεται να μην παραπέμπουν τόσο πολύ αποκλειστικά 

στην ζωή στην ύπαιθρο, όπως στα αναγνωστικά της προηγούμενης περιόδου. 

Τα ζώα 

Η θεματική των ζώων συνιστά μια σταθερή θεματική στα ποιήματα και στα κείμενα γενικότερα των 

Ανθολογίων, καθώς αποτελεί μια ευχάριστη ενότητα, η οποία ψυχαγωγεί τους μικρούς μαθητές, ενώ 

παράλληλα τους καλλιεργεί την αγάπη και την σωστή συμπεριφορά απέναντι σε αυτά. 

Έτσι, οι περιγραφές αφορούν ένα πουλάκι που ζητάει ζεστασιά, πεταλούδες, κοτούλες, καβούρια, έναν 

κούκο που προαναγγέλει την άνοιξη, έναν κόκορα που ξυπνάει τα παιδιά για το σχολείο και τους μεγάλους 

για δουλειά κ.α. Γενικά, η θεματική των ζώων προσφέρει πλούσιες εικόνες δοσμένες με παραστατικότητα 

και ζωντάνια, με τα ζώα να προσωποποιούνται και να μιλάνε μεταξύ τους, αλλά και με τα παιδιά. Πρόκειται 

κυρίως για ρυθμικά τραγουδάκια, τα οποία ταιριάζουν απόλυτα στην παιδική ηλικία { ( ‹‹Tίκ, τίκ! Ανοίχτε 

μου, παιδιά! // Εγώ δεν έχω πια φωλιά. // ..Και στη ζεστή σας τη γωνιά //  καλή φωτιά φουντώνει…»› 

Ανθολόγιο α’ μέρος, 1975:20, Το πουλάκι),  ( ‹‹Σαν έμαθε τη λέξη καλησπέρα // ο παπαγάλος, είπε ξαφνικά: 
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// Είμαι σοφός, γνωρίζω ελληνικά. // Τί κάθομαι δω πέρα;›› Ανθολόγιο β’ μέρος,1975:116, Ο παπαγάλος, 

Ζαχαρίας Παπαντωνίου)}. 

Η θρησκευτική ζωή 

Η θεματική της θρησκευτικής ζωής στα ποιήματα των Ανθολογίων του 1975 παραπέμπει στην αγάπη του 

παιδιού για τον Θεό και γενικότερα στην καλλιέργεια και τόνωση του θρησκευτικού συναισθήματος. 

Μάλιστα, οι δύο πρώτοι τόμοι των Ανθολογίων ξεκινούν με προσευχή παραπέμποντας στη σημασία που 

έχει στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, περιγράφεται η πίστη και η αγάπη στον Θεό και 

την Παναγία και η έκκληση για προστασία {(‹‹Δούλος του Θεού λογιούμαι // και κανένα δε φοβούμαι.›› 

Ανθολόγιο α’ μέρος, 1975:13, Προσευχή, Δημοτικό),  ( ‹‹Το μικρό μου το χεράκι // άναψε το καντηλάκι // 

...να με βλέπει η Παναγίτσα, για να κοιμηθώ...›› Ανθολόγιο α΄ μέρος, 1975:71, Καντηλάκι, Στέλιος 

Σπεράντσας)}. Παράλληλα, περιγράφονται τα συναισθήματα ενός παιδιού όταν λέει το όνομα του 

‹‹Χριστούλη››, το οποίο νιώθει αγάπη, χαρά δημιουργώντας θετικά και ευχάριστα συναισθήματα, καθώς 

και ένα κλίμα ευαισθησίας και τρυφερότητας (‹‹Χριστούλη μου, όταν λέω τ’όνομά σου, // γλυκαίνεται στα 

χείλη μου η φωνή // ...η μέρα μου όλη πάει σε καλό.›› Ανθολόγιο β’ μέρος, 1975:147, Χριστούλη μου, Γιώργης 

Κρόκος). Επιπλέον η περιγραφή του Χριστού σαν παιδί προσδίδει μια λυρικότητα στη γενικότερη θεματική 

της θρησκευτικής ζωής έτσι όπως είναι δοσμένη ( ‹‹Αργά φτασμένος ο Ιωσήφ με σύνεργα στον ώμο // ...στη 

λάσπη βλέπει ανάμεσα σκυμμένο το παιδί, // ...τονε κοιτάζει ο Ιησούς και δείχνει υπακοή // ...κι απ’την ψυχή 

του, στον πηλό, δίνει όσην έχει πνοή!›› Ανθολόγιο γ’ μέρος, 1975:114, Ο Δωδεκαετής, Άγγελος Σικελιανός). 

Μπορεί τα ποιήματα των Ανθολογίων του 1975 που αναφέρονται στην θρησκευτική ζωή να μην έχουν τόσο 

έντονο ύφος, προκαλώντας στο μέγιστο βαθμό το δέος για τον Θεό και έναν ενδεχόμενο φόβο, όπως την 

προηγούμενη περίοδο, ωστόσο, η λατρεία του Θεού παραμένει στο κέντρο της θρησκευτικής ζωής 

εμπεριέχοντας τα βασικά στοιχεία της ηθικής διδασκαλίας της Εκκλησίας και στα πλαίσια αυτής της ηθικής 

επιχειρείται με έμμεσο τρόπο η ηθική ανάπτυξη των παιδιών. Επιπλέον γίνεται αντιληπτό πως η 

θρησκευτικότητα θίγεται σε συνάρτηση με τη χριστιανική παράδοση και μόνο, με αποτέλεσμα αυτή να μην 

εμπίπτει στο πεδίο των θρησκευτικών αναζητήσεων αλλοεθνών μαθητών οι οποίοι εισέρχονται με ραγδαίο 

ρυθμό στα ελληνικά σχολεία (Αθανασιάδου, Δασκαλάκη, Μπεγλοπούλου). 

Η εθνική ζωή 

Η θεματική της εθνικής ζωής δεν εντοπίζεται στα ποιήματα του πρώτου τεύχους του Ανθολογίου, στο 

δεύτερο τεύχος υπάρχει μόνο ένα ποίημα σχετικό, ενώ στο τρίτο τεύχος εντοπίζονται έξι ποιήματα 

αναφορικά με την συγκεκριμένη θεματική. Η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού φαίνεται πως επηρεάζει το 
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πλήθος των ποιημάτων για την εθνική ζωή με την καλλιέργεια του πατριωτικού συναισθήματος να μην 

είναι τόσο έντονη σε σύγκριση με εκείνη των αναγνωστικών της περιόδου της χούντας. 

Πιο συγκεκριμένα, το μοναδικό ποίημα του δεύτερου τεύχους ανήκει στα Δημοτικά τραγούδια και 

περιγράφει μια σκηνή από τη ζωή των κλεφτόπουλων, εστιάζοντας κυρίως σε ένα το οποίο απευθύνεται 

στο σπαθί του και δεν γλεντάει με τα υπόλοιπα κλεφτόπουλα. Η συγκεκριμένη κατάσταση περιγράφεται 

με μια τρυφερότητα και ευαισθησία προς αυτό το κλεφτόπουλο, χωρίς να χρησιμοποιούνται έντονες 

περιγραφές και αναφορές για την πατρίδα ( ‹‹Χορεύουν τα κλεφτόπουλα, γλεντάνε τα καημένα. // ..Κι ένα 

μικρό κλεφτόπουλο δεν τρώει, δεν τραγουδάει, // μόνο τ’άρματα συγύραγε και το σπαθί τροχάει: // Σπαθάκι 

μου περήφανο...›› Ανθολόγιο β’ μέρος, 1975:263, Χορεύουν τα κλεφτόπουλα, Δημοτικό). Θα μπορούσε να 

ειπωθεί πως το ποίημα αυτό είναι περισσότερο λυρικό, από ηρωικό. Τα υπόλοιπα ποιήματα με θεματική 

την εθνική ζωή στο τρίτο τεύχος είναι εμπνευσμένα κυρίως από την ακριτική ζωή και την Ελληνική 

Επανάσταση. Τα ποιήματα αυτά, ενώ αναφέρονται στην εθνική και πατριωτική ζωή είναι συναισθηματικά 

φορτισμένα με την αγάπη για την πατρίδα να εκφράζεται με λυρικότητα χωρίς να παραπέμπει στην έξαρση 

του πατριωτικού συναισθήματος (‹‹...να σου ξαναφιλήσω τ’ άγιο χώμα, //  να ξαναϊδώ και το δικό σου Μάη, 

// όμορφή μου, καλή, γλυκιά πατρίδα.›› Ανθολόγιο γ’ μέρος, 1975:198, Πατρίδα, Λορέντσος Μαβίλης). 

Παρατηρείται επομένως μια αλλαγή στην απόδοση της θεματικής της εθνικής ζωής στα ποιήματα των 

Ανθολογίων του 1975, καθώς τα παιδιά δεν διδάσκονται εμμέσως το πώς να γίνουν ένδοξοι στρατιώτες 

όπως συνέβαινε με τα αναγνωστικά της προηγούμενης περιόδου, αλλά θα μπορούσε να ειπωθεί πως η 

αγάπη για την πατρίδα εκφράζεται με τέτοιο τρόπο που απευθύνεται στον συναισθηματικό κόσμο των 

μαθητών, χωρίς να έχει απαραίτητα ηθικοπλαστικό χαρακτήρα. 

Η οικογένεια 

Η οικογένεια των ποιημάτων των Ανθολογίων του 1975 κινείται στα ίδια πλαίσια με την οικογένεια των 

αναγνωστικων της περιόδου του δικτατορικού καθεστώτος (1967-1974). 

Πιο συγκεκριμένα, η μητέρα είναι εκείνη που φροντίζει για τα πάντα και τρέχει για όλους -πάντα με χαρά 

-, ( ‹‹...Ποιος πεινά και ποιος πονεί, // κι όλοι βάνουν τη φωνή. // Ένα, να τονέ χτενίσει, // άλλο, να τον 

σαπουνίσει. // ...Αχ μανούλα! Πώς βαστάς; // ...κι απ’τα χείλια σου στιγμή // το χαμόγελο δε λείπει. // ..Πάνω, 

κάτω: στη δουλειά, // στη βοήθεια, στα φιλιά.›› Ανθολόγιο α΄μέρος, 1975:238-239, Μητέρα, Τέλλος Άγρας) 

ενώ ο πατέρας βρίσκεται εκτός σπιτιού, καθώς μόνο εκείνος δουλεύει και συντηρεί οικονομικά την 

οικογένεια. Έτσι, παρατηρείται ξανά η ύπαρξη της οικογένειας-πρότυπο, η οποία διακρινόμενη από πλήρη 

ανελαστικότητα, συνιστά την παραδοσιακή πατριαρχική οικογένεια. Επιπλέον, είναι αντιληπτή και η 

παρουσία του παππού ( ‹‹Ο παππούλης σαν κοπέλι // κάθε μέρα πάει στ’αμπέλι // ...και του πάμε το φαΐ του 

// και μας δίνει την ευκή του.›› Ανθολόγιο β’ μέρος, 1975:25, Ο παππούλης, Βασίλης Ρώτας) και ενώ η 
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συμμετοχή του στην οικογενειακή ζωή είναι περιορισμένη, αποτελεί πρόσωπο βασικό, καθώς συμβολίζει 

τη συνέχεια και τη διατήρηση των αξιών (Φραγκουδάκη, 1978:15). 

Όπως και στην οικογένεια των αναγνωστικών της προηγούμενης περιόδου, έτσι και στα Ανθολόγια του 

1975, ο φυλετισμός που επικρατεί είναι απόλυτος, με την γυναίκα να είναι ταυτισμένη αποκλειστικά με 

τον ρόλο της μάνας-νοικοκυράς, αδυνατώντας να έχει οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό. Είναι φανερό 

ωστόσο πως αυτός ο απόλυτος φυλετισμός επεκτείνεται και στα παιδιά-πρότυπα με την ίδια 

ανελαστικότητα, με το αγόρια να γίνεται άντρας-πατέρας και το κορίτσι νοικοκυρά-μητέρα (Φραγκουδάκη, 

1978:21). 

Βέβαια, με την εμφάνιση της αστικής τάξης ο ρόλος της γυναίκας αρχίζει να διαφοροποιείται με την 

απασχόλησή της στις σύγχρονες βιομηχανικές κοινωνίες να συνδέεται με την όλη κοινωνικο-οικονομική 

εξέλιξη σε αυτές, συμβάλλοντας στον προσδιορισμό της κατεύθυνσης περαιτέρω κοινωνικών 

μετασχηματισμών. Αποδεικνύεται λοιπόν πως ο προβαλλόμενος από τα Ανθολόγια του 1975 ρόλος της 

γυναίκας δεν ανταποκρίνεται στις επικρατούσες συνθήκες και δεδομένα και είναι ιδιαίτερα παρωχημένος 

(Αθανασιάδου, Δασκαλάκη, Μπεγλοπούλου). 

Γίνεται αντιληπτό επομένως πως η παρουσίαση της θεματικής της οικογένειας στα Ανθολόγια του 1975 

ακολουθεί την ίδια ιδεολογική γραμμή με εκείνη των αναγνωστικών κατά την περίοδο της Χούντας. 

Η εργατική ζωή 

Η εργατική ζωή στα ποιήματα των Ανθολογίων του 1975 παρουσιάζεται μέσα από διάφορα χειρωνακτικά 

και όχι μόνο επαγγέλματα. Έτσι, αναφέρεται το επάγγελμα του πυροσβέστη, το οποίο περιγράφεται με 

ζωντάνια, θεατρικότητα και αμεσότητα ( ‹‹Πυροσβεστική περνά, // ντίγκ, ντάγκ, ντίγκ, ντάγκ, κουδουνά, // 

φωτιά! // Πυροσβέστες βιαστικοί, // μην αργείτε, τρέξτε εκεί...›› Ανθολόγιο α΄μέρος 1975:52, Πυροσβεστική, 

Μαρία Γουδέλη) και το επάγγελμα του χτίστη δίνοντας έμφαση στη δυσκολία που το χαρακτηρίζει. 

Ωστόσο, οι χτίστες είναι αφοσιωμένοι και αγαπούν τη δουλειά τους και τα παιδιά καλούνται να τους δουν 

για να τους θαυμάσουν ( ‹‹Δείτε εδώ τους μαστόρους, παιδιά, //  πώς δουλεύουν με καρδιά. // ...Κοίτα πόσες 

ψηλές σκαλωσιές. // ..Ένας δω, άλλος κει, // το σπίτι χτίζουν βιαστικοί›› Ανθολόγιο α΄μέρος, 1975:53, 

Μαστόροι, Μαρία Γουδέλη). Γίνεται αναφορά στο επάγγελμα του κουλουρά, ο οποίος με τα κουλουράκια 

του προσφέρει απέραντη χαρά στα παιδιά παρέχοντάς στους μαθητές εικόνες οπτικές, ακουστικές, 

οσφρητικές, οι οποίες ξυπνούν τις αισθήσεις ( ‹‹Tι χαρά μου, τι χαρά, // σαν ακούω τον κουλουρά! // ...Κι η 

γλυκιά τους μυρωδιά // φτάνει ως μέσα στην καρδιά.›› Ανθολόγιο α΄μέρος, 1975:74-75, Ο κουλουράς, 

Γιώργης Κρόκος), καθώς και στο επάγγελμα των μαστόρων, οι οποίοι κάνουν το μεσημεριανό τους 

διάλειμμα ( ‹‹Ανάψανε στο ηλιοπύρι οι δρόμοι, // αφήνουν οι μαστόροι τη δουλειά τους, // σήμανε η ώρα του 



93 

φαγιού.›› Ανθολόγιο γ΄μέρος:264, Μεσημέρι, Αλέξανδρος Μπάρας). Επαγγέλματα όπως εκείνο του ράφτη, 

του τσαγκάρη, του φούρναρη, του μανάβη, του μπακάλη και του χασάπη περιγράφονται μέσα από 

σύντομους μεταξύ τους διαλόγους με χιουμοριστική διάθεση. Παράλληλα, στη θεματική της εργατικής 

ζωής αναφέρεται και η ναυτική ζωή με τις περιπέτειες ενός θαλασσοπόρου και  με όλες τις αντιξοότητες 

που αυτές συνοδεύονται ( ‹‹Άφωνος στον κίνδυνο και θαλασσομάχος, //  ταξιδεύω σχίζοντας πέλαγα 

μονάχος.›› Ανθολόγιο β’ μέρος, 1975:139, Ο θαλασσοπόρος, Ρίτα Μπούμη Παπά).  Στην ενότητα της 

ναυτικής ζωής περιγράφεται με λυρισμό και έντονη συναισθηματική φόρτιση και ο πόνος της μάνας για το 

παιδί της που δεν τα κατάφερε στην θάλασσα ( ‹‹ Όλες οι μάνες κλαίγανε κι όλες παρηγοριούνται, // μα μια 

μανούλα ενού παιδιού παρηγοριά δεν έχει. // ..«.Θάλασσα, πικροθάλασσα και πικροκυματούσα, // πόπνιξες 

το παιδάκι μου, π΄άλλο παιδί δεν έχω... » ›› Ανθολόγιο γ’ μέρος, 1975:66, Του Κυρ Βοριά, Δημοτικό). Τέλος, 

γίνεται νύξη για τις αντιξοότητες της εργατιάς γενικότερα, με το πρόσωπο που διηγείται να συναισθάνεται 

πλήρως εκείνους που εργάζονται κάτω από δύσκολες και επίπονες συνθήκες σε σημείο που ντρέπεται το 

ίδιο για τα οφέλη που ‹‹απολαμβάνει›› ( ‹‹Στην αργατιά, στη χωρατιά το χιόνι, η γρίπη, η πείνα, οι λύκοι, // 

...Χειμώνας άγριος. // …Ντρέπομαι για τη ζέστα μου και για την ανθρωπιά μου.›› Ανθολόγιο γ΄ μέρος, 

1975:263, Τετράστιχο, Κωστής Παλαμάς). 

Η εντύπωση που δίνεται από τον τρόπο που αποτυπώνεται η εργατική ζωή στη θεματολογία των ποιημάτων 

των Ανθολογίων του 1975 είναι πως πλέον δεν γίνεται τόση αναφορά σε επαγγέλματα που σχετίζονται με 

την αγροτική ζωή, όπως γινόταν στα ποιήματα των αναγνωστικών της προηγούμενης περιόδου, γεγονός 

που ίσως παραπέμπει στην εμφάνιση της βιομηχανικής κοινωνίας, χωρίς αυτό να σημαίνει πως οι 

οικογένειες δεν στηρίζονταν στην αγροτική οικονομία. Μάλιστα, στη θεματική περιλαμβάνεται και ένα 

ποίημα που σχετίζεται με την είσοδο μιας μπουλντόζας στο χωριό, η οποία προκαλεί τη μέγιστη εντύπωση 

στους κατοίκους, καθώς πρόκειται για κάτι καινούριο και πρωτόγνωρο. 

Ολοκληρώνοντας με τις θεματικές των ποιημάτων των Ανθολογίων του 1975, μπορεί να ειπωθεί πως ενώ 

μέσω αυτών είναι εξυπηρετείται η ανάδειξη των κυρίαρχων πολιτισμικών αξιών και κοινωνικών 

αντιλήψεων, ωστόσο αποτελούνται από ξεπερασμένες ιδεολογικές φορτίσεις οι οποίες αναφερόμενες σε 

παλαιότερες εποχές, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 

 Οι θεματικές των ποιημάτων στα σύγχρονα Ανθολόγια 

Η Κοινωνική ζωή – αξίες 

Η θεματική της κοινωνικής ζωής στα σύγχρονα Ανθολόγια συνιστά μια ιδιαίτερη θεματική, καθώς θίγει  

ευαίσθητα θέματα όπως την φιλία, την ειρήνη, την ανθρώπινη δυναμικότητα, ζητήματα τα οποία δεν είχαν 
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θιχτεί σχεδόν καθόλου στα ποιήματα των αναγνωστικών και των Ανθολογίων των προηγούμενων 

περιόδων. 

Στο Ανθολόγιο της Α’ και Β’ Δημοτικού Το δελφίνι περιγράφεται η ημέρα της Καθαράς Δευτέρας με το 

έθιμο των χαρταετών, τα παιχνίδια μεταξύ των παιδιών και τον ενθουσιασμό τους μέσα σε ένα κλίμα χαράς, 

παιδικότητας και αθωότητας. 

Μεταβαίνοντας στο κομμάτι των αξιών της κοινωνικής ζωής, η ειρήνη και η φιλία, οι οποίες στο πρώτο 

και τρίτο μέρος του Ανθολογίου συνιστούν μια ξεχωριστή θεματική (στην παρούσα εργασία η θεματική 

της ειρήνης και της φιλίας εντάσσεται στην ευρύτερη θεματική της κοινωνικής ζωής), αποτελούν βασικό 

άξονα ανάπτυξης των ποιημάτων του πρώτου και του τρίτου τεύχους των σύγχρονων Ανθολογίων. 

Πιο συγκεκριμένα, ο πόλεμος φαίνεται να παραλληλίζεται με τον πονόλαιμο με έναν πολύ στοχευμένο και 

έξυπνο τρόπο, προκειμένου να κατανοηθεί από ένα παιδί. Έτσι, ο πόνος που προκαλεί ο πόλεμος στη γη 

αποδίδεται με ιδιαίτερα απλές λέξεις, αλλά συγχρόνως τόσο ουσιώδεις. Ενώ η ειρήνη παραλληλίζεται με 

την ασπιρίνη δημιουργώντας μια παιγνιώδη ομοιοκαταληξία ˙ ένας εξίσου στοχευμένος και έξυπνος 

παραλληλισμός για να ερμηνευθεί και αφομοιωθεί η σημασία της αξίας της ειρήνης και οι συνέπειες του 

πολέμου μέσα από μια αθώα,τρυφερή και διακρινόμενη από παιδικότητα προσέγγιση ( ‹‹Όταν κάνουνε 

πόλεμο // η γη έχει πονόλαιμο // ...και κλαίνε τα παιδιά της. // ...Ενάντια στον πονόλαιμο // ...και τον πόλεμο 

// υπάρχει μια ασπιρίνη // άνθρωποι, πέστε ΕΙΡΗΝΗ.›› Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α’ και Β’ 

Δημοτικού Το δελφίνι, 2006:105, Όταν κάνουνε πόλεμο, Γιώργος Μαρίνος). Παράλληλα, μέσα από εικόνες 

ζεστασιάς, γεμάτες αγάπη, τρυφερότητα και συναίσθημα,  περιγράφεται η έννοια και αξία της ειρήνης, 

καθώς και οι χαρές της ειρηνικής ζωής ( ‹‹Ειρήνη είναι ένα ποτήρι ζεστό γάλα κι ένα βιβλίο μπροστά στο // 

παιδί που ξυπνάει. // Η ειρήνη είναι τα σφιγμένα χέρια των ανθρώπων // είναι το ζεστό ψωμί // ...το χαμόγελο 

της μάνας.›› Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε’ και ΣΤ’ τάξη Δημοτικού, 2005:243, Ειρήνη, Γιάννης 

Ρίτσος). 

