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Εισαγωγή 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εστιάζει το ερευνητικό της ενδιαφέρον στο 

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων της Ε’ και Στ’ Δημοτικού, Με λογισμό και μ’ όνειρο 

(Κατσίκη – Γκίβαλου, Καλογήρου, Παπαδάτος, Πρωτονοταρίου, 2001α). Αντικείμενό 

της είναι να αξιολογήσει τον βαθμό κατά τον οποίο αυτό υλοποιεί τις επιταγές του 

ΔΕΠΠΣ και του ΑΠΣ αναφορικά με τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Για τον σκοπό 

αυτό, αναλύονται, ταξινομούνται και αξιολογούνται δύο βασικά δομικά 

χαρακτηριστικά του εν λόγω Ανθολογίου, τα κείμενα και οι ερωτήσεις-δραστηριότητες 

που τα πλαισιώνουν, υπό το πρίσμα της παιδαγωγικής τους διάστασης ώστε να 

διερευνηθεί η καταλληλότητά τους ως μέσα διδασκαλίας. 

 Αφετηρία της προβληματικής μας υπήρξε η πολυκύμαντη διδακτική διαδρομή 

της Λογοτεχνίας, δηλωτική μιας αμηχανίας απέναντι στο «διδακτόν» της φύσης της. 

Σημείο εκκίνησης αυτής της διαδρομής αποτέλεσε η μοιραία συνάντησή της με το 

γλωσσικό μάθημα, με το οποίο τη συνδέει ένας βασικός κοινός παράγοντας: η 

αναγνωστική πράξη. Παρά τη διαφορετικότητα με την οποία βιώνεται η ανάγνωση στο 

πλαίσιο της Λογοτεχνίας από τη μια και της Γλώσσας από την άλλη, οι δυο τους 

εμφανίστηκαν στενά συνδεδεμένες στην εκπαίδευση, καθιστώντας την πρώτη 

θεραπαινίδα της δεύτερης. Από τα πρώτα αναγνωστικά μέχρι τις σύγχρονες τάσεις των 

νέων επίσημων Προγραμμάτων Σπουδών, η Λογοτεχνία αγωνίζεται να βρει τον 

διδακτικό της «εαυτό», σε μια προσπάθεια απεγκλωβισμού από τα γλωσσικά δεσμά. 

 Εκτός αυτού, στην εκπαιδευτική της σταδιοδρομία η λογοτεχνική διδασκαλία 

συνδέθηκε και αποτύπωσε τις αντιθέσεις λογοτεχνικών θεωριών, ακροβατώντας 

ανάμεσα στην ιστορική, αισθητική και φορμαλιστική θεώρησή της. Η πρώτη στρέφει τη 

μελέτη της λογοτεχνίας στην ανάλυση του περιεχομένου, της μορφής της και του 

ιστορικού πλαισίου των έργων της. Η δεύτερη επιδιώκει τη βιωματικότητα κατά την 

ανάγνωση και φέρνει στο επίκεντρο τον ίδιο τον αναγνώστη, τον οποίο ανάγει σε 

νοηματοδότη του λογοτεχνικού έργου. Τέλος, η τρίτη προσεγγίζει γλωσσολογικά το 

λογοτεχνικό έργο, ενδιαφερόμενη για τον τρόπο, τις τεχνικές παραγωγής νοήματος και 

όχι για το ίδιο το νόημα. Και οι τρεις θεωρητικές κατευθύνσεις επηρέασαν την 

εκπαίδευση και χρησιμοποιήθηκαν από αυτήν, όχι για να καλλιεργήσει 

προβληματισμούς για την έννοια, τη λειτουργία, τον σκοπό της μελέτης της 
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«λογοτεχνίας», αλλά περισσότερο για να εφοδιάσει με εργαλεία αντιμετώπισης της 

διδακτικής αμηχανίας (Φρυδάκη 2006, σ. 168).  

 Η καθεμιά από τις παραπάνω θεωρήσεις διαμορφώνει με διαφορετικό τρόπο το 

διδακτικό προφίλ της λογοτεχνίας, χωρίς να υπάρχει μια μονόπλευρη διδακτική οδός. 

Εντούτοις, από την πρώτη στιγμή που η Λογοτεχνία φόρεσε τη μαθητική της ποδιά 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η διδακτική της αντιμετώπιση ως μέσο εθνικής και 

ηθικής αγωγής των παιδιών υπήρξε για αρκετά χρόνια μονόδρομος. Από την πρώτη 

στιγμή που οι λογοτεχνικές θεωρίες μεταφράστηκαν σε λογοτεχνικούς σκοπούς (Α.Π. 

1977), η λογοτεχνία αντιμετωπίζεται διδακτικά ως μέσο χειραγώγησης και όχι ως μέσο 

χειραφέτησης, ως γλωσσικά ετεροπροσδιοριζόμενο γνωστικό αντικείμενο και όχι ως 

αυθύπαρκτη γνωστική οντότητα. Μάλιστα, η ζητούμενη διδακτική αυθυπαρξία της 

Λογοτεχνίας αποτελεί το πρόσχημα της καθιέρωσης ενός νέου σχολικού βιβλίου, του 

Ανθολογίου, ταγμένου, από τη μια, στις υπηρεσίες της Λογοτεχνίας και από την άλλη 

συμπληρωματικού της Γλώσσας. Το πρώτο τρίτομο Ανθολόγιο για τα παιδιά του 

Δημοτικού (1975), κανονικοποιώντας τη Λογοτεχνία και στρατολογώντας τους 

μαθητές στην αναζήτηση του βαθύτερου νοήματος κειμένων «υψίστης λογοτεχνικής 

αξίας», αποδεικνύεται σταδιακά κατώτερο των προσδοκιών συγγραφής του (Πολίτης 

2005, σ. 71). 

 Η άφιξη του νέου ΑΠΣ για τη διδασκαλία της Γλώσσας και του ΔΕΠΠΣ (2003) 

φέρεται να σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας σχολικής πραγματικότητας για τη 

διδακτική της Λογοτεχνίας, ικανής να ανατρέψει την προηγούμενη εκπαιδευτική 

«κακοδαιμονία» της. Προάγγελος αυτής της άφιξης υπήρξε η συγγραφή του νέου, υπό 

μελέτη Ανθολογίου, βασισμένου στις αρχές της νέας Παιδαγωγικής και της σύγχρονης 

Θεωρίας της Λογοτεχνίας, το οποίο χαράζει τη γραμμή πλεύσης για τη συγγραφή και 

των δύο επόμενων για τις πρώτες και μεσαίες τάξεις του δημοτικού. Τόσο το ισχύον 

ΑΠΣ όσο και το εν λόγω Ανθολόγιο φέρουν ως έμβλημά τους την καλλιέργεια της 

φιλαναγνωσίας και ως βασική επιδίωξή τους να διασώσουν την απόλαυση κατά την 

ανάγνωση. Ειδικά δε το Ανθολόγιο επιδιώκεται να αποτελέσει το έναυσμα για να 

αγαπήσουν τα παιδιά το βιβλίο.  

 Η εμφάνιση του νέου Ανθολογίου και η νέα διδακτική γραμμή που χαράσσει το 

ισχύον ΑΠΣ για τη Λογοτεχνία πυροδοτούν μία σειρά από συζητήσεις, 

προβληματισμούς και μελέτες της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας γύρω 
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από την επιφάνεια ή την ουσία των διακηρύξεων και των προσδοκιών που πλαισιώνουν 

αυτήν την αλλαγή του εκπαιδευτικού σκηνικού. Άλλες από αυτές υπήρξαν αρνητικές 

και άλλες πιο μετριοπαθείς. Όλες έχουν ως δεδομένη την καθήλωση της Λογοτεχνίας 

σε γλωσσικά στεγανά και τη μη αυτόνομη ύπαρξή της στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Παράλληλα, έρευνες που δείχνουν ότι όλο και λιγότεροι νέοι διαβάζουν βιβλία και 

αγαπούν τη Λογοτεχνία (Παπασπύρου 2013) οδηγούν αναπόφευκτα στην αναζήτηση 

των αιτιών στο επίσημο διδακτικό περίγραμμά της. 

   Η παρούσα εργασία στρέφει το ερευνητικό της ενδιαφέρον προς τα σημερινά 

ΑΠΣ και το προκείμενο Ανθολόγιο της Ε’ και Στ’ Δημοτικού, με σκοπό να αξιολογήσει 

τον βαθμό συμφωνίας ή ασυμβατότητας του δεύτερου με τις πρόνοιες του πρώτου. Δεν 

επιχειρούμε, δηλαδή, να αξιολογήσουμε το ίδιο το ΑΠΣ, αλλά με δεδομένες τις 

επιταγές του χαράσσουμε την πορεία της αξιολόγησης. Σαφώς το γεγονός ότι ένα 

σχολικό βιβλίο, όπως το Ανθολόγιο, συμφωνεί με το ΑΠΣ δε σημαίνει ότι είναι και 

παιδαγωγικά κατάλληλο. Ουσιαστικά αυτό που επιδιώκεται είναι να αναδειχθεί ο 

αντίκτυπος που έχει αυτή η συμφωνία ή ασυμφωνία του Ανθολογίου με το ΑΠΣ στη 

διδακτική αντιμετώπιση της λογοτεχνίας. 

Η εργασία αποτελείται από τρία μέρη: το θεωρητικό, το ερευνητικό και τα 

συμπεράσματα. Προηγείται αυτών των μερών η εισαγωγή, ενώ στο τέλος παρατίθεται 

η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε. 

 Το πρώτο μέρος της εργασίας θωρακίζει θεωρητικά την έρευνα σε δύο επίπεδα: 

αυτό του πλαισίου αξιολόγησης των σχολικών βιβλίων και αυτό της οριοθέτησης της 

θέσης της Λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σε πρώτο επίπεδο μελετάται 

το σχολικό βιβλίο ως έννοια και ως αντικείμενο έρευνας και αξιολόγησης. Το δεύτερο 

επίπεδο σχετίζεται με το πρώτο μισό του τίτλου της εργασίας και επιδιώκει να 

οριοθετήσει θεωρητικά τη θέση της Λογοτεχνίας ως γνωστικό αντικείμενο στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε να διαφανεί το είδος των υπηρεσιών που καλείται να 

προσφέρει το Ανθολόγιο για λογαριασμό της στην τάξη. Για τον σκοπό αυτό 

αναλύονται οι θεωρητικές τάσεις και προσεγγίσεις της διδακτικής της Λογοτεχνίας που 

διέπουν τα σημερινά ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ και κατευθύνουν τη συγγραφή του Ανθολογίου. 

 Το δεύτερο μέρος της εργασίας αφιερώνεται στην καθαυτό έρευνα και 

περιλαμβάνει τα κεφάλαια τρία έως πέντε.  
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Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η μεθοδολογία της έρευνας, ο σκοπός, τα επιμέρους 

ερευνητικά ερωτήματα και η ταυτότητά της. Εδώ παρουσιάζονται, επίσης, οι 

κατηγορίες ανάλυσης και ταξινόμησης των κειμένων και των ερωτήσεων-

δραστηριοτήτων.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα ποσοτικά αποτελέσματα της έρευνας 

καταχωρημένα σε πίνακες κατά κατηγορία ανάλυσης και ταξινόμησης.  

Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει το ποιοτικό κομμάτι της έρευνας και επιχειρεί την 

ερμηνεία των ποσοτικών αποτελεσμάτων.  

Στο έκτο κεφάλαιο συνοψίζονται οι τελικές διαπιστώσεις που προέκυψαν μέσα από την 

πραγματοποίηση της έρευνας. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Κωνσταντίνο Ντίνα για τον χρόνο που 

αφιέρωσε καθοδηγώντας με κατά τη συγγραφή της εργασίας, για τις επισημάνσεις, τις 

διορθώσεις και την πρόθυμη βοήθειά του.  
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1. Το θεωρητικό πλαίσιο της αξιολόγησης των 

σχολικών βιβλίων 

Το παρόν κεφάλαιο επιδιώκει να διασαφηνίσει το περιεχόμενο της έννοιας σχολικό 

βιβλίο και να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του. 

Μελετάται, επίσης, ο προσανατολισμός της έως τώρα έρευνας γύρω από τα σχολικά 

βιβλία και συγκεκριμένα το θεωρητικό πλαίσιο και τα κριτήρια αξιολόγησης αυτών. 

 

1.1 Έννοια, ρόλος, λειτουργίες και χαρακτηριστικά του σχολικού βιβλίου 

Το σχολικό βιβλίο ή σχολικό εγχειρίδιο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέσα 

διδασκαλίας, διαμεσολαβώντας καθοριστικά για την εξασφάλιση της επικοινωνίας και 

την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, κατά την 

παιδαγωγική διαδικασία. Πρόκειται για ένα διδακτικό μέσο που χρησιμοποιείται στην 

εκπαιδευτική πράξη, εφόσον εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και περιέχει την ύλη 

που διδάσκεται σε μια τάξη μιας συγκεκριμένης βαθμίδας σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του επίσημου προγράμματος σπουδών (Ξωχέλλης 2005, σ. 35  

Καψάλης & Χαραλάμπους 1995, σ. 113). Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα, το 

εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζει τη μορφή του διδακτικού «πακέτου» το οποίο 

περιλαμβάνει όλα τα σχολικά βιβλία, έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα, που είναι αναγκαία 

για την υποβοήθηση των εκπαιδευτικών στην περάτωση του διδακτικού τους έργου. 

Οι όροι «σχολικό βιβλίο», «σχολικό εγχειρίδιο», «διδακτικό εγχειρίδιο» και 

«διδακτικό βιβλίο» χρησιμοποιούνται, κατά καιρούς, εναλλακτικά ως δηλωτικά των 

βιβλίων εκείνων που χρησιμοποιούνται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία 

(Ξανθόπουλος 2010, σ. 28). Ωστόσο, οι σημασίες αυτών των όρων δεν ταυτίζονται 

πλήρως (Καψάλης & Χαραλάμπους 1995, σ. 113). Σύμφωνα με τον Ξωχέλλη (2005), 

ο όρος «σχολικό βιβλίο» στεγάζει σημασιολογικά τους εξής συγγενείς όρους: (α) Το 

«διδακτικό εγχειρίδιο», το οποίο χρησιμοποιούν εκπαιδευτικοί και μαθητές για την 

επεξεργασία της διδακτέας ύλης, (β) το «βιβλίο εργασιών» του μαθητή, το οποίο βοηθά 

στην εμπέδωση και επεξεργασία της διδακτέας ύλης, (γ) το «βιβλίο του δασκάλου» 

προς χρήση του διδάσκοντος και (δ) το «σχολικό βοήθημα», το μη εγκεκριμένο, 

δηλαδή, βοήθημα που χρησιμοποιεί ο μαθητής και πιθανόν και ο δάσκαλος για την 

επεξεργασία της ύλης του σχολικού εγχειριδίου. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με 
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τον ίδιο (2005, σσ. 32), το «σχολικό εγχειρίδιο»  φιλοδοξεί να προσφέρει μία πλήρη 

και συστηματική εικόνα για ένα γνωστικό αντικείμενο. 

Στην παρούσα εργασία, υιοθετείται ο όρος σχολικό βιβλίο, λόγω του παραπάνω 

εκτενούς σημασιολογικού του εύρους. Συγκεκριμένα, θεωρούμε, ότι το Ανθολόγιο της 

Ε’ και Στ’ Δημοτικού ανήκει στην κατηγορία των σχολικών βιβλίων, αφού, όπως θα 

δούμε στην πορεία: (α) υφίσταται τη διαδικασία έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας, 

(β) ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών 

για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο και (γ) χρησιμοποιείται από 

τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή, σε άμεση ή έμμεση σχέση με το διδακτικό εγχειρίδιο 

της Γλώσσας.  

Ο ρόλος του σχολικού βιβλίου ως μέσου διδασκαλίας διαφοροποιείται ανά κράτος, 

ανάλογα με τη φυσιογνωμία του εκπαιδευτικού μοντέλου που αυτό ακολουθεί. Έτσι, 

σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που το διέπουν οι αρχές της ανοιχτής αγωγής και 

διερευνητικής μάθησης, το σχολικό βιβλίο δε βρίσκεται στο προσκήνιο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αντίθετα, σε συγκεντρωτικά διοικούμενα εκπαιδευτικά 

συστήματα, όπως το ελληνικό, το σχολικό βιβλίο κατέχει κεντρική θέση (Ξωχέλλης 

2005, σ. 33). Σε κάθε περίπτωση, το σχολικό βιβλίο θεωρείται κύρια πηγή γνώσης 

(Mikk 2000 στο Παπαγιαννόπουλος 2011, σ. 26) και μέσο κοινωνικού ελέγχου της 

σχολικής γνώσης από την πλευρά του κρατικού φορέα της εκπαίδευσης (Ξωχέλλης 

2005, σ. 32). 

Ο κεντρικός ρόλος του σχολικού βιβλίου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

οφείλεται σε διάφορους λόγους. Αρχικά, σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα (Καψάλης 

& Θεοδώρου 2002, σ. 195 Καψάλης & Χαραλάμπους 1995, σ. 114 

Παπαγιαννόπουλος 2011, σ. 26 Μπονίδης 2004, σ. 1 Μπονίδης 2005, σ. 106), ο 

χρόνος ενασχόλησης των μαθητών με το σχολικό βιβλίο ξεπερνά τον αντίστοιχο των 

διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ μαθητή και εκπαιδευτικού. Μάλιστα, το σχολικό 

βιβλίο φαίνεται να μη χάνει έδαφος ενώπιον της διάδοσης των εποπτικών, 

ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας, τα οποία αυτό φέρεται να υποκαθιστά (Ξωχέλλης 

2005, σ.32), αφού, όπως διαπιστώνεται ερευνητικά, το 70% όλων των δραστηριοτήτων 

της τάξης γίνονται με βάση αυτό και άλλο διδακτικό υλικό (Weiss 1988 στο Καψάλης 

& Θεοδώρου 2002, σ. 195), ακόμα και σε χώρες με ανοιχτό εκπαιδευτικό σύστημα 

(Johnsen 1993 στο Καψάλης & Θεοδώρου 2002, σ. 195).  
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Εκτός αυτού, η διαχρονικότητα του σχολικού βιβλίου ως μέσου διδασκαλίας, αφού 

αποτελεί το παλαιότερο διδακτικό μέσο, δικαιολογεί την αυτονόητη συνύπαρξή του με 

τη σχολική εργασία (Καψάλης & Χαραλάμπους 1995, σ. 114). Σ’ αυτούς τους λόγους 

προστίθεται και η αυθεντία που κατέχει το σχολικό βιβλίο, μεταδίδοντας μια 

συστηματικά οργανωμένη και διαρθρωμένη έντυπη μορφή γνώσης. Σημειωτέον δε ότι 

σ’ αυτήν τη γνώση έχουν εύκολη πρόσβαση εκπαιδευτικοί και μαθητές, ενώ για 

πολλούς, η πρώτη και τελευταία επαφή με το βιβλίο εξαντλείται στο σχολικό βιβλίο 

(Καψάλης & Χαραλάμπους 1995, σ. 115). 

Παράλληλα, το σχολικό βιβλίο, ως πολιτικό, πληροφοριακό και παιδαγωγικό μέσο, 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διδασκαλία, μέσω των λειτουργιών που επιτελεί 

(Μπονίδης 2004, σ. 3). Ειδικότερα, το σχολικό βιβλίο (Μπονίδης 2004, σ. 2 Ξωχέλλης 

2005, σ. 32-33 Καψάλης & Χαραλάμπους 1995, σ. 117, 128 Κλωνάρη 1997, σ. 89): 

(α) Καθοδηγεί τον εκπαιδευτικό στον σχεδιασμό, την προετοιμασία και τη διεξαγωγή 

της διδασκαλίας, (β) βοηθά τον μαθητή στην επεξεργασία της διδακτέας ύλης, 

ενημερώνοντάς τον για μια γνωστική περιοχή, (γ) μέσω της δομής του, των ασκήσεων 

και των δραστηριοτήτων, που περιέχει, ελέγχει την επιτυχία της μάθησης και βοηθά 

στην εμπέδωση της παρεχόμενης γνώσης, (δ) ενεργοποιώντας παράλληλα τα κίνητρα 

μάθησης και (ε) προτρέποντας σε διαφοροποίηση της σχολικής εργασίας, (στ) ως 

προϊόν και παράγοντας κοινωνικών διαδικασιών (Stein 1997 στο Μπονίδης 2004, σ. 

3), κοινωνικοποιεί τους μαθητές εξοικειώνοντάς τους με την κοινωνική 

πραγματικότητα και τις κοινωνικές αξίες, (ζ) μεταδίδοντας την «επίσημη» γνώση, 

συνιστά φορέα ιδεολογικής επίδρασης, ώστε δικαιολογημένα να χαρακτηρίζεται 

πολιτικό μέσο. 

Πέρα από τις παραπάνω λειτουργίες του σχολικού βιβλίου, οι οποίες 

επιβεβαιώνουν τον ουσιώδη ρόλο του κατά τη διδακτική πράξη, η ίδια η δομή του, το 

διακρίνει από τα υπόλοιπα βιβλία. Αν και σε κάθε γνωστικό αντικείμενο ταιριάζει μία 

διαφορετική δομή, οι Καψάλης & Χαραλάμπους (1995, σ. 148) διακρίνουν τα εξής 

βασικά δομικά χαρακτηριστικά ενός σχολικού βιβλίου: την παρουσίαση της ύλης 

(κείμενα, εικονογράφηση, πηγές, περιγραφές πειραμάτων), τα μέλη εντύπωσης (λέξεις, 

έννοιες, ορισμοί, τύποι, κανόνες και γενικά επιλεγμένα μέρη της ύλης που 

παρουσιάζονται με έμφαση, ώστε να εντυπωθούν από τους μαθητές), τις εργασίες και 

τις ασκήσεις, τις οδηγίες για τον τρόπο εργασίας και τις χρηστικές διευκολύνσεις 
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(επικεφαλίδες, πίνακες περιεχομένων, κατάλογοι ονομάτων και πραγμάτων, σύμβολα, 

παραπομπές).  

Ανακεφαλαιώνοντας, το σχολικό βιβλίο κατέχει μια κεντρική θέση στη σχολική 

πραγματικότητα, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις λειτουργίες που επιτελεί. 

Ωστόσο, όλα τα παραπάνω συνιστούν ενδείξεις και όχι αποδείξεις της 

αποτελεσματικότητας και της αναγκαιότητας ύπαρξης των σχολικών βιβλίων κατά τη 

διδακτική πράξη, ενώ, παράλληλα, η οποιαδήποτε επίδρασή τους εξαρτάται άμεσα από 

τη χρήση που τους κάνει ο εκπαιδευτικός (Ξανθόπουλος 2010, σ. 44).   

 

1.2 Η έρευνα των σχολικών βιβλίων 

Παρά το γεγονός ότι το σχολικό βιβλίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέσα 

διδασκαλίας, δεν έχει απασχολήσει σε βαθμό αντίστοιχο της κεντρικής αυτής θέσης 

του, τόσο τη σχετική έρευνα, όσο και την επιστημονική, παιδαγωγική συζήτηση, 

τουλάχιστον στα πλαίσια της χώρας μας. Οι λόγοι που συνέβαλαν στη διαμόρφωση 

αυτής της κατάστασης και ισχύουν ιδιαίτερα για την ελληνική πραγματικότητα είναι οι 

εξής (Καψάλης & Θεοδώρου 2002, σ. 196):  

(α) Δε συνειδητοποιήθηκε από την επιστημονική κοινότητα η ισχυρή 

κοινωνικοποιητική δράση του σχολικού βιβλίου και η σπουδαιότητά του ως δομικού 

στοιχείου διδασκαλίας. Αν και υπήρξε το παλαιότερο και κυριότερο μέσο διδασκαλίας, 

τέθηκε στο περιθώριο της έρευνας, ενώ καινούργια διδακτικά μέσα απέσπασαν το 

ερευνητικό ενδιαφέρον. 

(β) Από τη στιγμή που το σχολικό βιβλίο υφίσταται τον κρατικό έλεγχο και διανέμεται 

δωρεάν στο εκπαιδευτικό δυναμικό, καθίσταται αυτομάτως αδιαμφισβήτητο στοιχείο 

της εκπαίδευσης, που βρίσκεται υπεράνω υπονοιών και επιφυλάξεων. 

Ωστόσο, σε διεθνές επίπεδο, οι ρίζες της ερευνητικής δραστηριότητας γύρω 

από το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ανάγονται στα τέλη του 19ου αιώνα και στις 

αρχές του 20ου , αμέσως μετά το τέλος του Α’ Παγκοσμίου πολέμου, αν και ήδη από 

το 1899 τίθεται επίσημα το θέμα της «αναθεώρησης των σχολικών βιβλίων» από τους 

εκπροσώπους του Κινήματος για την Ειρήνη (Ξανθόπουλος 2010,σ. 86 Μπονίδης 

2004, σ. 3, 17). Η πρώιμη αυτή περίοδος συστηματικής ερευνητικής ενασχόλησης με 

το σχολικό βιβλίο επικεντρώθηκε στην επισήμανση των προκαταλήψεων, των 
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στερεοτύπων και των εικόνων εχθρού αναφορικά με άλλους λαούς στα σχολικά βιβλία 

(Μπονίδης 2004, σ. 3). Στόχος ήταν, διαμέσου της πρότασης αναθεώρησής των 

σχολικών βιβλίων, να διαφυλαχθεί η παρουσίαση του εθνικού «εαυτού» σ’ αυτά και 

να προωθηθεί, εντέλει, η αλληλοκατανόηση και η συνεργασία των λαών.  

Μπορεί τα αποτελέσματα αυτής της πρώιμης ερευνητικής δραστηριότητας να 

ήταν πενιχρά (Ξανθόπουλος 2010, σ. 86), η συμβολή της, όμως, στην έρευνα και 

αξιολόγηση των σχολικών βιβλίων ήταν αξιόλογη, καθώς τότε, για πρώτη φορά, το 

σχολικό βιβλίο μαγνήτισε το ερευνητικό ενδιαφέρον και άρχισε να αναλύεται μεθοδικά 

από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 

η UNESCO επανάφερε στο ερευνητικό προσκήνιο τα σχολικά βιβλία, με σκοπό την 

αντικειμενικότητα και τη βελτίωσή τους. Η βασική της θέση εκκινούσε από την 

αναγνώριση της ισχυρής κοινωνικοποιητικής δράσης των σχολικών βιβλίων και ως εκ 

τούτου της «δύναμής» τους να επηρεάζουν τη σκέψη των ανθρώπων (Καψάλης & 

Θεοδώρου 2002, σ. 196). Έτσι, για μια ακόμη φορά, επισκιάστηκε η παιδαγωγική και 

διδακτική λειτουργία του σχολικού βιβλίου από τον ρόλο του ως πολιτικό προϊόν. 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 η εν λόγω έρευνα άρχισε σταδιακά να 

αναζητά τη θεωρητική θεμελίωσή της και τη συγκρότηση κατάλληλων ερευνητικών 

εργαλείων και μεθόδων (Μπονίδης 2004, σ. 4). Τη μετάβαση από τον πραγματιστικό 

(αναθεώρηση ή βελτίωση) στον θεωρητικό προσανατολισμό της προκείμενης έρευνας 

υποδηλώνει και ο όρος «Διεθνής έρευνα σχολικών βιβλίων», η οποία, 

χρησιμοποιώντας κριτήρια και ερευνητικούς άξονες που υπαγορεύει το Ινστιτούτο 

Διεθνούς Έρευνας Σχολικών Βιβλίων, ταυτίζεται με την έρευνα των σχολικών βιβλίων 

υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής της Ειρήνης (Μπονίδης 2004, σ. 4). 