Γίνεται αντιληπτή επομένως η ανάγκη να κατανοήσουν οι μαθητές την ανεκτίμητη αξία της ειρήνης και 

τις καταστροφικές συνέπειες του πολέμου. Κρίνοντας από τα παραπάνω, παρατηρείται πως το ‹‹πολεμικό 

κλίμα›› και η έξαρση της πολεμικής διάθεσης έχουν πλέον εξαλειφθεί σε σύγκριση με τις προηγούμενες 

υπό μελέτη περιόδους, ιδιαίτερα σε σχέση με την περίοδο της Χούντας (1967-1974). Το ζητούμενο πλέον 

είναι η καλλιέργεια φιλειρηνικής συνείδησης των μαθητών και όχι η μύησή τους σε έμμεσες ιδεολογικές 

αντιλήψεις που παρουσιάζουν τον πόλεμο ως κάτι καλό και ένδοξο. 

Η ειρηνική και φιλική διάθεση αποτυπώνονται επίσης και μέσω της εικόνας ενός γλάρου, ο οποίος ως 

σύμβολο απόλυτης ελευθερίας δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, χαίρεται την ανέμελη και ειρηνική ζωή του μέσα 
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στο φυσικό περιβάλλον, απολαμβάνοντας τα αγαθά που του έδωσε ο Θεός. Το παραπάνω έρχεται σε 

αντίθεση με το ανθρώπινο περιβάλλον, στο οποίο επικρατούν συγκρούσεις και ανατροπές, ο άνθρωπος 

πέφτει θύμα άλλων ανθρώπων, δέχεται ύπουλα χτυπήματα και χάνει την παντοδυναμία του ( ‹‹Στο κύμα 

πάει να κοιμηθεί // δεν έχει τι να φοβηθεί // ...Από πόλεμο δεν ξέρει // ούτε τι θα πει μαχαίρι. // Ο Θεός 

του’δωκε φύκια //  και χρωματιστά χαλίκια // ...μες στον κόσμο το δικό μας // ...Είσαι σήμερα μονάρχης // κι 

ώσαμ’ αύριο δεν υπάρχεις.›› Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ’ και Δ’ Δημοτικού Στο σκολειό του 

κόσμου. 2006:152, Ο γλάρος, Οδυσσέας Ελύτης). Το συγκεκριμένο ποίημα έχει παιγνιώδη χαρακτήρα, 

χαρακτηρίζεται από μια αφέλεια και ένα παιδικότροπο ύφος, ενώ παράλληλα περιγράφονται σε αυτό η 

χαρά και η ανέμελη ατμόσφαιρα του ελληνικού καλοκαιριού μέσα από την αλληλοδιείσδυση φανταστικού 

και πραγματικού. 

Ωστόσο, παρούσες είναι και οι έννοιες της ανιδιοτέλειας και της προσφοράς, οι οποίες αποδίδονται μέσα 

από εικόνες γεμάτες συναίσθημα και ευαισθησία ( ‹‹Δεν έχεις πού να κοιμηθείς // δανείσου το παπούτσι 

μου// δεν έχεις που να ζεσταθείς // δανείσου την καρδιά μου // ...δανείσου τα όνειρά μου // ...καρβέλια, 

χρώματα // για να χορτάσουν των παιδιών // μάτια και σώματα.›› Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ’ και 

Δ’ Δημοτικού Στο σκολειό του κόσμου, 2006:158, Το τραγούδι του κλόουν, Γιώργος – Μενέλαος Μαρίνος). 

Επίσης, το όνειρο, η ελπίδα, η φαντασία η ζωή, η φιλία, η αισιοδοξία, η συνύπαρξη και ανάγκη επιστροφής 

στην αθωότητα, υμνούνται στο ποίημα του Ναζίμ Χικμέτ Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά ( ‹‹Ας δώσουμε 

τον κόσμο στα παιδιά έστω για μια μέρα // ...σαν ψίχα ολόζεστου ψωμιού // ...να μάθει έστω για μια μέρα ο 

κόσμος τη φιλία...›› Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ’ και Δ’ Δημοτικού Στο σκολειό του κόσμου, 

2006:164, Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά, Ναζίμ Χικμέτ). 

Επιπλέον, μέσω της συγκεκριμένης θεματικής οι μαθητές συνειδητοποιούν την σημασία της ανθρώπινης 

δυναμικότητας, της γνώσης, της κριτικής αντίστασης, έννοιες οι οποίες στα αναγνωστικά και τα Ανθολόγια 

των προηγούμενων περιόδων αποσιωπόνταν σκόπιμα. Η ανθρώπινη δυναμικότητα εξυμνείται στο ποίημα 

του Νικηφόρου Βρεττάκου Προμηθέας ή το παιχνίδι μιας μέρας, το οποίο είναι εμπνευσμένο από την 

τραγωδία του Αισχύλου ‹‹Προμηθέας Δεσμώτης››, με τον Προμηθέα να συμβολίζει την εξέγερση του 

πνεύματος, τον άνθρωπο που αμφισβητεί οποιονδήποτε αυτόκλητο Σωτήρα, αλλά πιστεύει στον ίδιο τον 

Άνθρωπο και παίρνει τη ζωή στα χέρια του και με την φωτιά να παραπέμπει στη γνώση, την επίγνωση και 

την κοινωνική συνειδητοποίηση  ( «Προπάντων //  να ξέρετε πως εκείνο που λάμπει μέσα της // είναι το ίδιο 

το μέλον σας.›› Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε’ και ΣΤ’ τάξη Δημοτικού Με λογισμό και μ’όνειρο, 

2005:50, Προμηθέας ή το παιχνίδι μιας μέρας, Νικηφόρος Βρεττάκος). Τέλος, στην θεματική της 

κοινωνικής ζωής εντάσσεται και το ζήτημα της ξενιτιάς, η οποία είναι ταυτισμένη με την πίκρα, τον πόνο, 

τη νοσταλγία και την αγάπη για την πατρίδα ( ‹ - ‹Να είχα νερ’απ’τον τόπο μου και μήλ’ απ’τη μηλιά μου, // 

σταφύλι ροδοστάφυλο απ’την κληματαριά μου.›› Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε’ και ΣΤ’ τάξη 
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Δημοτικού Με λογισμό και μ’όνειρο, 2005:56, Της ξενιτιάς, Δημοτικό) ˙ έννοιες οι οποίες δοσμένες με 

λυρικότητα συμβάλλουν στην καλλιέργεια του συναισθηματικού κόσμου των παιδιών. 

Προσφέρεται επομένως μέσα από την θεματική της κοινωνικής ζωής και των αξιών στα ποιήματα των 

σύγχρονων Ανθολογίων, η δυνατότητα στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με έννοιες και αξίες ζωτικές για 

την ανάπτυξη του ψυχοσυναισθηματικού τους κόσμου, καθώς και για την διαμόρφωσή τους ως μελλοντικά 

μέλη της σύγχρονης κοινωνίας. Επιπλέον, με την ενσωμάτωση ποιημάτων ξένης λογοτεχνίας καλλιεργείται 

η έννοια της διαπολιτισμικότητας και προσφέρεται η ευκαιρία γνωριμίας με τη λογοτεχνία άλλων χωρών. 

Η θρησκευτική ζωή 

Σύμφωνα με τους Καραμούζη και Διακογεωργίου (2016:9), η ενότητα της θρησκευτικής ζωής εντάσσει 

θέματα τα οποία συνδέουν τις μεγάλες θρησκευτικές γιορτές με τα αντίστοιχα τοπικά έθιμα και τις 

παραδόσεις που σχετίζονται με τις εναλλαγές των εποχών και νοηματοδοτούν τις καθημερινές 

ενασχολήσεις των ανθρώπων. Οι συγκεκριμένες αναφορές ενώ δεν παραπέμπουν στην καλλιέργεια μιας 

ορισμένης θρησκευτικής πίστης, ωστόσο, υπενθυμίζουν το ρόλο της θρησκείας στη διαμόρφωση 

αντίστοιχων κοινωνικών συμπεριφορών. 

Αναφορικά λοιπόν με τις θρησκευτικές εορτές και τις αντίστοιχες παραδόσεις, τα ποιήματα των σύγχρονων 

Ανθολογίων περιγράφουν την Ανάσταση του Ιησού, τον ερχομό του Πάσχα με τα ανάλογα έθιμα ( ‹‹ - Ήρθε 

η Πασχαλιά! // ...λένε τα πουλιά // ...λεν όλο χαρά // και τα λουλουδάκια // ...και τσουγκρίζει αυγά // το μικρό 

παιδάκι.›› Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α’ και Β’ Δημοτικού Το δελφίνι, 2006:116, Ήρθε η 

Πασχαλιά, Χάρης Σακελλαρίου), με την προσωποποιημένη φύση να ζωντανεύει και να συμμετέχει στο 

χαρμόσυνο αυτό κλίμα, με εικόνες  αθωότητας και παιδικότητας. Παράλληλα, αναφέρονται τα 

πρωτοχρονιάτικα κάλαντα, καθώς και τα Μωραΐτικα κάλαντα στο πλαίσιο των εθίμων και των 

παραδόσεων, αλλά και ο στολισμός του χριστουγεννιάτικου δέντρου με τη συνακόλουθη παιδική χαρά που 

προσφέρει μέσα σε ένα ευχάριστο, ζεστό και τρυφερό κλίμα ( ‹‹Καμπανούλες, καμπανούλες // κρεμαστές 

μικρές χαρούλες, // και μπαμπάκι αντί για χιόνια // στα μικρά του δέντρου κλώνια. // ...μπάλες και κεράκια // 

...και προς της κορφής τα μέρη // φέγγει λαμπερό ένα αστέρι.›› Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α’ και Β’ 

Δημοτικού Το δελφίνι, 2006:111, Χριστουγεννιάτικο δέντρο, Ρένα Καρθαίου). 

Μεταβαίνοντας σε περισσότερο συναισθηματικά φορτισμένες αναφορές της θεματικής της θρησκευτικής 

ζωής στα ποιήματα των σύγχρονων Ανθολογίων, περιγράφεται η επίκληση ενός παιδιού στην Παναγία 

προκειμένου να προστατεύει όλα τα παιδιά του κόσμου ανεξαρτήτως χρώματος και τόπου προέλευσης, 

παρουσιάζοντας με αυτόν τον τρόπο την οικουμενική διάσταση της αγάπης και τονίζοντας πως όλα τα 

παιδιά είναι όμοια και ίσα ( ‹‹Παναγιά μου, Παναγίτσα // ...πάρε στη χρυσή ποδιά σου // τα παιδιά της γης, 
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κοντά σου // άσπρα, κίτρινα, μαυράκια // όλα του Χριστού αδερφάκια…›› Ανθολόγιο Λογοτεχνικών 

Κειμένων Α’ και Β’ Δημοτικού Το δελφίνι, 2006:110, Προσευχή, Θέτη Χορτιάτη). Όπως υποστηρίζουν οι 

Καραμούζης και Διακογεωργίου (2016:4), τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικογένειας με 

την Παναγία-μητέρα, συνιστούν ένα οικείο μοτίβο που χρησιμοποιείται ως πρότυπο διαπολιτισμικής 

αποδοχής των παιδιών του κόσμου ανεξάρτητα από φυλετικές διακρίσεις. 

Παράλληλα,  πραγματοποιείται η περιγραφή της θεϊκής παρουσίας στη φύση μέσα σε μια ατμόσφαιρα 

αρμονίας και απόλυτης αγάπης ( ‹‹Καθόταν ο Ιησούς κοντά στο ποτάμι, // ...κελάηδαγε, αμέριμνο, ένα πουλί. 

// ...Χαμογελούσε ο Ιησούς. // ...Η ζωή είναι όμορφη.›› Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ’ και Δ’ 

Δημοτικού Στο σκολειό του κόσμου, 2006:68, Η Ειρήνη, ο Ιησούς και το πουλί, Νικηφόρος Βρεττάκος). 

Μένοντας στο ίδιο Ανθολόγιο, το ποίημα του Ινδού συγγραφέα Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ, αναφέρεται σε μια 

προσευχή με οικουμενική και κοινωνική διάσταση προς το Θεό. Τα τραγούδια αποτελούν το μοναδικό μέσο 

επικοινωνίας του ποιητή με τον Θεό και λειτουργούν ως μια μορφή έκφρασης των εσωτερικών σκέψεων 

και συναισθημάτων. Στο ποίημα συγχρόνως εκφράζεται η απεραντοσύνη και παντοδυναμία του Θεού ’ η 

απέραντη αγάπη του Θεού για τους ανθρώπους, η οποία βιώνεται σαν μια ορθάνοιχτη αγκαλιά ( ‹‹Είσαι ο 

ουρανός ο απέραντος κι είσαι κι η μικρή φωλιά // ...με αγκαλιά ορθάνοιχτη // ...Πάντα στη ζωή μου Σε 

αναζήτησα με τα τραγούδια μου.›› Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ’ και Δ’ Δημοτικού, 2006:70, Είσαι 

ο ουρανός ο απέραντος, Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ). Από την προσθήκη του συγκεκριμένου ποιήματος στη 

θεματική της θρησκευτικής ζωής στα σύγχρονα Ανθολόγια, γίνεται αντιληπτή ξανά η ευκαιρία που δίνεται 

στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με την λογοτεχνία άλλων χωρών, καλλιεργώντας και ενισχύοντας την 

διαπολιτισμική συνείδηση. 

Παράλληλα, περιγράφεται η ανάγκη επικοινωνίας και η παράκληση στον Θεό για όλα τα πλάσματα της 

γης μέσα από την ευαίσθητη και τρυφερή οπτική ενός παιδιού ( ‹‹Φύλαγε, Θε μου τα τριζόνια, // ...Σώσε το 

δέντρο απ’ τη φωτιά! // ...Βοήθα τ’ανέμελο τζιτζίκι // ...όλα να ζουν ευτυχισμένα // τα πλάσματα πάνω τη γη.›› 

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ’ και Δ’ Δημοτικού Στο σκολειό του κόσμου, 2006:76 Η δική μου 

προσευχή, Ντίνα Χατζηνικολάου), ενώ σε άλλο ποίημα  για την Παναγία, αποτυπώνεται με λυρισμό ο πόνος 

της μάνας για τον θάνατο του παιδιού της προκαλώντας στους αναγνώστες συγκίνηση, καθώς είναι έντονα 

συναισθηματικά φορτισμένο. Στο συγκεκριμένο ποίημα, εκφράζεται η απέραντη και απεριόριστη αγάπη 

και λατρεία της μάνας για το παιδί της και ο θρήνος για τον χαμό του. Η Παναγία παρουσιάζεται, θα 

μπορούσε να ειπωθεί, με όχι με θεϊκή υπόσταση, αλλά ανθρώπινη, η μάνα όπως όλες οι άλλες ( ‹‹Φεύγεις 

πάνου στην άνοιξη, γιε μου καλέ μου, // ...δεν μιλάς, δεν κοιτάς, πώς μαδιέμαι γλυκέ μου!›› Ανθολόγιο 

Λογοτεχνικών Κειμένων Γ’ και Δ’ Δημοτικού Στο σκολείο του κόσμου, 2006:82, Η μάνα του Χριστού, 

Κώστας Βάρναλης). 
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Μεταβαίνοντας στο Ανθολόγιο των μεγαλύτερων τάξεων (Ε και ΣΤ), η θεματολογία της θρησκευτικής 

ζωής εξακολουθεί να περιγράφεται με λυρικές, συναισθηματικά φορτισμένες, γεμάτες ευαισθησία και 

τρυφερότητα, εικόνες. Χαρακτηριστικά,εκφράζεται η γλαφυρότητα και τα συναισθήματα του ποιητή 

μπροστά στο θαύμα της Ενανθρώπησης του Θεού, καταδεικνύοντας το θαύμα που συντελέστηκε στην ίδια 

την ψυχή του. Η γέννηση του Θεανθρώπου γεννάει στην ανθρώπινη ψυχή την ελπίδα, την πίστη και την 

αγάπη και αυτό είναι το βαθύτερο νόημα των Χριστουγέννων ( ‹‹Ω! Μέσα μου γεννιέται ένας Θεός! // και 

το κορμί μου γίνεται ναός, // ...το μέτωπό μου λάμπει σαν αστέρι // ...Μέσα μου λάμπουν, ξάστεροι ουρανοί...››  

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε’ και ΣΤ’ τάξη Δημοτικού Με λογισμό και μ’ όνειρο, 2005:163,  Ένας 

θεός, Κωστής Παλαμάς). 

Τέλος, παρουσιάζονται ορισμένες πολύ ανθρώπινες στιγμές της ζωής του Ιησού (‹‹είναι τα ίδια τα γόνατα 

που προβάτιζαν, παίζοντας, γύρω απ’ το κόκκινο φουστάνι της μάνας του, όταν ήταν βρέφος δέκα μηνών...›› 

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε’ και ΣΤ’ τάξη Δημοτικού Με λογισμό και μ’όνειρο, 2005:170) 

γεμάτες τρυφερότητα και αγιοσύνη, ενω χρωματίζεται διακριτικά με λεπτά συναισθήματα και ένας άπειρος 

σεβασμός προς τον Ιησού. Τα μικρά παιδιά, τα οποία περιγράφονται στα γόνατα του Ιησού, στα οποία 

προσφέρει απλόχερα αγάπη παραπέμπουν στο γεγονός πως βασικό διαπολιτισμικό στοιχείο είναι η αγάπη 

του Ιησού για τα παιδιά όλου του κόσμου ( ‹‹Κι είναι ακόμη τα γόνατα //  που κάθιζε, αμίλητος δυο δυο τα 

παιδιά //  κι απλώνοντας δίπλα του, πάνω στη γη, // το απέραντο χέρι του, τα φίλευεν ένα λουλουδάκι...›› 

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε’ και ΣΤ’ τάξη Δημοτικού Με λογισμό και μ’όνειρο, 2005:170, Τα 

γόνατα του Ιησού, Νικηφόρος Βρεττάκος). 

Η ενότητα της θρησκευτικής ζωής στα σύγχρονα Ανθολόγια προσεγγίζεται με τελείως διαφορετικό τρόπο 

σε σύγκριση με τα αναγνωστικά της περιόδου του δικτατορικού καθεστώτος (1967-1974) και με τα 

Ανθολόγια του 1975, καθώς γίνεται αντιληπτή η απουσία του διδακτισμού και του δογματισμού που δεν 

συνάδουν με την ηλικία και την ψυχοσύνθεση του παιδιού, αντιθέτως, επικρατεί η βιωματικότητα και ο 

συναισθηματισμός. 

Επιπλέον, όπως αναφέρουν οι Καραμούζης και Διακογεωργίου (2016: 9-11), η διαπολιτισμικότητα συνιστά 

ένα κυρίαρχο στοιχείο των Ανθολογίων, στο οποίο εντάσσονται οργανικά οι θρησκευτικές αναφορές. Έτσι, 

προβάλλεται η ανάγκη για αποδοχή, σεβασμό της διαφορετικότητας, διάλογο, αλληλοκατανόηση, 

κατάργηση προκαταλήψεων, ισότιμη και ειρηνική συνύπαρξη. Γίνεται αντιληπτό πως οι αρχές και η 

ανάπτυξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης έχουν θετικές επιρροές στα Ανθολόγια, το περιεχόμενο των 

οποίων διαπνέεται από την οικουμενικότητα και τις αρχές της ισότητας, του σεβασμού και της ομοιότητας 

των ανθρώπων. Επομένως, ευκολα διακρίνεται η διάθεση που έχουν οι συγγραφείς για εναρμόνιση με τις 

απαιτήσεις της εποχής και την ανάγκη για αλλαγή στάσεων απέναντι στο διαφορετικό. 
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Άνθρωπος και Φύση 

Οι ενότητες που σχετίζονται με τη σχέση ανθρώπου και φύσης ονοματίζονται διαφορετικά στα τρία τεύχη 

των σύγχρονων Ανθολογίων. Έτσι, στο πρώτο τεύχος η θεματική ονομάζεται Παιδί και Φύση, στο δεύτερο 

τεύχος Φύση και Οικολογία και στο τρίτο τεύχος Άνθρωπος και Φύση. 

Στο πρώτο τεύχος του Ανθολογίου Το δελφίνι, περιγράφεται η επαφή των παιδιών με την φύση, όπως 

παιχνίδια με τον αέρα, με το χιόνι, με τα τζιτζίκια, απορίες για το φεγγάρι σχετικά με τις εναλλαγές του 

μεγέθους του κλπ. Γενικότερα, η φύση προσωποποιείται προσδίδοντας ζωντάνια και παραστατικότητα {( 

‹‹Τρέλες που κάνει σήμερα τ’αγέρι. // ...Τί κέφια που’χει σήμερα τ’αγέρι!›› Ανθολόγιο Λογοτεχνικών 

Κειμένων Α’ και Β’ Δημοτικού Το δελφίνι, 2006:58, Τα παιχνίδια του αγέρα, Ντίνα Χατζηνικολάου), ( 

‹‹Tζιτζίκια στήσανε χορό!››, Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α’ και Β’ Δημοτικού Το δελφίνι, 2006:96, 

Τα τζιτζίκια στήσανε χορό, Γιάννης Ρίτσος)}, ενώ ταυτόχρονα περιγράφονται εικόνες χιουμοριστικές, 

ευχάριστες, με παιχνιδιάρικη διάθεση, οι οποίες διακρίνονται από την τρυφερότητα και την αθωότητα της 

παιδικής ηλικίας. Επιπλέον, τονίζεται η ανάγκη της φροντίδας της φύσης από την πλευρά του ανθρώπου 

προκειμένου να μπορεί και εκείνη στην πορεία να του παρέχει όλα όσα χρειάζεται. Μια εικόνα αμοιβαίας 

φροντίδας και αγάπης ( ‹‹...Να του δίνω εγώ νερό. // Να μου δίνει αυτό χορό. // Να παινεύω τα πουλιά του. 

// Να του λέω σ’αγαπώ. // ..Να μου δίνει τον καρπό. // ...και να ζήσουμε μαζί // όσο ζω κι όσο θα ζει.›› 

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α’ και Β’ Δημοτικού Το δελφίνι, 2006:72, Συμφωνία μ’ ένα δέντρο, 

Γιώργης Κρόκος). 

Στο δεύτερο τεύχος του Ανθολογίου Στο σκολειό του κόσμου, ένα ποίημα εντοπίζεται μόνο στην ευρύτερη 

θεματική της φύσης και εκείνο είναι  Ο εφιάλτης της Περσεφόνης του Νίκου Γκάτσου, το οποίο αναφέρεται 

στην οικολογική καταστροφή αποσκοπώντας στην αφύπνιση της οικολογικής συνείδησης ( ‹‹Εκεί που 

φύτρωνε φλησκούνι κι άγρια μέντα // ...τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα // και πουλιά πετούν νεκρά 

στην υψικάμινο. //... τώρα πετάνε τ’αποτσίγαρα οι τουρίστες //  και το καινούριο παν να δουν διυλιστήριο.›› 

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ’ και Δ’ Δημοτικού Στο σκολειό του κόσμου, 2006:26, Ο εφιάλτης της 

Περσεφόνης, Νίκος Γκάτσος). Η ενότητα της οικολογίας ουσιαστικά ενσωματώνεται για πρώτη φορά στη 

θεματολογία των Ανθολογίων με στόχο να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές στο καίριο ζήτημα της 

ρύπανσης του περιβάλλοντος και συνειδητοποίηση της άμεσης εξάρτησης της επιβίωσης του ανθρώπου 

από τη φύση. 

Στο τρίτο τεύχος του Ανθολογίου Με λογισμό και μ’όνειρο, η περιγραφή της φύσης διακρίνεται από έναν 

μεγαλύτερο λυρισμό σε σύγκριση με τα Ανθολόγια των προηγούμενων τάξεων. Πιο συγκεκριμένα, 

πραγματοποιείται η περιγραφή της Ελλάδας σε όλες της τις στιγμές μέσα από μια ιστορική αναδρομή μέσα 

στους αιώνες και στις περιπέτειες που πέρασε ο τόπος μας, περιγράφεται η φύση των αγώνων που έχει 
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αντιμετωπίσει ο ελληνισμός κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών, οι αγώνες των προγόνων με νίκες και 

με ήττες. Ο ήλιος αποτελεί σύμβολο φωτός και δικαιοσύνης και βοηθάει τους ανθρώπους να λύνουν τα 

προβλήματά τους με χαρά και αισιοδοξία ( ‹‹Ο ήλιος ο ηλιάτορας // ο πετροπαιχνιδιάτορας // από την άκρη 

των ακρώ // κατηφοράει στο Ταίναρο. // ..«.Σ’όλους τους τόπους κι αν γυρνώ // μόνον ετούτον αγαπώ!» // 

...νησιά και πολιτείες που γνωρίσαμε // Κρήτη και Μυτιλήνη // ...Ξάνθη Θεσσαλονίκη // ...Σπάρτη και Μυστρά 

// Καμπαναριά και στέγες μες στη συννεφιά // κι όλα μαζί μια λύπη και μιαν ομορφιά.›› Ανθολόγιο Ε’ και ΣΤ’ 

τάξη Δημοτικού Με λογισμό και μ’ όνειρο , 2005:16, Ο ήλιος ο ηλιάτορας, Οδυσσέας Ελύτης). Όπως 

υποστηρίζει η Χριστοδουλίδου (2008), αναδεικνύονται βασικά προϊόντα της μάνας γης, της ελληνικής γης, 

της Μεσογείου, παραπέμποντας με αυτόν τον τρόπο στον κόπο και το μόχθο του αγροτικού κόσμου, 

προκαλώντας παράλληλα και κοινωνικά ερεθίσματα. Πρόκειται λοιπόν για ένα λυρικό ποίημα με έντονα 

φυσιολατρικό περιεχόμενο και θεατρική δομή, το οποίο εκφράζει την αγάπη του ποιητή για την Ελλάδα. 

 Η φυσιολατρία της συγκεκριμένης θεματικής συνεχίζεται και σε επόμενο ποίημα, αποτελώντας έναν ύμνο 

ουσιαστικά στα άνθη. Παρατηρείται μια παρωχημένη ρομαντική διάθεση, η οποία με το εύρημα της 

προσωποποίησης των λουλουδιών προσδίδει μια άλλη διάσταση και επιτρέπει συνειρμούς προκειμένου το 

παιδί να ευαισθητοποιηθεί απέναντι στο λουλούδι, το οποίο ενώ είναι ένας οργανισμός χωρίς συναίσθημα 

και λαλιά, του αποδίδονται συμβατικές ιδιότητες ενός ζωντανού όντος (‹‹ Στον κήπο μού γελούσανε τα 

ρόδα, οι μενεξέδες // ...οι αμύριστοι στοχαστικοί πανσέδες // με κοίταζαν...›› Ανθολόγιο Ε’ και ΣΤ’ τάξη 

Δημοτικού Με λογισμό και μ’ όνειρο, 2005:18, Στον κήπο, Κωστής Παλαμάς) που συλλογίζεται και του 

οποίου η συνέχεια βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση με την οικολογική συμπεριφορά του ανθρώπου. 

Επιπλέον, η ομορφιά και η απεραντοσύνη της θάλασσας περιγράφονται  με λυρισμό και δυνατές εικόνες, 

η οποία συμβολίζοντας την νέα κοινωνία που οραματίζεται ο ποιητής, το χαρούμενο μέλλον της 

ανθρωπότητας (‹‹Να σ’ αγναντεύω, θάλασσα, να μη χορταίνω...›› Ανθολόγιο Ε’ και ΣΤ’ τάξη Δημοτικού Με 

λογισμό και μ’ όνειρο, 2005:20, Να σ’ αγναντεύω θάλασσα, Κώστας Βάρναλης). 

Παράλληλα με σατιρική διάθεση αναδεικνύονται τα μειονεκτήματα και ορισμένες δυσάρεστες πλευρές του 

καλοκαιριού (‹‹Καλοκαίρι σε λένε ειρωνικώς. // Κακοκαίρι ήθελ’είναι το όνομά σου. // Εσύ μας καις, μας 

ψένεις ανηλεώς // ...μας γεμίζεις κουνούπια, σκορπιούς, σφήκες. // ...μα φύγε, να χαθείς.›› Ανθολόγιο Ε’ και 

ΣΤ’ τάξη Δημοτικού Με λογισμό και μ’ όνειρο, 2005:27, Στο καλοκαίρι, Ανδρέας Λασκαράτος). Όπως 

αναφέρει η Χριστοδουλίδου (2008) η προσέγγιση του ποιητή εκλαμβάνεται ως ένας προάγγελος του τι θα 

επακολουθούσε αναφορικά με τις σημερινές καταστροφικές συνέπειες της αλόγιστης έκθεσης στον ήλιο, 

λόγω της τρύπας του όζοντος. 

Τέλος, μέσα από το ποίημα του Τσου Τσεν Πάι Ο σκαντζόχοιρος,  όπως παραθέτει η Χριστοδουλίδου 

(2008), είναι δυνατό να διαμορφωθεί μια οικολογική συνείδηση και να αφομοιωθεί το μήνυμα πως ό,τι 
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υπάρχει στη γη είναι χρήσιμο και ωφέλιμο. Ακόμη και το πιο μικρό πλάσμα της φύσης δεν είναι σωστό να 

το περιφρονούμε και να το αγνοούμε (‹‹Μην τον περιφρονείτε, ασήμαντος δεν είναι. // Ποιος θα τολμούσε 

με γροθιά να τον χτυπήσει;›› Ανθολόγιο Ε’ και ΣΤ’ τάξη Δημοτικού Με λογισμό και μ’ όνειρο, 2005:29, Ο 

σκαντζόχοιρος, Τσου Τσεν Πάι).  Με αυτόν τον τρόπο υπαγορεύεται έμμεσα ο σεβασμός των παιδιών 

απέναντι σε ό,τι φαινομενικά είναι ταπεινό. Επίσης, να αναφερθεί πως παρατηρείται ξανά η ένταξη ξένης 

λογοτεχνίας στα Ανθολόγια, τονώνοντας την διαπολιτισμική συνείδηση των μαθητών και φέρνοντάς τους 

σε επαφή με ένα ευρύ φάσμα λογοτεχνικών κειμένων. 

Κάνοντας μια γενική ανασκόπηση της θεματικής της φύσης στα ποιήματα των σύγχρονων Ανθολογίων, 

παρατηρείται πως οι δύο άξονες στους οποίους κινούνται είναι η επαφή και τα παιχνίδια των παιδιών με 

τη φύση, καθώς και η καλλιέργεια μιας οικολογικής συνείδησης. 

Όπως υποστηρίζει η Χριστοδουλίδου (2008), μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα είναι δυνατό να 

ανιχνευτούν στοιχεία περιβαλλοντικής αγωγής, η οποία θα μυήσει το παιδί στο χώρο που το περιβάλλει 

αποσκοπώντας στη συνειδητοποίηση της αλληλεξάρτησης φύσης και ανθρώπου. Παράλληλα, μέσα από 

αυτήν την περιβαλλοντική αγωγή γίνεται αντιληπτό το γεγονός πως η μη προστασία της φύσης συνεπάγεται 

και την εξόντωση του ανθρώπου, καθώς και το ότι η σωστή λειτουργία του κύκλου της ζωής εξαρτάται από 

την περιβαλλοντική στάση του ανθρώπου. Επίσης, μέσα από τη συγκεκριμένη θεματική, το παιδί 

συνειδητοποιεί πως και εκείνο μπορεί να συμβάλει στη συντήρηση/διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος 

και να διαμορφώσει οικολογική συνείδηση με το σκεπτικό πως ό,τι υπάρχει στη γη είναι χρήσιμο και 

ωφέλιμο και το προστατεύουμε, καλλιεργώντας την ευαισθησία του και τονώνοντας τη διάθεση για 

προσφορά και αγωνιστικότητα. 

Σε σύγκριση με την παρουσίαση της θεματικής της φύσης στα ποιήματα των αναγνωστικών και των 

Ανθολογίων των προηγούμενων περιόδων, η ενότητα της φύσης στα σύγχρονα Ανθολόγια ξεπερνάει την 

παρωχημένη ρομαντική ενατένιση του θέματος παλαιότερων εποχών, καθώς είναι προσαρμοσμένη στην 

αντίληψη της σύγχρονης πραγματικότητας. Η απλή υμνολογία και τα δοξαστικά της φύσης δίνουν τη θέση 

τους σε μια πιο σύνθετη και ουσιώδη προσέγγιση του θέματος. Επιπλέον, η λυρικότητα των εικόνων της 

φύσης επιδρά στην ψυχή του παιδιού μέσα από τη λογοτεχνική τους καταγραφή προκαλώντας αισθητική 

συγκίνηση (Χριστοδουλίδου, 2008). Επομένως, τα ποιήματα των σύγχρονων Ανθολογίων με θεματική την 

φύση, γίνεται αντιληπτό πως διαπνέονται από την προτροπή για οικολογική ευαισθητοποίηση και 

γενικότερα την αγάπη για την φύση. 

Σχολική ζωή – παιδικά χρόνια 
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Η θεματική της σχολικής ζωής στα ποιήματα των σύγχρονων Ανθολογίων εντοπίζεται μόνο στο πρώτο 

τεύχος του Ανθολογίου Το δελφίνι. Η σχολική ζωή παρουσιάζεται με έναν χαριτωμένο τρόπο, μέσα σε ένα 

κλίμα ευχάριστο, χιουμοριστικό με παιχνιδιάρικη διάθεση και με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας ( ‹‹Να 

διαβάσει δεν μπορεί // άλφα βήτα, // αχ! Τι άταχτο παιδί, // Μαργαρίτα!›› Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων 

Α’ και Β’ Δημοτικού Το δελφίνι, 2006:33, Μαργαρίτα, Μιχάλης Στασινόπουλος). Η αγάπη για το σχολείο 

είναι φανερή, ωστόσο το σχολείο δεν αποτυπώνεται με έντονες περιγραφές και ηθικοπλαστικές εικόνες. Το 

παιδί πλέον είναι συνδεδεμένο και με το παιχνίδι, όχι μόνο με το σχολείο, όπως γινόταν αντιληπτό στα 

ποιήματα των προηγούμενων υπό μελέτη περιόδων. 

Η θεματική των παιδικών χρόνων παρατηρείται στο τρίτο τεύχος του Ανθολογίου Με λογισμό και μ΄όνειρο. 

Έτσι, περιγράφεται η επιθυμία ενός μικρού παιδιού να ήταν ένα γατάκι και να έχει μια ζωή γεμάτη 

απολαύσεις και ανέσεις, χωρίς σχολείο, διάβασμα, δουλειά. Στο τέλος όμως, φαίνεται να επιλέγει την ζωή 

του ανθρώπου με όλες τις δυσκολίες που εκείνη έχει, καθώς σκέφτεται πως αν ήταν γάτα, δεν θα είχε τη 

μητέρα που έχει τώρα. Συνεπώς, συλλογίζεται πως η αγάπη της μητέρας δεν ανταλλάσσεται με καμία 

απόλαυση, με την αίσθηση αύτης της τρυφερότητας και στοργής να μας κάνει αδιάφορους απέναντι σε 

οποιεσδήποτε ανέσεις. Στο συγκεκριμένο ποίημα εξυμνείται η παρουσία της μάνας, η οποία κυριαρχεί 

έναντι όλων των δυσκολιών και των προβλημάτων, γι΄αυτό και καμία άνετη ζωή δεν μπορεί να συγκριθεί 

με την αγάπη της ( ‹‹Πώς ήθελα γατί και εγώ // αχ να’μουν γεννημένο // ...Δε θα’χανα χρυσόν καιρό // ...να 

παγαίνω στο σκολειό // ή σπίτι να διαβάζω. // Μα ξέχασα...για δες εκεί!...  // Αν ήμουν γατάκι, // θα’μουν της 

μάνας μου παιδί; // Για σκέψου αυτό λιγάκι!›› Ανθολόγιο Ε’ και ΣΤ’ τάξη Δημοτικού Με λογισμό και μ’ 

όνειρο, 2005:128, Πώς ήθελα, Αλέξανδρος Πάλλης). 

 Στη θεματική των παιδικών χρόνων, εντάσσεται και ένα ποίημα το οποίο αναφέρεται σε γράμμα με 

παραλήπτη ένα μικρό κορίτσι.. Σε αυτό, περιγράφεται ένα πραγματικό τοπίο, με την προσθήκη ωστόσο 

μερικών φανταστικών γεγονότων προκειμένου το γράμμα να γίνει περισσότερο ενδιαφέρον και αστείο μιας 

και προορίζεται για ένα μικρό κορίτσι ( ‹‹Τα ψηλά βουνά εκεί πέρα, // κουβεντιάζουν σα νυχτώνει // ...Η πιο 

γέρικη κορφή // με τα χιονισμένα φρύδια // ... γιατί τρώει πολλά κρεμμύδια...›› Ανθολόγιο Ε’ και ΣΤ’ τάξη 

Δημοτικού Με λογισμό και μ’ όνειρο, 2005:130-131, Ένα γράμμα στη Μίνα – Τα βουνά, Γιώργος Σεφέρης 

). Έτσι, το ποίημα δίνει ένα παιχνιδιάρικο ύφος στο γράμμα και ταυτόχρονα λειτουργεί ενθαρρυντικά για 

τη νεαρή παραλήπτρια, μέσω της έξαψης της φαντασίας, να συνεχίσει να γράφει γράμματα δίνοντας ώθηση 

στα πρώτα της ποιητικά βήματα. 

Γίνεται αντιληπτό πως η σχολική ζωή στα ποιήματα των σύγχρονων Ανθολογίων αποδίδεται μέσα σε μια 

ατμόσφαιρα περισσότερο ευχάριστη και ταιριαστή στην παιδική ηλικία σε σχέση με τα προηγούμενα 
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χρόνια όπου παιδί σήμαινε αποκλειστικά σχολείο. Παράλληλα, φαίνεται πως τα παιδικά χρόνια είναι 

συνδεδεμένα και με την μητέρα της οποίας η αγάπη δεν συγκρίνεται και δεν ανταλλάσσεται με τίποτα. 

Οικογένεια 

Η θεματική της οικογένειας στα ποιήματα των σύγχρονων Ανθολογίων αναπτύσσεται μέσα από ιδιαίτερα 

ευαίσθητες και συναισθηματικά φορτισμένες εικόνες και περιγραφές. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται η 

αποτύπωση της οικογένειας μέσα από μια παιδική ζωγραφιά στην οποία όλα τα μέλη είναι χαρούμενα, 

προσφέροντας εικόνες αθωότητας, τρυφερότητας και οικογενειακής ασφάλειας, η οικογένεια ουσιαστικά 

όπως είναι μέσα από τα μάτια ενός παιδιού ( ‹‹Πάνω στ’άσπρο το χαρτί // ζωγραφίζω ένα σπιτάκι. // 

Καθιστούς στον καναπέ // σχεδιάζω έναν πατέρα // δυο παιδιά και μια μητέρα. //Κι επειδή θέλω πολύ // να 

φανεί στη ζωγραφιά μου // η χαρά που’χει η καρδιά μου // ...όλοι τους γελάνε.›› Ανθολόγιο Λογοτεχνικών 

Κειμένων Α’ και Β’ Δημοτικού Το δελφίνι, 2006:12, Η γελαστή οικογένεια, Μαρία Γουμενοπούλου). Επίσης, 

δίνεται έμφαση στην ευτυχία που μπορεί να φέρει ένα παιδί, η οποία δεν συγκρίνεται με την ευτυχία που 

φέρνουν τα πλούτη ( ‹‹Eυτυχισμένοι ζούσανε οι δυο τους μες στα πλούτη, // ένα μόνο τους έλειπε μες στη ζωή 

ετούτη // κι από τη στεναχώρια τους κόντευαν να ποθάνουν: // που δεν μπορούσαν κι αυτοί ένα παιδί να 

κάνουν.›› Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α’ και Β’ Δημοτικού Το δελφίνι, 2006:20, [ Η Αρετούσα], 

Βιτσέντζος Κορνάρος). Η φιγούρα του παππού είναι φανερή στη θεματική της οικογένειας στα ποιήματα 

των σύγχρονων Ανθολογίων και περιγράφεται με εικόνες ευαισθησίας και τρυφερότητας ˙ η ανεκτίμητη 

σχέση εγγονιών και παππού, η οποία χαρακτηρίζεται από μια παιχνιδιάρικη διάθεση ( ‹‹Ο παππούλης σαν 

κοπέλι // κάθε μέρα πάει στ’αμπέλι. // ..και του πάμε το φαΐ του // και μας δίνει την ευκή του.›› Ανθολόγιο 

Λογοτεχνικών Κειμένων Α’ και Β’ Δημοτικού Το δελφίνι, 2006:24, Ο παππούλης, Βασίλης Ρώτας). 

Παράλληλα, η συγκεκριμένη θεματική περιέχει και νανουρίσματα και ταχταρίσματα, τα οποία παρέχουν 

στιγμιότυπα αγάπης, γλυκίτητας και απέραντης ευαισθησίας (‹‹Kοιμήσου νεραντζούλα μου...να σε χαρεί η 

ψυχή μου...›› ‹‹Tαχτιρντί του λέγανε και μου το παντεύανε...›› Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α’ και Β’ 

Δημοτικού Το δελφίνι, 2006:18, Κοιμήσου νεραντζούλα μου, Ταχτιρντί του λέγανε). Σημείο που παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί η προσθήκη ποίηματος/νανουρίσματος συγγραφέα από άλλη χώρα και 

συγκεκριμένα του Τούρκου ποιητή Ναζίμ Χικμέτ ( ‹‹Κοιμήσου, εσύ ομορφούλα μου, κοιμήσου // Τον ύπνο 

φέρνω σου απ’ αστέρια μακρινά // ...στο προσκεφάλι σου η καρδιά μου ξαγρυπνεί // νάνι μου, εσύ.›› 

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε’ και ΣΤ’ τάξη Δημοτικού Με λογισμό και μ’όνειρο, 2005:88, 

Νανούρισμα, Ναζίμ Χικμέτ ), γεγονός που συνδράμει στην καλλιέργεια της διαπολιτισμικής συνείδησης 

των μαθητών με την κατ’ επέκταση καταπολέμηση στοιχέιων ρατσισμού και εθνικισμού, καθώς 

προσφέρεται η δυνατότητα γνωριμίας με τη λογοτεχνία άλλων χωρών. 



104 

Στη θεματική της οικογένειας, αποτυπώνεται για πρώτη φορά – σε σχέση με τα ποιήματα στα αναγνωστικά 

και στα ανθολόγια των προηγούμενων ετών- η πατρική φιγούρα μέσα από λυρικές και συναισθηματικές 

εικόνες. Έτσι, περιγράφεται η απόλυτη αγάπη του πατέρα για το παιδί του που κοιμάται, αναδεικνύοντας 

την πατρική στοργή με λυρισμό και ευαισθησία με χαρακτηριστική τη χρήση υποκοριστικών και την 

έντονη παρουσία του φυσιολατρικού στοιχείου ( ‹‹Σ’ένα μαξιλάρι – φεγγαράκι // το παιδί μου 

αποκοιμήθηκε. // ...Tι θόρυβο που κάνει // η πορτούλα της καρδιάς σου // καθώς ανοιγοκλείνει // στον κήπο 

της χαράς.›› Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ’ και Δ’ Δημοτικού Στο σκολειό του κόσμου, 2006:34, 

Πρωινό άστρο, Γιάννης Ρίτσος). 

Η μητρική φιγούρα εξακολουθεί να αποτελεί κεντρικό άξονα της θεματικής της οικογένειας στα ποιήματα 

των σύγχρονων Ανθολογίων, ωστόσο αποδίδεται με μεγαλύτερη λυρικότητα και συναίσθημα σε σχέση με 

τα ποιήματα των προηγούμενων περιόδων, ενώ πλέον δεν είναι ταυτισμένη με τον ρόλο της νοικοκυράς, 

καθώς πλέον ο ρόλος της γυναίκας συμβαδίζει με τα δεδομένα της σύγχρονης κοινωνίας και δεν 

περιορίζεται προφανώς στα πλαίσια του σπιτιού. 

Περιγράφεται λοιπόν, με συγκρατημένο λυρισμό, η εικόνα μιας μητέρας στην εκκλησία, η οποία είναι 

μαυροφορεμένη με μαντήλα στο κεφάλι παραπέμποντας σε μια ξεχασμένη εικόνα από την ελληνική 

ύπαιθρο ( ‹‹Άλλαζε τη μπόλια της η μητέρα μου κι ετοιμάστηκε // να πάει στην εκκλησία.›› Ανθολόγιο 

Λογοτεχνικών Κειμένων Ε’ και ΣΤ’ τάξη Δημοτικού Με λογισμό και μ όνειρο, 2005:77, Η μητέρα μου στην 

εκκλησία, Νικηφόρος Βρεττάκος). Παράλληλα, στα ποιήματα των σύγχρονων Ανθολογίων είναι αισθητή η 

αναφορά στην μητέρα και την Παναγία συγχρόνως, ενώ παρατηρείται και ενας μεταξύ τους 

παραλληλισμός. Χαρακτηριστικά, σε ποίημα που περιγράφονται οι δυσκολίες και οι κίνδυνοι της ζωής των 

ναυτικών, η Παναγία συνιστά το στήριγμα κάθε πονεμένης μάνας, ως η μάνα που δοκιμάστηκε και 

πληγώθηκε αναδεικνύοντας την μορφή της Παναγίας στη λαϊκή λατρεία και τον παρηγορητικό της ρόλο ( 

‹‹Η θάλασσα στα βάθη της πηρ’έναν ναύτη. // Η μάνα του, ανήξερη, πιαίνει κ .ανάφτει // στην Παναγία 

μπροστά ένα υψηλό κερί. // Αλλά ενώ προσεύχεται και δέεται αυτή // η εικών ακούει, σοβαρή και λυπημένη...›› 

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε’ και ΣΤ’ τάξη Δημοτικού Με λογισμό και μ’όνειρο, 2005:79, Δέησις, 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης). Επιπλέον, μάνα και Παναγία μοιάζουν μέσα από μια εικόνα παλιά, σαν από 

χωριό της ελληνικής υπαίθρου χαρακτηρισμένη από φτώχεια, με την Παναγία να παρουσιάζεται εξίσου 

ταπεινή με τη μάνα ( ‹‹Η μάνα μου φοράει τσεμπέρι, // σαν τις μανάδες τις παλιές. // Παίρνει την Παναγιά 

απ’το χέρι // και τρέχουνε στις γειτονιές. // ...Kι όταν γυρνάνε κούτσα κούτσα  // ...με τα φτωχόρουχά τους 

λούτσα // ...δεν ξέρω να τις ξεχωρίσω // ποιανής το χέρι να φιλήσω.›› Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων 

Ε’ και ΣΤ’ τάξη Δημοτικού Με λογισμό και μ’όνειρο, 2005:81, Η μάνα μου, Λευτέρης Παπαδόπουλος). 
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Γενικότερα, στη θεματική της οικογένειας στα ποιήματα των σύγχρονων Ανθολογίων αποτυπώνονται οι 

οικογενειακές σχέσεις με έμφαση στην αγάπη των γονιών για τα παιδιά τους, ενώ παράλληλα η μορφή της 

μάνας αποτυπώνεται με λυρισμό και συναίσθημα, ενώ συχνά παραπέμπει στην εικόνα και την παρουσία 

της Παναγίας. Τέλος, η οικογένεια φαίνεται να παρουσιάζεται με τη σημερινή της μορφή χωρίς τον 

αυστηρό καταμερισμό ρόλων των προηγούμενων περιόδων με τον πατέρα αρχηγό της οικογένειας να 

εργάζεται μόνο αυτός και την μητέρα να εκτελεί αποκλειστικά καθήκοντα μητέρας-νοικοκυράς. 