Στην Ελλάδα η σχετική ερευνητική δραστηριότητα ξεκίνησε στη δεκαετία του 

1980, οπότε η πολιτική σταθερότητα και η επιστημονική ελευθερία επέτρεπαν τη 

στροφή του ερευνητικού ενδιαφέροντος στο πεδίο του περιεχομένου των σχολικών 

βιβλίων (Μπονίδης 2004, σ. 38). Ωστόσο, οι πρώτες σχετικές μελέτες αυτής της 

δεκαετίας στερούνταν άρτιας θεωρητικής θεμελίωσης, σαφούς σκοποθεσίας και 

μεθοδολογίας (Μπονίδης 2004, σ. 38). Το ερευνητικό ενδιαφέρον ήταν στραμμένο και 

πάλι στην κριτική της κοινωνικοποιητικής λειτουργίας των σχολικών βιβλίων και 

επικεντρωνόταν στα Αναγνωστικά και στα εγχειρίδια Ιστορίας και Πολιτικής Αγωγής 

(Καψάλης & Χαραλάμπους 1995, σ. 204). Στην πορεία, η σύσταση δύο ερευνητικών 
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μονάδων στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ, του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης για την 

Ειρήνη (1986) και της Μονάδας Έρευνας Σχολικού Βιβλίου, η οποία μετονομάστηκε 

σε Κέντρο Σχολικών Βιβλίων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (1992), ενίσχυσε τις 

θεωρητικές βάσεις της σχετικής έρευνας και συνέβαλε στη μεθοδολογική της 

πλαισίωση (Μπονίδης 2004, σ. 39). Βέβαια, για μια ακόμη φορά, γινόταν ανάλυση του 

περιεχομένου των σχολικών βιβλίων, υπό το πρίσμα της ιδεολογικής κριτικής, τάση 

που διαφαίνεται έως τις μέρες μας. 

Παρά το γεγονός ότι κυρίως το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων βρίσκεται 

στο μικροσκόπιο της εν λόγω έρευνας, η σύγχρονη σχετική συζήτηση περιλαμβάνει 

ένα ευρύτερο φάσμα θεματικών. Ειδικότερα, αν και έχουν γίνει πολλές ταξινομίες της 

σχετικής έρευνας (Ξανθόπουλος 2010, σ. 113–118 Μπονίδης 2004, σ. 9–11 Καψάλης 

& Χαραλάμπους 1995, σ. 20-209), η εργασία μας θα αρκεστεί στην παρουσίαση αυτής 

του Weinbrenner (1992 στο Καψάλης & Θεοδώρου 2002, σ. 196-198 ), ομότιμου 

καθηγητή του Πανεπιστημίου Bielefeld της Γερμανίας, την οποία οι Καψάλης και 

Θεοδώρου (2002, σ. 196-198), παρουσιάζουν ως γενικότερα αποδεκτή. Ο λόγος που 

περιοριζόμαστε στην παρουσίαση της εν λόγω ταξινομίας είναι, επειδή η έρευνά μας 

ανήκει στη δεύτερη από τις τρεις μεγάλες ερευνητικές περιοχές, που ο Weinbrenner 

διακρίνει (1992 στο Καψάλης & Θεοδώρου 2002, σ. 196-198 ), οι οποίες είναι οι εξής: 

Α. Έρευνα διαδικασίας παραγωγής σχολικών βιβλίων. Εδώ, μελετώνται τα στάδια του 

κύκλου παραγωγής των σχολικών βιβλίων (παραγωγή από τους συγγραφείς και τον 

εκδοτικό οίκο, αξιολόγηση και έγκριση, προώθηση στην αγορά, εισαγωγή στο σχολείο, 

χρήση από τους εταίρους της παιδαγωγικής διαδικασίας και τους γονείς, διαλογή και 

καταστροφή των άχρηστων σχολικών βιβλίων). 

Β. Φαινομενολογία σχολικών βιβλίων. Πρόκειται για την έρευνα που επικεντρώνεται 

στα δομικά χαρακτηριστικά του σχολικού βιβλίου, τους ρόλους και τις λειτουργίες του 

στα πλαίσια της διδασκαλίας. 

Γ. Έρευνα επίδρασης των σχολικών βιβλίων. Σ’ αυτήν την περίπτωση, το σχολικό 

βιβλίο θεωρείται ισχυρός κοινωνικοποιητικός παράγοντας και ερευνώνται οι 

επιδράσεις του στους μαθητές, αλλά και στους εκπαιδευτικούς.  

Στη χώρα μας, οι σχετικές έρευνες ανήκουν κυρίως στη δεύτερη και τρίτη περιοχή, ενώ 

στην πρώτη είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Πάντως, ανεξάρτητα από τον θεματικό 
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προσανατολισμό της έρευνας, η απουσία ενός θεωρητικού και μεθοδολογικού 

υποβάθρου, κατάλληλου για μια πολύπλευρη μελέτη του σχολικού βιβλίου, σε 

συνδυασμό με την αποσπασματικότητα των ερευνών σχετικά με τον προσδιορισμό των 

επιδράσεων του σχολικού βιβλίου σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, δυσχεραίνουν την 

προσπάθεια των ερευνητών (Καψάλης & Θεοδώρου 2002, σ. 198-199).  

 Ως εκ τούτου, αν και κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες παρατηρούνται όλο και 

περισσότερες έρευνες των σχολικών βιβλίων και τα σημερινά σχολικά εγχειρίδια είναι 

εμφανώς βελτιωμένα ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο, σε σχέση με αυτά του 

παρελθόντος (Καψάλης & Θεοδώρου 2002, σ. 200), θεωρείται ότι η Ελλάδα διανύει 

την προδρομική φάση της στο προκείμενο ερευνητικό πεδίο (Μπονίδης 2004, σ. 41). 

Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η ερευνητική ανάδειξη της παιδαγωγικής και 

διδακτικής λειτουργίας των σχολικών βιβλίων, μέσα από μια καθολική εξέταση όλων 

των επιμέρους διαστάσεων του περιεχομένου τους, με σκοπό να διευκολυνθεί η 

εργασία εκπαιδευτικών και μαθητών σε ένα πιο αποτελεσματικό επίπεδο. 

 

1.3. Η Αξιολόγηση και τα κριτήρια αξιολόγησης των σχολικών βιβλίων 

Κομμάτι της έρευνας που ασχολείται με τα σχολικά βιβλία συνιστά η αξιολόγησή τους. 

Το θέμα της αξιολόγησης μόλις πρόσφατα έχει αρχίσει να αναπτύσσεται 

βιβλιογραφικά στην Ελλάδα και, κατά συνέπεια, δεν έχει διαμορφωθεί σήμερα ένας 

γενικά αποδεκτός όρος της αξιολόγησης (Δημητρόπουλος 1998, σ. 24). Ωστόσο, 

σημείο σύγκλισης των απόψεων των θεωρητικών είναι το γεγονός, ότι η αξιολόγηση 

σχετίζεται άμεσα με την απόδοση κάποιας αξίας σε κάποιο πρόσωπο, θεσμό ή 

αντικείμενο βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων (Ξανθόπουλος 2010, σ. 107).  

Στην περίπτωση της προκείμενης εργασίας, η αξιολόγηση συνδέεται με τον 

προσδιορισμό του τι θεωρείται «καλό» σχολικό βιβλίο. Εντούτοις, η απουσία μιας 

θεωρίας αξιολόγησης, μιας θεωρίας για το σχολικό βιβλίο και των αντίστοιχων 

μεθοδολογικών εργαλείων εμποδίζει την αυτονόμηση της αξιολόγησης σχολικών 

βιβλίων ως διακριτού επιστημονικού πεδίου, καθώς και τον καθορισμό ενιαίων 

κριτηρίων, με τα οποία θα αξιολογούσαμε το κάθε σχολικό βιβλίο (Ξανθόπουλος 

2010). Έτσι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η αξιολόγηση σχολικών βιβλίων θεωρείται 
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ότι εντάσσεται στο πεδίο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, από όπου αντλεί και τα 

μεθοδολογικά της εργαλεία. 

Ως εκπαιδευτική αξιολόγηση ορίζουμε τη συστηματική και οργανωμένη 

διαδικασία, κατά την οποία διεργασίες, συστήματα, άτομα, μέσα, πλαίσια ή αποτελέσματα 

ενός εκπαιδευτικού μηχανισμού εκτιμούνται με βάση προκαθορισμένα κριτήρια και μέσα 

και προκαθορισμένους σκοπούς (Δημητρόπουλος 1998, σ. 30). Με την έννοια αυτή, και 

από τη στιγμή που το σχολικό βιβλίο αποτελεί αναπόσπαστο διδακτικό μέσο του 

εκπαιδευτικού μηχανισμού, η αξιολόγηση του πρώτου συνδέεται άμεσα με το 

ερευνητικό πεδίο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης. 

Συγκεκριμένα, μιλώντας για αξιολόγηση σχολικών βιβλίων, εννοούμε τη 

συστηματική ανάλυση των εγχειριδίων με σκοπό την αναγνώριση της 

αποτελεσματικότητας των διαφόρων παραμέτρων τους μέσα από ένα σύστημα 

αντικειμενικών κριτηρίων (αξιολογικών δεικτών) (Hrehovcik 2002 στο Ξανθόπουλος 

2010, σ. 107-108). Τα κριτήρια αποτελούν συστατικό στοιχείο της αξιολόγησης, αφού 

αποτελούν την αφετηρία του σχεδιασμού και της εκτέλεσης του ερευνητικού σχεδίου 

(Ξανθόπουλος 2010). Ο βαθμός σύγκλισης του εκάστοτε δεδομένου με τα 

προκαθορισμένα αξιολογικά κριτήρια προσδιορίζει και την αξία του. Γι’ αυτό, 

άλλωστε, το κύρος και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης κρίνονται 

άμεσα από το είδος των κριτηρίων που επιλέγονται και από την ορθότητα της 

αξιοποίησής τους (Δημητρόπουλος 1998, σ. 130).  

Σύμφωνα με τον Δημητρόπουλο (1998, σ. 131), κριτήριο είναι ένας άξονας 

αναφοράς πάνω στον οποίο γίνεται μια κρίση. Είναι μια καθιερωμένη αρχή, ένας 

καθιερωμένος κανόνας ή μια καθιερωμένη στάση, όταν αυτά χρησιμοποιούνται 

προκειμένου, με βάση αυτά, να πραγματοποιηθεί κρίση της αξίας, επιλογή, προτίμηση, 

ιεράρχηση κτλ. Η επιλογή των κριτηρίων εξαρτάται άμεσα από το είδος, τον σκοπό και 

το αντικείμενο της αξιολόγησης. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης των 

σχολικών βιβλίων, αυτά ποικίλλουν ανάλογα με τα πρόσωπα ή τους φορείς που κάνουν 

την αξιολόγηση, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ενιαία κριτήρια, όπως 

προαναφέρθηκε (Ξωχέλλης 2005, σ. 34 Καψάλης & Χαραλάμπους 1995, σ. 225). Σε 

κάθε περίπτωση, πάντως, η συνολική ποιότητα των σχολικών βιβλίων κρίνεται στη 

βάση των λειτουργιών που αυτά καλούνται να επιτελέσουν και των δομικών τους 

χαρακτηριστικών (Ξανθόπουλος 2010). 
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Δεδομένης της απουσίας ενιαίων κριτηρίων αξιολόγησης σχολικών βιβλίων, 

στη βιβλιογραφία συναντάμε διάφορους φορείς και ερευνητές, στη χώρα μας και 

διεθνώς, να προτείνουν ποικίλες λίστες κριτηρίων (Ξανθόπουλος 2010, σ. 119–131 

Μπονίδης 2005, σ. 111–116 Ξωχέλλης 2005, σ. 34–36 Καψάλης & Χαραλάμπους 

1995, σ. 225–232). Από αυτές, λόγω των στενών ορίων της προκείμενης εργασίας, θα 

περιοριστούμε στην παρουσίαση ενδεικτικών κριτηρίων, βάσει του θεωρητικού 

πλαισίου που προτείνει η Κουτσελίνη – Ιωαννίδου (1996, σ. 72-75). Σύμφωνα με την 

ίδια, τα σχολικά βιβλία αξιολογούνται με βάση εξωτερικά και εσωτερικά κριτήρια και 

σε επτά διαστάσεις, με συγκεκριμένες υποκατηγορίες, που τις καθιστούν λειτουργικά 

αξιολογήσιμες. Αυτές είναι οι εξής: 

 Μορφή, που σχετίζεται με το δέσιμο, τον αριθμό των σελίδων, το εξώφυλλο, 

το σχήμα, το χρώμα, την οργάνωση, την εικονογράφηση και τα στοιχεία 

ταυτότητας (συγγραφέας, χρονολογία, τόπος) της σελίδας. 

 Περιεχόμενο, που σχετίζεται με την κάλυψη του περιεχομένου, τα 

προαπαιτούμενα, τις αξίες και τα θέματα. 

 Δραστηριότητες, που αναφέρεται στον αριθμό των δραστηριοτήτων, την 

οργάνωση και τη δομή τους, το είδος και τη θέση τους. 

 Γλώσσα, που αναφέρεται στο μέγεθος των παραγράφων, των ενοτήτων και των 

κεφαλαίων, τη χρήση όρων και ιδιωματικών φράσεων, το λεξιλόγιο και τη 

γλώσσα των εικόνων. 

 Οργάνωση, που σχετίζεται με την ακολουθία και τη δομή του περιεχομένου, 

των εικόνων, των δραστηριοτήτων, τη χρήση οργανωτικών στοιχείων (χάρτες 

εννοιών, διαγράμματα, ανακεφαλαιώσεις, κ.ο.κ.), την πρόνοια για αξιολόγηση 

της επίδοσης των μαθητών. 

 Μέθοδοι – Στρατηγικές, που αναφέρονται στο είδος και την ποικιλία των 

μεθόδων, την ανάμειξη πηγών και μέσων. 

 Αξιολόγηση, που αναφέρεται στο όργανο, τους τομείς, τα κριτήρια της 

αξιολόγησης, καθώς και στην ανατροφοδότηση. 

 Ως εξωτερικά κριτήρια προτείνονται τα παιδαγωγικά, επιστημονικά, του αναλυτικού 

προγράμματος, τα αισθητικά, τα οικονομικά και τα πολιτιστικά – κοινωνικά. Σε ό,τι 

αφορά τα εσωτερικά κριτήρια, αυτά είναι η συνάφεια, η συνέχεια, η συνέπεια, η 

πληρότητα και εφαρμόζονται σε κάθε διάσταση, μεταξύ διαστάσεων και σε συνδυασμό 

με τα εξωτερικά κριτήρια. Για κάθε διάσταση, ο εκάστοτε ερευνητής θέτει 
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συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα, βασιζόμενος σε εξωτερικά κριτήρια. Για 

παράδειγμα, στην περίπτωση της διάστασης της μορφής και πιο συγκεκριμένα 

αξιολογώντας το εξώφυλλο του σχολικού βιβλίου, θα μπορούσε να διερευνηθεί ο 

βαθμός ενεργοποίησης του ενδιαφέροντος των μαθητών (παιδαγωγικό κριτήριο). 

Το προτεινόμενο θεωρητικό πλαίσιο, που αναλύθηκε παραπάνω, εξυπηρετεί τις 

ανάγκες της έρευνάς μας, αφού η αξιολόγηση, που επιχειρείται στη συνέχεια, 

αξιοποιεί, όπως θα δούμε, το εξωτερικό κριτήριο του αναλυτικού προγράμματος στη 

βάση δομικών διαστάσεων – χαρακτηριστικών του εξεταζόμενου σχολικού βιβλίου. 

Έτσι, ο λόγος της αποκλειστικής ανάλυσης του εν λόγω θεωρητικού πλαισίου, είναι 

γιατί η δομή αυτού είναι λειτουργικά αξιοποιήσιμη στην έρευνά μας, παρέχοντας το 

υπόβαθρο για τη θεμελίωση των ερευνητικών μας στόχων. Ωστόσο, αυτά τα γενικά 

κριτήρια δεν είναι δυνατόν να ικανοποιήσουν τους διαφορετικούς κάθε φορά 

ερευνητικούς στόχους μιας εργασίας. Γι’ αυτό τον λόγο, κάθε ερευνητής προσαρμόζει 

τις κατηγορίες και τα κριτήρια που επιλέγει στους δικούς του ερευνητικούς στόχους, 

σχεδιάζοντας το δικό του μεθοδολογικό εργαλείο.  

Βέβαια, ανεξάρτητα από αυτούς τους επιμέρους ερευνητικούς στόχους μιας 

αξιολογικής έρευνας σχολικού βιβλίου και από τη στιγμή που η αξιολόγηση αποτελεί 

μέσον και όχι αυτοσκοπό, αυτή καθοδηγείται από ένα βασικό σκοπό, ο οποίος είναι η 

βελτίωση του αξιολογούμενου αντικειμένου (Δημητρόπουλος 1998, σ. 127, 129). 

Επομένως, η αξιολόγηση των σχολικών βιβλίων έχει απώτερο σκοπό τη λήψη 

αποφάσεων για τη βελτίωση και αναθεώρησή τους, ως εκπαιδευτικών μέσων. 

 Παρά τον ουσιαστικό ρόλο της αξιολόγησης, όχι μόνο ως ανατροφοδοτικό 

παράγοντα διαρκούς βελτίωσης των σχολικών βιβλίων, αλλά και ως κύριο κομμάτι της 

διαδικασίας παραγωγής τους, στην Ελλάδα απουσιάζει ένα θεσμικό πλαίσιο που θα 

όριζε σαφώς μία διαδικασία διαρκούς αξιολόγησής τους (Μπονίδης 2005, σ. 108). 

Εντούτοις, σύμφωνα με τον Μπονίδη (2005, σ. 108), η αξιολόγηση θα πρέπει να νοείται 

ως μια διαρκής διαμορφωτική διαδικασία, η οποία: (α) Λαμβάνει χώρα κατά την 

περίοδο της συγγραφής, της έγκρισης, της εισαγωγής και σε τακτά διαστήματα, της 

χρήσης του σχολικού βιβλίου στη διδακτική διαδικασία. (β) Αποβλέπει, αφενός, στη 

συγγραφή βιβλίων κατάλληλων για τη διδακτική πράξη και, αφετέρου, στη βελτίωση 

και αναθεώρησή τους. 
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Τέλος, αξίζει να τονίσουμε ότι, παράλληλα με τις αξιολογήσεις των ερευνητών, 

είναι σημαντικό, κατά την επιλογή και αξιολόγηση των σχολικών βιβλίων, να 

συγκεντρώνονται και να συνεκτιμώνται οι απόψεις τόσο των εκπαιδευτικών όσο και 

των μαθητών για την αποτελεσματικότητά του κάθε σχολικού βιβλίου στη διαδικασία 

της μάθησης (Κουτσελίνη 1996 Φλουρής 2001). 
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2. Η θέση της Λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση 

Δεδομένου ότι η εργασία μας επικεντρώνεται στο Ανθολόγιο, ένα σχολικό βιβλίο 

«ταγμένο» στις υπηρεσίες της λογοτεχνίας, κύριο μέλημά μας παρακάτω είναι, να 

προσδιορίσουμε τις διδακτικές ορίζουσες αυτής. Στην πορεία, με αφετηρία τον 

προβληματισμό γύρω από το δίδυμο των εννοιών «διδασκαλία – λογοτεχνία», 

ανιχνεύονται οι συντεταγμένες που ορίζουν τη θέση της λογοτεχνίας στον «χάρτη» της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

 

2.1. Η Λογοτεχνία ως αντικείμενο διδασκαλίας 

Από τη στιγμή που η λογοτεχνία δρασκελίζει το κατώφλι της τάξης, είναι 

αναπόφευκτοι οι προβληματισμοί γύρω από το διδακτόν της φύσης της. Ζητήματα που 

σχετίζονται με το αν και γιατί διδάσκεται η λογοτεχνία έχουν αποτελέσει, ήδη από τη 

δεκαετία του ‘70, πόλο έλξης θεωρητικών της λογοτεχνίας, παιδαγωγών και 

εκπαιδευτικών (Πεσκετζή 1995, σ. 11). Σημείο εκκίνησης αυτού του προβληματισμού 

αποτελεί η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των εννοιών διδασκαλία και λογοτεχνία. Σε 

μια προσπάθεια διάκρισης των προκείμενων εννοιών, διαπιστώνουμε ότι η διδασκαλία 

είναι μια διαδικασία μετάδοσης της γνώσης, ενώ η λογοτεχνία αποτελεί δημιουργία 

συνυφασμένη με την απόλαυση, με τον θαυμασμό και με τη συγκίνηση που προκαλεί στον 

δέκτη της (Κολοβός 2006, σ. 20 Κατσίκη – Γκίβαλου 2005, σ. 14). 

 Δεδομένου ότι σημείο τομής των εν λόγω εννοιών είναι η αναγνωστική πράξη 

(Κολοβός 2006), για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί διδάσκουμε 

λογοτεχνία; πρέπει προηγουμένως να αναρωτηθούμε γιατί διαβάζουμε λογοτεχνία; 

(Πεσκετζή 1995, σ. 12). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η λογοτεχνία είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την απόλαυση. Άλλωστε, η ανάγνωση με όχημα τη λογοτεχνία οδηγεί 

στη μέθεξη συναισθημάτων. Δικαιολογημένα, λοιπόν, και υπό το πρίσμα της 

ανάγνωσης ως απόλαυσης, ο Serge Doubrovsky (1985, σ. 20) υποστηρίζει: Διδάσκω 

λογοτεχνία σημαίνει καθιστώ κάποιον ικανό [….] να την απολαμβάνει καλύτερα. 

Κατανοώντας, δηλαδή εκλεπτύνοντας την απόλαυσή του. 
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Πρόδρομος της απόλαυσης είναι η «ανά–γνωση» και η «κατανόηση» του λογοτεχνικού 

έργου, το οποίο, από τη στιγμή της δημοσίευσής του, επιζητά την επικοινωνία με τον 

αναγνώστη (Καράογλου 1997, σ. 353). Η ίδια η λογοτεχνία είναι ένα επικοινωνιακό 

γίγνεσθαι που παράγεται από την κοινωνία, αλλά και που τη διαμορφώνει και ως τέτοια 

καθιερώνει τη θέση της στην εκπαίδευση (Χατζηδημητρίου – Παράσχου 2005, σ. 258). 

Έτσι, το λογοτεχνικό έργο γίνεται δίαυλος γνώσης και γνωριμίας του μαθητή – 

αναγνώστη με την περιρέουσα κοινωνική πραγματικότητα (Κατσίκη – Γκίβαλου 2005, 

σ. 15). Για να επιτύχει αυτόν τον σκοπό του, το λογοτεχνικό έργο προϋποθέτει την 

κατανόηση, ως αποτέλεσμα της αναγνωστικής πράξης, πέρα από την επιθυμητή τέρψη 

και την αισθητική απόλαυση. 

 Σ’ αυτό ακριβώς το σημείο αναδύεται ο διαμεσολαβητικός ρόλος του 

εκπαιδευτικού, ο οποίος συμβάλλει καθοδηγητικά στην πρόσληψη του λογοτεχνικού 

έργου από τους μαθητές – αναγνώστες. Εδώ είναι που γεννάται ο προβληματισμός περί 

των ορίων αυτής της παρέμβασης του δασκάλου κατά τη «διδασκαλία» της 

λογοτεχνίας, του ρόλου του καθώς και του ρόλου, των δυνατοτήτων και των αναγκών 

του μαθητή – αναγνώστη, των μεθόδων αποτελεσματικής διδακτικής αξιοποίησης του 

λογοτεχνικού έργου, του είδους των λογοτεχνικών έργων προς «διδασκαλία». Τέτοιου 

είδους ζητήματα αποτέλεσαν πυρήνα ερευνητικού ενδιαφέροντος των θεωρητικών 

κατά τη δεκαετία του ’80, διαμορφώνοντας έτσι την προβληματική των σύγχρονων 

θεωριών της λογοτεχνίας (Πεσκετζή 1995, σ. 14). Σημείο εστίασης των τελευταίων 

αποτέλεσε το τρίπτυχο: δάσκαλος, μαθητής και λογοτεχνικό κείμενο (Πολίτης 2005, σ. 

67). Κάθε μία από αυτές τις θεωρίες συμβάλλει με τη δική της οπτική στη διαμόρφωση 

ενός ευρύτερου προβληματισμού για τη διδακτική συγκρότηση της λογοτεχνίας 

(Πεσκετζή 1995, σ. 15), χωρίς να υπάρχει μια μονοσήμαντη προσέγγιση για τα 

ζητήματα που σχετίζονται με αυτήν.  

 Αυτή η ποικιλία θεωρητικών τάσεων και κριτικών προσεγγίσεων της λογοτεχνίας 

αντικατοπτρίζεται  τόσο στο Αναλυτικό Πρόγραμμα όσο και στις Οδηγίες προς τους 

δασκάλους (Κιοσσές 2005, σ. 103), που συνοδεύουν το Ανθολόγιο, το σχολικό, δηλαδή, 

βιβλίο που σχεδιάστηκε για να υπηρετήσει τη λογοτεχνία στην τάξη. Στην πορεία της 

εργασίας, επιχειρώ να ανιχνεύσω τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν το μωσαϊκό της 

Λογοτεχνίας στα διδακτικά πλαίσια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να 

προσδιοριστεί η θέση της, η οποία, όπως θα δούμε, δεν έχει γνωσιοκεντρικό χαρακτήρα 
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(Κατσίκη – Γκίβαλου 2008), αλλά είναι σαφώς οριοθετημένη από την ουσιαστική, 

κοινωνικοποιητική, διαμορφωτική, συγκινησιακή, βιωματική δράση της.   

 

2.2 Η Λογοτεχνία στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

Το πρώτο βήμα για την οριοθέτηση της θέσης της λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση επιχειρείται μέσα από τη μελέτη των επίσημων αρχών διδακτικής 

αντιμετώπισής της, όπως αυτές προδιαγράφονται στα εκάστοτε Αναλυτικά 

Προγράμματα. Αν και η παρούσα εργασία ενδιαφέρεται και επικεντρώνεται στο ισχύον 

Αναλυτικό Πρόγραμμα (Α.Π.), μια σύντομη, αρχικά, αναφορά σε κομβικά σημεία του 

χρονικού της ύπαρξης της Λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση συνεπικουρεί 

στην ανάδειξη και ερμηνεία σημαντικών στοιχείων που συνθέτουν το σημερινό 

εκπαιδευτικό της «προφίλ».   

 Συγκεκριμένα, μία ιστορική αναδρομή στα Α.Π. του παρελθόντος μας φέρνει 

αντιμέτωπους με την «κακοδαιμονία», όπως συχνά αναφέρεται (Κατσίκη – Γκίβαλου 

2008 Πολίτης 2005), της λογοτεχνίας, η οποία εμφανίζεται να ασφυκτιά στα δεσμά 

του γλωσσικού μαθήματος. Αυτό το πρόβλημα διαφάνηκε από την πρώτη φορά που 

διατυπώθηκαν οι λογοτεχνικοί σκοποί του γλωσσικού μαθήματος (Α.Π. 1977), 

σύμφωνα με τους οποίους η λογοτεχνία αντιμετωπίστηκε όχι ως φορέας πολιτιστικών 

αξιών, αλλά ως μέσο ανάπτυξης γλωσσικών δεξιοτήτων (Κολοβός 2006, σ. 27). Ο ίδιος 

παρενθετικός ρόλος της λογοτεχνίας στα πλαίσια διδασκαλίας του μαθήματος της 

Γλώσσας διακρίνεται και στα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθημάτων του Δημοτικού 

Σχολείου (1987), των οποίων οι επιμέρους οδηγίες δεν καταφέρνουν να 

επαναπροσδιορίσουν τη θέση της λογοτεχνίας στη σχολική τάξη (Πολίτης 2005, σ. 68). 

Η συγκρότηση αυτών των Προγραμμάτων στηρίζεται στη «μιμητική» δομή, σύμφωνα 

με την οποία τα λογοτεχνικά έργα καθιερωμένων εθνικά και ιστορικά συγγραφέων 

αξιοποιούνται διδακτικά με στόχο τη μεταβίβαση της πολιτιστικής κληρονομιάς του 

λαού (Πεσκετζή 1995, σ. 59-60). Παράλληλα, βέβαια, αξιοποιούνται θεωρητικές αρχές 

της λογοτεχνικής κριτικής και αισθητικής, επιδιώκοντας την καλλιέργεια της κριτικής 

ικανότητας των μαθητών (Πεσκετζή 1995, σ. 60). Ουσιαστικά, όμως, η Λογοτεχνία 

παραμένει «υποχείριο» της Γλώσσας, αφού τα κείμενά της γίνονται αντικείμενο 

ιδεολογικής χειραγώγησης και γλωσσικής μελέτης (Κολοβός 2006, σ. 27). 
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 Προχωρώντας χρονικά, και μέχρι να φτάσουμε στο ισχύον Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών: Υποχρεωτική 

Εκπαίδευση (2003), τα Προγράμματα Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (2000), που μεσολαβούν, αν και αναδεικνύουν το πρότυπο «ανάγνωση – 

απόλαυση» αντί της εργαλειακής χρήσης της λογοτεχνίας, δεν αποσυνδέουν την 

τελευταία από το γλωσσικό μάθημα. Η λογοτεχνία εξακολουθεί να μην 

αντιμετωπίζεται ως χωριστό γνωστικό αντικείμενο, με δική της θέση, περιεχόμενο, 

στόχους στο Α.Π.Σ. και με συγκεκριμένες ώρες στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Κατσίκη – 

Γκίβαλου 2008, σ. 66), κάτι που συμβαίνει με τα υπόλοιπα μαθήματα. 

 Εστιάζοντας την προσοχή μας στο εκπαιδευτικό παρόν, σημειώνουμε ότι η 

λογοτεχνία, ως γνωστικό αντικείμενο, σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) 

Δημοτικού - Γυμνασίου, που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2003 (ΦΕΚ 303/τ. Β’, 

2003), εντάσσεται στο μάθημα της Γλώσσας. Αναλυτικότερα, το ΔΕΠΠΣ της 

Ελληνικής Γλώσσας για το Δημοτικό Σχολείο αναφέρει ότι με τη λογοτεχνία η γλώσσα 

γίνεται όχημα και αποτέλεσμα τέχνης και αισθητικής καλλιέργειας (ΦΕΚ 303/τ. Β’, 2003, 

σ. 3745). Την ίδια στιγμή, η λογοτεχνία αναγνωρίζεται ως ένας από τους Άξονες 

γνωστικού περιεχομένου του γλωσσικού μαθήματος με γενικό στόχο την εξοικείωση 

των μαθητών με τον βιωματικό λόγο και τα γλωσσικά μέσα των λογοτεχνημάτων (ΦΕΚ 

303/τ. Β’, 2003, σ. 3747). Προχωρώντας στους Γενικούς στόχους (γνώσεις, δεξιότητες, 

στάσεις, αξίες), διαβάζουμε, ενδεικτικά προς το παρόν (πιο διεξοδικά σε επόμενα 

κεφάλαια), ως στόχους για τον Άξονα της Λογοτεχνίας την απόλαυση του λόγου ως 

έργου τέχνης, την εξοικείωση του μαθητή με στοιχεία δομής, περιεχομένου και ύφους των 

λογοτεχνικών κειμένων, με απλά κείμενα της νεωτερικής λογοτεχνίας, με κείμενα των 

κυριότερων εκπροσώπων της ελληνικής λογοτεχνίας, αλλά και της βαλκανικής, 

μεσογειακής και παγκόσμιας λογοτεχνίας (ΦΕΚ 303/τ. Β’, 2003, σ. 3747). Οι ίδιοι 

στόχοι με αντίστοιχες ενδεικτικές δραστηριότητες, καταμερίζονται ανά δύο τάξεις στο 

κεφάλαιο Δ’, Γραπτός λόγος – Λογοτεχνία. 

 Όσον αφορά τα ΑΠΣ της Ελληνικής Γλώσσας για το Δημοτικό Σχολείο, τα οποία 

εξειδικεύουν τις επιταγές του ΔΕΠΠΣ για τη διαθεματικότητα, αλλά και χαρτογραφούν 

τα βασικά σημεία της γλωσσικής διδασκαλίας, σ’ αυτά αναφέρεται ως έκτος ειδικός 

σκοπός αυτής, ο μαθητής να γνωρίσει και να αγαπήσει ποικίλες μορφές λογοτεχνικών 

έργων, έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθεί και να αποζητά μόνος του τη συντροφιά του καλού 
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λογοτεχνικού βιβλίου (ΦΕΚ 303/τ. Β’, 2003, σ. 3748). Κι αυτό θα επιτευχθεί μέσα από 

τη μερική αποσύνδεση της διδασκαλίας των λογοτεχνικών κειμένων από τη διδασκαλία 

του γλωσσικού μαθήματος (ΦΕΚ 303/τ. Β’, 2003, σ. 3775), όπως διαβάζουμε στην 

ενότητα Λογοτεχνία της Διδακτικής Μεθοδολογίας. Εκείνη που υπαγορεύει αυτό το εν 

μέρει «διδακτικό διαζύγιο» είναι η αναγνώριση της σπουδαιότητας της λογοτεχνίας στη 

γλωσσική και γενικότερα αισθητική καλλιέργεια του ατόμου και στην ευαισθητοποίησή 

του απέναντι στα προβλήματα της ζωής (ΦΕΚ 303/τ. Β’, 2003, σ. 3775). Ωστόσο, η 

σπουδή της Νεοελληνικής Γλώσσας οριοθετεί προθετικά ή μη την ιδιαίτερη λειτουργία 

της λογοτεχνικής έκφρασης (Πολίτης 2005, σ. 70), μην επιτρέποντας τον ολικό 

διαχωρισμό των δύο εν λόγω αντικειμένων. 

Παράλληλα, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Προγράμματος, τα λογοτεχνικά 

κείμενα θα πρέπει να αξιοποιούνται με βιωματικό τρόπο, χωρίς αναλύσεις, χωρίς τάση 

εξάντλησης και χωρίς σχολαστικισμό (ΦΕΚ 303/τ. Β’, 2003, σ. 3775). Αντίθετα, το 

παιχνίδι, η ψυχαγωγία, η καλλιέργεια του συναισθήματος, ο προβληματισμός – διάλογος 

πάνω σε ποικίλα θέματα, οι παιγνιώδεις δραστηριότητες φιλαναγνωσίας (ΦΕΚ 303/τ. 

Β’, 2003, σ. 3775) συνδέονται άμεσα με τη λογοτεχνία. Τέλος, γίνεται λόγος για 

διακειμενική προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων και για διαθεματική σύνδεση της 

λογοτεχνίας και με άλλες γνωστικές περιοχές, κυρίως, δε, με τα μαθήματα των 

καλλιτεχνικών και της μουσικής ή του θεάτρου, της όπερας, του χορού, όταν αυτά 

προσφέρονται (ΦΕΚ 303/τ. Β’, 2003, σ. 3775). 

Όσον αφορά το ωρολόγιο πρόγραμμα και τις ώρες που αναλογούν στη 

«διδασκαλία» της λογοτεχνίας, αυτή δεν έχει το δικό της δίωρο, αλλά μετά το πέρας 

κάθε γλωσσικής ενότητας, η συγγραφική ομάδα του εκάστοτε γλωσσικού εγχειριδίου 

παραπέμπει σε αντίστοιχο λογοτεχνικό κείμενο του Ανθολογίου, ή σε λογοτεχνικό 

βιβλίο. Παράλληλα καθιερώνεται ώρα ελεύθερης ανάγνωσης, ενώ παρέχεται στον 

δάσκαλο η δυνατότητα να αντικαθιστά κείμενα των εγχειριδίων σε ποσοστό έως και 

25% συνολικά (ΦΕΚ 303/τ. Β’, 2003, σσ. 3773, 3775). Μάλιστα, σύμφωνα με το 

αναμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα των πιλοτικών δημοτικών σχολείων, μία ώρα 

από το σύνολο των ωρών που διατίθενται εβδομαδιαίως για το μάθημα της γλώσσας 

σε κάθε τάξη τυπικά θα πρέπει να αφιερώνεται στη λογοτεχνία και την προώθηση της 

φιλαναγνωσίας. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η λογοτεχνία είναι αφανής στο σχολικό 

πρόγραμμα και η ανάδειξή της στη σχολική τάξη βρίσκεται στα χέρια του εκάστοτε 

εκπαιδευτικού που θα την επιδιώξει. 
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 Από τα παραπάνω παρατηρούμε ότι η λογοτεχνία, αν και προσφέρει το «είναι» 

της σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, αφού κάθε σχολικό εγχειρίδιο φιλοξενεί 

λογοτεχνικά κείμενα που συνεπικουρούν στη διεξαγωγή του εκάστοτε μαθήματος, 

εντούτοις η ίδια στερείται αυτόνομης ύπαρξης στο ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ του Δημοτικού. 

Η συνύπαρξή της με τη σπουδή τη Νεοελληνικής Γλώσσας οριοθετεί την οποιαδήποτε 

επιδιωκόμενη δράση της στα διδακτικά πλαίσια. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται να 

αναγνωρίζεται επίσημα ως βασικός στόχος της λογοτεχνίας η αισθητική απόλαυση και 

η ικανοποίηση του μαθητή μέσα από την αλληλεπίδρασή του με το λογοτεχνικό έργο. 

Εν ολίγοις, το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ακροβατεί ανάμεσα στις νέες 

αντιλήψεις της διδακτικής και της θεωρίας της λογοτεχνίας που έχουν επίκεντρό τους 

την αμφίδρομη σχέση αναγνώστη – κειμένου και στις παλαιότερες πρακτικές που 

θέλουν τη λογοτεχνία δέσμια στα γνωστικά καλούπια της γλωσσικής διδασκαλίας. 

 

2.3. Τα Ανθολόγια στην υπηρεσία της λογοτεχνίας 

Το κάθε Ανθολόγιο συνιστά το κύριο διδακτικό υλικό της λογοτεχνίας. Η ανθολόγηση 

κειμένων στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που μας αφορά, αλλά και 

γενικότερα, ορμάται από την επιθυμία συγκέντρωσης ό,τι αντιπροσωπευτικότερου έχει 

παραχθεί, με τέτοιον τρόπο, ώστε να συνδυάζεται το εύληπτο, το ευσύνοπτο και το 

τερπνό (Πυλαρινός 2005α, σ. 99). Τα εκάστοτε Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων, 

φιλοξενώντας μια ποικιλία προσώπων και κειμένων (ποίηση, πεζογραφία, συγγραφείς 

όλων των εποχών, ημεδαποί ή αλλοδαποί), είτε φιλοδοξούν να γίνουν εγχειρίδια 

προώθησης της φιλαναγνωσίας και τέρψης, είτε υπηρετούν καθαρά γνωστικούς 

στόχους, είτε επιδιώκουν μια ισορροπία ανάμεσα στην αισθητική και τη γνωστική 

πλευρά του «διδακτού» της λογοτεχνίας.  

 Το 1975, στα πλαίσια της φιλοσοφίας των Προγραμμάτων του παρελθόντος, για 

τα οποία κάναμε λόγο παραπάνω, εκδόθηκαν τα Ανθολόγια για τα Παιδιά του Δημοτικού 

(τρεις τόμοι, ένας για κάθε δύο τάξεις), τα οποία σκόπευαν να ασκήσουν τα παιδιά στην 

ανάγνωση, αλλά κυρίως να τα εξοικειώσουν με τη λογοτεχνία και να τα κάνουν να 

αγαπήσουν το βιβλίο (Αποστολίδου 1999, σ. 29). Αυτά αποτελούσαν απλώς μια 

ανθολογία, μια παράθεση κειμένων διαφόρων εποχών και δημιουργών, τα οποία 

προσεγγίζονταν με διδακτικές πρακτικές που εξυπηρετούσαν ουσιαστικά το μάθημα 

της Γλώσσας και ενίοτε συνοδεύονταν από δραστηριότητες νοηματικής ανάλυσης 
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περιεχομένου (Τσιλιμένη, Γραίκος 2007, σ. 643). Η εμφάνιση νέων αντιλήψεων στη 

διδακτική της λογοτεχνίας γέννησε την ανάγκη ανανέωσης αυτών των Ανθολογίων και 

οδήγησε στη σύνταξη νέων. 

 Ο πρώτος καρπός των νέων αντιλήψεων για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο 

δημοτικό σχολείο, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στο ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ του 2003, ήταν 

το Ανθολόγιο της Ε’ και Στ’ τάξης (2001). Πέντε χρόνια αργότερα κυκλοφόρησαν τα 

ανθολόγια των πρώτων και των μεσαίων τάξεων του δημοτικού, τα οποία 

ακολούθησαν τη γραμμή πλεύσης του πρώτου ανθολογίου. Στην παρούσα εργασία θα 

εστιάσουμε την προσοχή μας σ’ αυτό το πρώτο Ανθολόγιο, στην προσπάθειά μας να 

ανιχνεύσουμε, αρχικά, τις διδακτικές συνιστώσες της λογοτεχνίας, που αυτό 

υποστηρίζει, όπως αυτές οριοθετούνται τόσο από το Α.Π.Σ., όσο και από τη 

Συγγραφική Ομάδα (Σ.Ο.) του εν λόγω Ανθολογίου. 

 Το εν λόγω Ανθολόγιο δανείζεται ως τίτλο του το σολωμικό Με λογισμό και μ’ 

όνειρο, αποκαλύπτει στις συνδηλώσεις του μέσα και έξω από το συγκείμενό του το 

όραμα της Σ.Ο., όπως και τις προθέσεις της, για μια ένθερμη και βιωματική σχέση 

λογοτεχνίας και μαθητών – αναγνωστών (Ακριτόπουλος 2002, σ. 190). Σκοπός του 

είναι, όπως διαβάζουμε στο Α.Π.Σ., να φέρει τον μαθητή σε επαφή με ευρύ φάσμα 

κατάλληλων λογοτεχνικών κειμένων που κατέχουν κεντρική θέση στη λογοτεχνική μας 

κληρονομιά (ΦΕΚ 303/τ. Β’, 2003, σ. 3777). Η επιλογή αυτών βασίζεται σε 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 (ΦΕΚ 303/τ. Β’, 2003, σ. 3777). Πρόκειται για επιλογή με ευδιάκριτα στοιχεία 

συντηρητικών αντιλήψεων του 20ου αι. και ηθικοδιδακτικού – εθνικού χαρακτήρα 

διαπαιδαγώγησης των παιδιών. 

 Από την άλλη πλευρά, οι Οδηγίες για τον Δάσκαλο (Κατσίκη-Γκίβαλου,  

Καλογήρου, Παπαδάτος, Πρωτονοταρίου, Πυλαρινός 2001β) που συνοδεύουν το 

προκείμενο Ανθολόγιο, αναφέρουν ως στόχο αυτού, να τέρψει τους μικρούς 

αναγνώστες και υπογραμμίζουν ότι αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα ακόμη 

μέσο διάδοσης γνώσης (Κατσίκη – Γκίβαλου, κ.α. 2001β, σ. 3, 7). Παράλληλα, όπως 

αναφέρεται στον πρόλογο του προκείμενου Ανθολογίου, αυτό έρχεται στην τάξη σαν 

ένας καλός και πιστός φίλος, κουβαλώντας διάφορα συναισθήματα, όπως χαρά, αγωνία, 
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συγκίνηση, υπερηφάνεια, γλυκιά προσδοκία, προβληματισμό, τα οποία επιθυμεί να τα 

μοιραστούν όλοι οι μαθητές, με απώτερο στόχο του την αισθητική απόλαυση (Κατσίκη 

– Γκίβαλου κ.α. 2001α, σ. 9). Και όλο αυτό το ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων 

γίνεται μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων, αφού το συγκεκριμένο Ανθολόγιο 

ονειρεύεται να παίξει μαζί με τα παιδιά, να τα γεμίσει ξεγνοιασιά, να τα ευχαριστήσει, 

να ανοίξει δρόμους για δημιουργική εργασία (Κατσίκη – Γκίβαλου κ.α. 2001α, σ. 9). 

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι επιδίωξη της Σ.Ο. είναι να αποκοπεί η λογοτεχνία από τον 

ομφάλιο λώρο της γλώσσας και να αναδείξει τον ρόλο του μαθητή ως αναγνώστη, ο 

οποίος με τη βοήθεια του Ανθολογίου, γίνεται κοινωνός συναισθημάτων. 

 Εν ολίγοις, εκ πρώτης όψεως και κρίνοντας από το γενικό πλαίσιο των στόχων 

και της φιλοσοφίας συγγραφής του υπό μελέτη Ανθολογίου, εξαιρώντας, αλλά μη 

παραγνωρίζοντας τα ψήγματα συντηρητισμού που ελλοχεύουν στις κατευθύνσεις του 

Α.Π.Σ. σε ό,τι αφορά τα Ανθολόγια, είναι φανερή η πρόθεση του προκείμενου 

Ανθολογίου, να ταράξει τα παγιωμένα ύδατα της διδακτικής της λογοτεχνίας, που τη 

θέλουν εγκλωβισμένη σε γλωσσικά πλαίσια και να ακολουθήσει τις αρχές και τους 

κανόνες της σύγχρονης Παιδαγωγικής και τους προβληματισμούς της σύγχρονης 

Θεωρίας της Λογοτεχνίας. Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύεται η ιδιότητα του αναγνώστη 

στον μαθητή, ώστε αυτός να περιπλανηθεί δημιουργικά στους δρόμους της αισθητικής 

απόλαυσης που χαράσσουν τα λογοτεχνικά έργα. 

  

2.4 Οι Οδηγίες για τον Δάσκαλο 

 Αρωγό στην προσπάθεια σκιαγράφησης του διδακτικού περιγράμματος της 

λογοτεχνίας συνιστούν οι Οδηγίες για τον Δάσκαλο (Κατσίκη-Γκίβαλου κ.α. 2001β), 

που συνοδεύουν το Ανθολόγιο της Ε’ και Στ’ τάξης και περιγράφουν τις παιδαγωγικές 

αρχές και διδακτικές ορίζουσες και προοπτικές της συγγραφικής ομάδας. Παρακάτω, 

απομονώνονται συγκεκριμένα στοιχεία που συνθέτουν την επιδιωκόμενη εικόνα της 

λογοτεχνίας στην τάξη. 

 Ειδικότερα, στο ΣΤ’ κεφάλαιο, Η Λογοτεχνία στο Δημοτικό Σχολείο, η Σ.Ο. 

καθιστά σαφές ότι η λογοτεχνία δε θα πρέπει να ακολουθεί διδακτικές μεθόδους με 

αποκλειστικά γνωσιοκεντρικό χαρακτήρα, αφού το λογοτεχνικό κείμενο δε μεταδίδει 

απλώς γνώσεις, αλλά στοχεύει πρωτίστως στην πρόκληση τέρψης και αισθητικής 
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συγκίνησης (Κατσίκη-Γκίβαλου κ.α. 2001β, σ. 8). Δεδομένου ότι η λογοτεχνία 

απευθύνεται πρωτίστως στο συναίσθημα και δευτερευόντως στη λογική (Κατσίκη-

Γκίβαλου κ.α. 2001β, σ. 4), αξιοποιείται ως όχημα επίτευξης απόλαυσης, αλλά και 

έμμεση πηγή γνώσης (Κατσίκη-Γκίβαλου κ.α. 2001β, σ. 4). Έτσι, η απόλαυση 

συνδυάζεται με τη γνώση. Άλλωστε, η απόλαυση χωρίς τη γνώση είναι ενστικτώδης 

και είναι αδύνατη η προσέγγιση ενός αντικειμένου χωρίς την απόκτηση γνώσεων 

(Πυλαρινός 2005α, σ. 100).  

Ας μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι το κείμενο συνιστά ένα μικροσύμπαν σημασίας 

και προκύπτει από μια διαλεκτική ανάμεσα στην ατομική δημιουργικότητα και στους 

κοινωνικούς προσδιορισμούς της (γλώσσα, λογοτεχνικές συμβάσεις, ιδεολογικούς 

θεσμούς, συνείδηση κοινωνικής ένταξης) (Καψωμένος 1990, σ. 13). Δικαιολογημένα, 

λοιπόν, η Σ.Ο. αναγνωρίζει τα κείμενα ως πολυφωνικά πεδία αξιών και επιδιώκει τη 

βιωματική συνάντηση των μαθητών - αναγνωστών μαζί τους και μέσω αυτής της 

συνάντησης, τη συνακόλουθη επικοινωνία μεταξύ των συμμαθητών – συναναγνωστών 

(Κατσίκη-Γκίβαλου κ.α. 2001β, σ. 8). Απώτερος στόχος είναι ο αναγνώστης – μαθητής, 

μέσω της λογοτεχνίας, να αποκωδικοποιήσει γνώσεις, εμπειρίες, βιώματα και μηνύματα, 

που το σχολείο δεν έχει ακόμη συστηματοποιήσει και, επομένως, δεν είναι δυνατό να 

διδάξει (Κατσίκη-Γκίβαλου κ.α. 2001β, σ. 3). Έτσι, η λογοτεχνία αναδεικνύεται σε 

κοινωνικοποιητικό παράγοντα, αφού με τη βοήθειά της, ο αναγνώστης – μαθητής 

επιδιώκεται να εκτιμήσει το παρελθόν, να κατανοήσει και να ερμηνεύσει το παρόν και 

να διαμορφώσει το μέλλον του (Κατσίκη-Γκίβαλου κ.α. 2001β, σ. 3). 

Παράλληλα, αυτή η μύηση στα λογοτεχνικά έργα επιδιώκεται να γίνει 

ανώδυνα, με ευχαρίστηση, δημιουργικό παιχνίδι και σε συνδυασμό με την καλλιέργεια 

της αγάπης προς το εξωσχολικό, και μάλιστα το λογοτεχνικό βιβλίο (Κατσίκη-Γκίβαλου 

κ.α. 2001β, σ. 4). Στόχος είναι να δημιουργηθούν κίνητρα, ώστε να προωθηθεί η γνήσια 

φιλαναγνωσία και όχι η παθητική ανάγνωση (Κατσίκη-Γκίβαλου κ.α. 2001β, σ. 4). Γι’ 

αυτόν τον λόγο, αναφέρεται ρητά ότι το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων δεν 

εξαρτάται από τη διδασκαλία της Γλώσσας και δεν αποτελεί συμπλήρωμα ούτε πεδίο 

γλωσσικών εφαρμογών (Κατσίκη-Γκίβαλου κ.α. 2001β, σ.5). Ωστόσο, αν και ο 

λογοτεχνικός λόγος θεωρείται διακριτό γλωσσικό είδος (Χατζησαββίδης 1999), δεν 

προσεγγίζεται γραμματικοσυντακτικά, αλλά έμμεσα και βιωματικά, λόγω των 

γλωσσικών αρετών του (Πυλαρινός 2005β, σ. 46). Το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η 

διαδικασία της λογοτεχνικής ανάγνωσης να γίνεται εμπειρία και παιχνίδι, ενώ η ίδια 
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νοείται ως διεργασία, η οποία εμπεριέχει τα στοιχεία της δημιουργικότητας και της 

απόλαυσης […], και όχι ως περιορισμένη κριτική ή ερμηνευτική ανάλυση (Κατσίκη-

Γκίβαλου κ.α. 2001β,σ.8). 

Αυτή η αισθητική απόλαυση επιδιώκεται να γίνει εφικτή και μέσα από τη 

δημιουργική σύμπραξη της Λογοτεχνίας και των άλλων τεχνών (Κατσίκη-Γκίβαλου κ.α. 

2001β, σ.6). Η Σ.Ο. ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές της διαθεματικότητας 

του Α.Π.Σ., αξιοποιεί, μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων, αλλά και μέσω της δομής 

και των εικόνων του Ανθολογίου, τις διάφορες Τέχνες, ώστε να ενεργοποιήσει τη 

δημιουργικότητα του μαθητή – αναγνώστη. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ο 

δημιουργικός αυτός συνδυασμός (Λογοτεχνίας – Τεχνών) πέρα από την άμεση 

διασκέδαση, θα εμφυσήσει στα παιδιά τη συνθετική δύναμη, την αδιάσπαστη ενότητα και 

την οικουμενική αξία της Τέχνης ως συνόλου (Κατσίκη-Γκίβαλου κ.α. 2001β, σ.6).  

Σε ό,τι αφορά τον ρόλο του δασκάλου, αυτός καλείται να μυήσει τους μαθητές 

– αναγνώστες στην αναγνωστική εμπειρία, ως εμψυχωτής (Κατσίκη-Γκίβαλου κ.α. 

2001β, σ.7). Ο ρόλος του είναι καθοριστικός, αφού εκείνος είναι που θα καθοδηγήσει 

τα παιδιά στους δρόμους της λογοτεχνίας, ώστε αυτά να βιώσουν την επιδιωκόμενη 

αισθητική απόλαυση των κειμένων και να αγαπήσουν εντέλει τους λογοτεχνικούς 

καρπούς και συνακόλουθα το βιβλίο. Εκτός αυτού, δίνεται η δυνατότητα στον δάσκαλο 

να προβεί σε δικές του διδακτικές επιλογές, δηλαδή σε επανανθολογήσεις (Πυλαρινός 

2005α, σ. 101), αφού έχει την ευχέρεια να επιλέγει πέρα από το εκάστοτε, προσφορότερο 

λογοτεχνικό έργο, και τον χρόνο και τον τρόπο διδασκαλίας του, με την αποδοτικότερη 

επιλογή ασκήσεων ή δραστηριοτήτων (Κατσίκη-Γκίβαλου κ.α. 2001β, σ.21). Ακόμη, με 

στόχο την κοινωνικοποίηση των μαθητών και τη μεταξύ τους επικοινωνία, ο δάσκαλος 

καλείται, με αφορμή κείμενα του Ανθολογίου, να δημιουργήσει οικογένειες 

συναναγνωστών (Κατσίκη-Γκίβαλου κ.α. 2001β, σ.19), που θα μοιράζονται απόψεις, 

βιώματα, συναισθήματα, γύρω από το εκάστοτε λογοτεχνικό έργο. Βέβαια, αυτός ο 

ουσιαστικός ρόλος του εκπαιδευτικού προϋποθέτει από την πλευρά του, γενικές και 

ειδικές γνώσεις, βασισμένες στη Νεότερη Λογοτεχνία και Ιστορία, εμπειρίες και 

ευαισθησίες, αλλά και ανάλογη προετοιμασία (Κατσίκη-Γκίβαλου κ.α. 2001β, σ.7).   