Ελληνική Ιστορία 

Η θεματική της ιστορίας στα ποιήματα των σύγχρονων Ανθολογίων διαφέρει αισθητικά σε σύγκριση με 

εκείνη των αναγνωστικών και των Ανθολογίων των προηγούμενων χρόνων. Η Ελληνική Επανάσταση του 

1821 και η Τουρκοκρατία παραμένουν βασικοί άξονες των ποιημάτων, ωστόσο η έξαρση του πατριωτικού 

συναισθήματος με την αφύπνιση της εθνικής συνείδησης δεν αποτελούν αυτοσκοπό. Πιο συγκεκριμένα, 

στα ποιήματα των σύγχρονων Ανθολογίων περιγράφεται η προτροπή προς τους σκλαβωμένους Έλληνες 

για ξεσηκωμό εναντίον των Τούρκων, μέσα σε ένα πατριωτικό και επαναστατικό κλίμα, παρουσιάζοντας 

ωστόσο τα δεινά της σκλαβιάς και τονίζοντας πως η ζωή χωρίς ελευθερία δεν έχει καμία αξία ( ‹‹Κάλλιο’ναι 

μίας ώρας ελεύθερη ζωή, // παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή!›› Ανθολόγιο Λογοτεχνικών 

Κειμένων Γ’ και Δ’ Δημοτικού Στο σκολειό του κόσμου, 2006:92, Θούριος, Ρήγας Βελεστινλής). Η αξία της 

ελευθερίας είναι ανεκτίμητη. Παράλληλα, αναφέρεται ο ηρωικός αγώνας των Μεσολογγιτών κατά τη 

δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου (1825-1826) με την απόλυτη νεκρικη σιωπή στον κάμπο, τον θάνατο 

και την ερημιά να βασιλεύουν και την πείνα, την εξάντληση και την αδυναμία να κυριαρχούν. Σκληρές 

εικόνες πολέμου ( ‹‹Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. // ...Τα μάτια η πείνα εμαύρισε...›› 

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ’ και Δ’ Δημοτικού Στο σκολειό του κόσμου, 2006:95, Ελεύθεροι 

Πολιορκημένοι, Διονύσιος Σολωμός). Η εποχή ωστόσο είναι άνοιξη και η φύση γεμάτη ζωή, θέλοντας να 

παρασύρει τους πολιορκημένους και κάνοντάς τους να αμφιταλατεύονται να μείνουν και να πέσουν 

εκτελώντας το χρέος τους ή να προσπαθήσουν να φύγουν και να χαρούν τη γλύκα της ζωής ( ‹‹Ο Απρίλης 

με τον Έρωτα χορεύουν και γελούνε. // ...Μάγεμα η φύσις κι όνειρο στην ομορφιά και χάρη. // «Όποιος 

πεθάνει σήμερα χίλιες φορές πεθαίνει».›› Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε’ και ΣΤ’ τάξη Δημοτικού 

Με λογισμό και μ’όνειρο, 2005:191,  Οι ελεύθεροι πολιορκημένοι, Διονύσιος Σολωμός). Αποτυπώνεται 

επομένως το χρέος και η αγάπη για την πατρίδα, χωρίς όμως ο πόλεμος να παρουσιάζεται ως κάτι ένδοξο 

και ευχάριστο, όπως στα αναγνωστικά της χουντικής περιόδου (1967-1974). 

Η αγάπη για την πατρίδα, το χρέος και η αυτοθυσία αποδίδονται με λυρισμό και όχι με στείρες περιγραφές 

που τονώνουν το εθνικό συναίσθημα του παιδιού προτρέποντάς το να γίνει ήρωας-πολεμιστής. Η 
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κατανόηση της ανεκτίμητης αξίας της ελευθερίας παίρνει τη θέση του υπερβολικού έπους ως θεμελιακή 

αξία της ανθρώπινης ύπαρξης. 

Άξια αναφοράς είναι η σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν, μέσω της οποίας αναδεικνύεται η αξία της 

δικαιοσύνης και του φιλότιμου. Περιγράφεται λοιπόν, ένα φανταστικό κάλεσμα στον Μακρυγιάννη 

προκειμένου να δει πώς συμπεριφέρονται οι Έλληνες στη σύγχρονη εποχή, όπου για την επίτευξη 

οποιουδήποτε σκοπού γίνεται χρήση αθέμιτων μέσων με την αδικία και την διαφθορά να έχουν 

αντικαταστήσει την αξιοκρατία και το φιλότιμο. Έτσι, η σημερινή Ελλάδα χρειάζεται ανθρώπους σαν τον 

Μακρυγιάννη για να επανέλθει η ευημερία και η δικαιοσύνη ( ‹‹Μπαρμπαγιάννη Μακρυγιάννη // δε μας 

τα’γραψες καλά // δες ο Έλληνας τι κάνει // για ν’ανέβει πιο ψηλά. // ... κι έλα στη ζωή μας πίσω //  το στραβό 

να κάνεις ίσο.›› Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε’ και ΣΤ’ τάξη Δημοτικού Με λογισμό και μ’όνειρο, 

2005:204, Μπαρμπαγιάννη Μακρυγιάννη, Νίκος Γκάτσος). Παράλληλα, μέσα από την περιγραφή του 

ελληνικού τοπίου επιτυγχάνεται η σύνδεση της Αρχαίας εποχής του Ομήρου με τη σύγχρονη εποχή 

αναδεικνύοντας το πνεύμα του ελληνισμού που συνεχίζει να διαποτίζει τις καρδιές των Ελλήνων ( ‹‹ - Ξένε 

ποιος είναι ο τόπος σου, και ποιο’ναι τ’όνομά σου; // Κι αν είμαι ακόμα στ’ όνειρο, ξένος εγώ δεν είμαι˙ // 

βλέπω γαλάζια ακρογιαλιά... // … Κι έπειτα δείξε μου, ω καλή, τις αγαπημένες στράτες, // που ο Σολωμός 

συνήθαγε ν’ακολουθάει, τα βράδια.›› Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε’ και ΣΤ’ τάξη Δημοτικού Με 

λογισμό και μ’όνειρο, 2005:196, Ο ξένος, Άγγελος Σικελιανός). 

Ενώ στα ποιήματα των αναγνωστικών των προηγούμενων χρόνων που σχετίζονταν με την ιστορία και την 

εθνική ζωή είχαν παραλειφθεί σκόπιμα ορισμένα ιστορικά γεγονότα, στα ποιήματα των σύγχρονων 

Ανθολογίων εντάσσονται και ποιήματα αναφορικά με τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο. Πιο συγκεκριμένα, με 

την περιγραφή ενός στρατιώτη στο αλβανικό μέτωπο μέσα από έντονα συναισθηματικά φορτισμένες 

εικόνες, οι οποίες παραπέμπουν στη νοσταλγία για την πατρίδα, την αθωότητα της μικρής ηλικίας και στο 

πόσο ο πόλεμος δεν του ταιριάζει, δεν ήταν φτιαγμένος γι΄αυτόν ( ‹‹Αν τυχόν δεν γυρίσω, ας είστε καλά, // 

σκεφτείτε για λίγο πόσο μου στοίχισε // (Σαν ήμουνα μικρός καθρεφτιζόμουνα στα ρυάκια // της πατρίδας μου 

// δεν ήμουν πλασμένος για τον πόλεμο.).›› Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε’ και ΣΤ’ τάξη Δημοτικού 

Με λογισμό και μ’όνειρο, 2005:212, Ένας στρατιώτης μουρμουρίζει στο αλβανικό μέτωπο, Νικηφόρος 

Βρεττάκος), εξαλείφοντας τη δόξα και τη χαρά του πολέμου των προηγούμενων ετών, καθώς και με την 

αναφορά άλλου ποιήματος στον εορτασμό του ‹‹ OXI ›› , μέσα σε ένα κλιμα δοξαστικό για την ειρήνη, την 

ελευθερία και την τιμή στους ήρωες, αλλά χωρίς τις υπερβολές και το πομπώδες ύφος των προηγούμενων 

ετών. 

Άλλο ένα γεγονός το οποίο εντάσσεται στη θεματική της ιστορίας των σύγχρονων Ανθολογίων, αφορά 

στην τούρκικη εισβολή στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974, στην κατοχή ενός τμήματος του νησιού και στη 
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βίαιη απομάκρυνση των κατοίκων του. Η απομάκρυνση αυτή περιγράφεται στο συγκεκριμένο ποίημα με 

έντονα συναισθηματικά φορτισμένες εικόνες μέσα από τα λόγια του ιδιοκτήτη ενός σπιτιού που 

αναγκάζεται να αφήσει το σπίτι του στον ‹‹καινούριο›› πλέον ιδιοκτήτη ( ‹‹Δύο μέρες πριν φύγουμε ήρτε 

εκείνος // που θα στρογγυλοκαθόταν στο σπίτι. // ...«Επάρε ως αύριον’πομονήν στ’ανάθεμαν να πάμεν // κι 

ύστερα να’ρτεις να μπεις μες στο σπίτι.» ››. Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ’ και Δ’ Δημοτικού Στο 

σκολειό του κόσμου, 2006:119, Αιγιαλούσα, Κυριάκος Χαραλαμπίδης). 

 

 Κρίνοντας από τα παραπάνω, η θεματική της ιστορίας στα ποιήματα των σύγχρονων Ανθολογίων 

επιδιώκει να αναδείξει στους μαθητές την ανεκτίμητη αξία της ελευθερίας και να εξυμνήσει την ειρήνη 

μέσα από τις περιγραφές των τραγικών συνεπειών του πολέμου, ο οποίος δεν φαίνεται πλέον να 

παρουσιάζεται ως κάτι καλό και ένδοξο. Η αγάπη για την πατρίδα είναι σταθερή, χωρίς όμως να 

παραπέμπει στην τόνωση και αφύπνιση της εθνικής συνείδησης με την αρνητική και υπερβολική έννοια 

των προηγούμενων χρόνων. 

Ανθρώπινοι χαρακτήρες 

Η θεματική των ανθρώπινων χαρακτήρων παρατηρείται για πρώτη φορά στα ποιήματα των σύγχρονων 

Ανθολογίων και συγκεκριμένα στο τρίτο τεύχος Με λογισμό και μ’ όνειρο, περιγράφοντας ανθρώπινες 

συμπεριφορές μέσα από συμβολισμούς κυρίως. 

Έτσι, μέσα από τη συνομιλία ενός γκιόνη και μιας κουκουβάγιας, οι οποίοι προσωποποιούνται, γίνεται 

αναφορά σε εκείνους που είναι εγωιστές, υπερτιμούν τις ικανότητές τους και είναι φαντασμένοι και 

αυτάρεσκοι, καθώς επαινούν μόνοι τους τους εαυτούς τους ( ‹‹Λοιπόν, τους επαίνους μας ας ψάλλομεν 

εμείς, // γιατί να μας παινέσει δεν θα βρεθεί κανείς.›› Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε’ και ΣΤ’ τάξη 

Δημοτικού Με λογισμό και μ’όνειρο, 2005:143, Οι γκιόνηδες, Ιούλιος Τυπάλδος). Το συγκεκριμένο ποίημα 

βοηθάει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν πως ναι μεν πρέπει να επαινούμε τον εαυτό μας για να νιώθουμε 

όμορφα, όμως χωρίς υπερβολές και χωρίς να μην υπάρχει λόγος, καθώς αυτό οδηγεί σε μια εγωιστική και 

αυτάρεσκη συμπεριφορά. 

Στη συγκεκριμένη θεματική ανήκει και το ποίημα του Ισπανού θεατρικού συγγραφέα και ποιητή Φεντερίκο 

Γκαρθία Λόρκα Η καλόγρια τσιγγάνα, το οποίο είναι  περιγραφικό, γεμάτο εικόνες με το φαντασιακό 

στοιχείο να κυριαρχεί ( ‹‹Κι ύστερα πάλι στο πανί // κεντά η καλόγρια η μικρή // ...Πλάσματα της αρεσιάς 

της // της ονειροφαντασιάς της.›› Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε’ και ΣΤ’ τάξη Δημοτικού Με 

λογισμό και μ’όνειρο, 2005:153, Η καλόγρια τσιγγάνα, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα), εξάπτοντας και 

καλλιεργώντας με αυτόν τον τρόπο την φαντασία του παιδιού. Σημαντικό στο σημείο αυτό, είναι το γεγονός 
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της προσθήκης του Λόρκα στα σύγχρονα Ανθολόγια, ενός επαναστάτη ποιητή, του οποίου η ποίηση ήταν 

στρατευμένη στον αγώνα ενάντια στην κοινωνική αδικία, το ρατσισμό και την κοινωνική βαρβαρότητα. 

Οι μαθητές επομένως δεν έρχονται μόνο σε γνωριμία με την λογοτεχνία άλλων χωρών, αλλά και με την 

‹‹επαναστατική›› πλευρά της, καλλιεργώντας την κριτική τους σκέψη και αντίσταση. Γεγονός 

απαγορευτικό στην περίοδο της δικτατορίας που μελετήθηκε. 

Η θεματική λοιπόν των ανθρώπινων χαρακτήρων συνηγορεί στο να διαμορφώσουν οι μαθητές μια 

αντίληψη για τις διάφορες συμπεριφορές του ατόμου, οι οποίες άλλοτε είναι προς μίμηση και άλλοτε προς 

αποφυγή. 

Φαντασία και περιπέτεια 

Η θεματική ‹‹Φαντασία και Περιπέτεια›› εντοπίζεται μόνο στο πρώτο τεύχος του Ανθολογίου Το δελφίνι 

και αποτελεί μια νέα ενότητα στα Ανθολόγια, η οποία δίνει βάση στην καλλιέργεια της φαντασίας των 

μαθητών. 

Έτσι, παρουσιάζεται μια οδοντόβουρτσα να μιλάει σε ένα σκουλήκι των δοντιών. Το συγκεκριμένο ποίημα 

είναι ιδιαίτερα χιουμοριστικό, ευχάριστο, ζωντανό και παραστατικό ( ‹‹Μια οδοντόβουρτσα σκληρή μέσα 

στο // ποτηράκι, τα δόντια του αφέντη της βαρέθηκε // λιγάκι. // Σ’ένα σκουλήκι των δοντιών τηλεφωνεί...›› 

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α’ και Β’ Δημοτικού Το δελφίνι, 2006:54, [Η οδοντόβουρτσα], Λιάνα 

Αρανίτου). Η χιουμοριστική αυτή διάθεση έχει θετική επιρροή στα παιδιά καλλιεργώντας ένα πρόσφορο 

έδαφος για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, ενώ παράλληλα το μη πραγματικό στοιχείο εξάπτει 

την φαντασία τους. 

Το δεύτερο ποίημα που ανήκει σε αυτήν τη θεματική ανήκει στην κατηγορία λίμερικ η οποία περιλαμβάνει 

ποιήματα σύντομα, σατιρικά ή απλώς κωμικά, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Στον πρώτο στίχο περιέχεται 

η παρουσίαση του πρωταγωνιστή, στον δεύτερο αποκαλύπτεται η ιδιότητά του, στον τρίτο και τέταρτο 

στίχο πραγματοποιείται κάποια ενέργεια, ενώ ο πέμπτος στίχος είναι αφιερωμένος στην εμφάνιση ενός 

παράλογου. Πρόκειται δηλαδή για ασυνάρτητα λόγια ( ‹‹Είτανε μια κοπέλα απ΄τη Σάμο // που έχωσε το δεξί 

της στην άμμο // και με τ’άλλο το χέρι εκρατούσε ένα αστέρι // ετούτη η κοπέλα απ’τη Σάμο.›› Ανθολόγιο 

Λογοτεχνικών Κειμένων Α’ και Β’ Δημοτικού Το δελφίνι, 2006:54,  [Είτανε μια κοπέλα απ’τη Σάμο], 

Γιώργος Σεφέρης). Θα μπορούσε να ειπωθεί πως το συγκεκριμένο δεν εξυπηρετεί κάτι άλλο παρά την 

‹‹ψυχαγωγία›› των μαθητών. 

Παρατηρείται επομένως μια νέα θεματική η οποία είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στην καλλιέργεια της 

φαντασίας του παιδιού. Άλλωστε βασικό ζητούμενο της λογοτεχνίας είναι να συνειδητοποιήσουν οι 
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μαθητές πως ο κόσμος της λογοτεχνίας είναι κυρίως ένας κόσμος φαντασίας που αποσκοπεί πριν απ’ όλα 

στην τέρψη και στην έξαψη της περιέργειας και της δικής τους φαντασίας. 

Τεχνολογία 

Η θεματική της τεχνολογίας στα ποιήματα των σύγχρονων Ανθολογίων εντοπίζεται μόνο στο πρώτο τεύχος 

Το δελφίνι και αποτελεί και εκείνη μια καινούρια θεματική παραπέμποντας στην πρόοδο της τεχνολογίας, 

την αλλαγή και εξέλιξη των καιρών και την ανάγκη των παιδιών να συμβαδίσουν με τα δεδομένα της 

εποχής. 

Πιο συγκεκριμένα, περιγράφονται διάφοροι ήχοι που προκαλούν θόρυβο από μηχανήματα, μηχανές και 

βίντεο, ενδεχομένως στο κέντρο μιας πόλης, δημιουργώντας μια χιουμοριστική, ευχάριστη και 

διασκεδαστική ατμόσφαιρα (‹‹…έξω κομπρεσέρ, καμιόνια, // μια Γιαμάχα, Καβασάκι // ...κι ένα 

στερεοφωνικό, // φονικό // ...Και το βίντεο στη διαπασών να παίζει...›› Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων 

Α’ και Β’ Δημοτικού Το δελφίνι, 2006:148, Κύριε Ντεσιμπέλ, Δημήτρης Μανθόπουλος). 

Σε επόμενο ποίημα, γίνεται αναφορά στον υπολογιστή, ο οποίος βοηθάει τον άνθρωπο να εμπλουτίζει την 

γνώση του, ωστόσο παραμένει απλώς ένα ‹‹άψυχο›› εργαλείο ( ‹‹Στον κομπιούτερ τικι-τικι // ...ψάχνω 

να΄βρω πόσα ξέρει // ...είναι άξιος βοηθός μου // φίλη μηχανή του κόσμου // τάχα, θα μπορούσε η γνώση // 

και καρδούλα να του δώσει;›› Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α’ και Β’ Δημοτικού Το δελφίνι, 

2006:152, Ο υπολογιστής μου, Θέτη Χορτιάτη). Το συγκεκριμένο ποίημα είναι γλυκό και τρυφερό και 

αναδεικνύει την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Η αναφορά του στους υπολογιστές υπαινίσσεται τον 

εκσυγχρονισμό της κοινωνίας, την αναπτυξη της τεχνολογίας, καθώς και την εξοικείωση των παιδιών με 

τις νέες τεχνολογίες. 

Η τεχνολογία λοιπόν συνιστά μια θεματική, η οποία απευθύνεται πλήρως στα ενδιαφέροντα των  

σημερινών παιδιών και συνάδει με τα χαρακτηριστικά της εποχής. 

Λαϊκή Παράδοση – Πολιτισμός 

Οι θεματικές της λαϊκής παράδοσης και του πολιτισμού εντοπίζονται στο τρίτο τεύχος του Ανθολογίου Με 

λογισμό και μ’ όνειρο. Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα αυτή ανήκουν νανουρίσματα (στο πρώτο τεύχος 

του Ανθολογίου Το δελφίνι, τα νανουρίσματα και τα ταχταρίσματα ανήκουν στη θεματική της οικογένειας), 

τα οποία υποδηλώνουν την τρυφερότητα που προέρχεται από το τη στοργική διάθεση της μητέρας, η οποία 

τραγουδώντας εύχεται όλα τα καλά για την υγεία και την προκοπή του παιδιού της.. Η επίκληση στην 

Παναγία για προστασία είναι σταθερός άξονας των νανουρισμάτων, τα οποία χαρακτηρίζονται από 

ευαισθησία και τρυφερότητα ( ‹‹Δως’ του Παναγία, χρόνοι, // να γενεί παππούς μ’αγγόνι // ...που κοιμάται 
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σαν αρνάκι // το γλυκό μου μωρουδάκι.›› Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε’ και ΣΤ’ τάξη Δημοτικού 

Με λογισμό και μ’όνειρο, 2005:229, Παιδικά νανουρίσματα). Παράλληλα, στη θεματική της λαϊκής 

παράδοσης ανήκουν και τα λιανοτράγουδα, τα οποία αναφέρονται στους καημούς και τα βάσανα της 

αγάπης, στην ομορφιά της αγαπημένης, στην παντρειά, υποδηλώνοντας τον θαυμασμό στην αγαπημένη 

αυτού που τραγουδά, την επιθυμία για αγάπη και έρωτα, ενώ παράλληλα εξυμνούν την ομορφιά ( ‹‹Όντε 

σ΄εγέννα η μάνα σου, ο ήλιος εκατέβη // και σου’δωκε την ομορφιά και πάλι μετανέβη. // Αν μ’αγαπάς κι 

είν’όνειρο, ποτέ να μην ξυπνήσω, // γιατί με την αγάπη σου ποθώ να ξεψυχήσω. // ...Χωρίς αέρα το πουλί, 

χωρίς νερό το ψάρι, // χωρίς αγάπη δε βαστούν κόρη και παλικάρι.›› Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε’ 

και ΣΤ’ τάξη Δημοτικού Με λογισμό και μ’όνειρο, 2005:232, Λιανοτράγουδα ). 

Η θεματική του πολιτισμού περιλαμβάνει το ποίημα του Ιωάννη Πολέμη Μπροστά στις Καρυάτιδες, το 

οποίο αναφέρεται με λυρισμό στην κλοπή των μαρμάρων του Παρθενώνα ( «Ακίνητα τα μάτια σου έδειχναν 

κάποια λύπη // για κείνην που μας έκλεψαν κι από τις άλλες λείπει // στην ξενιτιά, στη σκοτεινιά, στα πέρατα 

του κόσμου...›› Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε’ και ΣΤ’ τάξη Δημοτικού Με λογισμό και μ’όνειρο, 

2005:238, [Μπροστά στις Καρυάτιδες], Ιωάννης Πολέμης), φέρνοντας με αυτόν τον τρόπο τους μαθητές σε 

επαφή με ένα πρόβλημα πολυσυζητημένο ππυ απασχολεί έντονα πολλά χρόνια την Ελλάδα. 