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τις Οδηγίες για τον Δάσκαλο, η επαφή των 

παιδιών με τα λογοτεχνικά έργα ανάγεται σε αναγνωστική εμπειρία, κατά την οποία το 

Ανθολόγιο είναι το μέσο και το ερέθισμα για καλλιέργεια της αγάπης προς τη 
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λογοτεχνία στο σύνολό της, ο άμεσος σκοπός είναι η απόλαυση, ο έμμεσος η γνώση, ο 

μαθητής είναι πρωτίστως αναγνώστης και ο δάσκαλος καθοδηγητής. 

 

2.5 Οριοθέτηση του γνωστικού αντικειμένου της Λογοτεχνίας 

Οι προηγούμενες διαπιστώσεις σχετικά με τον σκοπό, τους στόχους, τις διδακτικές 

αρχές, τα μέσα και γενικά το διδακτικό πλαίσιο της Λογοτεχνίας, όπως αυτό 

οριοθετείται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ., τα Α.Π.Σ., στο υπό μελέτη Ανθολόγιο της Ε’ και Στ’ τάξης 

του Δημοτικού, αλλά και στις συνοδευόμενες Οδηγίες για τον Δάσκαλο, σκιαγραφούν 

τις εξής θεωρητικές τάσεις και κατευθύνσεις που διαμορφώνουν τις διδακτικές 

ορίζουσες της Λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Κολοβός 2006, σ. 28-29 

Καλογήρου 2005, σ. 31-36). 

Α. Η στροφή προς τον αναγνώστη και η αναγνώριση του κρίσιμου ρόλου του στη 

διαδικασία της λογοτεχνικής επικοινωνίας. Πρόκειται για μία τάση, η οποία 

υποστηρίζεται από λογοτεχνικές θεωρίες, όπως η αισθητική της πρόσληψης και οι 

θεωρίες αναγνωστικής ανταπόκρισης. Βάσει αυτών των θεωριών, η αναγνωστική 

διαδικασία εκλαμβάνεται ως πολυσχιδής αλληλεπίδραση κειμένου – αναγνώστη. Σ’ 

αυτό το πλαίσιο και με δεδομένο ότι το λογοτεχνικό κείμενο βρίθει νοηματικών κενών, 

ο αναγνώστης - στην προκειμένη περίπτωση της εκπαίδευσης ο μαθητής – καλείται να 

καλύψει με τη φαντασία του αυτά τα κενά, να νοηματοδοτήσει το κείμενο. Γι’ αυτό και 

επιδιώκεται ο ενεργός ρόλος του κατά την αναγνωστική πράξη, η οποία, όπως είδαμε, 

χαρακτηρίζεται ως ταξίδι, ως οδοιπορικό στα μονοπάτια που δημιουργεί το 

λογοτεχνικό έργο και εξελίσσει ο ίδιος ο μαθητής. 

Β. Η τάξη ως κοινότητα αναγνωστών. Από τη στιγμή που το λογοτεχνικό κείμενο 

συνιστά πεδίο σύνθεσης νοημάτων, με αφορμή αυτό, επιδιώκεται η επικοινωνία τόσο 

του μαθητή με το ίδιο το κείμενο και την πραγματικότητα που αυτό απεικονίζει, όσο 

και μεταξύ των συμμαθητών – συναναγνωστών που συνδιαμορφώνουν τα ποικίλα 

νοήματα, ανταλλάσσοντας γνώμες, ιδέες, εμπειρίες. Με αυτόν τον τρόπο, η λογοτεχνία 

επιχειρεί να ενώσει τους μαθητές της τάξης, οι οποίοι, παρά τις μεταξύ τους διαφορές, 

μοιράζονται την κοινή εμπειρία της ανάγνωσης και δημιουργούν. 

Γ. Η εισαγωγή του παιχνιδιού στη διδακτική διαδικασία. Η επαφή του μαθητή – 

αναγνώστη με το λογοτεχνικό έργο επιδιώκεται να πραγματοποιηθεί, όπως είδαμε, 
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μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες, οι οποίες επιζητούν να καλλιεργήσουν την 

αγάπη προς τη λογοτεχνία και το λογοτεχνικό βιβλίο. Το παιχνίδι και γενικά οι 

βιωματικές δράσεις, που πλαισιώνουν την αναγνωστική πράξη, καλλιεργούν τη 

δημιουργικότητα, τη μυθοπλαστική, κριτική και συνθετική ικανότητα του παιδιού. 

Δ. Η διεπιστημονική προσέγγιση της λογοτεχνίας. Στο πλαίσιο της διασύνδεσης των 

γνωστικών αντικειμένων και της διαθεματικότητας, που προωθεί το νέο Δ.Ε.Π.Π.Σ., η 

λογοτεχνία προσφέρει την ύπαρξή της στη διδασκαλία και άλλων γνωστικών 

αντικειμένων και συμβάλλει στη μεταξύ τους συμφιλίωση. Τα λογοτεχνικά κείμενα 

μπορούν να γίνουν το μέσον, για να προσεγγίσει ο μαθητής με ελκυστικό τρόπο την 

επιστημονική γνώση και να την αξιοποιήσει ολόπλευρα. Εκτός αυτού, η Λογοτεχνία, 

μέσα από το Ανθολόγιο και κατάλληλες δραστηριότητες, συνάπτει δημιουργική 

συμφωνία με τις άλλες Τέχνες, ώστε η ανάγνωση να καταστεί αλησμόνητη, 

δημιουργική εμπειρία. 

 Στη βάση αυτών των νέων τάσεων και θεωρητικών αρχών αντιμετωπίζεται η 

διδακτική προσφορά του λογοτεχνικού έργου. Μένει να δούμε κατά πόσο αυτή η 

θεωρητικά ορισμένη διδακτική θέση της Λογοτεχνίας παραμένει προσδοκία ή μια 

ευχολογία. Εξάλλου, αυτό που ελλοχεύει πίσω από τις επίσημες προδιαγραφές τόσο 

του προγράμματος σπουδών, όσο και του διδακτικού υλικού προς τον μαθητή και τον 

δάσκαλο για τη λογοτεχνία, είναι η αγωνία και ο αγώνας για τη δημιουργία κινήτρων 

που θα ενεργοποιήσουν την αναγνωστική διάθεση των μαθητών (Nodelman, 1992 στο 

Πολίτης 2005, σ. 74), ώστε αυτοί να νιώσουν και να αναπτύξουν μια προσωπική σχέση 

με το λογοτεχνικό έργο, σχέση που θα το κάνει μοναδικό. 
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Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
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3. Μεθοδολογία ερευνητικής διαδικασίας 

3.1. Ο σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας είναι να αξιολογήσει το Ανθολόγιο της Ε’ και Στ’ Δημοτικού, Με 

λογισμό και μ’ όνειρο (2001), με κριτήριο τον βαθμό συμφωνίας του με το ΔΕΠΠΣ 

γενικά και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας για το Δημοτικό 

Σχολείο (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3748 – 3777) ειδικά, σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία της 

Λογοτεχνίας. Ειδικότερα, επιχειρείται η ανάλυση, ταξινόμηση και αξιολόγηση δύο 

βασικών δομικών χαρακτηριστικών του εν λόγω Ανθολογίου, των κειμένων και των 

ερωτήσεων-δραστηριοτήτων, ώστε να διερευνηθεί η καταλληλότητά τους ως μέσα 

διδασκαλίας. Η έρευνα θα εστιάσει στο κατά πόσο το προκείμενο Ανθολόγιο 

αντιστοιχεί με τις κατευθυντήριες γραμμές του επίσημου Προγράμματος Σπουδών 

στον τομέα του περιεχομένου μάθησης, της διδακτικής μεθοδολογίας και του ελέγχου 

επίτευξης των γενικών σκοπών και των ειδικότερων στόχων. Επιδιώκεται, εν τέλει, να 

αποτιμηθεί η διδακτική προσέγγιση της Λογοτεχνίας την οποία υπηρετεί η δομή του 

συγκεκριμένου Ανθολογίου. 

 

3.2. Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας 

Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας κινούνται σε δύο άξονες, αντίστοιχους με τα δύο υπό 

μελέτη δομικά χαρακτηριστικά του προκείμενου Ανθολογίου, δηλαδή τα κείμενα και 

τις ερωτήσεις-δραστηριότητες. Τα τελευταία μελετώνται υπό το πρίσμα της 

παιδαγωγικής/διδακτικής τους διάστασης (Ξανθόπουλος 2010), με στόχο να 

διαπιστωθεί το πώς μεθοδεύεται η διδασκαλία της Λογοτεχνίας, ώστε να επιτευχθούν 

οι επιδιωκόμενοι στόχοι των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ. Επιμέρους κεφάλαια των τελευταίων 

αναφέρονται στην επιλογή των κειμένων του Ανθολογίου, καθώς και στις ερωτήσεις - 

δραστηριότητες αυτού. Ειδικά για τις δεύτερες, κατά τη διατύπωση των παρακάτω 

στόχων, λάβαμε υπόψη και τις κατηγοριοποιήσεις της Σ.Ο., όπως περιγράφονται στις 

Οδηγίες για τον δάσκαλο (Κατσίκη – Γκίβαλου, κ.α., 2001β, σ. 12-15) .  

Όσον αφορά τα κείμενα του Ανθολογίου, επιχειρούμε να καταγράψουμε: 

 πόσα κείμενα περιλαμβάνονται σε κάθε θεματική ενότητα του Ανθολογίου, 

 ποια λογοτεχνικά είδη εκπροσωπούνται στο Ανθολόγιο, 

 τι μέρος του συνόλου αντιπροσωπεύει το κάθε λογοτεχνικό είδος, 
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 ποιοι συγγραφείς κειμένων έχουν επιλεχθεί και σε ποια λογοτεχνική γενιά ανήκουν, 

 ποια είναι τα χαρακτηριστικά της γλώσσας των ανθολογούμενων κειμένων. 

Αναφορικά με τις ερωτήσεις - δραστηριότητες του Ανθολογίου, επιχειρούμε να 

διερευνήσουμε : 

 πόσες και ποιες ερωτήσεις-δραστηριότητες αποβλέπουν στο περιεχόμενο και τη 

μορφή του κειμένου, 

 πόσες και ποιες ερωτήσεις-δραστηριότητες αναδεικνύουν την ανταπόκριση 

αναγνώστη – μαθητή, 

 πόσες και ποιες ερωτήσεις-δραστηριότητες προάγουν τη διαθεματικότητα, 

 πόσες και ποιες ερωτήσεις-δραστηριότητες προάγουν τη διακειμενικότητα. 

 

3.3 Το ερευνητικό υλικό 

Στο μικροσκόπιο της παρούσας έρευνας βρίσκεται το δίδυμο ΑΠΣ και σχολικό βιβλίο, 

στην προκειμένη περίπτωση και Ανθολόγιο. Πρόκειται για δύο διακριτά σώματα 

κειμένων, με πολλές μεταξύ τους διαφορές. Από τη μια πλευρά, το ΑΠΣ είναι το 

αποτέλεσμα και το προϊόν διαδικασιών σχεδιασμού και σύνταξης ενός γενικού πλαισίου 

μακροπρόθεσμης οργάνωσης της διδασκαλίας (Βρεττός & Καψάλης 1999, σ. 25). 

Παράλληλα, το ίδιο προβλέπει το φιλοσοφικό και γλωσσοπαιδαγωγικό πλαίσιο 

(Παπαρίζος 2005, σ. 40), με βάση το οποίο πραγματοποιείται η παραγωγή διδακτικού 

υλικού. Από την άλλη πλευρά, το σχολικό βιβλίο είναι προϊόν του ειδικού σχεδιασμού 

και των προδιαγραφών του ΑΠΣ και έχει αποδέκτες του το μαθητικό δυναμικό και τους 

εκπαιδευτικούς στην πράξη της διδασκαλίας. Εν ολίγοις, το ΑΠΣ προβλέπει και 

κατευθύνει, ενώ το σχολικό βιβλίο υλοποιεί. 

 Παρ’ όλα αυτά, ΑΠΣ και σχολικό βιβλίο συνιστούν συγκοινωνούντα δοχεία. Κι 

αυτό γιατί το σχολικό βιβλίο είναι μέσο εφαρμογής του αναλυτικού και προωθεί – εκτός 

των άλλων λειτουργιών – τα είδη γνώσης που οι στόχοι του αναλυτικού καθορίζουν ως 

επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή πληροφορίες, στρατηγικές, διαδικασίες, στάσεις 

(Κουτσελίνη – Ιωαννίδου 1996, σ. 71). Κατά συνέπεια, είναι υποχρεωτικό τα σχολικά 

βιβλία να εναρμονίζονται με τις προδιαγραφές του ΑΠΣ. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η έρευνά 

μας, συνεξετάζοντας το Ανθολόγιο με τη φιλοσοφία και τους στόχους του ΑΠΣ, 

επιθυμεί να διερευνήσει την αναγκαία μεταξύ τους συνάφεια. 
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3.3.1. Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 

Το Ανθολόγιο της Ε’ και Στ’ Δημοτικού αποτελεί τον πρώτο καρπό της εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης που επιχειρήθηκε από το 1997 και έκρινε αναγκαία τη συγγραφή και 

σύνθεση νέων σχολικών βιβλίων, αρχής γενομένης από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

(Τζαφεροπούλου, 2003). Πρόκειται για το μοναδικό βιβλίο για το γλωσσικό μάθημα 

που, αν και γράφτηκε ενώ ήταν σε ισχύ το ΑΠΣ του 1999, δεν αντικαταστάθηκε με τη 

δημοσίευση του νέου ΑΠΣ το 2003.  

Η μακροχρόνια παρουσία (από το 1975) του προηγούμενου τρίτομου 

Ανθολογίου (Ανθολόγιο για Παιδιά Δημοτικού), σε συνδυασμό με την εμφάνιση νέων 

αντιλήψεων περί της διδακτικής της λογοτεχνίας, οδήγησαν στην ανάγκη συγγραφής 

ενός νέου Ανθολογίου, αυτού που μελετάμε. Το εν λόγω Ανθολόγιο αποτυπώνει το νέο 

διδακτικό περίγραμμα της λογοτεχνίας, που είχε αρχίσει να σκιαγραφείται στη 

στοχοθεσία του Α.Π. του 1999, και αποτελεί προάγγελο μιας νέας εποχής στον χώρο 

της διδακτικής της. Γι’ αυτό και το ίδιο χάραξε τη γραμμή πλεύσης των επόμενων δύο 

Ανθολογίων των πρώτων και μεσαίων τάξεων, αφού οι νέοι διδακτικοί στόχοι της 

λογοτεχνίας είχαν πλέον αποκρυσταλλωθεί στο ΑΠΣ του 2003. Άλλωστε, η μη 

αντικατάσταση του εξεταζόμενου σχολικού βιβλίου υποδηλώνει εν μέρει ότι 

συμβαδίζει με τις πρόνοιες του παρόντος ΑΠΣ. 

 Η έρευνά μας επικεντρώνεται στο ισχύον ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ και στα 

συγκεκριμένα κεφάλαια που αφορούν στη Λογοτεχνία και το Διδακτικό υλικό της. 

Ειδικότερα, όσον αφορά το ΔΕΠΠΣ (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3745 – 3748), η εργασία 

αξιοποιεί ερευνητικά τον σκοπό και τους γενικούς στόχους της λογοτεχνίας που 

περιγράφονται: 

 στο κεφάλαιο Σκοπός και διδασκαλία του μαθήματος (σ. 3745) και 

 στον Άξονα Λογοτεχνία, Βιωματικός λόγος και Γλωσσικά μέσα των λογοτεχνημάτων 

(σ. 3747) του κεφαλαίου Άξονας, Γενικοί στόχοι, Θεμελιώδεις έννοιες Διαθεματικής 

προσέγγισης (σ. 3745 – 3748). 

Αναφορικά με το ΑΠΣ (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3748 – 3777), ερευνούμε: 

 το κεφάλαιο Ειδικοί σκοποί (σ. 3748), 

 το κεφάλαιο Γραπτός Λόγος – Λογοτεχνία Ε’ - Στ’ Δημοτικού (σ. 3762), 

 το υποκεφάλαιο Λογοτεχνία του κεφαλαίου Διδακτική μεθοδολογία (σ. 3775), 
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 στο κεφάλαιο Διδακτικό υλικό το απόσπασμα που αφορά το Ανθολόγιο 

λογοτεχνικών κειμένων για τους κύκλους α’-β’, γ’-δ’ και ε’-στ’ (σ. 3777).   

Από τη στιγμή που το ΑΠΣ περιλαμβάνει σχεδόν αυτούσιο το δεύτερο κομμάτι του 

ΔΕΠΠΣ, το σχετικό με τον άξονα της Λογοτεχνίας, και αφού στο ΑΠΣ κυρίως  

χαράσσονται οι διδακτικές συντεταγμένες της λογοτεχνίας, μέσα από τα ειδικά 

κεφάλαια για το διδακτικό υλικό και τη διδακτική μεθοδολογία, η έρευνα αξιοποιεί ως 

κείμενο αναφοράς το ΑΠΣ. Ωστόσο, αρκετές φορές, θεωρήθηκε χρήσιμο να 

ανατρέξουμε στις Οδηγίες για τον Δάσκαλο, όπου ερμηνεύονται διδακτικές επιλογές 

της συγγραφικής ομάδας. Άλλωστε, το ευρύ πλαίσιο του ΑΠΣ παρέχει μεγαλύτερα 

περιθώρια […] σε πρωτοβουλίες και σε πολλαπλές επιλογές και επινοήσεις των 

συγγραφέων, επιτρέποντάς τους παράλληλα τη χρήση στοιχείων από περισσότερα 

θεωρητικά σημεία αναφοράς (Παπαρίζος 2005, σ. 40). Πρόκειται για διαπίστωση που 

επιβεβαιώνεται από την ίδια τη συντονίστρια της συγγραφικής ομάδας του 

Ανθολογίου, κ. Κατσίκη – Γκίβαλου (2007, σ. 33), η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά 

ότι υπήρξε δυνατότητα ελαφρών διαφοροποιήσεων, όπου δεν υπήρχε πλήρης ταύτιση των 

απόψεών μας με το κείμενο της προκήρυξης συγγραφής του Ανθολογίου. 

 

3.3.2. Το Ανθολόγιο της Ε’ και Στ’ Δημοτικού 

Το υπό μελέτη Ανθολόγιο της Ε’ και Στ’ Δημοτικού έχει ως τίτλο τη σολωμική 

ποιητική φράση Με λογισμό και μ’ όνειρο και διδάσκεται από το  2001 στα δημοτικά 

σχολεία. Μαζί με αυτό συγγράφηκαν και εκδόθηκαν για πρώτη φορά και οι Οδηγίες 

για τον δάσκαλο, όπου περιγράφονται οι παιδαγωγικές αρχές της Σ.Ο. (Α’–Η’ 

κεφάλαια) και οι διδακτικές ορίζουσες και προοπτικές της λογοτεχνίας (Ζ’–Η’ 

κεφάλαια). Η συγγραφή του προκείμενου Ανθολογίου έγινε κατόπιν διαγωνισμού που 

προκήρυξε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Όπως αναφέρει η κ. Κατσίκη – Γκίβαλου 

(2007, σ. 33), η προκήρυξη αυτή λειτούργησε για μας ως πρόκληση όχι μόνο για τη 

σύνθεση ενός διαφορετικού βιβλίου αλλά και για μια νέα αντιμετώπιση της λογοτεχνίας 

στη σχολική πράξη. 

 Τη συγγραφική ομάδα του Ανθολογίου αποτελούν η Άντα Κατσίκη – 

Γκίβαλου, καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Π.Τ.Δ.Ε. του Παν. Αθηνών, η 

Τζίνα Καλογήρου, λέκτορας του Π.Τ.Δ.Ε. του Παν. Αθηνών, ο Γ. Παπαδάτος, 
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σχολικός σύμβουλος, η Στ. Πρωτονοταρίου, δασκάλα, διευθύντρια δημοτικού 

σχολείου Αθηνών, ο Θεοδ. Πυλαρινός, φιλόλογος, διδάκτωρ Νεοελληνικής 

Φιλολογίας (Κατσίκη Γκίβαλου, 2007). Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3.1) 

παρουσιάζονται η συγγραφική ομάδα, οι κριτές/αξιολογητές, ο ανάδοχος έργου και 

άλλες πληροφορίες για το εξεταζόμενο Ανθολόγιο.  

Πίνακας 3.1 Βασικές πληροφορίες για το υπό έρευνα Ανθολόγιο 

 

Σε ό,τι αφορά τη δομή του Ανθολογίου, αυτό περιλαμβάνει κείμενα, τα οποία 

εντάσσονται σε 11 διαφορετικές θεματικές περιοχές. Αυτές αναφέρονται στη φύση και 

την οικολογία, στην κοινωνική ζωή, το οικογενειακό περιβάλλον, την παιδική ηλικία, 

τη σχολική ζωή, τους ανθρώπινους χαρακτήρες, τη θρησκευτική ζωή, τα ιστορικά 

γεγονότα του ελληνισμού, τη λαϊκή παράδοση και τον πολιτισμό, τη φιλία και την 

ειρήνη, τη φαντασία και την περιπέτεια. Κάθε κείμενο συνοδεύεται, όπου κρίνεται 

απαραίτητο, από εισαγωγικό σημείωμα, το οποίο καλείται να καλύψει τα ενδεχόμενα 

νοηματικά κενά και ιστορικά χάσματα που γεννά ένα λογοτεχνικό απόσπασμα. 

Με λογισμό και μ’ όνειρο 

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών κειμένων 

Τάξη Ε’ – Στ’ 

Συγγραφική Ομάδα 

Άντα Κατσίκη – Γκίβαλου 
Τζίνα Καλογήρου 

Γιάννης Σ. Παπαδάτος 
Στέλλα Πρωτονοταρίου 
Θεοδόσης Πυλαρινός 

Συντονισμός Ομάδας Συγγραφής Άντα Κατσίκη - Γκίβαλου 

Επιτροπή Αξιολόγησης 

Δημήτριος Κουκολομάτης (Πρόεδρος) 
Ανθούλα Δανιήλ 

Γεώργιος Οικονόμου 

Εύη Σκάρλου 

Σχεδιασμός και προδιαγραφές σύνθεσης 

του Ανθολογίου 
Χρίστος Παπαρίζος 

Ανάδοχος έργου Πατάκης 

Τόπος έκδοσης Αθήνα 

Έτος πρώτης έκδοσης 2001 

Αριθμός σελίδων 304 
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Παράλληλα, στο τέλος κάθε κειμένου υπάρχουν δραστηριότητες και το βιογραφικό 

σημείωμα του συγγραφέα του. Βιογραφικά σημειώματα σπουδαίων ζωγράφων 

παρεμβάλλονται σε όλο το Ανθολόγιο, σε κάθε έργο τέχνης που το κοσμεί. Στο πίσω 

τμήμα του βιβλίου βρίσκουμε Βιβλιογραφικές πληροφορίες και προτεινόμενες 

δραστηριότητες αντίστοιχες για το κάθε κείμενο, μέσω των οποίων το κάθε 

λογοτέχνημα συνδέεται με άλλα συναφή λογοτεχνικά έργα, δημιουργώντας κίνητρα 

για μια ενεργό παρουσία των παιδιών στη βιβλιοθήκη. Τέλος, το Ανθολόγιο κλείνει με 

το Ευρετήριο δύσκολων όρων και εννοιών, όπου μαθητές και δάσκαλος έχουν την 

ευκαιρία να εξοικειωθούν με την τεχνική ορολογία της λογοτεχνίας.    

 Από το σύνολο των παραπάνω δομικών χαρακτηριστικών του Ανθολογίου, η 

έρευνά μας έχει ως αντικείμενο της τα κείμενα και τις ερωτήσεις-δραστηριότητές του. 

Οι τελευταίες εντάσσονται σε 4 μεγάλες κατηγορίες, που είναι οι εξής: 

 Ερωτήσεις - Δραστηριότητες που αποβλέπουν στη μορφή και το περιεχόμενο 

του κειμένου, 

 Ερωτήσεις - Δραστηριότητες που αναδεικνύουν την ανταπόκριση αναγνώστη 

– μαθητή, 

 Ερωτήσεις - Δραστηριότητες που προάγουν τη διαθεματικότητα, 

 Ερωτήσεις - Δραστηριότητες που προάγουν τη διακειμενικότητα. 

Οι δύο πρώτες από τις παραπάνω κατηγορίες διακρίνονται από τη Σ.Ο. στις Οδηγίες 

για τον δάσκαλο (2001β, σ. 12-15), ενώ οι επόμενες δύο έχουν δημιουργηθεί για τις 

ανάγκες της έρευνάς μας. Πρόκειται για τις διαθεματικές και διακειμενικές ερωτήσεις-

δραστηριότητες, τις οποίες οι συγγραφείς του Ανθολογίου εντάσσουν στη δεύτερη 

κατηγορία, ενώ εμείς τις αυτονομούμε. Σημειωτέον ότι στις υπό μελέτη ερωτήσεις-

δραστηριότητες δε συγκαταλέγονται αυτές που προτείνονται στο τέλος του βιβλίου, 

στο κεφάλαιο Βιβλιογραφικές πληροφορίες και προτεινόμενες δραστηριότητες, αφού δεν 

πλαισιώνουν όλα τα κείμενα και έχουν αποκλειστικά ένα διαθεματικό ή διακειμενικό 

προσανατολισμό. 

 

3.4. Η ταυτότητα της έρευνας 

Στην προσπάθειά μας να προσδιορίσουμε την ταυτότητα της έρευνάς μας, την 

εντάσσουμε αρχικά στο ευρύ πεδίο των παιδαγωγικών ερευνών που σχετίζονται με τα 
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Μέσα διδασκαλίας (Κολιάδης στο Ξανθόπουλος 2010, σ. 226). Συγκεκριμένα, η έρευνα 

ανήκει στην κατηγορία της Φαινομενολογίας των σχολικών βιβλίων (βλ. Κεφ. 1.2), 

αφού επικεντρώνεται στα δομικά χαρακτηριστικά του Ανθολογίου, στα κείμενα και τις 

δραστηριότητές του. Εκτός αυτού, η έρευνα αντιμετωπίζει το σχολικό βιβλίο ως 

παιδαγωγικό μέσο, γιατί ελέγχει αν επιτυγχάνονται οι στόχοι του προγράμματος 

διδασκαλίας μέσω των υπό μελέτη δομικών χαρακτηριστικών του Ανθολογίου, 

ερευνώνται, δηλαδή, οι διδακτικές προϋποθέσεις αυτού (Μπονίδης 2004, σ. 5). 

 Παράλληλα, η έρευνά μας ανήκει στο ερευνητικό πεδίο της Εκπαιδευτικής 

Αξιολόγησης, αφού αξιολογεί τη σχέση μεταξύ δύο μη έμψυχων συντελεστών της 

εκπαίδευσης (Δημητρόπουλος 1998, σ. 296), του Α.Π. και του σχολικού βιβλίου. 

Ειδικότερα, αξιολογεί τον βαθμό συμφωνίας του ΑΠΣ με το Ανθολόγιο. Σύμφωνα με 

το προτεινόμενο θεωρητικό πλαίσιο της αξιολόγησης της Κουτσελίνη – Ιωαννίδου 

(1996, σ. 72-75), η έρευνα επιχειρεί να αξιολογήσει το Ανθολόγιο με βάση το 

εξωτερικό κριτήριο του Αναλυτικού Προγράμματος και το εσωτερικό κριτήριο της 

συνάφειας διδακτικών προδιαγραφών των κειμένων – δραστηριοτήτων του εν λόγω 

σχολικού βιβλίου (βλ. Κεφ. 1.3.). 