Γενικότερα, οι ενότητες της λαϊκής παράδοσης και του πολιτισμού αποσκοπούν στη γνωριμία των μαθητών 

με την πολιτισμική τους κληρονομιά δίνοντας έμφαση στη συγκρότηση της ελληνικής πολιτισμικής 

ταυτότητας μέσα από σχετικά θέματα και κείμενα, ενώ παράλληλα προσφέρεται η ευκαιρία, εφόσον 

προκύπτει, να γνωρίσουν και να συγκρίνουν την πολιτισμική κληρονομιά συμμαθητών τους με 

διαφορετική προέλευση. Επιπλέον, μέσα από τα θέματα λαϊκής παράδοσης και πολιτισμού καλλιεργείται 

η εν δυνάμει αντίληψη πως όλα τα παραπάνω συγκροτούν ένα συνεκτικό σύστημα αντιλήψεων, 

νοοτροπιών, αξιών και κοινωνικο-πολιτικής οργάνωσης που έχει πολιτισμική αυταξία και δική του 

νομοτέλεια.  

Υγεία 

Η θεματική της υγείας συναντάται για πρώτη φορά στα σύγχρονα Ανθολόγια και εντοπίζεται στο δεύτερο 

τεύχος Στο σκολειό του κόσμου, ενώ αποτελείται από ένα και μόνο ποίημα του Τζιάνι Ροντάρι Ο μαύρος 

ήλιος. Το συγκεκριμένο ποίημα είναι ιδιαίτερα χαριτωμένο και αναφέρεται σε μια παρεξήγηση γονέων και 

γιατρού με τους γιατρούς να κάνουν και εκείνοι λάθη και τους γονείς να ανησυχούν ορισμένες φορές χωρίς 

κάποιον ουσιώδη λόγο ( ‹‹Ακούγοντας αυτά για το παιδί μου // από το φόβο παραλίγο να κοπεί η αναπνοή 

μου. // Μα κοιτώντας πάλι, βρήκα σε μια γωνιά του φύλλου // μια φρασούλαn που έλεγε: «είναι η έκλειψη του 

ήλιου» ›› Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ’ και Δ’ Δημοτικού Στο σκολειό του κόσμου, 2006:130, Ο 
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μαύρος ήλιος, Τζιάνι Ροντάρι). Γενικότερα, η συγκεκριμένη θεματική έχει ως σκοπό την ευαισθητοποίηση 

των μαθητών σε ζητήματα υγείας για τη δυνατή αποφυγή ενδεχόμενων προβλημάτων. 

* 

Πραγματοποιώντας μια γενική ανασκόπηση των παραπάνω, προκύπτει πως οι θεματικές των ποιημάτων 

στα σύγχρονα Ανθολόγια ανταποκρίνονται σε σημαντικό βαθμό στα ενδιαφέροντα των μαθητών, καθώς 

και στα δεδομένα της εποχής που χαρακτηρίζεται από συνεχή πρόοδο και εξέλιξη. Επίσης, οι 

συγκεκριμένες θεματικές διαπνέονται στο σύνολό τους από έννοιες και αξίες, όπως η ειρήνη και η φιλία, 

οι οποίες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην ψυχοσυναισθηματική και όχι μόνο ανάπτυξη του παιδιού. 

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και αντίστασης των μαθητών σε 

συνδυασμό με τη συνειδητοποίηση της δύναμης της γνώσης και του πνεύματος προκειμένου να 

διαμορφώνουν γνώμη και άποψη και να μην καταστούν τα άβουλα όντα, τα προσκολλημένα σε 

απαρχαιωμένες αντιλήψεις που υπαγόρευαν κυρίως τα αναγνωστικά της δικτατορικής περιόδου (1967-

1974). Παράλληλα, η ενσωμάτωση ποιημάτων ξένων λογοτεχνών κρίνεται ουσιώδης σημασίας, καθώς 

εισάγουν την διαπολιτισμική διάσταση της λογοτεχνίας στο Δημοτικό σχολείο, προωθώντας, όπως 

υποστηρίζουν οι Μανιάτης και Πολίτης (2007:1231), την ανάπτυξη στάσεων αποδοχής και ανεκτικότητας 

απέναντι στον εθνικό πολιτισμικό ‹‹άλλο››, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

διαφορετικών πολιτισμικών παραδειγμάτων, τον πολιτισμικό πλουραλισμό ως θετική αξία παρά ως 

αποδιοργανωτικό παράγοντα, καθώς και την κριτική θεώρηση όλων των αυτονόητων παραδοχών που 

αφορούν τις συλλογικές ταυτότητες, οικείες και ξένες. 

Οι θεματικές που εξετάστηκαν στα ποιήματα των αναγνωστικών της περιόδου του δικτατορικού 

καθεστώτος (1967-1974), των Ανθολογίων του 1975 και των σύγχρονων Ανθολογίων, κυμαίνονται περίπου 

στα ίδια πλαίσια. Ορισμένες από αυτές είναι σταθερές, όπως η θεματική της οικογένειας, της θρησκευτικής 

και κοινωνικής ζωής, της ιστορίας και εθνικής ζωής, των παιδικών και σχολικών χρόνων, ενώ άλλες 

παρατηρείται πως προστίθενται στην πορεία, όπως η θεματική της υγείας, της τεχνολογίας, της φαντασίας 

και περιπέτειας, των ανθρώπινων χαρακτήρων, της λαϊκής παράδοσης και του πολιτισμού, οι οποίες 

εντοπίζονται στα σύγχρονα Ανθολόγια. Ωστόσο, η προσέγγιση όλων των θεματικών διαφέρει ανά περίοδο. 

Πιο συγκεκριμένα, η θεματική της σχολικής ζωής και των παιδικών χρόνων στα ποιήματα των 

αναγνωστικών κατά την περίοδο της Χούντας αναφέρεται στην αγάπη των παιδιών για το σχολικό 

περιβάλλον, στο σεβασμό που οφείλουν να δείχνουν στη δασκάλα, καθώς και στη δίψα τους για μάθηση. 

Το σχολείο το οποίο φαίνεται να περιγράφεται, είναι ένα σχολείο στο χωριό. Η συγκεκριμένη θεματική 

διαπνέεται από ένα έντονο εθνικο-θρησκευτικό συναίσθημα με ηθικοπλαστικό κυρίως χαρακτήρα. 

Επιπλέον, στην καθημερινή ζωή των παιδιών υπάρχει και η εκκλησία τις Κυριακές, στην οποία πηγαίνουν 



112 

φορώντας τα καλά τους ρούχα. Γενικότερα, η θεματική της σχολικής ζωής και των παιδικών χρόνων είναι 

φανερό πως διαπερνάται από το τρίπτυχο της εποχής ‹‹ Πατρίς – Θρησκεία - Οικογένεια››. Στα ποιήματα 

των Ανθολογίων του 1975, αρχίζει να απομακρύνεται σιγά σιγά ο ηθικοπλαστικός χαρακτήρας του 

περιεχομένου των ποιημάτων, ωστόσο η καλλιέργεια του θρησκευτικού συναισθήματος παραμένει στον 

ρόλο του σχολείου. Η παρουσίαση της παιδικής ηλικίας αρχίζει να γίνεται με περισσότερες εικόνες και να 

αποκτάει μια παιγνιώδη διάθεση, ενώ το παιδί πλέον αρχίζει και εκείνο να ταυτίζεται, πέρα από τις σχολικές 

δραστηριότητες και τα διαβάσματα, με το παιχνίδι. Στα ποιήματα των σύγχρονων Ανθολογίων η σχολική 

ζωή αποδίδεται μέσα σε μια ατμόσφαιρα περισσότερο ευχάριστη και ταιριαστή στην παιδική ηλικία σε 

σχέση με τα προηγούμενα χρόνια όπου παιδί σήμαινε αποκλειστικά σχολείο. Παράλληλα, φαίνεται πως τα 

παιδικά χρόνια είναι συνδεδεμένα και με την μητέρα της οποίας η αγάπη δεν συγκρίνεται και δεν 

ανταλλάσσεται με τίποτα. 

Η θεματική της κοινωνικής ζωής στα ποιήματα των αναγνωστικών της δικτατορικής περιόδου αναφέρεται 

στις θρησκευτικές εορτές, στη σχέση των ατόμων με την εκκλησία, αλλά και στις μεταξύ τους δεμένες 

κοινωνικές σχέσεις. Διαπνέεται και εκείνη από το θρησκευτικό στοιχείο και είναι συνυφασμένη με την 

αγροτική ζωή. Περιγράφεται ουσιαστικά η ζωή στην ύπαιθρο. Επιπλέον, αναλύονται ηθικές έννοιες όπως 

η σημασία της ελεημοσύνης, της συνεργασίας, της ταπεινότητας, της προσφοράς και της βοήθειας στον 

συνάνθρωπο, η οποία φυσικά και ανταμείβεται με την εύνοια και προστασία από τον Θεό. Στα ποιήματα 

των Ανθολογίων του 1975, η θεματική της κοινωνικής ζωής δεν αναλύεται ιδιαίτερα, πέραν ορισμένων 

αναφορών σε έθιμα των ημερών της Μεγάλης Εβδομάδας και τον εκκλησιασμό των παιδιών, ενώ 

αναλύεται το ζήτημα της ξενιτιάς και του πόνου του αποχωρισμού από τα αγαπημένα πρόσωπα. Η 

κοινωνική ζωή στα ποιήματα των σύγχρονων Ανθολογίων αναλύεται κυρίως βάσει αξιών, τις οποίες το 

παιδί καλείται να κατανοήσει και να ενστερνιστεί. Έτσι, γίνεται αναφορά στις αξίες της ειρήνης, της φιλίας, 

της ανιδιοτέλειας και της προσφοράς. Ο μαθητής έρχεται σε επαφή με έννοιες και αξίες ζωτικές για την 

ψυχοσυναισθηματική του και όχι μόνο ανάπτυξη. Επίσης, εκτός των παραπάνω αξιών, η θεματική της 

κοινωνικής ζωής αναφέρεται και στην έννοια της ανθρώπινης δυναμικότητας τονίζοντας τη σημασία του 

πνεύματος, της γνώσης της επίγνωσης και της κοινωνικής συνειδητοποίησης. Στα προηγούμενα χρόνια και 

ιδιαίτερα στα αναγνωστικά της δικτατορικής περιόδου δεν καλλιεργείται καθόλου η κριτική στάση των 

παιδιών, καθώς εγκλωβίζονται μέσα σε στερεοτυπικές αντιλήψεις αγνοώντας τη δύναμη του ανθρώπινου 

πνεύματος και  αποδέχοντας άκριτα τα ηθικά διδάγματα και τις ιδεολογίες της εποχής. Το θέμα της ξενιτιάς 

αναλύεται και εκείνο στην θεματική της κοινωνικής ζωής περιγράφοντας με λυρισμό την αγάπη και τη 

νοσταλγία για την πατρίδα. 

Η θεματική της φύσης στα ποιήματα των αναγνωστικών της περιόδου της Χούντας (1967-1974) 

αποτυπώνεται στα πλαίσια ενός βουκολικού τοπίου μέσα από τις περιγραφές των αγροτικών εργασιών και 
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δραστηριοτήτων και μέσα από τις εναλλαγές των εποχών. Φυσικά το θρησκευτικό στοιχείο φαίνεται να 

είναι παρόν και στη συγκεκριμένη θεματική, καθώς συχνές είναι οι αναφορές επίκλησης και έκκλησης 

στον Θεό για προστασία και ευλογία της φύσης. Στα ποιήματα των Ανθολογίων του 1975, η φύση 

περιγράφεται ξανά μέσα από τις εναλλαγές των εποχών, ωστόσο δεν φαίνεται να παραπέμπει τόσο στη ζωή 

στην ύπαιθρο. Επίσης, η φύση προσωποποιείται εμπλουτίζοντας τους μαθητές με περισσότερες εικόνες, 

κεντρίζοντας το ενδιαφέρον τους και εξάπτοντας τη φαντασία τους. Η θεματική της φύσης στα σύγχρονα 

Ανθολόγια αρχίζει να αναλύεται μέσα από μια διαφορετική προσέγγιση, εκείνη της οικολογίας. Οι δύο 

βασικοί άξονες υπό το πρίσμα των οποίων αναπτύσσονται τα ποιήματα είναι η επαφή των παιδιών και τα 

παιχνίδια στη φύση, με την φύση ξανά να προσωποποιείται, καθως και η καλλιέργεια της οικολογικής 

συνείδησης. Το περιβαλλοντικό πρόβλημα στις μέρες μας είναι ένα πρόβλημα το οποίο όλο και γίνεται πιο 

έντονο και γι΄αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη οι μαθητές να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν. Στα 

σύγχρονα λοιπόν Ανθολόγια, γίνεται αντιληπτό πως αρχίζει να εξαλείφεται η παρωχημένη ρομαντική 

ενατένιση της φύσης και να εμφανίζεται μια πιο σύνθετη και ουσιώδης προσέγγισή της, η οποία θα 

λειτουργήσει ως προτροπή για οικολογική ευαισθητοποίηση μέσα από την κατανόηση της άμεσης 

εξάρτησης της επιβίωσης του ανθρώπου από τη φύση και το περιβάλλον. 

Τα ποιήματα των αναγνωστικών της περιόδου του δικτατορικού καθεστώτος (1967-1974) έχουν κυρίως 

ηθικοπλαστικό χαρακτήρα, καθώς μαθαίνουν ουσιαστικά τα παιδιά πώς να είναι καλοί χριστιανοί. Η 

οικογένεια-πρότυπο αποτελείται από καλούς χριστιανούς με την θρησκευτική πρακτική των προτύπων να 

είναι συνεχής. Τα παιδιά προσεύχονται πρωί και βράδυ, ενώ μαθαίνουν να πηγαίνουν τακτικά στην 

εκκλησία. Επίσης γίνεται αντιληπτό πως κάθε καλή πράξη ανταμείβεται με την προστασία και την εύνοια 

του Θεού. Παράλληλα, είναι φανερή η εξάρτηση του αποτελέσματος της αγροτικής εργασίας από τον Θεό, 

ο οποίος είναι ο τελικός υπεύθυνος για τη ζωή των ανθρώπων. Οι αντιλήψεις αυτές υποδηλώνουν τις 

αντιλήψεις του παραδοσιακού ανθρώπου, ο οποίος αντιλαμβάνεται τη φύση και την κοινωνία ως σύνολα 

στατικά που δεν επιδέχονται αλλαγές παραπέμποντας στην πίστη της μοιραίας εξάρτησης του ανθρώπου 

από τις άνωθεν δυνάμεις. Ο ρόλος της θρησκείας στα ποιήματα των αναγνωστικών της χουντικής περιόδου 

είναι κυρίως κοινωνικός, καθώς συμβάλλει στην παρεμπόδιση της κριτικής σκέψης, στην καλλιέργεια της 

κοινωνικής υποταγής και στην δημιουργία της αντίληψης πως ο κόσμος είναι απρόσιτος και μη εξελίξιμος. 

Στα Ανθολόγια του 1975, η λατρεία για τον Θεό παραμένει στο κέντρο της θρησκευτικής ζωής 

εμπεριέχοντας τα στοιχεία της ηθικής διδασκαλίας της Εκκλησίας και αποτελώντας έναν έμμεσο τρόπο της 

ηθικής ανάπτυξης των παιδιών. Βέβαια, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, το δέος για τον Θεό δεν 

περιγράφεται με τόσο πομπώδες ύφος. Ωστόσο, η θρησκευτικότητα ταυτίζεται μόνο με τη χριστιανική 

παράδοση και βρίσκεται εκτός του πεδίου των θρησκευτικών αναζητήσεων αλλοεθνών μαθητών. Στα 

ποιήματα των σύγχρονων Ανθολογίων είναι αισθητή η απουσία του διδακτισμού και του δογματισμού, 
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στοιχεία που δεν ταιριάζουν με την ηλικία και την ψυχοσύνθεση του παιδιού. Η θρησκεία αποδίδεται 

κυρίως μέσα από τη βιωματικότητα και τα συναισθήματα και τα ποιήματα που σχετίζονται με εκείνη δεν 

παραπέμπουν στην καλλιέργεια μιας ορισμένης θρησκευτικής πίστης. Παράλληλα, γεγονός που δεν 

παρατηρείται στις προηγούμενες περιόδους, είναι η καλλιέργεια διαπολιτισμικής συνείδησης και η 

κατανόηση της ανάγκης για σεβασμό, αποδοχή της διαφορετικότητας, διάλογο, κατάργηση 

προκαταλήψεων, ισότιμη και ειρηνική συνύπαρξη. Μέσα από τα ποιήματα των σύγχρονων Ανθολογίων 

αναδεικνύεται η οικουμενική και κοινωνική διάσταση της αγάπης του Θεού, του οποίου η αγάπη για όλα 

τα παιδιά ανεξαρτήτου χρώματος και προέλευσης, είναι απέραντη. Η θεματική της θρησκείας στα ποιήματα 

των σύγχρονων Ανθολογίων είναι δυνατό να ειπωθεί πως εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις της εποχής και 

συνηγορεί στην αλλαγή στάσεων απέναντι στο διαφορετικό αναδεικνύοντας νοοτροπίες που αγκαλιάζουν 

και δεν απορρίπτουν τον διαφορετικό ‹‹άλλο››. 

Η θεματική της εθνικής ζωής στα ποιήματα των αναγνωστικών της περιόδου της Χούντας (1967-1974), 

παρουσιάζεται ως ένα ανθολόγιο πολεμικών γεγονότων και δρώμενων με τον ήρωα-πολεμιστή να 

πρωταγωνιστεί. Ο πόλεμος παρουσιάζεται να προσφέρει ευχαρίστηση ως κάτι καλό και ένδοξο, ενώ το 

συναίσθημα της αγάπης για την πατρίδα φαίνεται να υπερβαίνει κάθε άλλο συναίσθημα, ακόμα και τον 

φόβο του θανάτου. Επιπλέον, η αναφορά στη σημαία είναι διαρκής με σκοπό την τόνωση του πατριωτικού 

συναισθήματος. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 αποτελεί τον κύριο άξονα ανάπτυξης των ποιημάτων, 

ενώ γίνεται αντιληπτή η σκόπιμη αποσιώπηση γεγονότων με την παράλειψη άτυχων πολέμων και 

καταστροφών που υπέστη η χώρα και των συνακόλουθων πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών 

επιπτώσεων. Στα Ανθολόγια του 1975, τα ποιήματα που σχετίζονται με την εθνική ζωή είναι λίγα (σύνολο 

7). H αλλαγή του πολιτικού σκηνικού και κλίματος επηρεάζει τη θεματολογία των ποιημάτων με την 

καλλιέργεια του πατριωτικού συναισθήματος να μην είναι τόσο έντονη. Η αγάπη για την πατρίδα 

εκφράζεται με τρόπο που απευθύνεται στο συναισθηματικό κόσμο των παιδιών μέσα από λυρικές και 

συναισθηματικά φορτισμένες περιγραφές, χωρίς να έχουν τον ηθικοπλαστικό χαρακτήρα της 

προηγούμενης περιόδου. Η θεματική της εθνικής ζωής στα σύγχρονα Ανθολόγια μετονομάζεται σε Ιστορία 

και Ελληνική Ιστορία. Βασικοί άξονες των ποιημάτων είναι η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και η 

Τουρκοκρατία, ωστόσο γίνεται αναφορά και σε άλλα ιστορικά γεγονότα όπως ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος 

και η Τούρκικη εισβολή σε τμήμα του νησιού της Κύπρου το 1974. Η έξαρση του πατριωτικού 

συναισθήματος με την αφύπνιση της εθνικής συνείδησης, δεν αποτελούν πλέον αυτοσκοπό. Ζητούμενο 

των ποιημάτων της συγκεκριμένης θεματικής αποτελεί η ανάδειξη της ανεκτίμητης αξίας της ελευθερίας 

και η εξύμνηση της ειρήνης σε αντίθεση με τις τραγικές συνέπειες του πολέμου, ο οποίος δεν περιγράφεται 

ως κάτι ένδοξο και ευχάριστο όπως στα ποιήματα της δικτατορικής περιόδου. Η αγάπη για την πατρίδα και 

η αυτοθυσία παραμένουν, αλλά με διαφορετική προσέγγιση. Η κατανόηση της αξίας της ειρήνης και της 
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ελευθερίας παίρνει τη θέση του υπερβολικού έπους ως θεμελιακές και ζωτικές αξίες της ανθρώπινης 

ύπαρξης. 

Η θεματική της οικογενειακής ζωής στα ποιήματα των αναγνωστικών κατά την περίοδο της Χούντας 

(1967-1974) αναπτύσσεται γύρω από την μητρική και την πατρική φιγούρα, τις μεταξύ τους σχέσεις και 

τη θέση τους στην κοινωνία. Η αναφορά της αγάπης της μητέρας προς το παιδί είναι συνεχής με την 

ταυτόχρονη ωστόσο καλλιέργεια της αγάπης για τον Θεό και την πατρίδα. Η γυναίκα στα ποιήματα αυτής 

της περιόδου, είναι ταυτισμένη με το ρόλο της μάνας-νοικοκυράς. Δεν εργάζεται, βρίσκεται στο σπίτι και 

είναι υπεύθυνη για το μεγάλωμα των παιδιών και για όλες τις δουλειές του σπιτιού. Δεν φαίνεται να έχει 

κανένα άλλο χαρακτηριστικό. Ο πατέρας είναι ο μόνος που εργάζεται και συντηρεί οικονομικά την 

οικογένειά του. Παρατηρείται επομένως η απόδοση μιας οικογένειας-πρότυπο της εποχής με πλήρη 

ανελαστικότητα. Η παραδοσιακή πατριαρχική οικογένεια. Παραλληλα, αποδεικνύεται πως ο απόλυτος 

αυτός φυλετισμός περνάει και στα παιδιά με την αντίστοιχη ακαμψία. Επίσης, στα ποιήματα της 

συγκεκριμένης θεματικής, αποσιωπώνται οι σχέσεις του ζευγαριού στο όνομα μιας ενδεχόμενης ηθικής 

διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Μέσα λοιπόν από το περιεχόμενο των συγκεκριμένων ποιημάτων 

ενισχύεται η ανισότητα των φύλων και η ύπαρξη σχέσεων υποταγής. Η θεματική της οικογένειας στα 

ποιήματα των Ανθολογίων του 1975 φαίνεται να ακολουθεί την ίδια ιδεολογική γραμμή με την 

προηγούμενη περίοδο, η οποία πλέον δεν συμβαδίζει με την πρόοδο και την εμφάνιση της σύγχρονης 

βιομηχανικής κοινωνίας. Στα ποιήματα των σύγχρονων Ανθολογίων, παρατηρείται η αποτύπωση μιας 

χαρούμενης και δεμένης οικογένειας με αναφορές στην απέραντη αγάπη των γονέων στα παιδιά τους μέσα 

από εικόνες που διαπνέονται από λυρισμό και συναίσθημα. Η αναφορά στη μητρική φιγούρα είναι συνεχής, 

με εκείνη να παραλληλίζεται σε ορισμένα ποιήματα με την Παναγία, η οποία μοιάζει να αποκτάει μια  

ανθρώπινη υπόσταση. Επιπλέον, δεν παρατηρείται ο αυστηρός καταμερισμός ρόλων των προηγούμενων 

περιόδων, ενώ πλέον δεν υπάρχουν διδάγματα της οικογένειας προς το παιδί σχετικά με την πατρίδα και 

την θρησκεία. 

Η θεματική της εργασίας και της εργατικής ζωής υπάρχει μόνο στα ποιήματα των αναγνωστικών της 

περιόδου της Χούντας και των Ανθολογίων του 1975. Στα αναγνωστικά της δικτατορικής περιόδου η 

εργασία είναι εξίσου σημαντική με τις έννοιες της πατρίδας, της θρησκείας, της οικογένειας και τα 

ποιήματα που σχετίζονται με εκείνη αναφέρονται σε χειρωνακτικές εργασίες που ανήκουν κυρίως στον 

τομέα των αγροτικών δραστηριοτήτων, παραπέμποντας στη ζωή στην ύπαιθρο. Παρατηρείται μια 

εξιδανίκευση των παραδοσιακών επαγγελμάτων, τα οποία παρουσιάζονται ως πιο ‹‹ευγενή›› και ηθικά, 

διαπνέονται από συμβολισμούς και είναι ανεξάρτητα από την αγορά και την κυκλοφορία του χρήματος. Η 

εργασία νοείται ως ηθικό καθήκον απέναντι στον Θεό ή την φυσική τάξη του κόσμου και ο καθένας οφείλει 

να είναι ευχαριστημένος και να προσφέρει στο γενικό καλό με την εργατικότητά του, όσο ταπεινός και να 
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είναι ο ρόλος που του έχει δοθεί. Να αναφερθεί παράλληλα πως η εργατική ζωή περιγράφεται έχοντας ως 

φόντο εικόνες φτώχειας και οικονομικής ανέχειας. Στα ποιήματα των Ανθολογίων τιυ 1975, η θεματική της 

εργασίας αναφέρεται σε χειρωνακτικά και όχι μόνο επαγγέλματα, ενώ η αναφορά σε επαγγέλματα που 

σχετίζονται με την αγροτική ζωή είναι αισθητά μειωμένη. Η εμφάνιση της βιομηχανικής κοινωνίας και η 

έναρξη μετακίνησης της ζωής από την ύπαιθρο στο κέντρο φαίνεται πως επηρεάζει το περιεχόμενο των 

ποιημάτων της συγκεκριμένης θεματικής. Στα σύγχρονα Ανθολόγια δεν εντοπίζεται θεματική στα ποιήματα 

που να σχετίζεται με την εργασία, ενώ οι αξίες του αγροτικού κόσμου έχουν πλέον υποχωρήσει και η 

αστική αναπαράσταση κυριαρχεί. 

Οι θεματικές που αναφέρονται στα ζώα και τις εποχές εντοπίζονται μόνο στα αναγνωστικά της 

δικτατορικής περιόδου και στα Ανθολόγια του 1975, ενώ στα ποιήματα των σύγχρονων Ανθολογίων 

προστίθενται νέες θεματικές που σχετίζονται με την τεχνολογία, την φαντασία και την περιπέτεια, τους 

ανθρώπινους χαρακτήρες, την λαϊκή παράδοση και τον πολιτισμό, καθώς και με την υγεία. Γίνεται 

αντιληπτό πως όσο η κοινωνία προοδεύει και εξελίσσεται,τόσο γίνεται επιτακτική η ανάγκη προσαρμογής 

και εξοικείωσης των μαθητών με τα νέα δεδομένα της εποχής και έτσι μέσω της προσθήκης των παραπάνω 

νέων θεματικών εξυπηρετείται αυτός ο σκοπός. 

Συμπερασματικά, βάσει όλων των παραπάνω, αποδεικνύεται πως τα ποιήματα στα αναγνωστικά και τα 

Ανθολόγια των χρονικών περιόδων που εξετάστηκαν επηρεάζονται και αποτυπώνουν το ιστορικο-

κοινωνικo-πολιτικό συγκείμενο κάθε εποχής. Όσο η κοινωνία εκσυγχρονίζεται αρχίζει να εξαλείφεται ο 

δογματισμός και ο διδακτισμός των παλαιότερων χρόνων,καθώς και η εθνικο-θρησκευτική διάσταση και 

κλίση της εκπαίδευσης. Η λογοτεχνία πλέον διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο  όχι μόνο στη γλωσσική, 

αλλά και στην αισθητική καλλιέργεια του ατόμου, ενθαρρύνοντάς το παράλληλα και ενισχύοντας την 

ευαισθητοποίησή του απέναντι στα προβλήματα της ζωής. Δεδομένης της κρίσης που βιώνουμε τα 

τελευταία χρόνια στον πολιτικό, πολιτιστικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα, η λογοτεχνία είναι δυνατό 

να λειτουργήσει ως ένας δίαυλος επικοινωνίας του μαθητή με τις έννοιες και τις αξίες της οικογένειας και 

της οικογενειακής αγάπης, της φιλίας, της ειρήνης και της συναδελφικής συνύπαρξης των λαών, της 

ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, με διαπολιτισμικές αξίες που διαπνέονται από μηνύματα κατά 

του ρατσισμού και των προκαταλήψεων προωθώντας την αποδοχή της ετερότητας και της 

διαφορετικότητας, με την αξία της παράδοσης και του πολιτισμού  κατανοώντας πως η πολιτισμική 

κληρονομιά της χώρας του και όχι μόνο, αποτελεί ένα σύστημα νοοτροπιών, αξιών και αντιλήψεων με 

πολιτισμική αυταξία και δική του νομοτέλεια και τέλος με την αξία του φυσικού περιβάλλοντος και της 

συνειδητοποίησης της άμεσης εξάρτησης της ανθρώπινης διαβίωσης από αυτό. 
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Τα Ανθολόγια, όπως αναφέρει η Σίμου (2018:140) κινούνται εμφανώς στην κατεύθυνση εξάλειψης των 

διαφορών και των στερεοτυπικών αναφορών αποσκοπώντας στη διαμόρφωση μιας ανάλογης αντίληψης 

και ευαισθησίας από την πλευρά των μαθητών, εξέλιξη που θα βοηθήσει ενεργά στην κοινωνικοποίησή 

τους. Τα συγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια στα πλαίσια της ενίσχυσης της διαπολιτισμικής ιδέας και της 

αντιρατσιστικής εκπαίδευσης συμβαδίζουν σε ένα σημαντικό βαθμό με τα δεδομένα της σύγχρονης 

κοινωνίας. Ωστόσο, κατά την άποψή μου, υπάρχουν ορισμένες θεματικές στα ποιήματα των Ανθολογίων, 

οι οποίες θα μπορούσε να ειπωθεί πως έχουν το περιθώριο να εμπλουτιστούν παραπάνω. 

Πιο συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει η Πλιόγκου (2011:12), η πυρηνική οικογένεια καταλαμβάνει την 

συντριπτική πλειοψηφία των αναφορών, ιδιαίτερα στις προηγούμενες περιόδους όπου τα μέλη 

εμφανίζονται να επιτελούν στερεοτυπικούς ρόλους αναφορικά με το φύλο και την ηλικία τους. Μπορεί στα 

ποιήματα των σύγχρονων Ανθολογίων να μην παρουσιάζεται η οικογένεια στο σύνολό της, αλλά να 

γίνονται αναφορές κυρίως στη μητρική φιγούρα καθώς και στη στοργή και αγάπη των γονέων για το παιδί 

τους, ωστόσο  αναδύεται η ανάγκη προβολής όλων των οικογενειακών σχημάτων ζωής μέσω κειμένων και 

ποιημάτων που να σχετίζονται με την οικογενειακή διαφορετικότητα, την ισότιμη συμμετοχή των μελών 

στα οικογενειακά δρώμενα, το σεβασμό στο δικαίωμα της επιλογής και γενικότερα να ανταποκρίνονται 

περισσότερο στις προκλήσεις της εποχής  προωθώντας την κριτική διερεύνηση των μαθητών. Η Πλιόγκου 

(2011:13) επισημαίνει πως το ιδεολόγημα της οικογένειας έτσι όπως περιλαμβάνεται στη διδακτέα σχολική 

ζωή θα πρέπει να διακρίνεται από διάφορες περιπτώσεις ώστε, από τη μια πλευρά, να επιτυγχάνεται η 

απεικόνιση και η έκφραση των σύγχρονων εξελίξεων της ζωής βάσει των οικογενειακών και κοινωνικών 

μεταβολών και από την άλλη πλευρά, οι μαθητές που προέρχονται από ένα διαφορετικό οικογενειακό 

πλαίσιο από το κοινωνικά συμβατικό, να μπορούν να βρίσκουν χώρο και ανταπόκριση, καθώς πολύ συχνά 

η εικόνα της δικής τους οικογενειακής πραγματικότητας απέχει από εκείνη του σχολικού προτύπου. 

Άλλη μια θεματική που ενδεχομένως να χρήσει «εμπλουτισμού» είναι εκείνη της θρησκείας. Έγινε 

αντιληπτό πως στα σύγχρονα Ανθολόγια λογοτεχνικών κειμένων μέσω της θεματικής της θρησκευτικής 

ζωής αναδεικνύεται η δυνατότητα ειρηνικής συνύπαρξης των λαών, η αποδοχή της διαφορετικότητας, 

καθώς και η παγκόσμια λειτουργία της θρησκείας. Επίσης, φάνηκε πως οι συγγραφείς των συγκεκριμένων 

Ανθολογίων έχουν τη διάθεση να εναρμονιστούν και να συμβαδίσουν με τις απαιτήσεις της εποχής και την 

ανάγκη για αλλαγή στάσεων απέναντι στο διαφορετικό καθιστώντας εφικτή τη δημιουργία ενός κοινού 

πολιτισμού με την αλληλεπίδραση ανθρώπων από διαφορετικούς τόπους και τη συμμετοχή τους σε 

διαδικασίες διαλόγου και δράσης. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι Καραμούζης – Διακογεωργίου 

(2016:11), υπάρχει το περιθώριο να γίνουν και άλλες αναφορές σε θρησκείες και πολιτισμούς, προκειμένου 

να να νιώσουν όλοι οι μαθητές που προέρχονται από άλλες χώρες πως τα βιβλία αναφέρονται και στη δική 

τους κουλτούρα. Με αυτόν τον τρόπο και οι συγκεκριμένοι μαθητές θα αισθανθούν περισσότερο ενεργοί, 
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αλλά και οι γηγενείς μαθητές ευαισθητοποιούνται, συναισθάνονται, αποδέχονται και σέβονται την 

πολιτισμική κληρονομιά του άλλου, αλλά και τη δική τους. 

Ολοκληρώνοντας, είναι σαφές πως τα αναγνωστικά και τα Ανθολόγια των παλαιότερων χρόνων 

διακρίνονταν από μια ξεκάθαρη  εθνοκεντρική ματιά, ενώ στα πιο σύγχρονα εγχειρίδια, χωρίς να 

παραγκωνίζεται η εθνική ταυτότητα, αναδεικνύονται και ορισμένες οπτικές που διερευνούν και εξετάζουν 

έννοιες και αξίες πανανθρώπινες, πτυχές των σύγχρονων κοινωνιών, την ποικιλία των πολιτισμών, των 

εθνών και των θρησκειών, το σεβασμό και την αποδοχή της ετερότητας και του διαφορετικού. Με αυτόν 

τον τρόπο παρέχονται τα κατάλληλα εφόδια στους μαθητές, προκειμένου να γίνουν άτομα διακρινόμενα 

από ευαισθησία, ενσυναίσθηση, σεβασμό στο διαφορετικό, κριτική ικανότητα και άποψη ˙ στοιχεία που 

θα ενισχύσουν και θα συνδράμουν στην ομαλή τους ένταξη στην κοινωνία του σήμερα. 

 

4. Αναγνωστικά και ανθολόγια ή περί τη σύγχυση γλώσσας και λογοτεχνίας 

Τα Αναγνωστικά στο Δημοτικό Σχολείο 

Τα Αλφαβητάρια και τα Αναγνωστικά που καθιερώθηκαν γύρω στο 1879, ακολούθησαν μια πορεία γεμάτη 

αγώνα και πάθος που αντικατοπτρίζει και την πνευματική πορεία του Έθνους μας (Αναγνωστόπουλος, 

1996:155). Ήδη από την αρχή τους, αποτέλεσαν χώρο σύγκρουσης συντηρητικών και προοδευτικών. 

Σύμφωνα με τον Αναγνωστόπουλο(1996:155), τα «Ψηλά Βουνά» μπορούν να θεωρηθούν ως μια 

πολυδύναμη εκβολή των παραπάνω ανταγωνισμών που εκφράζουν την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 

1917 με πρωτεργάτες τους Δ. Γληνό, Μ. Τριανταφυλλίδη και Αλ. Δελμούζο. Η αναγεννητική αυτή 

προσπάθεια της παιδείας μπορεί να μπερδεύτηκε με πολιτικές και θρησκευτικές σκοπιμότητες, ωστόσο τα 

Αναγνωστικά βελτιώθηκαν σε γλώσσα και ύφος , χωρίς όμως να απομακρυνθούν από το διδακτισμό και 

την προγονολατρεία. Η έντονη αλλαγή σε ποιότητα και θέματα θα έρθει μετά την αποκατάσταση της 

Δημοκρατίας το 1974 και κυρίως μετά την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976 και την καθιέρωση της 

ενιαίας Δημοτικής γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Αναγνωστόπουλος,1996:155). Στην αλλαγή 

αυτή, ιδιαίτερη ήταν η συμβολή παιδικών λογοτεχνών και ποιητών. Τα σχολικά αυτά εγχειρίδια έγιναν 

περισσότερο παιδοκεντρικά, ρεαλιστικά αποφεύγοντας τις φανερές κανοναρχίες και τους ηθκούς κώδικες. 

Βελτίωση παρατηρείται ωστόσο και στην εμφάνιση, καθώς και στην εικονογράφηση. Έτσι, τα σύγχρονα 

αλφαβητάρια ή Αναγνωστικά είναι γραμμένα βάσει των νέων Παιδαγωγικών αρχών και ιδεολογικών 

τάσεων που εντοπίζονται και στη σύγχρονη παιδική λογοτεχνία. 

Όπως παρατηρεί η Φραγκουδάκη (1978:11), ο ρόλος που διαδραμάτιζαν τα αναγνωστικά ήταν ιδιαίτερα 

σημαντικός. Πιο συγκεκριμένα, αποτελούσαν τα βασικότερα εγχειρίδια για τη διαμόρφωση των μαθητών, 
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όχι μόνο τη γλωσσική, αλλά και την ηθική, τη θρησκευτική, την εθνική, τη γενικότερη δηλαδή ιδεολογική 

τους διαμόρφωση. 

Η Φραγκουδάκη (1978:12), εντοπίζει τη μεγάλη σημασία των αναγνωστικών σε δύο λόγους. Ο πρώτος 

αποτελεί τη συχνή απασχόληση με αυτά, καθώς ο δάσκαλος και οι μαθητές τα χρησιμοποιούσαν πολύ 

περισσότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα σχολικά εγχειρίδια. Χαρακτηριστικά, η γλωσσική διδασκαλία, που 

εξαιτίας της ανυπαρξίας βοηθητικών βιβλίων γινόταν αποκλειστικά σχεδόν από τα αναγνωστικά, κάλυπτε 

το 50% του συνόλου των διδακτικών ωρών που αφιερώνονταν στις θεωρητικές γνώσεις. 

Ο δεύτερος λόγος απευθύνεται στη μεγάλη ιδεολογική σημασία τους. Πιο συγκεκριμένα, τα αναγνωστικά 

θεωρητικά χρησίμευαν για τη μετάδοση γνώσεων ιδεολογικά ουδέτερων, καθώς ο δάσκαλος τα 

χρησιμοποιούσε για τη διδασκαλία της ανάγνωσης, της γραφής, της ορθογραφίας, του συντακτικού και της 

έκφρασης. Άλλωστε, υπήρχαν άλλα μαθήματα για την κοινωνική, πολιτική, χριστιανική αγωγή, αλλά και 

για τη γνώση του φυσικού κόσμου. Ωστόσο, φαίνεται πως τα αναγνωστικά με τα κείμενά τους για το Θεό, 

την πατρίδα, την οικογένεια, το σωστό, το ηθικό, το δίκαιο, αλλά και τα αντίθετά τους περιέχουν μια 

ολόκληρη κοσμοαντίληψη. «Περιέχουν αξίες που καλύπτουν όλο το γνωστικό χώρο, μια συγκεκριμένη 

παιδαγωγική, μια συγκεκριμένη ηθική, μια συγκεκριμένη αισθητική, μιαν αντίληψη για το φυσικό και τον 

κοινωνικό περίγυρο, τέλος μιαν αντίληψη για την ιστορία κι έναν ορισμένο εθνικισμό» (Φραγκουδάκη, 

1978:12). 

Τα αναγνωστικά, ενώ περιέχουν την ίδια ιδεολογία με τα υπόλοιπα εγχειρίδια, τη μεταδίδουν με τρόπο 

έμμεσο και κατ’ επέκταση αποτελεσματικότερο. Οι μαθητές με τη διαρκή τριβή τους με τα αναγνωστικά 

αφομοιώνουν τις αξίες ευκολότερα, οι οποίες τους υποβάλλονται έμμεσα και ανεπαίσθητα καταργώντας 

τη δυνατότητα κριτικής αντίστασης. Τα αναγνωστικά λοιπόν, περικλείοντας μέσα τους το σύνολο των 

αξιών και των αρχών που επιθυμεί να μεταδώσει το εκπαιδευτικό σύστημα, εμπεριέχουν την εικόνα του 

πολίτη που τείνει να διαμορφώσει το σχολείο με τον πιο πλήρη τρόπο. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως αρκετά από τα αναγνωστικά που διδάσκονταν αποτελούσαν έργο 

περισσότερο του υπουργείου και λιγότερο των συγγραφέων τους. Επιπλέον, είναι χαρακτηριστικό πως οι 

συγγραφείς, με μια δύο εξαιρέσεις, δεν ήταν όπως παλαιότερα, σημαντικοί λογοτέχνες και παιδαγωγοί και 

είχαν ακολουθούσαν με ιδιαίτερη ακρίβεια τις οδηγίες του υπουργείου (Φραγκουδάκη,1978:13). 

Τα Αναγνωστικά κατά την περίοδο της Δικτατορίας (1967-1974) 

Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως αντικείμενο έρευνας κυρίως τα ποιήματα των ανθολογίων του δημοτικού 

σχολείου που εκδόθηκαν το 1975, αλλά και των επόμενων, των σύγχρονων. Επειδή όμως επιδιώκεται η 

εξέταση και της ποίησης κατά την περίοδο της Δικτατορίας (1967-1974), κατά την οποία δεν υπήρχαν 
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αντίστοιχα ανθολόγια, αυτή θα διερευνηθεί μέσα από τα αναγνωστικά της εν λόγω περιόδου. Γι’ αυτό στο 

σημείο αυτό θα γίνει λόγος, όχι για την εξέλιξη των αναγνωστικών σε όλα τα χρόνια του Ελληνικού 

Έθνους, αλλά για τα αναγνωστικά του δικτατορικού καθεστώτος και την αντιστοιχία τους με τα Αναλυτικά 

Προγράμματα της εποχής. 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 218⁄31.10.1969 και το υπ’αριθμ. 702 διάταγμα, ο σκοπός του δημοτικού σχολείου 

είναι: α) να ενσταλάξει και να εμπεδώσει στην ψυχή του μαθητή την αγάπη για την Ελληνική πατρίδα, την 

ορθόδοξη χριστιανική πίστη και την εθνική ζωή, β) να αποκτήσουν οι μαθητές τη σωστή θεώρηση του 

κόσμου που τους περιβάλλει ανάλογα με την παιδική τους αντίληψη, γ) να επιτύχουν οι μαθητές την ομαλή 

προσαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον, να αντιληφθούν τη δέσμευση του ατόμου στην κοινωνική ζωή 

και να καταστούν ικανοί να συμμετέχουν στις ομαδικές εκτελούμενες εργασίες και στις ομαδικές σχολικές 

δραστηριότητες, δ) να μπορούν οι μαθητές να διακρίνουν την ενασχόληση με το παιχνίδι από την ανάληψη 

εργασίας, ε) η απόκτηση καλών συνηθειών, ευπρεπούς συμπεριφοράς και κοινωνικότητας, στ) η ανάπτυξη 

της εκφραστικής γλωσσικής ικανότητας, γραπτής και προφορικής και τέλος ζ) η απόκτηση της ικανότητας 

ανάγνωσης, γραφής και λογισμού για τις απλές αριθμητικές πράξεις. 

Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος της Ελληνικής Γλώσσας για την Α’ και Β’ τάξη, ως 

γενικός σκοπός ορίζεται η ικανότητα των μαθητών να εκφράζουν γραπτά και προφορικά, όσο το δυνατόν 

σαφέστερα, συντομότερα και παραστατικότερα, τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, αλλά παράλληλα 

να κατανοούν και τις γραπτές και προφορικές σκέψεις των άλλων. Δίνεται βάση στην προοδευτική 

εκμάθηση του συντακτικού και της γραμματικής της Νεοελληνικής Γλώσσας, αλλά και στην καλλιέργεια 

της φιλαναγνωσίας. Για την Α’ τάξη αναφέρεται πως για την απόκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας, 

πέραν των γλωσσικών ασκήσεων, θα χρησιμοποιούνται αναγνωστικά κείμενα στα οποία περιλαμβάνονται 

και μικρά ποιήματα, η απομνημόνευση των οποίων πρέπει να επιδιώκεται με προσοχή χωρίς 

καταναγκασμό. Για τη Β’ τάξη αναφέρεται ξανά η απομνημόνευση μικρών παιδικών ποιημάτων, αλλά και 

η ανάγκη για καλή απαγγελία. Επίσης, γίνεται λόγος για συσχετισμό των αναγνωστικών κειμένων με τις 

υπόλοιπες ασχολίες των μαθητών στο σχολείο και τα διάφορα βιώματά τους. 

Για τις Γ’ και Δ’ τάξεις σχετικά με την ανάγνωση, ο κύριος στόχος είναι η άπταιστη και η ρέουσα με 

φυσικότητα ανάγνωση απλών κειμένων πεζών ή ποιητικών. Στη Δ’ τάξη ωστόσο, επιδιώκεται και η 

εκφραστική ανάγνωση και η ικανοποιητική νοηματική απόδοση των όσων δίνονται προς ανάγνωση. 

Στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις επιδιώκεται η ανάγνωση κειμένων σε καθαρεύουσα, αλλά και η τέλεια κατανόησή 

τους, τόσο σε περιεχόμενο όσο και σε μορφή. Επίσης να επισημανθεί και η αναφορά στην ευκαιριακή 

χρήση και άλλων κειμένων από κατάλληλα βιβλία και περιοδικά, εκτός των αναγνωστικών. 
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Μεταβαίνοντας στις τροποποιήσεις του Αναλυτικού Προγράμματος του 1972 για το σκοπό του 

αναγνωστικού μαθήματος σε όλες τις τάξεις, παρατηρείται πως για τις μεσαίες και μεγαλύτερες τάξεις 

ισχύουν τα ίδια με παραπάνω, ενώ στην Α’ τάξη αναφέρεται η φυσικότητα στην ανάγνωση μικρών 

αναγνωστικών ενοτήτων από το εγκεκριμένο αναγνωστικό, την κατανόηση και απόδοσή τους και στη Β’ 

τάξη γίνεται λόγος για απόκτηση πλήρως της αναγνωστικής δεξιότητας μέσω της ανάγνωσης απλών 

αναγνωστικών κειμένων ανάλογων με τις πνευματικές δυνάμεις των μαθητών και της κατ’ επέκταση 

κατανόησης και απόδοσης αυτών. 