 

3.5. Η ερευνητική μεθοδολογία 

Η αξιολόγηση του Ανθολογίου επιχειρήθηκε μέσω της μεθοδολογικής σύζευξης του 

ποσοτικού σκέλους με δεδομένα ποιοτικών αναλύσεων (Μπονίδης 2004, σ. 199). 

Συγκεκριμένα, αφενός αξιοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος για την ανάλυση και 

ταξινόμηση του ερευνητικού υλικού. Αφετέρου, αξιοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος 

αρχικά για την ανάλυση των επιταγών του ΑΠΣ και τη συνακόλουθη δόμηση των 

κατηγοριών ανάλυσης και ταξινόμησης και έπειτα για την ερμηνεία των ποσοτικών 

δεδομένων. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα κινήθηκε στη μεθοδολογική 

γραμμή πλεύσης που χάραξε ο κ. Ξανθόπουλος στη διδακτορική διατριβή του 

Αξιολόγηση των δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των σχολικών εγχειριδίων 

νεοελληνικής γλώσσας του δημοτικού σχολείου (2010), προσαρμόζοντάς τη στα 

δεδομένα των ερευνητικών στόχων της αξιολόγησης του Ανθολογίου. 
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3.5.1. Η ποσοτική μέθοδος 

Η έρευνά μας αξιοποίησε τις μεθοδολογικές αρχές των μοντέλων ανάλυσης, 

ταξινόμησης και αξιολόγησης (Ξανθόπουλος 2010 Τσοπάνογλου 1988), μέθοδος που 

είναι γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία ως evaluation checklist method (Scriven 2007 

Stufflebeam 2000) και χρησιμοποιείται από ερευνητές για τον έλεγχο της διδακτικής 

καταλληλότητας των βιβλίων μέσω κατηγοριοποιήσεων και ταξινομήσεων ασκήσεων 

και κειμένων (Ξανθόπουλος 2010). 

 Σε μια προσπάθεια ορισμού της προκείμενης μεθόδου, διαβάζουμε τον Scriven 

(2007) να ορίζει τα μοντέλα αυτά ως μια λίστα παραγόντων, ιδιοτήτων, πλευρών, 

κριτηρίων, στόχων ή διαστάσεων, των οποίων η παρουσία ή η ποσότητα ελέγχεται 

χωριστά με στόχο την επίτευξη ενός ευρύτερου σκοπού. Ο ίδιος ορίζει την αξιολόγηση 

ως μια μεθοδική δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων, βάσει μιας 

σταθμισμένης ομάδας κριτικών κλιμάκων, και τη συσχέτισή τους (Βεντούρης 2006, σ. 

61). Μερικά από τα πλεονεκτήματα που υπαγορεύουν την ερευνητική αξιοποίηση 

αυτών των καταλόγων ελέγχου (checklist) είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, ο περιορισμός 

του φαινομένου επιρροής της τελικής αξιολόγησης από μια συνολική, προηγούμενη 

κρίση του αξιολογητή (Halo effect), καθώς και της τάσης του τελευταίου να βλέπει 

αυτό που θέλει να δει στο σύνολο των δεδομένων του (Rorschach effect), η ευχρηστία 

τους και η ικανότητά τους να συγκεντρώνουν εύκολα και γρήγορα πολλά δεδομένα 

(Scriven 2007, σ. 4) 

 Παράλληλα, διαβάζουμε τον Τσοπάνογλου (1988, σ. 14) να περιγράφει τη 

μέθοδο του μοντέλου ανάλυσης ως ένα σύνολο από κριτήρια ή “desiterata” ή από 

χαρακτηριστικά, που παρουσιάζει μια εσωτερική άρθρωση και επιτρέπει συστηματική 

περιγραφή ή και αξιολόγηση του περιεχομένου ή/και της μεθόδου διδασκαλίας. 

Δεδομένου ότι κάθε αξιολόγηση εμπεριέχει τη σύγκριση με πυρήνα ένα σημείο 

αναφοράς, στην περίπτωσή της έρευνάς μας, επιχειρείται αξιολόγηση κριτηρίου 

(criterion referenced evaluation), αφού η αξιολόγηση γίνεται με βάση ένα πρότυπο 

(Χρυσοστόμου 2007, σ. 22). Σε αντίθετη περίπτωση θα μιλούσαμε για αξιολόγηση 

νόρμας (norm referenced evaluation), κατά την οποία σημείο αναφοράς είναι ένας 

μέσος όρος (Χρυσοστόμου 2007, σ. 22).  

 Σε αυτό το μεθοδολογικό πλαίσιο, με αφετηρία τις πρόνοιες του ΑΠΣ, δομήσαμε, 

αρχικά, τις κατηγορίες ανάλυσης και ταξινόμησης των κειμένων και των ερωτήσεων-
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δραστηριοτήτων του Ανθολογίου. Στη συνέχεια, επιχειρήθηκε η ποσοτικοποίηση των 

ποιοτικών δεδομένων των κατηγοριοποιήσεων μέσω της στατιστικής επεξεργασίας 

τους. Συγκεκριμένα, αποδόθηκε μια τιμή σε κάθε διερευνώμενο ποιοτικό 

χαρακτηριστικό μέσω μιας κλίμακας διπλής εισόδου, η οποία είτε κατέγραφε την 

παρουσία ή την απουσία του, είτε ταξινομούσε την εκάστοτε δραστηριότητα ή το 

εκάστοτε κείμενο στην αντίστοιχη κατηγορία, ανάλογα με την ιδιότητά του. Η κλίμακα 

αυτή επιλέχτηκε να είναι ονοματικού τύπου, ενώ ως μονάδες ανάλυσης ορίστηκαν είτε 

το κείμενο ως σύνολο είτε η ερώτηση-δραστηριότητα. Υποκείμενα της έρευνας 

συνιστούν το ΑΠΣ και το Ανθολόγιο. 

 Η επεξεργασία των ποσοτικών δεδομένων έγινε με τη χρήση υπολογιστικών 

φύλλων Excel 2011, εφαρμόζοντας τις τεχνικές της περιγραφικής στατιστικής. 

Πρόκειται για τον πιο κατάλληλο τρόπο οργάνωσης ποσοτικών δεδομένων, αφού μέσα 

από την κατάρτιση ειδικών πινάκων επιτρέπει την κατανομή της συχνότητας, την 

καταμέτρηση, δηλαδή, του πόσο συχνά επανεμφανίζεται το εκάστοτε υπό διερεύνηση 

χαρακτηριστικό (Κελπανίδης 1999, σ. 112). 

 

3.5.1.1. Η δόμηση των κατηγοριών του μοντέλου ανάλυσης 

Οι κατηγορίες ταξινόμησης των κειμένων και των ασκήσεων του Ανθολογίου και κατ’ 

επέκταση τα κριτήρια ανάλυσης και αξιολόγησης του εν λόγω σχολικού βιβλίου 

οικοδομήθηκαν στη βάση των αρχών του ΑΠΣ. Δηλαδή, η δόμηση των κατηγοριών 

κατευθύνθηκε από τις προβλέψεις που περιγράφονται στο ΑΠΣ γύρω από το 

περιεχόμενο, τους στόχους και τη διδακτική μεθοδολογία που πλαισιώνουν τη 

διδασκαλία της Λογοτεχνίας. Έτσι, κάθε κατηγορία ταξινόμησης είναι «γέννημα» των 

περιεχομένων του ΑΠΣ και συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, 

το μοντέλο ανάλυσης και ταξινόμησης που δομήσαμε επιχειρεί να αποτελέσει μέσο 

αντανάκλασης των σημείων εκείνων στα οποία ΑΠΣ και Ανθολόγιο συμβαδίζουν. 

 Στον Πίνακα 3.2 παρουσιάζονται οι 8 κατηγορίες ανάλυσης και ταξινόμησης που 

χρησιμοποιήσαμε στην έρευνα ως προς τα κείμενα και τις ασκήσεις του Ανθολογίου. 

Ακολουθούν τα ζεύγη των σχημάτων 3.1, 3.2 και 3.3, 3.4 τα οποία οπτικοποιούν την 

αντιστοιχία κάθε κατηγορίας με τις εκάστοτε κατευθυντήριες οδηγίες του ΑΠΣ, από 

τις οποίες προέκυψαν. Στην πορεία του παρόντος κεφαλαίου παρουσιάζονται οι 

υποκατηγορίες των κατηγοριών ανάλυσης και ταξινόμησης. Η καθεμιά από αυτές 
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συνοδεύεται από τους λόγους που οδήγησαν στην κατασκευή της, τους ερευνητικούς 

στόχους που υπηρετεί, καθώς και τον τρόπο που έγινε η ταξινόμηση του εκάστοτε 

κειμένου ή άσκησης στην αντίστοιχη υποκατηγορία, ανάλογα με το τι ακριβώς η 

τελευταία επιδιώκει να μετρήσει. Προκειμένου να αιτιολογήσουμε τον τρόπο που 

κατασκευάστηκε η κάθε κατηγορία και υποκατηγορία ταξινόμησης, αξιοποιούμε πέρα 

από βιβλιογραφικές πηγές, αναφορές από το ΑΠΣ, αλλά και κατηγοριοποιήσεις στις 

οποίες προβαίνουν οι συγγραφείς του Ανθολογίου στις Οδηγίες για τον δάσκαλο και 

στο ίδιο το Ανθολόγιο.   

Πίνακας 3.2 Κατηγορίες ανάλυσης και ταξινόμησης του ερευνητικού μοντέλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Α. Ταυτότητα Α. Ταυτότητα 

Β. Πηγή Β. Μορφής και περιεχομένου 

Γ. Γλώσσα Γ. Ανταπόκρισης αναγνώστη – μαθητή 

 Δ. Διαθεματικότητας 

 Ε. Διακειμενικότητας 
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Σχήμα 3.1 Κατηγορίες και υποκατηγορίες ανάλυσης και ταξινόμησης των κειμένων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. ΠΗΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

                                                                                                   Β.3 Διασκευή, Β4. Μετάφραση, Β5. Απόσπασμα Β1. Μέσο Δημοσίευσης 

 

Β1.1 Βιβλίο 

Β1.2 Περιοδικό 

 

Β2. Ταυτότητα Συγγραφέων 

 

Β2.1 Όνομα 

Β2.2 Φύλο 

Β2.3 Εθνικότητα 

Γ. ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Γ1. Ιδιωματικός λόγος, Γ2 Κοινή Νεοελληνική, Γ3. Μικτή Γλώσσα 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Α1. Τίτλος Κειμένου 
 

Α2. Θεματική ενότητα κειμένου 

Α2.1 Εμείς και η φύση, Α2.2 Κοινωνική ζωή, Α2.3 Η οικογένειά μας, Α2.4 Σχολείο και παιδί,  
Α2.5 Τα παιδικά χρόνια, Α2.6 Ανθρώπινοι χαρακτήρες, Α2.7 Θρησκευτική ζωή, Α2.8 Γεγονότα από 
την ελληνική ιστορία, Α2.9 Λαϊκή παράδοση και πολιτισμός, Α2.10 Ειρήνη και φιλία, 
Α2.11 Φαντασία και περιπέτεια 
 

Α3. Λογοτεχνικό είδος κειμένου 

Α3.1 Διήγημα, Α3.2 Μυθιστόρημα, Α3.3 Παραμύθι, Α3.4 Μύθος, Α3.5 Απομνημονεύματα,  
Α3.6 Επιστολή, Α3.7 Ποίημα ( Α3.7.1 Έμμετρο, Α3.7.2 Ελεύθερος στίχος), Α3.8 Νανούρισμα, 
Α3.9 Δημοτικό Τραγούδι, Α3.10 Έπος, Α3.11 Μυθιστορηματική Βιογραφία, Α3.12 Εκκλησιαστικός 
ύμνος, Α3.13 Τραγωδία, Α3.14 Κωμωδία, Α3.15 Εικονογραφημένη αφήγηση (κόμικ), Α3.16 Άλλο 

Α4. Ιστορική Περίοδος 

Α4.1 Αρχαιότητα – 9ος μ.Χ. αι., Α4.2 Α’ Περίοδος (9ος αι. – 1453), Α4.3 Β’ Περίοδος (1453 – 1669),  
Α4.4 Γ’ Περίοδος (1669 – 1830),  Α4.5 Δ’ Περίοδος (1830 – σήμερα) 

Α4.5.1 Επτανησιακή Σχολή 
Α4.5.2 Φαναριώτες – Ρομαντική Σχολή (1830-1880) 
Α4.5.3 Η Νέα Αθηναϊκή Σχολή (1880-1920) 
Α4.5.4 Η Νεότερη Λογοτεχνία (1920-σήμερα) 
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Σχήμα 3.1 Αντιστοίχιση του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ με τις ερευνητικές κατηγορίες των κειμένων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 Nα γνωρίσει και να αγαπήσει ποικίλες μορφές λογοτεχνικών έργων […] (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3749). 

 Εξοικειώνεται διαισθητικά με απλά κείμενα νεωτερικής λογοτεχνίας (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3762). 

 Προσεγγίζει βαθμιαία ευρύ φάσμα κατάλληλων κειμένων των κυριότερων εκπροσώπων και ειδών 

της ελληνικής λογοτεχνίας σε όλη τη χρονική της έκταση (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3762). 

 Τα λογοτεχνικά κείμενα προσεγγίζονται στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας, ως είδη – ή και 

επίπεδα – λόγου, όπως προσεγγίζονται και τα άλλα είδη λόγου (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3775). 

 Το κείμενο οποιουδήποτε σχολικού βιβλίου μπορεί να συνοδεύεται από λογοτεχνικό κείμενο 

ανάλογου θέματος (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3775).   

 Σκοπός του Ανθολογίου είναι να φέρει τον μαθητή σε επαφή με ευρύ φάσμα κατάλληλων 

λογοτεχνικών κειμένων που κατέχουν κεντρική θέση στη λογοτεχνική μας κληρονομιά (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 

2003, σ. 3777). 

 Προκειμένου να υπηρετούνται οι νομοθετημένοι σκοποί της εκπαίδευσης, όπως αυτοί ορίζονται στο 

Σύνταγμα και στην ειδικότερη νομοθεσία, τα κείμενα και τα θέματα επιλέγονται με βάση ειδικά 

επεξεργασμένες προδιαγραφές, με κοινό παρονομαστή ορισμένες έννοιες, αξίες, όπως η αγάπη, η 

εντιμότητα, ο ισχυρός χαρακτήρας, η οικογένεια, η γλώσσα, το εθνικό αυτοσυναίσθημα, η ορθόδοξη 

χριστιανική παράδοση, αποδοχή της ετερότητας, η παγκοσμιότητα και διάρκεια του ελληνισμού, 

κυρίως όμως οι σημερινές δυνατότητές του (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3777). 

 Περιλαμβάνει κείμενα από την αρχαία ελληνική μυθολογία, από τα ομηρικά έπη, από άλλα έργα της 

αρχαίας ελληνικής, εκκλησιαστικής και βυζαντινής γραμματείας (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3777) . 

 Περισσότερο, όμως, προβάλλεται η νεότερη και η σύγχρονη ελληνική δημιουργία (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 

2003, σ. 3777). 

 Τα ποιήματα είναι, κατά προτίμηση, έμμετρα και ρυθμικά (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3777). 

Β. ΠΗΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 Προσεγγίζει βαθμιαία ευρύ φάσμα κατάλληλων κειμένων των κυριότερων εκπροσώπων και ειδών 

της ελληνικής λογοτεχνίας σε όλη τη γεωγραφική της έκταση (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3762).  

 Γνωρίζει δειγματικά κείμενα βαλκανικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3762). 

 Περιλαμβάνει επίσης παραμύθια και δημοτικά τραγούδια από όλη τη γεωγραφική έκταση του 

ελληνισμού […] αντιπροσωπευτικά κείμενα Ελλήνων της διασποράς, καθώς και δείγματα 

λογοτεχνίας γειτονικών πολιτισμών (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3777) . 

 

Γ. ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 Να αποκτήσει αίσθηση και γνώση της γλωσσικής του παράδοσης και να ενισχύσει το γλωσσικό του 

αυτοσυναίσθημα (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3749).  

 Να συνειδητοποιήσει την κοινωνική και τη γεωγραφική ποικιλία της ελληνικής γλώσσας (ΦΕΚ 

303/τ.Β’, 2003, σ. 3749).  

 Περιλαμβάνει επίσης […] δείγματα ιδιωματικών κειμένων που κατέχουν κεντρική θέση στη 

λογοτεχνική μας κληρονομιά (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3777).  
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Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.3 Κατηγορίες και υποκατηγορίες ανάλυσης και ταξινόμησης των ερωτήσεων-δραστηριοτήτων 

Β1. Υφολογικών στοιχείων, Β2. Πλοκής, Β3. Αισθητικών τρόπων έκφρασης, Β4. Επισήμανσης και 

ανάδειξης ιδιότυπων εκφραστικών στοιχείων ή λογοτεχνικών ειδών, Β5. Επισήμανσης 

λογοτεχνικών τρόπων έκφρασης, Β6. Νοηματικής πρόσληψης 

 
 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Α1. Κείμενο, Α2. Θεματική Ενότητα, Α3. Σελίδα, Α4. Αριθμός 
 

Δ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Δ1. Εικαστικής δημιουργίας, Δ2. Δραματοποίησης κειμένων, Δ3. Μουσικής σύνθεσης-ακρόασης-
επένδυσης, Δ4. Αναζήτησης πληροφοριών, Δ5. Συσχέτισης εικόνας - κειμένου, Δ6. Ευρύτερου 
προβληματισμού, Δ7. Παραγωγής λογοτεχνικού λόγου, Δ.8 Άλλες 

Ε. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

Ε1. Πολύτροπη σύγκριση κειμένων, Ε2. Σύγκριση τρόπου διαπραγμάτευσης θέματος, Ε3. Σύγκριση 
ηρώων διαφορετικών κειμένων, Ε4. Διακειμενική διασύνδεση μέσω αινιγματικών φράσεων 

Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ – ΜΑΘΗΤΗ 

Γ1. Διατύπωσης συναισθημάτων, Γ2. Συνομιλίας αναγνώστη με τους ήρωες, Γ3. Χαρακτηρισμού 

ηρώων και κρίσης των πράξεών τους, Γ4. Σχολιασμού των συμβόλων ή των συμβολισμών, Γ5. 

Ανάκλησης αναγνωστικών εμπειριών, Γ6. Αιτιολογημένης επιλογής τμημάτων των κειμένων,         

 Γ7. Δημιουργικών παρεμβάσεων 

Γ7.1 Προτάσεις νέων τίτλων 
Γ7.2 Τροποποίησης της πλοκής 
Γ7.3 Μυθοπλαστικής προέκτασης της ιστορίας του κειμένου 
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Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

 Ανάγνωση κειμένων με σκοπό την κατανόηση σημασιών πέραν των κυριολεκτικών (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3762).  

 Παιχνίδια μετασχηματισμού και αντικατάστασης ποιητικών φράσεων με αντίστοιχες του καθημερινού λόγου και 
αντίστροφα (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3762).  

 Αναδιήγηση λογοτεχνικών κειμένων (μικρών ιστοριών, διηγημάτων κτλ.) που διάβασε ή άκουσε (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 
2003, σ. 3762).   

 Κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τα γλωσσικά μέσα, για να προκαλέσει τις 
εντυπώσεις που θέλει (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3762). 

 Εξοικειώνεται με στοιχεία δομής και περιεχομένου των λογοτεχνικών κειμένων (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3762).  

 Εξηγεί το νόημα κειμένων με απαιτητική σύνταξη, λεξιλόγιο και νοηματική δομή (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3762).   

 Τα λογοτεχνικά κείμενα αξιοποιούνται […] με τη μελέτη των στοιχείων της μορφής και της δομής τους, ιδιαίτερα 
αυτών που χαρακτηρίζουν το είδος στο οποίο ανήκει το λογοτέχνημα, χωρίς όμως τάση εξάντλησης και χωρίς 
σχολαστικισμό (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3775). 

 Κρίνεται σκόπιμο να διαπιστώνουν τα παιδιά, με τρόπο βιωματικό και χωρίς αναλύσεις, τα παράλληλα 
εκφραστικά μέσα διάφορων ειδών τέχνης της ίδιας τεχνοτροπίας (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3775).  

Σχήμα 3.4 Αντιστοίχιση του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ με τις ερευνητικές κατηγορίες των ερωτήσεων-δραστηριοτήτων 

Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ-ΜΑΘΗΤΗ 

 Διευρύνει την αναγνωστική ικανότητα προσεγγίζοντας τον βιωματικό λόγο (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3762).  

 Συζητήσεις, κατά τις οποίες προβάλλονται εναλλακτικές ή συμπληρωματικές ερμηνείες λέξεων, φράσεων, 
κειμένων (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3762).  

 Διατύπωση επιχειρηματολογίας και αξιολογικών κρίσεων για λογοτεχνικά κείμενα (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3762).   

   

Δ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 Σύνδεση των λογοτεχνικών κειμένων με τα υπόλοιπα μαθήματα (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3762).  

 Ενθάρρυνση της αυθόρμητης ανάγνωσης με κύριο σκοπό την ψυχαγωγία (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3762). 

 Καθιέρωση ώρας ελεύθερης ανάγνωσης (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3762).  

 Η λογοτεχνία διδάσκεται στο πλαίσιο των άλλων μαθημάτων και της σχολικής ζωής. Το κείμενο οποιουδήποτε 
σχολικού βιβλίου μπορεί να συνοδεύεται από λογοτεχνικό κείμενο ανάλογου θέματος. Επίσης, διδάσκεται, 
κυρίως, σε συνδυασμό με τα μαθήματα των καλλιτεχνικών και της μουσικής και – όταν προσφέρονται – με το 
θέατρο, τον χορό και την όπερα, κατά περίπτωση (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3775). 

 Παράλληλα κρίνεται σκόπιμη η σύνδεση της λογοτεχνίας με το παιχνίδι, με την ψυχαγωγία, την καλλιέργεια του 
συναισθήματος καθώς και με τον προβληματισμό – διάλογο πάνω σε ποικίλα θέματα (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 
3775). 

 Τα λογοτεχνικά κείμενα του Ανθολογίου – ή αυτά που παρουσιάζονται την ώρα ελεύθερης ανάγνωσης – είναι 
καλό να συνοδεύονται από παιγνιώδεις δραστηριότητες φιλαναγνωσίας. Τέτοιες δραστηριότητες μπορούν να 
πραγματοποιούνται μέσα στην τάξη ή στο χώρο της σχολικής βιβλιοθήκης (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3775).      

   

Ε. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 Σύγκριση νεωτερικών / παραδοσιακών ποιημάτων (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3762).  

 Σύγκριση κειμένων διαφορετικών περιοχών, περιόδων, συγγραφέων, τόσο ως προς το θέμα και τη λογοτεχνική 
γραφή όσο και ως προς την οπτική γωνία μέσα από την οποία αντιμετωπίζεται ένα θέμα ή πρόβλημα (ΦΕΚ 
303/τ.Β’, 2003, σ. 3762).    

 Να αντιπαρατίθενται εκφραστικά μέσα και νοοτροπίες μεταξύ λογοτεχνών και καλλιτεχνών, γενικά, από 
διαφορετικές σχολές για το ίδιο θέμα (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3775). 
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3.5.1.2 Κατηγορίες ανάλυσης και ταξινόμησης των κειμένων 

Α. Ταυτότητα Κειμένου 

Α1. Τίτλος Κειμένου: Ολογράφως 

Α2. Θεματική ενότητα κειμένου 

          Α2.1 Εμείς και η φύση 

          Α2.2 Κοινωνική ζωή 

          Α2.3 Η οικογένειά μας 

          Α2.4 Σχολείο και παιδί 

          Α2.5 Τα παιδικά χρόνια 

          Α2.6 Ανθρώπινοι χαρακτήρες 

          Α2.7 Θρησκευτική ζωή 

          Α2.8 Γεγονότα από την ελληνική ιστορία 

          Α2.9 Λαϊκή παράδοση και πολιτισμός 

          Α2.10 Ειρήνη και φιλία 

          Α2.11 Φαντασία και περιπέτεια 

Α3. Λογοτεχνικό είδος κειμένου 

 Α3.1 Διήγημα 

 Α3.2 Μυθιστόρημα 

           Α3.3 Παραμύθι 

 Α3.4 Μύθος 

 Α3.5 Απομνημονεύματα 

 Α3.6 Επιστολή 

 Α3.7 Ποίημα 

          Α3.7.1. Έμμετρη ποίηση 

          Α3.7.2 Ελεύθερος στίχος 

 Α3.8 Νανούρισμα 

 Α3.9 Δημοτικό Τραγούδι 

 Α3.10 Έπος 

              Α3.11 Μυθιστορηματική Βιογραφία 

 Α3.12 Εκκλησιαστικός ύμνος 

 Α3.13 Τραγωδία 

 Α3.14 Κωμωδία 

 Α3.15 Εικονογραφημένη αφήγηση (κόμικ) 
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Α4. Ιστορική περίοδος 

 Α4.1 Αρχαιότητα – 9ος μ.Χ. αι. 

 Α4.2 Α’ Περίοδος (10ος αι.-1453) 

 Α4.3 Β’ Περίοδος (1453 – 1669) 

 Α4.4 Γ’ Περίοδος (1669 - 1830) 

 Α4.5 Δ’ Περίοδος (1830 – σήμερα) 

         Α4.5.1 Επτανησιακή Σχολή 

         Α4.5.2 Φαναριώτες – Ρομαντική Σχολή των Αθηνών (1830 – 1880) 

           Α4.5.3 Η Νέα Αθηναϊκή Σχολή (1880 – 1920) 

         Α4.5.4 Η Νεότερη Λογοτεχνία (1920 – σήμερα) 

                    Α4.5.4.1 Η γενιά του ’20 

                    Α4.5.4.2 Η γενιά του ’30 

                    Α4.5.4.3 Η μεταπολεμική λογοτεχνία (1941-1967) 

                    Α4.5.4.4 Η σύγχρονη λογοτεχνία: Δεκαετία του ’70 και μετά 

Η πρώτη κατηγορία ανάλυσης και ταξινόμησης των κειμένων επιδιώκει να 

συγκεντρώσει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την Ταυτότητα του 

εκάστοτε κειμένου. Εξαιρώντας την υποκατηγορία Τίτλος Κειμένου, η οποία έχει 

καθαρά χρηστικό χαρακτήρα, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την 

οικοδόμηση των υπόλοιπων υποκατηγοριών, οι τελευταίες είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένες με τις πρόνοιες του ΑΠΣ και γι’ αυτό αποτελούν αρωγό στην προσπάθεια 

αξιολόγησης του Ανθολογίου. Συγκεκριμένα, σε αρκετά σημεία του ΑΠΣ γίνεται λόγος 

για την ανάγκη επαφής των παιδιών με μια ποικιλία λογοτεχνικών ειδών, με ένα εύρος 

θεμάτων και χρονικής έκτασης των κειμένων, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά της 

νεότερης και σύγχρονης λογοτεχνίας. Μάλιστα, γίνεται αναφορά και σε συγκεκριμένα 

λογοτεχνικά είδη και θέματα κειμένων που προβλέπονται προς διδασκαλία (ΦΕΚ 

303/τ.Β’, 2003, σ. 3777). Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ανιχνευθεί, μέσω 

αυτής της κατηγορίας ανάλυσης και ταξινόμησης, ο τρόπος με τον οποίο οι 

προκείμενες προβλέψεις του ΑΠΣ παίρνουν σάρκα και οστά στο Ανθολόγιο. 