Πιο κάτω στην εγκύκλιο τονίζεται η αναγνωστική διαδικασία με απώτερο στόχο την καλλιέργεια της 

φιλαναγνωσίας, χωρίς ωστόσο να γίνεται αναφορά στο περιεχόμενο των κειμένων : « Το μάθημα της 

Αναγνώσεως αποβλέπει εις το να εφοδιάση τον μαθητήν με εν από τα δύο όργανα (το έτερο είναι η γραφή), 

τα οποία είναι όλως απαραίτητα εις πάσαν εν τω σχολείω αναπτυσσομένην προσπάθεια μορφωτικής ή 

οδηγητικής φύσεως. Το μάθημα τούτο δίδει εις τον μαθητήν το μέσον της μηύσεώς του εις την γνώσιν της 

μητρικής του γλώσσις και εις την γνώσιν της Ελληνικής Λογοτεχνίας [...]Οφείλομεν να κάμωμεν το παιδί να 

γνωρίση την ευχαρίστησιν της αναγνώσεως,[...]την φιλαναγνωσίαν. Είναι τούτο ο δεύτερος στόχος ημών». 

Κάνοντας μια γενική ανασκόπηση των παραπάνω φαίνεται πως οι μαθητές μαθαίνουν γλώσσα και γραφή 

βασιζόμενοι σε κείμενα των οποίων το περιεχόμενο είναι εναρμονισμένο με τις αρχές και τις αξίες της 

χούντας και όλη αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται εύκολα και χωρίς να γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή. Τα 

συγκεκριμένα κείμενα διαθέτουν μια θρησκευτική, ηθική, πατριωτική, οικογενειακή, κοινωνική και 

ιστορική κοσμοαντίληψη που έρχεται σε συμφωνία με το τρίπτυχο «Πατρίς – θρησκεία – οικογένεια». Έτσι 

λοιπόν αποδεικνύεται η ιδεολογική διαμόρφωση των μαθητών μέσω των αναγνωστικών βιβλίων. 

Η Φραγκουδάκη (1978), στη μελέτη της για τα αναγνωστικά του δημοτικού σχολείου εξέτασε τα άμεσα 

και τα έμμεσα μηνύματα, τις προθέσεις και τις αποσιωπήσεις των συγγραφέων των βιβλίων, καθώς και τις 

αξίες και τους θεσμούς που προβάλλονται μέσα από τα κείμενα. Η οικογένεια, το παιδί μέσα στην 

οικογένεια, η εργασία, η θρησκεία, η ιστορία και ο σκοπός των σχολείων βρίσκονται στο επίκεντρο του 

προβληματισμού της. 

Πιο συγκεκριμένα, η οικογένεια παρουσιάζεται αυταρχική με τις σχέσεις των μελών της να διαπνέονται 

από έναν ακραίο φυλετισμό. Το παιδί μέσα στην οικογένεια εμφανίζεται σαν στερεότυπο κατώτερης τάξης, 

η εργασία ορίζεται σαν ηθικό καθήκον στην ηθική τάξη του κόσμου και όχι ως κοινωνική δραστηριότητα, 

ενώ η θρησκεία «εξαρτά τα φυσικά φαινόμενα από την υπερφυσική βούληση και μεταμφιέζει τα κοινωνικά 

φαινόμενα σε φυσικά». Τέλος, η ιστορία παρουσιάζεται ως γραμμική ακολουθία χρονολογιών και 

πολεμικών γεγονότων, χωρίς κίνηση και εξέλιξη, οδηγώντας στην «κατάργηση» του ιστορικού γίγνεσθαι. 

Σχετικά με τους σκοπούς του σχολείου, το δημοτικό σχολείο σύμφωνα με τα αναγνωστικά, έχει σαν σκοπό 
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κατά 25% τη μετάδοση γνώσεων και κατά 75% την εθνική, χριστιανική και ηθική διαπαιδαγώγηση, με 

λίγα λόγια την ιδεολογική διαμόρφωση. 

Σύμφωνα με τη Φραγκουδάκη (1978:135), «Από την ανάλυση που προηγήθηκε , το ουσιαστικότερο είναι 

ίσως ο εγγενής στα κείμενα φόβος μπροστά στη γνώση, φόβος που καθορίζει τη μετάδοση γνώσεων από 

αυθαίρετες επιλογές, βασισμένες στην ιδεολογική και μόνο χρησιμότητά της». 

Συμπεραίνουμε επομένως πως μέσω των αναγνωστικών της περιόδου του δικτατορικού καθεστώτος, 

δόθηκε περισσότερο έμφαση στην ιδεολογική λειτουργία του σχολείου και όχι τόσο στη γνωστική. 

            Τα σχολικά Ανθολόγια στην υπηρεσία της λογοτεχνίας 

 H επιθυμία συγκέντρωσης ό,τι αντιπροσωπευτικότερου έχει παραχθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

συνδυάζεται το εύληπτο, το ευσύνοπτο και το τερπνό, έχει οδηγήσει στην ανθολόγηση κειμένων στα 

πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και γενικότερα. 

Οι Τσιλιμένη και Γραικός (2007) στην ανακοίνωσή τους στο συνέδριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με 

τίτλο «Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι Προκλήσεις της Εποχής μας» αναφορικά με τους νέους τρόπους 

προσέγγισης των λογοτεχνικών κειμένων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εξετάζουν και αναλύουν το 

ζήτημα των Ανθολογίων ως μέσο έκφρασης και υποστήριξης της παιδικής λογοτεχνίας στο Δημοτικό 

σχολείο. 

Υποστηρίζουν λοιπόν (2007:643) πως η παλαιότερη μεθοδολογία προσέγγισης λογοτεχνικών κειμένων 

περιοριζόταν σε νοηματικές αναλύσεις και σε αποκλειστικά γλωσσικές δραστηριότητες, καθώς ήταν άμεση 

η σύνδεση της λογοτεχνίας με το μάθημα της Γλώσσας ως φορέας «πρότυπης» γλώσσας και όχι ως 

αυτόνομο είδος με τα δικά του χαρακτηριστικά. 

Το ζήτημα της διδακτικής της λογοτεχνίας και της μεθοδολογίας προσέγγισης των λογοτεχνικών κειμένων 

συνιστά ένα ζήτημα βασικό για τους ειδικούς, τους πανεπιστημιακούς και τους εκπαιδευτικούς της 

πολιτείας με τα εκάστοτε Αναλυτικά Προγράμματα να αντανακλούν την άποψη αυτής. 

Οι Τσιλιμένη και Γραικός (2007: 643) αναφέρουν πως σε προηγούμενες περιόδους η λογοτεχνία 

εντασσόταν αποκλειστικά στο βιβλίο της Γλώσσας. Ωστόσο, ενώ το ΥΠ.Ε.Π.Θ. προχώρησε σε 

μεταρρυθμίσεις των Αναλυτικών Προγραμμάτων και συγγραμμάτων, καθώς και στην έκδοση του τρίτομου 

Ανθολογίου το 1975, η λογοτεχνία συνέχισε να ταυτίζεται με το μάθημα της Γλώσσας. Τα συγκεκριμένα 

Ανθολόγια νοούνταν απλώς ως μια παράθεση κειμένων διαφόρων εποχών και δημιουργών, αποσκοπώντας 

στη γνωριμία των παιδιών με γνήσια λογοτεχνικά κείμενα και στην κατ’ επέκταση πρώτη τους επαφή με 

τη Νεοελληνική λογοτεχνία. Μέσω των συγκεκριμένων κειμένων, οι μαθητές επρόκειτο να βοηθηθούν 
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στην καλλιέργεια και ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού λόγου και να αγαπήσουν περισσότερο το 

διάβασμα. 

Ωστόσο, με την πάροδο των χρόνων παρατηρείται η προώθηση της μελέτης και της έρευνας της 

λογοτεχνίας με την παράλληλη εμφάνιση νέων αντιλήψεων για τη διδακτική μεθοδολογία της λογοτεχνίας 

που απορρέουν από τις σύγχρονες απόψεις τόσο της παιδαγωγικής,όσο και των θεωριών της λογοτεχνίας. 

Η αυτονομία της λογοτεχνίας έρχεται στο επίκεντρο. Έτσι, όπως υποστηρίζεται στους Τσιλιμένη και 

Γραικό (2007:643), ένας αριθμός εκπαιδευτικών υιοθετεί και εφαρμόζει σε εθελοντική βάση τις νέες 

απόψεις για τη διδακτική της λογοτεχνίας. Το 1999 το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προχωράει στη συγγραφή 

του Ανθολογίου για την Ε’ και ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού Με λογισμό και μ’ όνειρο. Τόσο από τη συνολική 

εικόνα, τη μορφή, αλλά και το περιεχόμενο του Ανθολογίου και λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγγραφική 

ομάδα λειτούργησε βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών που έθεσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το 

Ανθολόγιο αυτό αποπνέει μια νέα αντίληψη για τη διδακτικής της λογοτεχνίας. 

Η ανάγκη επομένως, ανανέωσης αυτών των Ανθολογιών ταυτίζεται με την εμφάνιση νέων αντιλήψεων στη 

διδακτική της λογοτεχνίας και οδήγησε στη σύνταξη νέων. Χαρακτηριστικά, τα Ανθολόγια για τα Παιδιά 

του Δημοτικού, δεν περιείχαν σύγχρονη λογοτεχνική ύλη, ιδιαίτερα της παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας 

και αγνοούσαν τις μεγάλες αλλαγές των τελευταίων χρόνων, όπως η πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής 

κοινωνίας, τις νέες τεχνολογίες και άλλα θέματα. Γι’ αυτό το λόγο χαρακτηρίστηκαν και ως παρωχημένα. 

Το 2001 το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ως υπεύθυνος φορέας υλοποίησης προγραμμάτων, καινοτομιών και 

αλλαγών στο χώρο της εκπαίδευσης, συντάσσει το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ.), το οποίο αναδιαρθρώνει το εκπαιδευτικό σύστημα σε επίπεδο Αναλυτικών Προγραμμάτων. 

Για την ενίσχυση της εφαρμογής των νέων προτάσεων. Εκδίδονται τα νέα σχολικά εγχειρίδια, τα οποία 

συμβαδίζουν με το πνεύμα των αλλαγών (Τσιλιμένη & Γραικός, 2007:644). Έτσι λοιπόν, ακολούθησε η 

κυκλοφορία των ανθολογίων των πρώτων και των μεσαίων τάξεων του δημοτικού, τα οποία είχαν την ίδια 

λογική με το πρώτο ανθολόγιο. 

Η δημιουργία πάντως ανθολογίων δεν συνιστά μια εύκολη υπόθεση, ειδικά όταν αυτά απευθύνονται σε 

μικρούς μαθητές. Σύμφωνα με την Κατσίκη – Γκίβαλου (2007:19), πέρα από τα κριτήρια που 

ακολουθούνται για τα άλλα ανθολόγια ή ανθολογίες, όπως η δίκαιη και αναλογική αντιπροσώπευση 

λογοτεχνικών ειδών, καταξιωμένων λογοτεχνών Ελλήνων και ξένων, αισθητικών ρευμάτων, κειμένων που 

διακρίνονται για τη λογοτεχνικότητα και την πρωτοτυπία γραφής τους, είναι ζωτική η ύπαρξη και άλλων 

παραμέτρων που θα οδηγήσουν στην απρόσκοπτη, χρηστική, επωφελή αλλά και ευχάριστη προσέγγιση 

των ανθολογίων από τους μαθητές. Τέτοιες παράμετροι μπορεί να αποτελέσουν η θεματική κατάταξη των 

κειμένων, η ικανή εκπροσώπηση της λογοτεχνίας για παιδιά και για νέους, η διερεύνηση του λογοτεχνικού 
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κανόνα με συγγραφείς που μπορεί να μην είναι καταξιωμένοι αλλά να έχουν προσφέρει κείμενα 

ανατρεπτικά και ενδιαφέροντα, αλλά και η θεματική διερεύνηση με είδη που κινούν το ενδιαφέρον των 

παιδιών, όπως είναι οι περιπετειώδεις ιστορίες ή τα κόμικ. Επίσης, κατά τους Τσιλιμένη και Γραικό 

(2007:644-645) η επιλογή των κειμένων των Ανθολογίων έγινε βάσει του αισθητικού τους παράγοντα, της 

ανταπόκρισής τους στα σύγχρονα βιώματα των μαθητών, των δυνατοτήτων που προσφέρουν για γνωριμία 

με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου και την αποδοχή άλλων πολιτισμών, της προώθησης σύγχρονων 

προβλημάτων, αλλά και των δυνατοτήτων διαλόγου με παραδοσιακές αξίες. 

Καλό είναι λοιπόν να συμπεριλαμβάνονται τα παραπάνω στα σχολικά εγχειρίδια ειδικά από τη στιγμή που 

τα Ανθολόγια αποτελούν ουσιαστικά τα μόνα βιβλία που γνωρίζουν συστηματικά στα παιδιά τη λογοτεχνία 

και συνιστούν έναυσμα για τους μαθητές να διαβάσουν ολοκληρωμένα μυθιστορήματα, καθώς σε κάθε 

κείμενο υπάρχουν προτάσεις βιβλίων με συγγενή θέματα, προωθώντας με αυτόν τον τρόπο τη 

φιλαναγνωσία. 

Γενικότερα, κρίνεται καθοριστικός ο ρόλος των ανθολογίων για την ευαισθητοποίηση και την 

κοινωνικοποίηση των μαθητών, καθώς τους φέρνουν σε επαφή με τη λογοτεχνία που συντελεί στην 

ολόπλευρη ανάπτυξή τους, στην αποκόμιση γνώσεων και στην απόκτηση αξιών και στάσεων για τη ζωή. 

           Τα σύγχρονα Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα Ανθολόγια του 1975 αποτελούσαν μια παράθεση κειμένων διαφόρων 

εποχών και δημιουργών και συνδέονταν με διδακτικές πρακτικές που εξυπηρετούσαν αποκλειστικά το 

μάθημα της Γλώσσας. Είχαν ως σκοπό την άσκηση των παιδιών στην ανάγνωση, αλλά κυρίως στόχευαν 

στην εξοικείωση του παιδιού με τη λογοτεχνία και την αγάπη για το βιβλίο. Ωστόσο, θεωρήθηκαν 

παρωχημένα, καθώς δεν περιείχαν σύγχρονη λογοτεχνική ύλη, ιδιαίτερα της παιδικής και νεανικής 

λογοτεχνίας, αγνοώντας παράλληλα τις μεγάλες αλλαγές των τελευταίων χρόνων. 

Έτσι λοιπόν με την έλευση νέων διδακτικών αντιλήψεων στη λογοτεχνία, δημιουργήθηκε και η ανάγκη για 

τη σύνταξη νέων ανθολογίων. Το 2001 συντάχθηκε το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων για την Ε’ και 

ΣΤ’ τάξη του δημοτικού, το οποίο έχει τίτλο «Με λογισμό και μ’ όνειρο». Σύμφωνα με τον Πυλαρινό 

(2005:37), μέσω του συγκεκριμένου ανθολογίου επιχειρήθηκε μια τομή στη διδασκαλία της λογοτεχνίας, 

καθώς δόθηκε έμφαση στην αυτονομία της και τη χειραφέτησή της από το μάθημα της Γλώσσας. Ο 

Πυλαρινός (2005:37) δεν κάνει λόγο για συστηματική μύηση στη διδασκαλία της γλώσσας, αλλά για 

απογείωση και έκφραση των όσων απασχολούν το σημερινό παιδί μέσω αυτής. Μέσω του ανθολογίου 

αυτού πραγματοποιήθηκε μια συστηματική προσπάθεια για γνωριμία του μαθητή με την εποχή του, τους 

συνανθρώπους του, τους γενικότερους προβληματισμούς που επικρατούν προκειμένου να αντιληφθεί τη 
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λογοτεχνία ως σύμφυτη με τη ζωή. Μέσω των κειμένων που είναι ανθολογημένα δόθηκε έμφαση στη 

σύγχρονη πραγματικότητα, ωστόσο δόθηκε η δέουσα προσοχή και στο παρελθόν με τις κυριότερες φάσεις 

του ελληνισμού και τις κοινωνικές συνθήκες που επικράτησαν σε αυτές. Βέβαια να αναφερθεί πως λίγα 

ξένα κείμενα αποτέλεσαν αφορμή σύνδεσης του ελληνικού με το ευρωπαϊκό κυρίως στοιχείο προκειμένου 

να κατανοηθεί η θέση της Ελλάδας στη σύγχρονη Ευρώπη. Επιπλέον, ο Πυλαρινός (2005:38) επισημαίνει 

πως με το ανθολόγιο της Ε’ και ΣΤ’ τάξης σκοπό αποτελεί η ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης των 

μαθητών, ο προβληματισμός και εν τέλει η διαμόρφωση στέρεων θέσεων. Παράλληλα, έγινε συστηματική 

προσπάθεια για αξιοποίηση ίδιων ειδολογικών κειμένων, αξιοποιήθηκαν δηλαδή τα λογοτεχνικά είδη των 

κειμένων του βιβλίου υποβάλλοντας με έμμεσο τρόπο στα παιδιά τη σκοπιμότητα που υπηρετεί κάθε είδος, 

ποια εποχή ευνόησε τη δημιουργία του, ποια γλώσσα χρησιμοποιήθηκε και γιατί. Μέσω των κατάλληλων 

δραστηριοτήτων ο μαθητής οδηγείται πρακτικά και όχι με εκτενείς φιλολογικές θεωρίες στη γνωριμία με 

την τεχνική και φιλολογική πλευρά των κειμένων και στη σταδιακή μύηση στους λόγους που τα επέβαλαν 

και τα επιβάλλουν. Γενικότερα το ανθολόγιο της Ε’ και ΣΤ’ τάξης είναι εμποτισμένο με πνεύμα 

πλουραλιστικό, διακειμενικό, πολυπολιτισμικό και διαπνέεται από μια γενικότερη ελευθερία σκέψης. 

Το ανθολόγιο των μεσαίων τάξεων έχει όνομα «Στο σκολειό του κόσμου», είναι ανθολογημένο με χιούμορ 

και περιέχει κείμενα κατάλληλα και δοκιμασμένα για την ηλικία αυτή. Χρησιμοποιεί μια καθημερινή 

γλώσσα, χωρίς ειδολογικές ή φιλολογικές επιδιώξεις αποσκοπώντας στην κοινωνικοποίηση των μαθητών 

με παιγνιώδη και γλωσσικά φιλικό τρόπο (Πυλαρινός,2005:43). Επίσης το συγκεκριμένο ανθολόγιο 

εμπεριέχει χρήσιμα κείμενα που αντιστοιχούν στα ενδιαφέροντα των μαθητών και συνοδεύονται από 

ευχάριστες δραστηριότητες κατανόησης, οι οποίες στοχεύουν στην κινητοποίηση των συναισθημάτων και 

στη σφαιρική κατανόησή τους (των κειμένων). Να αναφερθεί επίσης πως η ελληνική παιδική λογοτεχνία 

κατέχει μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με την ξένη. Οι συγγραφείς που επιλέγονται είναι οι σύγχρονοι με 

νεωτερική διάθεση και κείμενα που αντιστοιχούν στην παιδική αθωότητα, αλλά και παλαιοί λογοτέχνες 

που έχουν ασχοληθεί ειδικά με το παιδί στο έργο τους. Στο ανθολόγιο της Γ’ και Δ’ τάξης, περιλαμβάνονται 

κείμενα ευχάριστα, σύγχρονα και ενδιαφέροντα χωρίς να παραλείπονται κείμενα που διακρίνονται για 

διαχρονικές αξίες και για τα στοιχεία του ελληνικού και άλλων πολιτισμών. Επίσης, περιέχει διαθεματικές 

δραστηριότητες που σχετίζονται με άλλες τέχνες, την τεχνολογία, αλλά και άλλα επιστημονικά πεδία όπως 

η οικολογία, η κοινωνιολογία κλπ. Είναι ένα ανθολόγιο με παιγνιώδη διάθεση. Άλλωστε, η λογοτεχνία 

συσχετίζεται με το παιχνίδι, καθώς η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού κειμένου έχει κοινά χαρακτηριστικά με 

το παιχνίδι : αποτελούν εκούσιες δραστηριότητες, ανιδιοτελείς και ευχάριστες ενασχολήσεις και 

δημιουργούν έναν φανταστικό κόσμο, χωρίς όμως να αντιστρατεύονται την πραγματικότητα (Κατσίκη-

Γκίβαλου, 2007:642). 
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Τέλος, το ανθολόγιο των πρώτων τάξεων του δημοτικού έχει τίτλο «Το δελφίνι» και αποτελεί μια αφορμή 

για απόκτηση γνώσεων, προβληματισμών, έμπνευσης, ευαισθητοποίησης σε πανανθρώπινα θέματα και 

δημιουργικής έκφρασης. Περιέχει κείμενα με δυνατότητα διαθεματικής σύνδεσης με άλλα μαθήματα, 

κείμενα με ποικιλία και πολυμέρεια, τα οποία προσφέρονται για μια διευρυμένη προσέγγιση. Να αναφερθεί 

επίσης πως έχει γίνει μια προσπάθεια συλλογής κειμένων διαφορετικών χρονικών περιόδων, προκειμένου 

να δοθεί μια σφαιρική αντίληψη της εξέλιξης της λογοτεχνικής δημιουργίας, δίνοντας έμφαση στην παιδική 

λογοτεχνία των τελευταίων 30 ετών, περίοδος που χαρακτηρίζεται ως η πλέον δημιουργική με συγγραφείς 

που απευθύνονται συνειδητά στα παιδιά και εκφράζουν σύγχρονους προβληματισμούς και επίκαιρα 

θέματα. 

Όπως παρατηρήθηκε, τα αναγνωστικά στο δημοτικό σχολείο αποτελούσαν τα βασικά εγχειρίδια για τη 

διδασκαλία της ανάγνωσης, της γραφής, της ορθογραφίας, του συντακτικού, της γραμματικής και της 

έκφρασης, διαδραματίζοντας παράλληλα έναν βασικό ρόλο στην ιδεολογική διαμόρφωση των μαθητών, 

καθώς μέσα τους περικλείονταν το σύνολο των αρχών και των αξιών που επιθυμούσε να μεταδώσει το 

εκπαιδευτικό σύστημα προβάλλοντας το πρότυπο του ‹‹σωστού›› πολίτη. Όποια λογοτεχνικά κείμενα 

εμπεριέχονταν στα αναγνωστικά, λειτουργούσαν κυρίως ως μέσο απόκτησης της αναγνωστικής ικανότητας 

με την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας να επαναλαμβάνεται στους σκοπούς των αναλυτικών 

προγραμμάτων της εποχής. Η πρώτη προσπάθεια ‹‹αποκοπής›› της λογοτεχνίας από τη διδασκαλία του 

γλωσσικού μαθήματος, πραγματοποιήθηκε με την έκδοση του τρίτομου Ανθολογίου το 1975. Ωστόσο, η 

λογοτεχνία συνέχιζε να ταυτίζεται με το μάθημα της γλώσσας, ενώ τα συγκεκριμένα ανθολόγια 

συνιστούσαν απλώς μια παράθεση κειμένων διαφόρων εποχών και δημιουργών. Με την πάροδο των 

χρόνων και την παράλληλη εμφάνιση νέων αντιλήψεων για τη διδακτική μεθοδολογία της λογοτεχνίας, η 

αυτονομία της λογοτεχνίας ήρθε στο επίκεντρο, τα ανθολόγια του 1975 θεωρήθηκαν παρωχημένα, καθώς 

δεν ανταποκρίνονταν στις μεγάλες αλλαγές των τελευταίων χρόνων και έτσι πραγματοποιήθηκε η σύνταξη 

νέων ανθολογίων λογοτεχνικών κειμένων για το δημοτικό σχολείο επιχειρώντας τη χειραφέτηση της 

λογοτεχνίας από το μάθημα της γλώσσας. 

Η αυτονομία της λογοτεχνίας και η αποσύνδεσή της από το γλωσσικό μάθημα παραμένει ένα ζήτημα, το 

οποίο συνεχίζει να απασχολεί την εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα. Η λογοτεχνία, μπορεί να 

αποτελεί ένα στοιχείο του οποίου η σύνδεση με τη γλώσσική εκπαίδευση είναι άμεση, καθώς στα πλαίσιο 

της διδασκαλίας της δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να έρθουν σε επαφή και να εξοικειωθούν με 

ποικίλα γλωσσικά ύφη και μορφές, αλλά και με διαφορετικά είδη κειμένων, ωστόσο παραβλέπεται το 

γεγονός πως συνιστά ένα διδακτικό αντικείμενο από τον κύκλο της τέχνης, το οποίο θα ήταν σκόπιμο να 

αντιμετωπιστεί περισσότερο ως καλλιτεχνικό  και όχι ως αυθαίρετα φιλολογικό. 
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Η λογοτεχνία επομένως, ένα μάθημα που θα μπορούσε και θα έπρεπε να βρίσκεται στο μεταίχμιο γνώσης 

και απόλαυσης, μάθησης και δημιουργίας, διδάσκεται στη γενική εκπαίδευση και υποτίθεται πως συνιστά 

ισότιμο κλάδο του γλωσσικού μαθήματος. Ενώ τα προγράμματα σπουδών περιγράφουν με σχολαστικό 

τρόπο τις προθέσεις των αρμοδίων για το μάθημα της λογοτεχνίας, η πραγματικότητα μένει ακίνητη – αν 

δεν επιδεινώνεται- (Μουντάνου, 2015:205-206). Μπορεί στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. του 2003, στον τομέα 

της λογοτεχνίας (ο οποίος αποτελεί ξεχωριστό τομέα), να προτείνονται ποικίλες ενδεικτικές 

δραστηριότητες προσέγγισης λογοτεχνικών κειμένων, όπως η διαθεματικότητα, η ενθάρρυνση αυθόρμητης 

ανάγνωσης με σκοπό την ψυχαγωγία κλπ, ωστόσο ο ρόλος της λογοτεχνίας ως ένα μέσο που αγγίζει τον 

συναισθηματικό κόσμο των αναγνωστών προκαλώντας πλήθος συναισθημάτων κινδυνεύει να αποτελέσει 

μια γλωσσική μορφή μετάδοσης γνώσεων (Κοκκινάκη,2008). 

Η λογοτεχνία είναι τέχνη και όταν γίνεται λόγος για πολιτισμική εκπαίδευση, θα ήταν σημαντικό εκείνη 

να μην αγνοείται από τον καλλιτεχνικό κύκλο. Ως ενασχόληση με την τέχνη, η λογοτεχνία υπόκειται στους 

κοινωνικούς όρους που διαμορφώνουν τις αισθητικές – καλλιτεχνικές και την προκειμένη περίπτωση, 

λογοτεχνικές επιλογές- στην κοινωνική συγκυρία και πραγματικότητα. Όμως, αποτελεί και ένα μάθημα. 

Ως μάθημα χάνει στην αναμέτρησή του με τη στάση που τείνει να διαμορφώσει ο νέος άνθρωπος. Μια 

στάση καχυποψίας, αν όχι απόρριψης, σε οτιδήποτε νομοθετείται, θεσμοθετείται, αξιολογείται, 

‹‹επιβάλλεται›› και βαθμολογείται από τους διάφορους χώρους αγωγής (Μουντάνου, 2015:206). Η 

σύνδεση της λογοτεχνίας με τη γλώσσα είναι αδιαμφισβήτητη, ωστόσο, είναι στην ευχέρεια του 

εκπαιδευτικού αν το λογοτεχνικό κείμενο θα λειτουργήσει κυρίως ως εργαλείο γλωσσικής διδασκαλίας ή 

ως  ένα μέσο αφύπνισης του ψυχοσυναισθηματικού κόσμου των μαθητών προσφέροντάς τους τα 

κατάλληλα ερεθίσματα που τελικά θα τους οδηγήσουν στην αισθητική απόλαυση του λογοτεχνικού έργου. 

5. Σύνοψη 

Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου κεφαλαίου ήταν η εξεταση της· απροσδιοριστίας των ορίων ανάμεσα 

στις γλωσσικές και τις λογοτεχνικές μαθήσεις στα ελληνικά Αναλυτικά Προγράμματα της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Πραγματοποιήθηκε η διαχρονική ανάλυση της θέσης της λογοτεχνίας στα Αναλυτικά 

Προγράμματα της Δικτατορίας (1967-1974), της Μεταπολίτευσης και των τωρινών χρόνων, Από την 

ανάλυση αυτή, διαπιστώθηκε πως η θέση της λογοτεχνίας στα αναλυτικά προγράμματα της εκάστοτε 

περιόδου αποτυπώνεται μέσα από τη θέση του γλωσσικού μαθήματος και της σκοποθεσίας της διδασκαλίας 

του, ιδιαίτερα μέσω της απόκτησης της αναγνωστικής ικανότητας. Το σύγχρονο αναλυτικό πρόγραμμα 

διαπνέεται από τη φιλοσοφία της μερικής αποσύνδεσης της λογοτεχνίας από το γλωσσικό μάθημα, ωστόσο 

το ζήτημα σύγχυσης λογοτεχνικών και γλωσσικών μαθήσεων φαίνεται να παραμένει. Στη συνέχεια, 

αναλύθηκαν οι θεματικές εξελίξεις των ποιημάτων στα αναγνωστικά και τα ανθολόγια των υπό μελέτη 
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περιόδων και διαπιστώθηκε πως στα χρόνια της δικτατορίας κυρίως, αλλά και της Μεταπολίτευσης, τα 

ποιήματα διατηρούσαν εναν ηθικοδιδακτικό χαρακτήρα κινούμενα στα πλαίσια του τρίπτυχου Πατρίς- 

Θρησκεία – Οικογένεια. Μέσω δηλαδή των συγκεκριμένων ποιημάτων επιδιώκονταν η ιδεολογική 

διαμόρφωση των μαθητών, παραβλέποντας την ιδιότητα της λογοτεχνίας ως μέσο καλλιέργειας και 

εμπλουτισμού του ψυχοσυναισθηματικού κόσμου τους. Με την πάροδο των χρόνων, εισήχθησαν νέες 

θεματικές, οι οποίες φαίνεται να ανταποκρίνονται περισσότερο στα ενδιαφέροντα των μαθητών, ενώ με 

την ένταξη ξένης λογοτεχνίας στις θεματικές αυτές οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την έννοια της 

διαπολιτισμικότητας, της ετερότητας, της εκτίμησης της διαφορετικότητας και του σεβασμού στον 

πολιτισμικό άλλο.  Τέλος, μελετήθηκε ο ρόλος των αναγνωστικών και των ανθολογίων στο δημοτικό 

σχολείο για τη διδασκαλία του λογοτεχνικού μαθήματος. Επισημάνθηκε πως τα αναγνωστικά αποτελούσαν 

τα βασικά εγχειρίδια για την εκμάθηση της ανάγνωσης, της γραφής, της ορθογραφίας, του συντακτικού, 

της γραμματικής και της έκφρασης, ενώ ταυτόχρονα συνέβαλαν έμμεσα στην ιδεολογική διαμόρφωση των 

μαθητών. Στην πορεία, μέσω της έκδοσης του τρίτομου ανθολογίου το 1975, έγινε μια προσπάθεια 

απόκτησης μιας ξεχωριστής θέσης της λογοτεχνίας, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς τα ανθολογημένα 

κείμενα θεωρήθηκαν παρωχημένα. Η σύνταξη νέων ανθολογίων λογοτεχνικών κειμένων ταυτίζεται με την 

εμφάνιση νέων διδακτικών προσεγγίσεων για τη λογοτεχνία, αλλά και με την ανάγκη εναρμόνισης τα 

σύγχρονα δεδομένα, ενώ επιδιώκεται η χειραφέτηση της λογοτεχνίας από το γλωσσικό μάθημα. Ωστόσο, 

η αποσύνδεση του λογοτεχνικού μαθήματος από το γλωσσικό παραμένει ακόμα ζήτημα. Μπορεί η σχέση 

της λογοτεχνίας να είναι άμεση με τη γλωσσική εκπαίδευση, ωστόσο εάν επιθυμούμε να εντάξουμε την 

πολιτισμική εκπαίδευση στην εκπαιδευτική και σχολική πραγματικότητα, θα ήταν σκόπιμο να μην 

παραβλέπεται το γεγονός πως η λογοτεχνία  αποτελεί αντικείμενο από τον κύκλο της τέχνης και να 

αντιμετωπίζεται περισσότερο με καλλιτεχνικούς και λιγότερο με φιλολογικούς και γλωσσικούς όρους. 

Κρίνοντας από τα παραπάνω, φαίνεται πως υπάρχει ακόμη μια ταύτιση των γλωσσικών και καλλιτεχνικών 

μαθήσεων, στοιχείο που αποδεικνύει τον χαμηλό έως ανύπαρκτο ρόλο του καλλιτεχνικού πεδίου στη 

διαμόρφωση της ‹‹ αισθηματικής αγωγής›› των μαθητικών πληθυσμών στην Ελλάδα. 
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Γενικό Συμπέρασμα 

Στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια διερεύνησης της σχέσης του λογοτεχνικού πεδίου με την 

εκπαίδευση. Ξεκινήσαμε με τη θεωρία της αυτονομίας του λογοτεχνικού πεδίου, περιγράφοντας την πορεία 

προς την κατάκτησή της. Η συγκεκριμένη θεωρία αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία εξετάστηκε το αν 

το λογοτεχνικό πεδίο έχει κατακτήσει σε τέτοιο βαθμό την αυτονομία του, ώστε να μπορεί να εμπλακεί 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρατηρήθηκε λοιπόν πως οι επιρροές του λογοτεχνικού πεδίου στην 

εκπαίδευση είναι ελάχιστης σημασίας. Εκεί που φαίνεται αυτή η ετερονομία είναι η σχέση μεταξύ 

γλωσσικών και καλλιτεχνικών μαθήσεων ̇  εάν δηλαδή η λογοτεχνία αντιμετωπίζεται ως Γλώσσα ή ως κάτι 

πέραν αυτής. Εν συνεχεία περάσαμε στις επιρροές των πολιτισμικών σπουδών, έχοντας ως κεντρικό 

ενδιαφέρον την παιδαγωγική αξία της λογοτεχνίας και της διδακτικής της, ενώ έγινε αντιληπτή η κρίση 

που περνάει το μάθημα της λογοτεχνίας, ακόμα και αν κατέχει μια σημαντική θέση στα Αναλυτικά 
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Προγράμματα. Οι σχέσεις μεταξύ καλλιτεχνικού και παιδαγωγικού πεδίου φάνηκαν να παραμένουν 

ασύμμετρες. 

Στην πορεία της εργασίας έγινε μια προσπάθεια διερεύνησης της ασύμμετρης σχέσης καλλιτεχνικού και 

παιδαγωγικού πεδίου μέσα από την ανάλυση των σύγχρονων αντιπροσωπευτικών θεωριών που διέπουν τα 

Αναλυτικά Προγράμματα με την εξέταση του ιστορικού διαχωρισμού των μαθήσεων trivium/quatrivium 

(ανθρωπιστικές και φυσικές μαθήσεις). Φάνηκε λοιπόν πως στην αντίφαση μεταξύ ανθρωπιστικών και 

φυσικών μαθήσεων υπάρχει ένα ιστορικό βάθος, το οποίο αναπαράγεται μετασχηματιζόμενο μέχρι και 

σήμερα. Οι θεωρίες και οι προσανατολισμοί των Αναλυτικών Προγραμμάτων που κυμαίνονται, σε γενικές 

γραμμές,  μεταξύ ενός ανθρωπιστικού και τεχνοκρατικού μοντέλου, επισημάνθηκε πως συνιστούν απλώς 

μια παράθεση απόψεων και πως η επιλογή του εκπαιδευτικού περιεχομένου βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση 

με το κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό συγκείμενο κάθε χώρας. Στη συνέχεια εξετάσαμε τη θέση της 

λογοτεχνίας και της ποίησης στα Αναλυτικά Προγράμματα, ως μια διαδικασία ανάμεσα σε γλωσσικές και 

αισθητικές/καλλιτεχνικές μαθήσεις. Αναφέρθηκε λοιπόν πως επικρατεί μια σύγχυση μεταξύ γλωσσικού και 

λογοτεχνικού μαθήματος, καθώς το δεύτερο φαίνεται να εξυπηρετεί σε σημαντικό βαθμό τους σκοπούς 

διδασκαλίας του πρώτου, αποδεικνύοντας την υποταγή των καλλιτεχνικών μαθήσεων στις λογικές της 

γλωσσικής ικανότητας. 

Στο τελευταίο μέρος της εργασίας μελετήσαμε την απροσδιοριστία των ορίων ανάμεσα στις γλωσσικές και 

τις λογοτεχνικές μαθήσεις στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσα από τη 

διαχρονική ανάλυση της θέσης της λογοτεχνίας στα Αναλυτικά Προγράμματα της Δικτατορίας (1967-

1974), της Μεταπολίτευσης και της σημερινής εποχής, διαπιστώσαμε πως αποτυπώνεται μέσα από τη θέση 

και τη σκοποθεσία του γλωσσικού μαθήματος στα Αναλυτικά Προγράμματα της εκάστοτε περιόδου. Το 

σύγχρονο Αναλυτικό Πρόγραμμα, μπορεί να διαπνέεται από τη φιλοσοφία της μερικής αποσύνδεσης της 

λογοτεχνίας από τη γλώσσα, ωστόσο η σύγχυση μεταξύ των δύο μαθήσεων φαίνεται να παραμένει. Στη 

συνέχεια αναλύθηκαν οι θεματικές εξελίξεις των ποιημάτων στα αναγνωστικά και τα ανθολόγια του 

Δημοτικού σχολείου από το 1967 και έπειτα. Μέσα από αυτήν την ανάλυση είδαμε πώς τα λογοτεχνικά 

κείμενα, στην προκειμένη περίπτωση τα ποιήματα, των αναγνωστικών και των ανθολογίων της περιόδου 

της Χούντας – κυρίως-  και της Μεταπολίτευσης λειτουργούσαν ως μέσο ιδεολογικής διαμόρφωσης των 

μαθητών στη βάση του τρίπτυχου Πατρίς – Θρησκεία – Οικογένεια. Οι θεματικές των ποιημάτα στα 

σημερινά ανθολόγια εκσυγχρονίζονται και εισάγουν τους μαθητές σε έννοιες όπως της ετερότητας, της 

διαπολιτισμικής συνείδησης, της οικουμενικότητας κλπ. Τέλος, εξετάσαμε τον ρόλο των αναγνωστικών 

και των ανθολογίων στη διδασκαλία του λογοτεχνικού μαθήματος. Τα αναγνωστικά αποτελούσαν τα 

βασικά εγχειρίδια για τη διδασκαλία της γλώσσας, ενώ με την έκδοση του τρίτομου ανθολογίου το 1975 

γίνεται μια πρώτη – χωρίς αποτέλεσμα – προσπάθεια αποσύνδεσης της λογοτεχνίας από τη γλώσσα. Η 
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σύνταξη των νέων ανθολογίων ταυτίζεται με την εμφάνιση ανανεωμένων διδακτικών προσεγγίσεων στη 

λογοτεχνία, ωστόσο φαίνεται πως η οριστική χειραφέτηση του λογοτεχνικού μαθήματος από το γλωσσικό 

δεν έχει επιτευχθεί ακόμα. 

Η λογοτεχνία με τη γλώσσα είναι άμεσα συνδεδεμένες, καθώς μέσω της πρώτης οι μαθητές εξοικειώνονται 

με ποικίλα γλωσσικά ύφη και μορφές και με διαφορετικά είδη κειμένων. Οι λογικές της γλωσσικής 

ικανότητας δεν γίνεται να εξαλειφθούν. Ωστόσο, εάν είναι επιθυμητή η ύπαρξη των πολιτισμικών σπουδών 

στην εκπαίδευση, στις οποίες ανήκει η λογοτεχνία, σκόπιμο θα ήταν να ληφθεί υπόψη ο συγκινησιακός της 

χαρακτήρας και η ικανότητά της να ανταποκρίνεται στα βιώματα και τον ψυχισμό των παιδιών, μειώνοντας 

τον βαθμό «υποταγής» των καλλιτεχνικών μαθήσεων στις λογικές αυτές και οδηγώντας τελικά τους 

μαθητές στη συστηματική έκφραση των συναισθημάτων τους και την αισθητική απόλαυση του 

λογοτεχνικού κειμένου. 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν οι σχέσεις ανάμεσα στο καλλιτεχνικό και το παιδαγωγικό πεδίο στην 

Ελλάδα. Χρησιμοποιώντας την ορολογία του Μπουρντιέ, θα λέγαμε ότι «τα αποτελέσματα του 

λογοτεχνικού πεδίου» είναι ιδιαίτερα ισχνά στη διαμόρφωση των καλλιτεχνικών μαθήσεων. Αυτή η 

διαπίστωση ανοίγει μια ευρύτερη ερευνητική προοπτική, η οποία αφορά στη σε βάθος ιστορική διερεύνηση 

των σχέσεων ανάμεσα στα δύο πεδία και κυρίως στους παράγοντες που διαμορφώνουν το γενικότερο 

πλαίσιο, μέσα στο οποίο καταρτίζονται τα Αναλυτικά Προγράμματα που σχετίζονται με τη λογοτεχνία και 

γενικότερα με την αισθητική. 
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Παράρτημα 

● Παρουσίαση των κοινών θεματικών των ποιημάτων ανάλογα με την έμφαση που δίνεται 

σε κάθε χρονική περίοδο. 

 

 

 Χρονική Περίοδος                          Θεματική 

 Σχολική ζωή/ Παιδικά χρόνια 
1967-1974 + - 

ηθικοπλαστικός χαρακτήρας, καλλιέργεια 

εθνικοθρησκευτικού συναισθήματος, 

 

 

1975-1983 + - 
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σταδιακή απομάκρυνση ηθικοπλαστικού 

χαρακτήρα, παραμένει η καλλιέργεια 

θρησκευτικού συναισθήματος 

 

2003 + - 

το παιχνίδι στη ζωή του παιδιού 

 

 Χρονική Περίοδος                          Θεματική 

 Κοινωνική ζωή 

1967-1974 + + 

θρησκευτικές 

εορτές, ζωή 

στην ύπαιθρο 

 

 

1975-1983 + - 

όχι ιδιαίτερη ανάλυση, έθιμα, ξενιτιά 

 

2003        ++ 

έμφαση σε αξίες (ειρήνη, φιλία, ανιδιοτέλεια, 

προσφορά), ανθρώπινη δυναμικότητα, ξενιτιά 

 

 

 Χρονική Περίοδος                          Θεματική 

 Φύση 

1967-1974 + + 

βουκολικό τοπίο, αγροτικές εργασίες, η εύνοια 

του Θεού για τις σοδειές 

 

 

1975-1983 + - 

εναλλαγές εποχών,  όχι τόσο η ζωή στην ύπαιθρο 

 

2003       +  + 

Όχι παρωχημένη ρομαντική ενατένιση φύσης, 

οικολογική ευαισθητοποίηση, η εξάρτηση του 
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ατόμου από τη φύση 

 

 

 Χρονική Περίοδος                          Θεματική 

 Θρησκεία 

1967-1974        +  + 

συνεχής θρησκευτική πρακτική,  έντονη 

καλλιέργεια θρησκευτικού συναισθήματος. το 

πρότυπο του καλού χριστιανού 

 

1975-1983        +   - 

λατρεία στον Θεό,  ύφος όχι τόσο πομπώδες 

2003 + - 

όχι καλλιέργεια μιας ορισμένης θρησκευτικής 

πίστης, οικουμενική και κοινωνική διάσταση, 

αποδοχή διαφορετικοτητας 

 

 Χρονική Περίοδος                          Θεματική 

 Εθνική ζωή 

1967-1974 +  + 

ήρωας/πολεμιστής, ο πόλεμος  παρουσιάζεται ως 

κάτι «καλό» και ένδοξο, αγάπη και 

αυτοθυσία για την πατρίδα υπαρβαίνει κάθε άλλο 

συναίσθημα, πομπώδες ύφός, παράλειψη 

ιστορικών γεγονότων, τα ποιήματα σαν 

«ανθολογία» πολέμου 

       

1975-1983       +     - 

λίγα ποιήματα, όχι τόσο έντονη καλλιέργεια του 

πατριωτικού στοιχείου 

 

2003 + - 

αναφορά και σε άλλα ιστορικά  γεγονότα, 

ανάδειξη της αξίας της ειρήνης και της 

ελευθερίας 

 

 

 Χρονική Περίοδος                          Θεματική 

 Εργασία 

1967-1974 +  + 

εξίσου σημαντική με την έννοια πατρίδας, 

θρησκείας, οικογένειας, χειρωνακτικές εργασίες, 

αγροτικές δραστηριότητες, ηθικό καθήκον στον 

Θεό 
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1975-1983 + - 

όχι μόνο αγροτικές δραστηριότητες, σταδιακά η 

ζωή από την ύπαιθρο στο κέντρο 

 

2003 - - 

δεν εντοπίζεται  η συγκεκριμένη θεματική, 

κυριαρχία αστικής αναπαράστασης 

 

 Χρονική Περίοδος                          Θεματική 

 Οικογένεια 

1967-1974 +  + 

μητέρα - νοικοκυρά- σπίτι, 

πατέρας- εργάζεται, 

παραδοσιακή πατριαρχική οικογένεια, 

απόλυτος φυλετισμός     
1975-1983 + + 

μητέρα - νοικοκυρά – σπίτι, 

πατέρας – εργάζεται, 

παραδοσιακή πατριαρχική οικογένεια, 

απόλυτος φυλετισμός 

2003 + - 

λίγες περιγραφές,  εικόνα χαρούμενη· και δεμένη· 

οικογένεια·, όχι αυστηρός καταμερισμός ρόλος 

και διδάγματα 

 

 

 

*  Στα ισχύοντα ανθολόγια (από το 2003 και μετά), εισάγονται νέες θεματικές όπως η θεματική της 

τεχνολογίας, της φαντασίας και περιπέτειας, των ανθρώπινων χαρακτήρων, καθώς και της υγείας, 

υποδηλώνοντας την ανάγκη εκσυγχρονισμού των θεματικών και της εξοικείωσης με τα νέα δεδομένα της 

εποχής. 
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