 Για την κατηγοριοποίηση των κειμένων στις επιμέρους κατηγορίες καθώς και για 

την κατασκευή αυτών των υποκατηγοριών αξιοποιήθηκε η κατηγοριοποίηση που 

υπάρχει στο ίδιο το Ανθολόγιο, όσον αφορά τη θεματολογία των κειμένων. Το ίδιο 

ισχύει και για την ταξινόμηση των κειμένων σε λογοτεχνικά είδη. Αυτή υπαγορεύτηκε 

από το κεφάλαιο Βιβλιογραφικές πληροφορίες και προτεινόμενες δραστηριότητες του εν 
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λόγω σχολικού βιβλίου, όπου το κάθε κείμενο εντάσσεται από τη Σ.Ο. σε συγκεκριμένο 

λογοτεχνικό είδος. Στις περιπτώσεις των αποσπασμάτων, όπως συμβαίνει, για 

παράδειγμα, με τα μυθιστορήματα, αυτά εντάχθηκαν στο λογοτεχνικό είδος που 

χαρακτηρίζεται το βιβλίο, όπου ανήκουν. Ωστόσο, υπήρξαν κείμενα βιβλίων τα οποία 

δεν ήταν χαρακτηρισμένα ως προς το είδος τους από τη Σ.Ο. Αυτά, για λόγους 

αντικειμενικότητας της έρευνας, εντάχθηκαν στην κατηγορία Άλλο.  

Σε ό,τι αφορά την κατηγοριοποίηση των κειμένων σε χρονικές περιόδους 

συγγραφής, θα πρέπει να υπογραμμιστεί, αρχικά, ότι δεν υπάρχει ομοφωνία για τη 

χρονική διαίρεση της λογοτεχνικής παραγωγής και ότι κάθε χρονική τομή είναι 

συμβατική και στην πραγματικότητα ανύπαρκτη, αλλά εξυπηρετεί τη μεθοδικότερη 

διερεύνηση της λογοτεχνίας (Κανατσούλη 1997, σ. 39). Γι’ αυτόν τον λόγο, 

αξιοποιήθηκε συμβατικά η χρονική διαίρεση που προβάλλεται ως περισσότερο 

αποδεκτή στα σχολικά βιβλία των Κειμένων Νεοελληνικής Γραμματείας της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτή συμπληρώθηκε από το μεγάλο χρονικό διάστημα 

Αρχαιότητα – 9ος μ.Χ. αι., ώστε να καταταχθούν εκεί κάποια ελάχιστα κείμενα που 

δημιουργήθηκαν πριν την Α’ περίοδο. Ως προς την ξένη λογοτεχνία, δεδομένου ότι 

αυτή εκπροσωπείται από κείμενα που καλύπτουν σχεδόν αποκλειστικά τη χρονική 

περίοδο από τον 18ο έως τον 19ο αιώνα, αυτό καθιστά λειτουργική τη συγκεκριμένη 

χρονική διαίρεση. Κατά συνέπεια, τα κείμενα αυτά ταξινομήθηκαν αποκλειστικά στις 

5 βασικές κατηγορίες και όχι στις υποκατηγορίες της τελευταίας εξ αυτών, της Δ’, 

δηλαδή, περιόδου.  

Σημειωτέον δε, ότι χρησιμοποιήθηκαν όλες οι υπαρκτές περίοδοι της εν λόγω 

χρονικής διαίρεσης, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι κειμένων που να ανήκουν σε 

όλες, έτσι ώστε να φανούν τα ενδεχόμενα χρονικά κενά. Κριτήριο για την ταξινόμηση 

των κειμένων στην εκάστοτε χρονική περίοδο αποτέλεσαν από τη μια πλευρά οι 

πληροφορίες για την περίοδο συγγραφικής δράσης του εκάστοτε συγγραφέα, οι οποίες 

δίνονται στο ίδιο το Ανθολόγιο, και από την άλλη πλευρά τα βιβλιογραφικά στοιχεία 

του κάθε κειμένου, τα οποία αναφέρονται και πάλι στο κεφάλαιο Βιβλιογραφικές 

πληροφορίες και προτεινόμενες δραστηριότητες. Ωστόσο, κύριος οδοδείκτης για τη 

χρονική κατηγοριοποίηση των ανθολογούμενων λογοτεχνικών έργων υπήρξε η 

λογοτεχνική γενιά στην οποία ανήκει ο κάθε συγγραφέας ή ποιητής. Για να βρούμε 

αυτήν την πληροφορία για κάθε δημιουργό, ανατρέξαμε στα Κείμενα Νεοελληνικής 

Γραμματείας της Α’ Λυκείου και στη διδακτορική διατριβή της κ. Πεσκετζή (1995). 
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Β. Πηγή Κειμένου 

Β1. Μέσο δημοσίευσης 

       B1.1 Βιβλίο 

       Β1.2 Περιοδικό 

Β2. Ταυτότητα Συγγραφέων 

       Β2.1 Όνομα: Ολογράφως το όνομα του συγγραφέα 

       Β2.2 Φύλο: Άνδρας ή Γυναίκα 

       Β2.3 Εθνικότητα: Ελληνική ή ξένη ή συνδυασμός 

Β3. Διασκευή: Καταγράφεται αν το κείμενο έχει διασκευαστεί. 

Β4. Μετάφραση: Καταγράφεται αν το κείμενο έχει μεταφραστεί. 

Β5. Απόσπασμα: Καταγράφεται αν το κείμενο συνιστά απόσπασμα ή όχι. 

 Η κατηγορία Πηγή Κειμένου δίνει πληροφορίες για την προέλευση του κάθε 

κειμένου, συνεπικουρώντας στην προσπάθεια ανίχνευσης του βαθμού επίτευξης της 

προβλεπόμενης, βάσει του ΑΠΣ, ποικιλίας των λογοτεχνικών κειμένων του 

Ανθολογίου. Οι βιβλιογραφικές ρίζες του κειμένου μάς πληροφορούν για την 

καταγωγή του, την απαρχή του ταξιδιού του μέχρι το σχολικό βιβλίο, τον δημιουργό 

του. Στο πλαίσιο αυτό, η υποκατηγορία Μέσο Δημοσίευσης, αν και δεν βρίσκεται σε 

άμεση συσχέτιση με τις πρόνοιες του ΑΠΣ, συλλέγοντας πληροφορίες για τον τόπο 

έκδοσης, τον εκδότη, την ημερομηνία έκδοσης και σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες 

όμορες υποκατηγορίες – ταυτότητα συγγραφέα, διασκευή, μετάφραση – συνθέτει το 

περικείμενο του κάθε λογοτεχνικού έργου. Με δεδομένη την κατευθυντήριο γραμμή 

του ΑΠΣ για αξιοποίηση των λογοτεχνικών κειμένων μέσω της ερμηνείας του 

περικειμένου τους (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3775), η κατηγοριοποίηση των κειμένων 

με βάση αυτό συνιστά προϋπόθεση για τη μετέπειτα αξιολόγηση της διδακτικής 

αξιοποίησής τους. 

 Εκτός αυτού, στοιχεία σχετικά με την εθνικότητα των συγγραφέων, το αν τα 

κείμενα έχουν διασκευαστεί ή όχι και αν αποτελούν μεταφράσεις, λειτουργούν ως 

ενδείκτες γλωσσικής, γεωγραφικής, πολιτισμικής ποικιλίας των ανθολογούμενων 

κειμένων. Τέλος, η υποκατηγορία Απόσπασμα μας ενημερώνει για την αυτονομία του 

κάθε κειμένου, πληροφορία η οποία δε συνδέεται άμεσα με τις προβλέψεις του ΑΠΣ. 

Ωστόσο, ένα πράγμα – στην περίπτωση μας, ένα κείμενο – που, κατά μία έννοια, δεν 

είναι εντελώς τελειωμένο και ολοκληρωμένο, μας υπενθυμίζει τους δεσμούς του με αυτό 

που βρίσκεται έξω από αυτό (Hawthorn 1999, σ. 72). Συνεπώς, έχει σημασία το αν ένα 



[51] 
 

κείμενο θα αξιολογηθεί ως κομμάτι του όλου ή ως όλον, καθώς έτσι διαφωτίζεται η 

σχέση του με την προέλευσή του, αλλά και η φιλοσοφία του ΑΠΣ γύρω από αυτήν τη 

σχέση, με όλα τα επακόλουθα αποτελέσματα στη διδακτική της λογοτεχνίας. 

 Όσον αφορά την ταξινόμηση των κειμένων σ’ αυτήν την κατηγορία, όλες οι 

σχετικές βιβλιογραφικές πληροφορίες που απαιτεί η κάθε υποκατηγορία είναι 

συγκεντρωμένες αυτούσιες στο κεφάλαιο Βιβλιογραφικές πληροφορίες και 

προτεινόμενες δραστηριότητες. Με βάση αυτές ταξινομήθηκαν τα κείμενα στην 

εκάστοτε υποκατηγορία. 

Γ. Γλώσσα Κειμένου           

Γ1. Ιδιωματικός Λόγος 

Γ2. Κοινή Νεοελληνική Γλώσσα 

Γ3. Μικτή Γλώσσα 

 Από τη στιγμή που, όπως διαβάζουμε στις Οδηγίες για τον δάσκαλο, η επιλογή 

κειμένων στηρίχτηκε και σε κριτήρια γλωσσικά (Κατσίκη – Γκίβαλου, κ.α. 2001β, σ. 5),  

ακολουθώντας πιστά την επισήμανση του ΑΠΣ σχετικά με τη σπουδαιότητα της 

λογοτεχνίας για τη γλωσσική και γενικότερα αισθητική καλλιέργεια του ατόμου (ΦΕΚ 

303/τ.Β’, 2003, σ. 3775), η δόμηση της κατηγορίας που αφορά στη γλώσσα των 

κειμένων είναι απαραίτητη. Κατηγοριοποιώντας τα ανθολογούμενα κείμενα ανάλογα 

με τα χαρακτηριστικά της γλώσσας τους, διαπιστώνουμε κατά πόσο υλοποιούνται οι 

στόχοι του ΑΠΣ περί εξοικείωσης του παιδιού με τη γλωσσική ποικιλία και την 

ιστορική και κοινωνική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας. 

 Η κατασκευή των υποκατηγοριών κατευθύνθηκε από την ίδια τη Σ.Ο., η οποία 

στις Οδηγίες για τον δάσκαλο κατηγοριοποιεί τα ανθολογούμενα κείμενα με γλωσσικά 

κριτήρια σε τέσσερις κατηγορίες (Κατσίκη – Γκίβαλου, κ.α. 2001β, σ. 6). Τις τρεις από 

αυτές τις έχουμε οικειοποιηθεί, ενώ έχουμε εξαιρέσει την κατηγορία που αφορά στα 

κείμενα που είναι γραμμένα στη γλώσσα της Παιδικής Λογοτεχνίας. Ο λόγος αυτής 

της εξαίρεσης είναι τα αδιάκριτα όρια ανάμεσα στην κατηγορία Κοινή Νεοελληνική 

Γλώσσα (Κ.Ν.Γ.) και την ενδεχόμενη κατηγορία Γλώσσα της Παιδικής Λογοτεχνίας. Η 

επεξήγηση της Σ.Ο. ότι η γλώσσα των έργων της Παιδικής Λογοτεχνίας είναι εκείνη 

που ανταποκρίνεται στην ηλικία, την ψυχική διάθεση και το λεξιλόγιο των αναγνωστών 

της (Κατσίκη – Γκίβαλου, κ.α. 2001β, σ. 5) δεν είναι αρκετά προσδιοριστική, ώστε να 

τη διακρίνει ως κατηγορία. Κι αυτό γιατί οποιαδήποτε γλώσσα θα μπορούσε να φέρει 
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αυτά τα χαρακτηριστικά ανάλογα με το πνευματικό, κοινωνικό, γλωσσικό υπόβαθρο 

του κάθε αναγνώστη. Έτσι, τα κείμενα ταξινομήθηκαν ανάλογα με το αν φέρουν 

ιδιωματικά στοιχεία (π.χ. δημοτικό τραγούδι Της ξενιτιάς, σ. 56), αν είναι γραμμένα 

στην Κ.Ν.Γ. (π.χ. κείμενο Δρακοπαραμύθι, της Α. Βαρελλά σ. 57) και αν σ’ αυτά 

συγκατοικούν η Κ.Ν.Γ. και η λόγια γλώσσα (π.χ. ποίημα Δέησις, του Κ.Π. Καβάφη, σ. 

79) .  

3.5.1.3 Κατηγορίες ανάλυσης και ταξινόμησης των ερωτήσεων-δραστηριοτήτων   

Α. Ταυτότητα Ερώτησης-Δραστηριότητας 

Α1. Τίτλος Κειμένου: Ολογράφως 

Α2. Θεματική Ενότητα: Ολογράφως 

Α3. Σελίδα: Αριθμός σελίδας 

Α4. Αριθμός: Αριθμός της δραστηριότητας   

 Η κατηγορία που σχετίζεται με τον προσδιορισμό της ταυτότητας των 

ερωτήσεων-δραστηριοτήτων δεν υπηρετεί κάποιον συγκεκριμένο ερευνητικό στόχο, 

ούτε και βρίσκεται σε αντιστοιχία με κάποια πρόβλεψη του ΑΠΣ. Η ύπαρξη αυτής της 

κατηγορίας με τις αντίστοιχες υποκατηγορίες της έχουν καθαρά χρηστικό χαρακτήρα, 

έτσι ώστε να διευκολυνθεί η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων. 

Β. Ερωτήσεις-Δραστηριότητες Μορφής και Περιεχομένου 

B1. Υφολογικών στοιχείων 

Β2. Πλοκής 

Β3. Αισθητικών τρόπων έκφρασης 

Β4. Επισήμανσης και ανάδειξης εκφραστικών στοιχείων ή λογοτεχνικών ειδών 

Β5. Επισήμανσης λογοτεχνικών τρόπων έκφρασης 

Β6. Νοηματικής πρόσληψης 

 Η παρούσα κατηγορία με το σύνολο των υποκατηγοριών της διαμορφώθηκε με 

βάση την κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων και ερωτήσεων που κάνει η Σ.Ο. στις 

Οδηγίες για τον δάσκαλο. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση της επόμενης 

κατηγορίας, που αφορά στις ερωτήσεις-δραστηριότητες ανταπόκρισης αναγνώστη-

μαθητή. Αυτό συμβαίνει γιατί η Σ.Ο. αναγνωρίζει κατά την κατασκευή των 

ερωτήσεων-δραστηριοτήτων δύο πόλους, αυτόν του κειμένου και αυτόν του 

αναγνώστη. Σε καθέναν από αυτούς αναφέρονται οι διάφοροι τύποι ερωτήσεων-
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δραστηριοτήτων. Στην περίπτωση της εργασίας μας και στην προσπάθειά μας να 

επιτύχουμε μια κατηγοριοποίηση ικανή να καθρεπτίσει όλο το εύρος των στόχων του 

Α.Π.Σ., απομονώσαμε κάποιους τύπους ερωτήσεων-δραστηριοτήτων των δύο 

προαναφερόμενων πόλων, έτσι ώστε να τους ομαδοποιήσουμε σε δύο επιπλέον νέες, 

βασικές κατηγορίες (διαθεματικότητα – διακειμενικότητα). 

 Επανερχόμενοι στην παρούσα κατηγορία, αξιοποιήσαμε τα παραδείγματα που 

χρησιμοποιεί η Σ.Ο. σε κάθε τύπο ερώτησης-δραστηριότητας, ως δείκτη – κριτήριο για 

την ταξινόμηση των ερωτήσεων-δραστηριοτήτων. Έτσι στην περίπτωση των 

Υφολογικών Στοιχείων συμπεριλήφθηκαν αυτές οι δραστηριότητες που σχετίζονται με 

το γλωσσικό ύφος ή την ιδιότυπη γλώσσα, τον τόνο αφήγησης, τη στάση του αφηγητή, τη 

χρήση χιούμορ (Κατσίκη – Γκίβαλου, κ.α. 2001β, σ. 13). Η υποκατηγορία της Πλοκής 

αναφέρεται στις ερωτήσεις-δραστηριότητες που ανιχνεύουν γεγονότα που συντελούν 

στη διάρθρωση της πλοκής  (Κατσίκη – Γκίβαλου, κ.α. 2001β, σ. 13).  Στη συνέχεια, 

μιλώντας για αισθητικούς τρόπους έκφρασης, εννοούμε μεταφορές, προσωποποιήσεις, 

παρομοιώσεις και εικόνες, ενώ η επισήμανση και ανάδειξη εκφραστικών στοιχείων ή 

λογοτεχνικών ειδών αναφέρεται στις ερωτήσεις-δραστηριότητες που ζητούν την 

ανίχνευση γλωσσικών ιδιωμάτων ή χαρακτηριστικών στοιχείων, προσδιοριστικών του 

εκάστοτε λογοτεχνικού είδους. Τέλος, παραδείγματα λογοτεχνικών τρόπων έκφρασης 

είναι η ομοιοκαταληξία και τα ομόηχα, ενώ ο έλεγχος πρόσληψης του νοήματος, 

αναφέρεται στις ερωτήσεις-δραστηριότητες που ελέγχουν τον βαθμό κατανόησης του 

περιεχομένου του κειμένου από τα παιδιά. Στις τελευταίες εντάσσουμε, επίσης, 

δραστηριότητες σύγκρισης ηρώων του κειμένου, περιγραφής των γεγονότων της 

εκάστοτε ιστορίας, συσχέτισης του νοήματος του κειμένου με γενικά αποδεκτές 

αλήθειες.  

 Ουσιαστικά, η ταξινόμηση των ερωτήσεων-δραστηριοτήτων σε αυτήν την 

κατηγορία, όπως και στις επόμενες, αποσκοπεί στο να διαπιστώσουμε, αρχικά, τον 

χαρακτήρα και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων και των ερωτήσεων του 

Ανθολογίου και έπειτα να μελετήσουμε τον τρόπο που αυτές κατανέμονται ανά 

κατηγορία. Απώτερος στόχος είναι να αξιολογήσουμε αν υπάρχει ισορροπία σ’ αυτήν 

την κατανομή ή αν βρίσκονται σε πλεονεκτική ή μειονεκτική θέση κάποιες κατηγορίες 

και υποκατηγορίες δραστηριοτήτων. 
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Γ. Ερωτήσεις-Δραστηριότητες ανταπόκρισης αναγνώστη – μαθητή 

Γ1. Διατύπωσης συναισθημάτων  

Γ2. Συνομιλίας αναγνώστη με τους ήρωες του κειμένου 

Γ3. Χαρακτηρισμού των ηρώων και κρίσης των πράξεών τους 

Γ4. Σχολιασμού των συμβόλων ή των συμβολισμών 

Γ5. Ανάκλησης αναγνωστικών εμπειριών ή γνώσεων 

Γ6. Αιτιολογημένης επιλογής τμημάτων από τα κείμενα 

Γ7. Δημιουργικών παρεμβάσεων  

      Γ7.1 Προτάσεις νέων επιμέρους τίτλων 

      Γ7.2 Τροποποίησης της πλοκής 

      Γ7.3 Μυθοπλαστικής προέκτασης της ιστορίας του κειμένου μετά το τέλος της 

      Όπως προαναφέρθηκε, η προκείμενη κατηγορία και το σύνολο των υποκατηγοριών 

της γεννήθηκαν από την ίδια τη Σ.Ο. στις Οδηγίες για τον δάσκαλο. Οι δραστηριότητες 

που ανήκουν εδώ θεμελιώνονται θεωρητικά στις σύγχρονες θεωρίες της αισθητικής της 

πρόσληψης και της αναγνωστικής ανταπόκρισης. Πρόκειται για δραστηριότητες που 

έχουν πυρήνα τους τον αναγνώστη ο οποίος, ενεργοποιώντας τον προσωπικό του κόσμο, 

δημιουργεί μια σχέση «συναλλαγής» εμπλεκόμενος, όσο το δυνατόν πληρέστερα, με το 

λογοτεχνικό κείμενο (Καλογήρου & Βησσαράκη 2005, σ. 59). Στο πλαίσιο αυτής της 

«συναλλαγής», η δημιουργική επαφή του μαθητή – αναγνώστη με το λογοτεχνικό 

κείμενο, η καλλιέργεια της ικανότητάς του να αποκωδικοποιεί τα ποικίλα σημαινόμενα 

του κειμένου και να αναδιαμορφώνει τα κειμενικά δεδομένα, έρχονται στο προσκήνιο 

του Αναλυτικού Προγράμματος. Γι’ αυτόν τον λόγο, κρίθηκε απαραίτητη η κατασκευή 

της εν λόγω κατηγορίας, ενώ η ταξινόμηση των κειμένων σε αυτή έγινε με βάση τα 

παραδείγματα των κειμένων που ενέταξε η Σ.Ο. στην κάθε υποκατηγορία. 

 Έτσι, στην πρώτη υποκατηγορία (Γ1) εντάχθηκαν ερωτήσεις-δραστηριότητες 

που έχουν σκοπό την ανίχνευση των συναισθημάτων που προκαλεί η ανάγνωση του 

κειμένου στα παιδιά. Η δεύτερη υποκατηγορία (Γ2) αφορά στις δραστηριότητες που 

επιδιώκουν τη νοερή επαφή του παιδιού με τους ήρωες του κειμένου, είτε μέσα από 

μια υποθετική μεταξύ τους συνομιλία, είτε μέσα από μια προσπάθεια να τοποθετηθεί 

το παιδί στη θέση του ήρωα. Οι δραστηριότητες που ανήκουν στην τρίτη κατηγορία 

(Γ3) ζητούν από τους μαθητές να κρίνουν τους ήρωες και τις πράξεις τους, ενώ αυτές 

της τέταρτης (Γ4) ζητούν ερμηνεία των διάφορων συμβολισμών του κειμένου. Σχετικά 

με την πέμπτη υποκατηγορία (Γ5), αυτή περιλαμβάνει δραστηριότητες που 
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ενεργοποιούν αναγνωστικές εμπειρίες των μαθητών, ώστε αυτοί να απαντήσουν σε 

αντίστοιχα ερωτήματα. Τέλος στην έκτη υποκατηγορία (Γ6) εντάσσονται 

δραστηριότητες που ζητούν τη σκόπιμη επιλογή συγκεκριμένων τμημάτων του 

κειμένου για την περάτωση συγκεκριμένων δράσεων, ενώ στις δραστηριότητες της 

έβδομης υποκατηγορίας (Γ7) ο μαθητής γίνεται συνδημιουργός των κειμένων και κινεί 

τα νήματα της πλοκής, παρεμβαίνοντας στην εξέλιξή της.   

Δ. Δραστηριότητες Διαθεματικότητας 

Δ1. Εικαστικής απόδοσης κειμένων 

Δ2. Δραματοποίησης κειμένων 

Δ3. Μουσικής επένδυσης, σύνθεσης ή ακρόασης, ηχογράφησης κειμένου 

Δ4. Αναζήτησης ιστορικών, κοινωνικών, λαογραφικών ή πολιτισμικών πληροφοριών 

Δ5. Συσχέτισης εικόνας και κειμένου 

Δ6. Προβληματισμού για ιδέες, αξίες, ποικίλα θέματα 

Δ7. Παραγωγής λογοτεχνικού λόγου 

Δ8. Άλλες 

 Προκειμένου να αξιολογηθεί το κατά πόσο το Ανθολόγιο, μέσω των 

δραστηριοτήτων του, προάγει ή όχι τη διαθεματικότητα, το κεντρικό, δηλαδή, 

γνώρισμα του Α.Π.Σ., κατασκευάσαμε την προκείμενη κατηγορία. Κριτήριο για να 

ταξινομηθεί μια ερώτηση-δραστηριότητα ως διαθεματική υπήρξε το αν αυτή επιδιώκει, 

άμεσα ή έμμεσα, τη σύνδεση του λογοτεχνικού κειμένου με κάποιο άλλο γνωστικό 

αντικείμενο ή καλλιεργεί κάποια διαθεματική δεξιότητα ή κάποια στάση, ιδέα, 

κοινωνική δεξιότητα. Κάτω από τη «στέγη» αυτής της κατηγορίας, συγκεντρώσαμε 

κάποιους από τους τύπους ερωτήσεων-δραστηριοτήτων που αναγνωρίζει η Σ.Ο. (Δ1-

Δ5) και που θεωρήσαμε ότι μοιράζονται το κοινό γνώρισμα της διαθεματικότητας. 

Αυτούς τους τύπους τους συμπληρώσαμε με δύο νέες υποκατηγορίες (Δ6, Δ7), με αυτή 

του ευρύτερου προβληματισμού πάνω σε ποικίλου περιεχομένου θέματα και με αυτή 

της παραγωγής λογοτεχνικών κειμένων. Η πρώτη αναφέρεται σε ερωτήσεις-

δραστηριότητες που αποτελούν αφορμή συζήτησης επί θεμάτων που αγγίζουν 

διαφορετικά γνωστικά πεδία. Η δεύτερη αναφέρεται σε δραστηριότητες κατά τις οποίες 

ένα κείμενο δίνει ώθηση για συγγραφή ποικίλων κειμενικών ειδών (π.χ. παραμυθιού, 

ποιήματος, κόμικ, ημερολογίου), συνδέοντας, με δημιουργικό τρόπο, τη λογοτεχνία με 

το μάθημα της γλώσσας. Τέλος, υπήρξαν δραστηριότητες διαθεματικού και 
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βιωματικού χαρακτήρα (π.χ. συνεντεύξεις, μαγειρική, σύγκριση εικόνων του 

Ανθολογίου) οι οποίες δεν εντάχθηκαν σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία, αλλά 

συντελώντας στον συνδυασμό και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ποικίλες 

γνωστικές περιοχές κατατάχθηκαν ως Άλλες στο πλαίσιο των Δραστηριοτήτων 

Διαθεματικότητας.   

Ε. Ερωτήσεις-Δραστηριότητες Διακειμενικότητας 

Ε1. Πολύτροπη σύγκριση κειμένων 

Ε2. Σύγκριση τρόπου διαπραγμάτευσης θέματος 

Ε3. Σύγκριση ηρώων διαφορετικών κειμένων 

Ε4. Διακειμενική Διασύνδεση μέσω αινιγματικών φράσεων 

 Η κατασκευή της εν λόγω κατηγορίας υπαγορεύτηκε από τον στόχο του Α.Π.Σ. 

περί καλλιέργειας της ικανότητας του μαθητή – αναγνώστη να συνδέει και να συγκρίνει 

λογοτεχνικά κείμενα. Πρόκειται για τη διακειμενικότητα, την ικανότητα, δηλαδή, του 

αναγνώστη να μπορεί διαβάζοντας ένα κείμενο να το ανάγει, συγκρίνοντάς το ή 

εξομοιώνοντάς το ή παραλλάζοντάς το, σε άλλα γνωστά (Κανατσούλη 1997, σ. 35). Σ’ 

αυτήν την κατηγορία ταξινομούμε τις ερωτήσεις που καλούν τον μαθητή να 

ανακαλύψει τους δεσμούς πολύτροπης σύνδεσης μεταξύ των κειμένων (π.χ. Τι κοινό 

έχει «Η Ασπρούδα» της Ε. Χωρεάνθη με την «Παιδική μνήμη» του Ν.Γ. Πεντζίκη; ερωτ. 

4 σ. 36), είτε αυτοί αφορούν τους ήρωες (π.χ. Ποια τα κοινά σημεία ανάμεσα στη μητέρα 

του κειμένου μας και σ’ εκείνην του ποιήματος του Ν. Βρεττάκου «Η μητέρα μου στην 

εκκλησιά»; ερωτ. 2, σ. 81), είτε τον τρόπο διαπραγμάτευσης του ίδιου θέματος (π.χ. Να 

συγκρίνετε την τελευταία στροφή του ποιήματος με το δημοτικό τραγούδι της ξενιτιάς και 

να δείξετε με ποιο τρόπο αναφέρονται στον θάνατο ο Ανδρέας Κάλβος και με ποιον ο 

δημιουργός του τραγουδιού, ερωτ. 1, σ. 195) από διαφορετικούς δημιουργούς. Τέλος, 

στην τελευταία υποκατηγορία κατατάσσουμε τις ερωτήσεις που ζητούν τη σύγκριση 

του περιεχομένου του λογοτεχνικού έργου με αινιγματικές ή παροιμιώδεις φράσεις 

(π.χ. Να συνδυάσετε την παροιμιώδη φράση «αν δεν παινέσεις το σπίτι σου, θα πέσει να 

σε πλακώσει» με τους δύο τελευταίους στίχους του ποιήματος, ερωτ. 2, σ. 143). 

3.5.2 Η ποιοτική μέθοδος 

Η ποιοτική μέθοδος που αξιοποίησε η παρούσα εργασία είναι η ερμηνευτική. 

Συγκεκριμένα, εργαστήκαμε αξιοποιώντας τα ερευνητικά εργαλεία της ερευνητικής 

μεθόδου σε δύο φάσεις. Αρχικά, η έρευνα μεθοδεύτηκε ερμηνευτικά σε ένα 
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προπαρασκευαστικό στάδιο (Μπονίδης 2004, σ. 88) και σε μια προσπάθεια κατανόησης 

του αντικειμένου της έρευνας, κατά την περιγραφή των ερευνητικών στόχων, του 

υλικού, κυρίως, όμως, κατά τη δόμηση των κατηγοριών ανάλυσης και ταξινόμησης. Η 

ερμηνευτική μέθοδος κρίθηκε ως η πλέον κατάλληλη, για να αναλυθούν με ακρίβεια 

τα κριτήρια ταξινόμησης και αξιολόγησης των κειμένων και των δραστηριοτήτων. 

 Παράλληλα, η ερμηνευτική μέθοδος αξιοποιήθηκε στο στάδιο της ερμηνείας των 

ευρημάτων της ποσοτικής έρευνας. Μιλώντας για ερμηνεία, εννοούμε ουσιαστικά την 

ένταξη καθενός των εξεταζόμενων ερευνητικών δεδομένων ως μέρους στο σύνολο, στα 

ευρύτερα κοινωνικά, παιδαγωγικά, επιστημονικά «συμφραζόμενα» (Ξωχέλλης 1997, 

σ. 95). Είναι αυτή η ποιοτική μέθοδος που συντελεί στην προσπέλαση των αριθμητικών 

δεδομένων και στην αποτίμηση αυτών, ώστε να γίνει κατανοητό το πώς αυτά τα 

αριθμητικά δεδομένα, που προκύπτουν από την επεξεργασία του Ανθολογίου, 

αντανακλούν συγκεκριμένες επιταγές του Α.Π.Σ. Πρόκειται, δηλαδή, για μία ποιοτική 

μεθοδολογική προσέγγιση η οποία καθιστά δυνατή την αξιολογική επεξεργασία των 

ποσοτικών δεδομένων της μελέτης. 
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4. Αναλυτική παρουσίαση αποτελεσμάτων 

4.1 Τα κείμενα του Ανθολογίου 

4.1.1 Η ταυτότητα των κειμένων 

4.1.1.1 Οι Θεματικές ενότητες των κειμένων 

Το σύνολο των κειμένων που ανθολογούνται είναι 93 και οι τίτλοι αυτών 

συνοδευομένοι από το όνομα των δημιουργών τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.2. 

Στον Πίνακα 4.1 παρουσιάζεται η κατανομή των κειμένων ανά θεματική ενότητα. 

Παρατηρώντας αυτήν την κατανομή, διαπιστώνουμε ότι η θεματική ενότητα Γεγονότα 

από την ελληνική ιστορία συγκεντρώνει τα περισσότερα κείμενα (16 ή 17%). 

Ακολουθούν οι θεματικές ενότητες Εμείς και η φύση (12 ή 13%) και Κοινωνική ζωή 

(10 ή 11%). Ο μικρότερος αριθμός κειμένων (5) παρατηρείται στις θεματικές ενότητες 

Σχολείο και παιδί και Τα παιδικά χρόνια. 

 Πίνακας 4.1 Κατανομή κειμένων ανά θεματική ενότητα 

 

Πίνακας 4.2 Τα κείμενα που ανθολογούνται ανά θεματική ενότητα 

Α. Εμείς και η φύση 

1. Ο αστρολάβος, Φώτης Κόντογλου 

2. Ο ήλιος ο ηλιάτορας, Οδυσσέας Ελύτης 

                                                           
1 Τα ποσοστά σε όλους τους πίνακες και στα σύνολα έχουν στρογγυλοποιηθεί στη μονάδα 

Θεματικές Ενότητες Πλήθος κειμένων % 

Εμείς και η φύση 12 131 

Κοινωνική ζωή 10 11 

Η οικογένειά μας 9 10 

Σχολείο και παιδί 5 5 

Τα παιδικά χρόνια 5 5 

Ανθρώπινοι χαρακτήρες 8 9 

Θρησκευτική ζωή 8 9 

Γεγονότα από την ελληνική ιστορία 16 17 

Λαϊκή παράδοση και πολιτισμός 6 6 

Ειρήνη και φιλία 7 8 

Φαντασία και περιπέτεια 7 8 

Σύνολο  93 100 
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3. [Στον κήπο]2, Κωστής Παλαμάς 

4. [Να σ’ αγναντεύω θάλασσα], Κώστας Βάρναλης 

5.  [Τραγουδάκια του Φωτούλη], Γιάννης Ρίτσος 

6. Η πολιτεία της λίμνης, Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος 

7. Στο Καλοκαίρι, Ανδρέας Λασκαράτος 

8. Ο σκαντζόχοιρος, Τσου Τσεν Πάι 

9. [Ο ασημένιος δρόμος], Γιώργος Μπόντης 

10. Η Ασπρούδα, Ελένη Χωρεάνθη 

11. Η Χιονάτης της Πάρνηθας, Ηλίας Βενέζης 

12. [Ένας σκύλος σωτήρας], Τζακ Λόντον 

Β. Κοινωνική ζωή 

1. [Στο νησί των Φαιάκων], Όμηρος 

2. Προμηθέας Δεσμώτης, Αισχύλος 

3. Προμηθέας ή το παιχνίδι μιας μέρας, Νικηφόρος Βρεττάκος 

4. Τα πουλιά, Δημήτρης Ποταμίτης 

5. Της ξενιτιάς (δημοτικό τραγούδι) 

6. Δρακοπαραμύθι, Αγγελική Βαρελά 

7. Περιπέτεια με την τηλεόραση, Τζιάννι Ροντάρι 

8. Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα, Μενέλαος Λουντέμης 

9. Σ’ ένα συνοριακό σταθμό, Αντώνης Σαμαράκης 

10. Ο Θωμάς, Λίτσα Ψαραύτη 

Γ. Η οικογένειά μας 

1. Η μητέρα μου στην εκκλησία, Νικηφόρος Βρεττάκος 

2. Δέησις, Κ.Π. Καβάφης 

3. Η μάνα μου, Λευτέρης Παπαδόπουλος 

4. Ο κορυδαλλός, Ανδρέας Εμπειρίκος 

5. Η καρδιά ενός ποντικού, Ρόαλντ Νταλ 

6. Νανούρισμα, Ναζίμ Χικμέτ 

7. [Αποκριάτικη ιστορία], Μάνος Κοντολέων 

8. Η μαμά μας η θάλασσα, Λότη Πέτροβιτς – Ανδρουτσοπούλου  

                                                           
2 Οι τίτλοι που βρίσκονται σε αγκύλες έχουν κατασκευαστεί από τους ανθολόγους. 
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9. [Το καυκασιανό παραμύθι], Ι.Δ. Ιωαννίδης 

Δ. Σχολείο και παιδί 

1. Η Βαγγελίτσα, Έλλη Αλεξίου 

2. Οι έλεγχοι, Ζαν Ζακ Σεμπέ – Ρενέ Γκοσινύ 

3. Ένα σακί μαλλιά, Παντελής Καλιότσος 

4. Η Αστραδενή στο νέο σχολείο της, Ευγενία Φακίνου 

5. Η βιβλιοθήκη μας, Φιλίπ Μπαρμπώ 

Ε. Τα παδικά χρόνια 

1. Παιδική μνήμη, Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης 

2. Πώς ήθελα, Αλέξανδρος Πάλλης 

3. [Ένα γράμμα στη Μίνα], Γιώργος Σεφέρης 

4. Οι κάλοι της Κλάρας, Ντιμίτερ Ινκιόφ 

5. Η καρδούλα, Σοφία Ι. Φίλντιση 

ΣΤ. Ανθρώπινοι χαρακτήρες 

1. Οι ψαράδες που έπιασαν μια πέτρα, Αίσωπος 

2. Ο κάβουρας και η μάνα του, Αίσωπος 

3. Οι γκιόνηδες, Ιούλιος Τυπάλδος 

4. Η Ηλιογέννητη, Στρατής Μυριβήλης 

5. Η Σακοράφα, Χανς Κρίστιαν Άντερσεν 

6. [Το παιχνίδι της μεταμφίεσης], Μισέλ Τουρνιέ 

7. Η καλόγρια η τσιγγάνα, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα 

8. [Ο γιος], Νίκος Καζαντζάκης 

Ζ. Θρησκευτική ζωή 

1. [Η αγάπη], Απόστολος Παύλος 

2. Ένας Θεός, Κωστής Παλαμάς 

3. Τα Χριστούγεννα του Τα Κι Κο, Ειρήνη Μάρρα 

4. Μοραΐτικα Κάλαντα 

5. Τα γόνατα του Ιησού, Νικηφόρος Βρεττάκος 

6. Η Ανάσταση του Ιησού, Ρωμανός ο Μελωδός 

7. Τα κόκκινα αυγά, Γρηγόριος Ξενόπουλος 

8. Τ’ αγνάντεμα, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 

Η. Γεγονότα από την ελληνική ιστορία 
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1. [Συνάντηση με τον Διγενή Ακρίτα], Μαρία Λαμπαδαρίδου – Πόθου  

2. [Ο Μυστράς], Κώστας Ουράνης 

3. Της Λένως Μπότσαρη (δημοτικό τραγούδι) 

4. Οι ελεύθεροι πολιορκημένοι, Διονύσιος Σολωμός 

5. Ο φιλόπατρις, Ανδρέας Κάλβος 

6. Ο ξένος, Ανδρέας Σιλελιανός 

7. Ο μικρός μπουρλοτιέρης, Γαλάτεια Γρηγοριάδου – Σουρέλη  

8. [Είμαστε εις το «εμείς»], Γιάννης Μακρυγιάννης 

9. Μπαρμπαγιάννη Μακρυγιάννη, Νίκος Γκάτσος 

10. [Οι πρόσφυγες], Διδώ Σωτηρίου 

11. Ένας στρατιώτης μουρμουρίζει στο αλβανικό μέτωπο, Νικηφόρος Βρεττάκος 

12. [Στα βουνά της Αλβανίας], Γιάννης Μπεράτης 

13. [Η παρέλαση], Άλκη Ζέη 

14. Τα κουλουράκια, Ζωρζ Σαρή 

15. Λαός, Γιάννης Ρίτσος 

16. [Η εξέγερση], Μαργαρίτα Λυμπεράκη 

Θ. Λαϊκή παράδοση και πολιτισμός 

1. Παιδικά νανουρίσματα 

2. Παροιμιόμυθοι 

3. Λιανοτράγουδα 

4. Κάποτε ριζώνουν και τα λόγια (λαϊκό παραμύθι) 

5. Ο κυρ Λάζαρος κι οι δράκοι (λαϊκό παραμύθι) 

6. [Μπροστά στις Καρυάτιδες], Ιωάννης Πολέμης 

Ι. Ειρήνη και Φιλία 

1. Ειρήνη, Γιάννης Ρίτσος 

2. Όνειρα με χαρταετούς και περιστέρια, Φερεϋντούν Φαριάντ 

3. Η Ευρώπη κι ο ταύρος, Χάρης Σακελλαρίου 

4. [Η Ευρώπη], Ζακ Λε Γκοφ 

5. Η Βροχούλα, ο Μουντζούρης κι ένα χριστουγεννιάτικο όνειρο, Χρ. Μπουλώτης 

6. [Οι φίλοι μας οι τσιγγάνοι], Ελένη Σαραντίτη 

ΙΘ. Φαντασία και περιπέτεια 

1. Η καλλονή με το φιδίσιο κορμί, Ειρήνη Μάρρα  
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2. [Ταξίδια γεμάτα περιπέτειες], Λουκιανός 

3. [Στρατός για … κλάματα], Ρενέ Γκοσινύ – Άλμπέρ Ουντερζό 

4. Το άρρωστο άλλογο, Ζαχαρίας Παπαντωνίου 

5. [Η θλιμμένη αγελάδα], Ευγένιος Τριβιζάς 

6. Ο παράξενος πραματευτής, Ζωή Βαλάση 

7. Η φάλαινα κι ο οισοφάγος της, Ράντγιαρντ Κίπλινγκ 

 

4.1.1.2 Τα λογοτεχνικά είδη των κειμένων 

Συνεχίζοντας με τα λογοτεχνικά είδη που εκπροσωπούνται στο Ανθολόγιο, ο 

Πίνακας 4.3 μας πληροφορεί για την κατανομή των κειμένων ανά λογοτεχνικό είδος. 

Παρατηρούμε ότι τα ποιήματα έχουν τη μερίδα του λέοντος (24 ή 26%), ενώ 

ακολουθούν τα αποσπάσματα μυθιστορημάτων (14 ή 15%). Όσον αφορά την 

κατηγορία Άλλο, εκεί συγκατελέγουμε 18 κεφάλαια βιβλίων, μη χαρακτηρισμένων 

ως προς το είδος τους, την Αγάπη από τις Επιστολές του Αποστόλου Παύλου και το 

πεζοτράγουδο Το άρρωστο άλογο. Επίσης, στα Δημοτικά τραγουδιά 

συμπεριλαμβάνονται τα Μοραΐτικα Κάλαντα.  

                        Πίνακας 4.3 Κατανομή κειμένων ανά λογοτεχνικό είδος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Η μία εκ των δύο Επιστολών εμπεριέχει ποίημα του Γ. Σεφέρη, αλλά κατηγοριοποιήθηκε ως Επιστολή, 

επειδή ως τέτοια χαρακτηρίζεται από τη Σ.Ο. 

 

Λογοτεχνικό είδος 

Αριθμός 

κειμένων % 

Διήγημα 8 9 

Μυθιστόρημα 14 15 

Παραμύθι 8 9 

Μύθος 5 5 

Απομνημονεύματα 1 1 

Επιστολή3 2 2 

Ποίημα 23 25 

Νανούρισμα 2 2 

Δημοτικό τραγούδι 4 4 

Έπος 1 1 

Μυθιστορηματική Βιογραφία 1 1 

Εκκλησιαστικός Ύμνος 1 1 

Τραγωδία 1 1 

Κωμωδία 1 1 

Εικονογραφημένη αφήγηση 1 1 
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Σε ό,τι αφορά την ποίηση, όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 4.4, τα έμμετρα ποιήματα 

προηγούνται αισθητά (15 ή 65%) σε σχέση με αυτά που έχουν ελεύθερο στίχο. 

Έμμετρα είναι, επίσης, όλα τα Δημοτικά τραγούδια και τα Νανουρίσματα, τα οποία δε 

συμπεριλήφθηκαν στην κατηγορία των Ποιημάτων.  

Πίνακας 4.4 Κατανομή ποιημάτων (έμμετρα-ελεύθερος στίχος) 

Ποιήματα 

Πλήθος 

ποιημάτων % 

Έμμετρα 15 65 

Ελεύθερος στίχος 8 35 

Σύνολο 23 100 

 

4.1.1.3 Ιστορική περίοδος συγγραφής των κειμένων  

Προχωρώντας στη χρονική κατηγοριοποίηση των κειμένων, όπως βλέπουμε στο 

Πίνακα 4.5, η πλειοψηφία αυτών (83%) ανήκει στην κατηγορία της Νεότερης 

Λογοτεχνίας. Από αυτά, τα 14 είναι δημιουργήματα ξένων λογοτεχνών, και 

συγγράφηκαν κατά τον 18ο – 19ο αιώνα. Η κατηγορία Αρχαιότητα – 9ος μ.Χ. αι. και η 

Γ’ Περίοδος συγκεντρώνουν ίσο αριθμό κειμένων (8). Στην πρώτη συμπεριλήφθηκαν 

τα έργα του Αισχύλου, του Ομήρου, του Απ. Παύλου, του Ρωμανού του Μελωδού, του 

Αισώπου, καθώς και 2 ξένων λογοτεχνών (Τσου Τσεν Πάι και Λουκιανός). Στη 

δεύτερη ανήκει το απόσπασμα από τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, ενώ εδώ 

ομαδοποιήθηκαν και τα Δημοτικά τραγούδια, τα Παιδικά νανουρίσματα, και τα λαϊκά 

παραμύθια. Για τα τελευταία, δεν είναι γνωστός ο χρόνος συγγραφής και 

κατηγοριοποιήθηκαν με βάση την κατηγοριοποίηση της Πεσκετζή (1995, σ. 63). Από 

τα υπόλοιπα λογοτεχνικά έργα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας – με  εξαίρεση τους 

Παροιμιομύθους – τα  περισσότερα (βλ. Πίνακα 4.6) εκπροσωπούνται από συγγραφείς 

και ποιητές της Σύγχρονης Λογοτεχνίας (26 κείμενα), ενώ ακολουθεί η γενιά του 30’ 

(15 κείμενα). Τελευταία σε εκπροσώπηση είναι η Επτανησιακή Σχολή, ενώ οι χρονικές 

περίοδοι που δεν καλύφτηκαν από ανθολογούμενη λογοτεχνική παραγωγή είναι η Α’ 

και Β’ Περίοδος και το χρονικό διάστημα 1830 – 1880.  

Άλλο 20 22 

Σύνολο 93 100 
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                      Πίνακας 4.5 Κατανομή κειμένων ανά χρονική περίοδο συγγραφής 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4.6 Κατανομή κειμένων της Δ’ Περιόδου ανά χρονική περίοδο συγγραφής 

Δ’ Περίοδος 

(1830 – σήμερα) 

  

Συγγραφείς - 

ποιητές 

Αριθμός 

Κειμένων 

 

Σύνολο 

% 

 

Επτανησιακή Σχολή 

Α. Κάλβος 1  

 

4 

 

 

6 
Α. Λασκαράτος 1 

Δ. Σολωμός 1 

Ι. Τυπάλδος 1 

Φαναριώτες – Ρομαντική Σχολή 

Αθηνών (1830 – 1880) 

 

          - 

 

         - 

 

       - 

 

        - 

 

 

 

 

Νέα Αθηναϊκή Σχολή 

(1880 – 1920) 

Κ. Βάρναλης 1  

 

 

11 

 

 

 

18 

Κ. Καβάφης 1 

Ν. Καζαντζάκης 1 

Γρ. Ξενόπουλος 1 

Κ. Παλαμάς 2 

Α. Πάλλης 1 

Α. Παπαδιαμάντης 1 

Ζ. Παπαντωνίου   1 

Ι. Πολέμης 1 

Α. Σικελιανός 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η γενιά του 20’ Κ. Ουράνης 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η γενιά του 30’ 

Η. Βενέζης 1 

Ν. Βρεττάκος 4 

Οδ. Ελύτης 1 

Α. Εμπειρίκος 1 

Φ. Κόντογλου 1 

Μ. Λουντέμης 1 

Στρ. Μυριβήλης 1 

Ν.Γ. Πεντζίκης 1 

Γ. Ρίτσος 3 

Γ. Σεφέρης 1 

Η 

Μεταπολεμική 

Λογοτεχνία 

(1941 – 1967) 

Ν. Γκάτσος 1 

Μ. Λυμπεράκη 1 

Λ. Παπαδόπουλος 1 

Α. Σαμαράκης 1 

Δ. Σωτηρίου 1 

Ιστορική Περίοδος Πλήθος κειμένων % 

Αρχαιότητα - 9ος μ.Χ. αι. 8 9 

Α' Περίοδος (9ος αι. - 1453) 0 0 

Β' Περίοδος (1453 - 1669) 0 0 

Γ' Περίοδος (1669 - 1830) 8 9 

Δ' Περίοδος (1830 - σήμερα) 77 83 

Σύνολο 93 100 
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Νεότερη 

Λογοτεχνία 

(1920 – σήμερα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύγχρονη 

Λογοτεχνία 

Ε. Αλεξίου 1 47 73 

Α. Βαρελλά 1 

Ζ. Βαλάση 1 

Γ. Γρηγοριάδου - 

Σουρέλη 

1 

Α. Ζέη 1 

Ι.Δ. Ιωαννίδης 1 

Π. Καλιότσος 1 

Μ. Κοντολέων 1 

Μ. Λαμπαδαρίδου 

- Πόθου 

1 

Μ. Λοΐζου 1 

Ε. Μάρρα 2 

Γ. Μπεράτης 1 

Γ. Μπόντης 1 

Χρ. Μπουλώτης 1 

Ι.Μ. 

Παναγιωτόπουλος 

1 

Λ. Πέτροβιτς - 

Ανδρουτσοπούλου 

1 

Δ. Ποταμίτης 1 

Χ. Σακελλαρίου 1 

Ε. Σαραντίτη 1 

Ζ. Σαρή 1 

Ε. Τριβιζάς 1 

Ε. Φακίνου 1 

Σ. Φίλντιση 1 

Ε. Χωρεάνθη 1 

Λ. Ψαραύτη 1 

Σύνολο                                                         62 100 

 

 

4.1.2 Η πηγή των κειμένων 

4.1.2.1 Το Μέσο Δημοσίευσης 

Σ’ αυτήν την ενότητα αναζητούμε την κυρίαρχη πηγή δημοσίευσης των 

ανθολογούμενων κειμένων και καταλήγουμε στο ότι το βιβλίο είναι σχεδόν το 

αποκλειστικό μέσο από το οποίο αντλήθηκαν τα κείμενα του Ανθολογίου. Πρόκειται 

για 88 βιβλία ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας. Εξαίρεση αποτελούν 2 περιοδικά, εκ 

των οποίων το ένα ανήκει στην κατηγορία των κόμικ. Ο Πίνακας 4.7 αποτυπώνει 

ποσοτικά την κυριαρχία του βιβλίου ως μέσου δημοσίευσης έναντι του περιοδικού.    
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Πίνακας 4.7 Κατανομή κειμένων ως προς το μέσο δημοσίευσής τους 

  

 

 

 

Τα βιβλία από τα οποία προέρχονται τα 91 ανθολογούμενα κείμενα εκδόθηκαν, στο 

μεγαλύτερο μέρος τους, κατά το χρονικό διάστημα των δεκαετιών 70’ – 90’. Ο Πίνακας 

4.8, που ακολουθεί, παρουσιάζει αναλυτικά αυτά τα βιβλία.   

Πίνακας 4.8 Τα βιβλία που παρατίθενται στο Ανθολόγιο   

Παραθέτουμε κατά αλφαβητική σειρά τον τίτλο του βιβλίου, τον συγγραφέα - ποιητή και τον 

εκδότη των 88 βιβλίων από τα οποία προέρχονται τα ανθολούμενα κείμενα, όπως δηλώνονται 

στο κεφάλαιο Βιβλιογραφικές Πληροφορίες και Προτεινόμενες δραστηριότητες του Ανθολογίου. 

Μέσα σε αγκύλες είναι ο αριθμός των κειμένων που χρησιμοποιήθηκαν από τα αναφερόμενα 

βιβλία.   

 

Ελλήνων Συγγραφέων – Ποιητών                                                                                    (Άνδρες) 

1. Αισώπου μύθοι, Α’ τόμος, Εισαγωγή – μτφρ. Τάσου Βουρνά, χ.χ., Αθήνα, Αφών Τολίδη [2] 

2. Αναφορά στον Γκρέκο, Νίκος Καζαντζάκης, χ.χ. Αθήνα, Ελ. Καζαντζάκης 

3. Άπαντα, Γ’ τόμος, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, 1984, Αθήνα, Δόμος 

4. Απομνημονεύματα του στρατηγού Ιωάννου Μακρυγιάννη, Πρόλογος – Επιμέλεια Γ. 

Βλαχογιάννη, χ.χ., Αθήνα, Ιστορική Έρευνα 

5. Δεκαοχτώ λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας, Γιάννης Ρίτσος, 1987, Αθήνα, Κέδρος 

6. Δημοτικά τραγούδια από τ’ Απεράθου της Νάξου, Ν. Βλ. Σφυρόερας, 1983, Αθήνα, 

Απεραθίτικος Σύλλογος 

7. Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού, Ν.Γ. Πολίτης, 1914, Αθήνα, Εστία [2] 

8. Ελληνικά παραμύθια, εκλογή Γ.Α. Μέγα, χ.χ. Αθήνα, Εστία 

9. Ελληνικοί ορίζοντες, Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, 1982, Αθήνα, Αστήρ, Αλ. & Ε. 

Παπαδημητρίου 

10. Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα, Μενέλαος Λουντέμης, 1999, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα 

11. Ένα σακί μαλλιά, Παντελής Κολιότσος, 1997, Αθήνα, Πατάκης 

12. Επτά ιστοριούλες γιορτινές και παράξενες, επτά, Χρήστος Μπουλώτης, 1991, Αθήνα, 

«γνώση» 

13. Ζητείται ελπίς – Σήμα κινδύνου, Αντώνης Σαμαράκης, 1966, Αθήνα, Εστία 

14. Η ασάλευτη ζωή, Κωστής Παλαμάς, χ.χ., Αθήνα, Μπίρης 

15. Ιστορίες του παππού Αριστοφάνη, Δημήτρης Ποταμίτης, χ.χ., Αθήνα, Διαχρονική 

16. Καινή Διαθήκη, μτφρ. Βιβλική εταιρεία, χ.χ., Αθήνα 

17. Κούφια Καρύδια, Αλέξανδρος Πάλλης, 1915, Λίβερπουλ, The Liverpool Booksellers Co., 

Ltd. 

18. Λαμπερά Αγκάθια, Γιώργος Μπόντης, 1995, Αθήνα, Πατάκης 

 

Μέσο Δημοσίευσης 

 

Αριθμός κειμένων 

 

% 

Βιβλίο 88 98 

Περιοδικό 2 2 

Σύνολο 90 100 
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19. Λυρικός Βίος, Στ’ τόμος, Άγγελος Σικελιανός, 1978, Αθήνα, Ίκαρος 

20. Μυθικά χαμόγελα, Χάρης Σακελλαρίου, 1985, Αθήνα, Πατάκη 

21. Νεοελληνικοί Παροιμιόμυθοι, επιμέλεια Δ.Σ. Λουκάτος, 1972, Αθήνα, Ερμής 

22. Ο αδελφός της Ασπασίας, Μάνος Κοντολέων, 1993, Αθήνα, Πατάκης 

23. Ο αστρολάβος, Φώτης Κόντογλου, 1975, Αθήνα, Αστήρ 

24. Οδύσσεια, Όμηρος (μτφρ. Ζήσιμος Σίδερης), 1988, Αθήνα, ΟΕΔΒ 

25. Ο ήλιος ο ηλιάτορας, Οδυσσέας Ελύτης, 1973, Αθήνα, Ίκαρος 

26. Οκτάνα, Ανδρέας Εμπειρίκος, 1987, Αθήνα, Ίκαρος 

27. Ο Ταύρος που έπαιζε πίπιζα, Ευγένιος Τριβιζάς, 1996, Αθήνα, Κέδρος 

28. Παραμύθια του λαού μας, επιμέλεια Γιώργος Ιωάννου, 1979, Αθήνα, Ερμής 

29. Πεζοί Ρυθμοί, Ζαχαρίας Παπαντωνίου, χ.χ., Αθήνα, Εστία 

30. Ποιήματα Α’ (1896 – 1918), Κ.Π. Καβάφης, 1975, Αθήνα, Ίκαρος 

31. Ποιήματα (1938 – 1971), Γιάννης Ρίτσος, 1984, Αθήνα, Κέδρος 

32. Ποιήματα (1941 – 1958), τόμος Β’, Γιάννης Ρίτσος, 1984, Αθήνα, Κέδρος 

33. Ποιήματα και πεζά, Διονύσιος Σολωμός, επιμέλεια – Εισαγωγές Στ. Αλεξίου, 1994, Αθήνα, 

Στιγμή 

34. Πολέμης Άπαντα τα πρωτότυπα ποιητικά και θεατρικά, Ι. Πολέμης, (Αναστύλωσε Γ. 

Βαλέτας), 1970, Αθήνα, Δωρικός 

35. Προμηθέας Δεσμώτης, Αισχύλος (μτφρ. Κ.Χ. Μύρη), 1996, Αθήνα, Πατάκη 

36. Προμηθέας ή το παιχνίδι μιας μέρας, Νικηφόρος Βρεττάκος, 1978, Αθήνα, Διογένης 

37. Σεφέρης και Μαρώ – Αλληλογραφία, Α’ 1936 – 1940, (επιμ. Μ.Ζ. Κοπιδάκης), Γιώργος 

Σεφέρης, 1989, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου 

38. Στιχουργήματα διάφορα, Ανδρέας Λασκαράτος, χ.χ., Αθήνα, Λυχνίες 

39. Τα ποιήματα, Α’ τόμος, Νικηφόρος Βρεττάκος, 1984, Αθήνα, Τρία Φύλλα [2] 

40. Τα ποιήματα, Β’ τόμος, Νικηφόρος Βρεττάκος, 1984, Αθήνα, Τρία Φύλλα 

41. Ταξίδια, Ελλάδα, Κώστας Ουράνης, 8η έκδοση, Αθήνα, Εστία 

42. Τα ωραιότερα ποιήματα για τη μάνα, ανθολόγηση Θ.Α. Καστανιώτης, Θ.Θ. Νιάρχος, 1998, 

Αθήνα, Καστανιώτης 

43. Τα μάτια της ψυχής μου, Α’ τόμος, Κωστής Παλαμάς, χ.χ., Αθήνα, Μπίρης 

44. Τα Ρω του Έρωτα, Οδυσσέας Ελύτης, 1986, Αθήνα, ύψιλον/βιβλία 

45. Το γαλάζιο βιβλίο, Στρατής Μυριβήλης, χ.χ., Αθήνα, Εστία 

46. Το δημοτικό τραγούδι της ξενιτιάς, Επιμέλεια Σονιέ, 1983, Αθήνα, Ερμής 

47. Το κορίτσι με τις δυο μητέρες, Ι.Δ. Ιωαννίδης, 1995, Αθήνα, Πατάκης 

48. Το μυθιστόρημα της κυρίας Έρσης, Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, 1992, Αθήνα, Άγρα 

49. Το πλατύ ποτάμι, Γιάννης Μπεράτης, 1973, Αθήνα, Ερμής 

50. Το φως που καίει, Κώστας Βάρναλης, 1975, Αθήνα, Κέδρος 

51. Τρεις ύμνοι, Ρωμανός ο Μελωδός (εισαγωγή – μτφρ. Κ. Χαραλαμπίδης), 1997, Αθήνα, 

Άγρα 

52. Τυπάλδος Άπαντα, Ιούλιος Τυπάλδος (Αναστύλωσε Ντίνος Κονόμος), 1953, Αθήνα, Πηγή 

53. Φύσα αεράκι φύσα με, μη χαμηλώνεις ίσαμε, Νίκος Γκάτσος, 1988, Αθήνα, Ίκαρος 

54. Ωδαί – Λυρικά – Απόσπασμα άτιτλου ποιήματος, (επιμέλεια Γιάννης Δάλλας) Ανδρέας 

Κάλβος, 1997, Αθήνα, Ωκεανίδα 

55. Ώρα πολέμου, Ηλίας Βενέζης, 1988, Αθήνα, Εστία 

 

                                                                                                                                         (Γυναίκες) 

56. Ανθολογία σχολικών τραγουδιών, Αγγελική Σπυρ. Καψάσκη – Μακρή, 1991, Αθήνα, 

Καψάσκη 

57. Αστραδενή, Ευγενία Φακίνου, 1989, Αθήνα, Κέδρος 

58. Άπαντα, Σκληροί αγώνες για μικρή ζωή, Α’ τόμος, Έλλη Αλεξίου, 1978, Καστανιώτης 
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59. Δράκε, δράκε είσ’ εδώ;, Αγγελική Βαρελά, 1986, Θεσσαλονίκη, Αγροτικές Συνεταιριστικές 

Εκδόσεις Α.Ε. 

60. Η καρδούλα, Σοφία Ι. Φίλντιση, 1995, Αθήνα, Πατάκης 

61. Ήλιος ήλιος και βροχή, Ζωή Βαλάση, 1982, Αθήνα, Κέδρος 

62. Η τριλογία του δίφραγγου, Ειρήνη Μάρρα, 1984, Αθήνα, Κέδρος 

63. Κόκκινη κλωστή δεμένη…, Ζωρζ Σαρή, 1997, Αθήνα, Πατάκης 

64. Λάθος, κύριε Νόιγκερ!, Λότη Πέτροβιτς – Ανδρουτσοπούλου, 1993, Πατάκης  

65. Μέσα στις φλόγες, Διδώ Σωτηρίου, 1993, Αθήνα, Κέδρος 

66. Μυθικά τέρατα, Ειρήνη Μάρρα, 1993, Αθήνα, «γνώση» 

67. Νικηφόρος Φωκάς, Μαρία Λαμπαδαρίδου – Πόθου, 1997, Αθήνα, Κέδρος 

68. Ο άλλος κόσμος, Ελένη Χωρεάνθη, 1988, Αθήνα, Σύγχρονη εποχή 

69. Οι περιπέτειες του Χαμόγελου, Μάρω Λοΐζου, 1984, Αθήνα, Κέδρος 

70. Ο κήπος με τ’ αγάλματα, Ελένη Σαραντίτη, 1997, Αθήνα, Καστανιώτης 

71. Ο Μεγάλος περίπατος του Πέτρου, Άλκη Ζέη, 1987, Αθήνα, Κέδρος 

72. Ο μικρός μπουρλοτιέρης, Γαλάτεια Γρηγοριάδου – Σουρέλη, 1997, Αθήνα, Πατάκης 

73. Πέντε κύκλοι ζητούν χρώμα, Λίτσα Ψαραύτη, 1991, Αθήνα, Άγκυρα 

74.  Το μυστήριο, Μαργαρίτα Λυμπεράκη, χ.χ., Αθήνα, Κέδρος 

 

Ξένων Συγγραφέων – Ποιητών                                                                                        (Άνδρες) 

75. Αληθινή ιστορία, Λουκιανός (μτφρ. Δημήτρης Καλοκύρης), 1992, Αθήνα, ύψιλον/βιβλία 

76. Απίθανες ιστορίες, Ράντγιατντ Κίπλινγκ (μτφρ. Ντόρα Ζαγκούρογλου), 1986, Αθήνα, 

Καστανιώτης 

77. Η αδερφή μου η Κλάρα και ο φύλακας άγγελός της, Ντιμίτερ Ινκιόφ (μτφρ. Ρένα Καρθαίου), 

1990, Αθήνα, Πατάκης 

78. Η Σακοράφα, Χανς Κρίστιαν Άντερσεν (μτφρ. Ερρίκος Μπελιέ), 1993, Αθήνα, Ωκεανίδα 

79. Κινέζοι Ποιητές. Τετράστιχα, Τσου Τσεν Πάι (μτφρ. Σωκράτης Λ. Σκαρτσής, 1988, Αθήνα, 

Καστανιώτης 

80. Μια αφήγηση για παιδιά και νέους, Ζακ Λε Γκοφ (μτφρ. Βάσια Τσοκοπούλου), 1997, 

Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα 

81. Οι μάγισσες, Ρόαλντ Νταλ (μτφρ. Κώστας Κοντολέων), 1992, Αθήνα, Ψυχογιός 

82. Ο μικρός Νικόλας, Ρενέ Γκοσινύ & Ζαν Ζακ Σεμπέ (μτρφ. Νίκος Δαμιανίδης), 1978, 

Αθήνα, Τεκμήριο 

83. Όνειρα με χαρταετούς και περιστέρια, Φερεϋντούν Φαριάντ (απόδοση Γιάννης Ρίτσος), 

1988, Αθήνα, Κέδρος 

84. Ο Παρασκευάς ή η πρωτόγονη ζωή, Μισέλ Τουρνιέ (μτφρ. Δημήτρης Ραυτόπουλος), 1996, 

Αθήνα, Πατάκης 

85. Ο Τυφλοπόντικας, Φιλίπ Μπαρμπώ (μτφρ. Συλβάνα Ζερβακάκη), 1988, Αθήνα, Νεφέλη 

86. Παραμύθια για να σπάτε κέφι, Τζιάννι Ροντάρι (απόδοση Άλκη Ζέη), 1980, Αθήνα, Κέρδος 

87. Ποιήματα, Ναζίμ Χικμέτ (απόδοση Γιάννης Ρίτσος), 1981, Αθήνα, Κέδρος 

88. Το κάλεσμα της άγριας φύσης, Τζακ Λόντον (μτφρ. Τάκης Μενδράκος), 1977, Αθήνα, 

Πατάκης 

 

Στον Πίνακα 4.9 παραθέτουμε ονομαστικά και αναλυτικά τα 2 περιοδικά, 

αποσπάσματα των οποίων εντοπίζουμε στο Ανθολόγιο. 
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Πίνακας 4.9 Τα περιοδικά που παρατίθενται στο Ανθολόγιο 

Παραθέτουμε τα 2 περιοδικά από τα οποία προέρχονται δύο ανθολογούμενα κείμενα, μαζί με 

άλλα βιβλιογραφικά στοιχεία τους. 

1. Η Διάπλασις των Παίδων, περίοδος Β’, τόμος 32, αρ. 21, Απρίλιος 1925 

2. Ο Αστερίξ και η Κλεοπάτρα, Γκοσινύ – Ουντερζό (μτφρ. Αργύρης Χιόνης), 1980, Αθήνα, 

ALGLO HELLENIC AGENCY 

 

4.1.2.2 Η ταυτότητα των Συγγραφέων - Ποιητών  

Στο Ανθολόγιο εντοπίζουμε λογοτεχνικά έργα 53 συγγραφέων και 23 ποιητών (βλ. 

Πίνακα 4.11, 4.12). Από τα 87 κείμενα που ανθολογούνται (έχουμε εξαιρέσει από το 

σύνολο τα δημοτικά τραγούδια, το νανούρισμα, τα κάλαντα και τα λαϊκά παραμύθια), 

τα 18 (21%) αποτελούν έργα ξένων δημιουργών (βλ. Πίνακα 4.10). Οι περισσότεροι 

από τους συγγραφείς της ξένης λογοτεχνίας είναι Ευρωπαίοι. Παράλληλα, στον 

Πίνακα 4.10 είναι εμφανής η υπεροχή του ανδρικού φύλου έναντι του γυναικείου, αφού 

το 76% των κειμένων ανήκουν σε άνδρες δημιουργούς. Από τα 19 κείμενα που 

υπογράφουν γυναίκες δημιουργοί, κανένα δεν είναι ποίημα. Στους Πίνακες 4.11 και 

4.12 παραθέτουμε αναλυτικά το σύνολο των συγγραφέων και των ποιητών έργα των 

οποίων ανθολογούνται. Τέλος, από το σύνολο των συγγραφέων και των ποιητών, οι 5 

αντιπροσωπεύονται με παραπάνω από ένα λογοτεχνικά έργα (βλ. Πίνακα 4.13). Από 

αυτούς, ο Νικηφόρος Βρεττάκος προηγείται με αντιπροσωπεία 4 ποιημάτων.   

Πίνακας 4.10 Κατανομή συγγραφέων και ποιητών ως προς την καταγωγή και το φύλο 

 

Καταγωγή 

Άνδρες Γυναίκες 

Αριθμός 

κειμένων 

 

% 

Αριθμός 

κειμένων 

 

% 

Ελληνική4 47 54 19 22 

Ξένη 18 21 0 0 

Ελληνική και άλλη  2 2 1 1 

Σύνολο 67 77 20 23 

 

                                                           
4 Εδώ συμπεριλάβαμε τους Κύπριους και τους συγγραφείς που γεννήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, 

τη Σμύρνη, τη Μ. Ασία και την Ανατολική Ρωμυλία πριν την ανταλλαγή των πληθυσμών. 
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Πίνακας 4.11 Οι ανθολογούμενοι συγγραφείς 

1. Αίσωπος 

2. Αγγελική Βαρελλά 

3. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 

4. Αλμπέρ Ουντερζό 

5. Άλκη Ζέη 

6. Αντώνης Σαμαράκης 

7. Απ. Παύλος 

8. Γιάννης Μπεράτης 

9. Γιώργος Μπόντης 

10. Γρηγόριος Ξενόπουλος 

11. Δημήτρης Ποταμίτης 

12. Διδώ Σωτηρίου 

13. Ειρήνη Μάρρα 

14. Ελένη Σαραντίτη 

15. Ελένη Χωρεάνθη 

16. Έλλη Αλεξίου 

17. Ευγενία Φακίνου 

18. Ευγένιος Τριβιζάς 

19. Ζαν Ζακ Σεμπέ 

20. Ζαχαρίας Παπαντωνίου 

21. Ζωή Βαλάση 

22. Ζωρζ Σαρρή 

23. Ηλίας Βενέζης 

24. Ι.Δ. Ιωαννίδης 

25. Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος 

26. Ιωάννης Μακρυγιάννης 

27. Κώστας Ουράνης 

28. Λίτσα Ψαραύτη 

29. Λότη Πέτροβιτς – Ανδρουτσοπούλου 

30. Λουκιανός 

31. Μάνος Κοντολέων 

32. Μαργαρίτα Λυμπεράκη 

33. Μαρία Λαμπαδαρίδου – Πόθου 

34. Μάρω Λοΐζου 

35. Μενέλαος Λουντέμης 

36. Μισέλ Τουρνιέ 

37. Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης 

38. Νίκος Καζαντζάκης 

39. Ντιμίτερ Ινκιόφ 

40. Παντελής Καλιότσος 

41. Ράντγιαρντ Κίπλινγκ 

42. Ρενέ Γκοσινύ 

43. Ρόαλντ Νταλ 

44. Σοφία Ι. Φίλντιση 

45. Στρατής Μυριβήλης 

46. Τζακ Λόντον 

47. Τζιάννι Ροντάρι 

48. Φερεϋντούν Φαριάντ 

49. Φιλίπ Μπαρμπώ 

50. Φώτης Κόντογλου 

51. Χανς Κρίστιαν Άντερσεν 

52. Χάρης Σακελλαρίου 

53. Χρήστος Μπουλιώτης 
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Πίνακας 4.12 Οι ανθολογούμενοι ποιητές 

1. Άγγελος Σικελιανός 

2. Αισχύλος 

3. Αλέξανδρος Πάλλης 

4. Ανδρέας Εμπειρίκος 

5. Ανδρέας Κάλβος 

6. Ανδρέας Λασκαράτος 

7. Γιάννης Ρίτσος 

8. Γιώργος Σεφέρης 

9. Διονύσιος Σολωμός 

10. Ι. Πολέμης 

11. Ι. Τυπάλδος 

 

12. Κ.Π. Καβάφης 

13. Κώστας Βάρναλης 

14. Κωστής Παλαμάς 

15. Λευτέρης Παπαδόπουλος 

16. Ναζίμ Χικμέτ 

17. Νικηφόρος Βρεττάκος 

18. Νίκος Γκάτσος 

19. Οδυσσέας Ελύτης 

20. Όμηρος 

21. Ρωμανός ο Μελωδός 

22. Τσου Τσεν Πάι 

23. Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα 

 

Πίνακας 4.13 Οι λογοτέχνες με περισσότερα από ένα κείμενα  

Συγγραφείς Αριθμός κειμένων 

1. Νικηφόρος Βρεττάκος 4 

2. Γιάννης Ρίτσος 3 

3. Αίσωπος 

4. Ειρήνη Μάρρα 

5. Κωστής Παλαμάς 

2 

2 

2 

 

4.1.2.3 Τα διασκευασμένα κείμενα 

Το Ανθολόγιο φιλοξενεί μόνο ένα κείμενο που χαρακτηρίζεται ως διασκευασμένο. 

Πρόκειται για το κείμενο Τα Πουλιά του Δημήτρη Πολίτη, το οποίο προέρχεται από 

την κωμωδία του Αριστοφάνη Όρνιθες. Παράλληλα, από τους 93 τίτλους κειμένων, οι 

24 είναι κατασκευασμένοι από τους ανθολόγους. Πρόκειται για την περίπτωση 

αποσπασμάτων τα οποία τιτλοφορούνται για τους σκοπούς της ανθολόγησης. 

4.1.2.4 Οι μεταφράσεις των κειμένων  

Τα κείμενα που έχουν μεταφραστεί είναι συνολικά 22. Από αυτά, τα 16 ανήκουν στην 

ξένη λογοτεχνία και έχουν μεταφραστεί στα νέα ελληνικά, ενώ τα 6 συνιστούν 

αποδόσεις ή μεταγραφές (στην περίπτωση των δύο κειμένων του Αισώπου) από τα 

αρχαία στα νέα ελληνικά. 



[72] 
 

4.1.2.5 Τα αποσπάσματα 

Από το σύνολο των ανθολογούμενων κειμένων, τα μισά περίπου (47) συνιστούν 

αποσπάσματα. Σε αυτά δε συμπεριλαμβάνονται τα αυτοτελή κεφάλαια βιβλίων.  

4.1.3 Η Γλώσσα των κειμένων 

Αναφορικά με τη γλώσσα των κειμένων, η ανάγνωση του Πίνακα 4.14 αποκαλύπτει 

ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κειμένων είναι γραμμένα στην Κοινή Νεοελληνική 

Γλώσσα (76%), ενώ τα ποσοστά των κειμένων με κάποια ιδιωματικά (11%) ή λόγια 

(13%) γλωσσικά χαρακτηριστικά συγκλίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό.    

                         Πίνακας 4.14 Κατανομή των κειμένων ανάλογα με τη Γλώσσα τους 

 

 

 

 

4.2. Οι Ερωτήσεις - Δραστηριότητες του Ανθολογίου 

Συνολικά καταγράψαμε και ταξινομήσαμε 328 δραστηριότητες από τις οποίες οι 320 

ήταν αριθμημένες και οι 8 αποτελούσαν υποερωτήματα ενταγμένα σε κύριες 

δραστηριότητες. Ο Πίνακας 4.15 απεικονίζει την κατανομή των δραστηριοτήτων ανά 

θεματική ενότητα. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι η κατανομή των δραστηριοτήτων 

ανά θεματική ενότητα είναι ανάλογη με την αντίστοιχη των κειμένων. Έτσι, και στην 

προκειμένη περίπτωση των ερωτήσεων - δραστηριοτήτων, η θεματική ενότητα 

Γεγονότα από την ελληνική ιστορία αποσπά το υψηλότερο ποσοστό των 

δραστηριοτήτων (18%). 

Πίνακας 4.15 Κατανομή ερωτήσεων-δραστηριοτήτων ανά θεματική ενότητα 

Θεματική Ενότητα Ν % 

Α. Εμείς και η φύση 40 12 

Β. Κοινωνική ζωή 34 10 

Γ. Η οικογένειά μας 31 9 

Δ. Σχολείο και παιδί 22 7 

Ε. Τα παιδικά χρόνια 19 6 

Στ' Ανθρώπινοι χαρακτήρες 25 8 

Ζ. Θρησκευτική ζωή 30 9 

Η. Γεγονότα από την ελληνική ιστορία 58 18 

Γλώσσα Αριθμός κειμένων % 

Ιδιωματικός Λόγος 10 11 

Κοινή Νεοελληνική 71 76 

Μικτή γλώσσα 12 13 

Σύνολο 93 100 
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Θ. Λαϊκή παράδοση και πολιτισμός 22 7 

Ι. Ειρήνη και φιλία 22 7 

ΙΑ. Φαντασία και περιπέτεια 25 8 

Σύνολο 328 100 

 

Σχετικά με την κατανομή των ερωτήσεων-δραστηριοτήτων ανά κατηγορία ανάλυσης 

και ταξινόμησης, αυτή αποτυπώνεται στον Πίνακα 4.16. Σύμφωνα με τα στατιστικά 

δεδομένα αυτού, η μορφή και το περιεχόμενο είναι το πιο συχνό (39%) αντικείμενο 

των δραστηριοτήτων του Ανθολογίου. Ακολουθούν με μικρή διαφορά οι διαθεματικές 

δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν το 34% του συνόλου. Τέλος, απ’ ό,τι δείχνουν τα 

αποτελέσματα της καταμέτρησης, η διακειμενικότητα ενδιαφέρει ελάχιστα (6%) το 

πλαίσιο των συνολικών δράσεων. Στην πορεία της παρούσας ενότητας παρατίθενται 

πίνακες, όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι κατανομές των κατηγοριών ανάλυσης και 

ταξινόμησης ερωτήσεων-δραστηριοτήτων. 

Πίνακας 4.16 Κατανομή ερωτήσεων-δραστηριοτήτων ανά κατηγορία ανάλυσης και 

ταξινόμησης 

Κατηγορίες ερωτήσεων-δραστηριοτήτων Ν % 

1. Δραστηριότητες μορφής και περιεχομένου 127 39 

2. Δραστηριότητες ανταπόκρισης αναγνώστη-μαθητή 61 19 

3. Δραστηριότητες διαθεματικότητας 112 34 

4. Δραστηριότητες διακειμενικότητας 19 6 

5. Άλλες 9 3 

Σύνολο 328 100 

 

4.2.1 Ερωτήσεις-Δραστηριότητες Μορφής και περιεχομένου 

Από το σύνολο των δραστηριοτήτων που καταμετρήθηκαν, όπως παρατηρούμε στον 

Πίνακα 4.17, οι 127 έχουν ως πυρήνα τους τη μορφή και το περιεχόμενο του εκάστοτε 

κειμένου. Το είδος των ερωτήσεων-δραστηριοτήτων αυτής της κατηγορίας που 

κυριαρχεί είναι αυτό της Νοηματικής πρόσληψης (64%), δηλαδή του ελέγχου της 

πρόσληψης βασικών νοημάτων του περιεχομένου των κειμένων. Από την άλλη πλευρά, 

οι υπόλοιπες υποκατηγορίες εκπροσωπούνται από μικρό αριθμό ερωτήσεων-

δραστηριοτήτων, με αυτές της επισήμανσης των λογοτεχνικών τρόπων έκφρασης και 

των ιδιότυπων εκφραστικών στοιχείων ή λογοτεχνικών ειδών να έχουν τον μικρότερο 

βαθμό εκπροσώπησης (2%). Στους Πίνακες 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22 και 4.23 
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μπορούμε να δούμε ποια κείμενα ανά θεματική ενότητα συνοδεύονται από ερωτήσεις-

δραστηριότητες μορφής και περιεχομένου και ποιες είναι αυτές. 

Πίνακας 4.17 Κατανομή ερωτήσεων-δραστηριοτήτων «Μορφής και Περιεχομένου» 

ανά υποκατηγορία ανάλυσης και ταξινόμησης 

 

Πίνακας 4.18 Κατανομή ερωτήσεων-δραστηριοτήτων «Υφολογικών στοιχείων» ανά 

θεματική ενότητα 

Θεματική Ενότητα Κείμενο Αριθμός 
ερώτησης - 

δραστηριότητας 

Σελ. Πλήθος 
ερωτήσεων -

δραστηριοτήτων 

Α. Εμείς και η φύση Ο αστρολάβος 5 15 2 

Η πολιτεία της λίμνης 1 26 

B. Κοινωνική ζωή Δρακοπαραμύθι 2 59 1 

Γ. Η οικογένειά μας - - - - 

Δ. Σχολείο και παιδί Ένα σακί μαλλιά 3 114 1 

Ε. Τα παιδικά χρόνια Πώς ήθελα 3 129  
3 [Ένα γράμμα στη Μίνα] 4 132 

Οι κάλοι της Κλάρας 2 135 

ΣΤ. Ανθρώπινοι χαρακτήρες - - - - 

Ζ. Θρησκευτική ζωή - - - - 

Η. Γεγονότα από την 
     ελληνική ιστορία 

[Η παρέλαση] 3 217 1 

Θ. Λαϊκή παράδοση και 
         πολιτισμός 

Παιδικά νανουρίσματα - - - 

Ι. Ειρήνη και φιλία - - - - 

ΙΑ. Φαντασία και περιπέτεια [Στρατός για… κλάματα] 1,2 270 2 

Σύνολο                                                                                                   10 

 

Πίνακας 4.19 Κατανομή ερωτήσεων-δραστηριοτήτων «Πλοκής» ανά θεματική ενότητα 

Ερωτήσεις - Δραστηριότητες μορφής και 
περιεχόμενου Ν % 

1. Υφολογικών στοιχείων 10 8 

2. Πλοκής 10 8 

3. Αισθητικών τρόπων έκφρασης 20 16 

4. Επισήμανσης και ανάδειξης ιδιότυπων 
εκφραστικών στοιχείων ή λογοτεχνικών ειδών 3 2 

5. Λογοτεχνικών τρόπων έκφρασης 3 2 

6. Νοηματικής πρόσληψης 81 64 

Σύνολο 127 100 

Θεματική Ενότητα Κείμενο Αριθμός 
ερώτησης- 

δραστηριότητας 

Σελ. Πλήθος 
ερωτήσεων - 

δραστηριοτήτων 

Α. Εμείς και η φύση - - - - 
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Πίνακας 4.20 Κατανομή ερωτήσεων-δραστηριοτήτων «Αισθητικών τρόπων έκφρασης» 

ανά θεματική ενότητα 

Β. Κοινωνική ζωή Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα 2 66 1 

Γ. Η οικογένειά μας - - - - 

Δ. Σχολείο και παιδί Η Βαγγελίτσα 2 107 2 

[Η Αστραδενή στο νέο 
σχολείο της] 

1 119 

Ε. Τα παιδικά χρόνια Η καρδούλα 1 138 1 

ΣΤ. Ανθρώπινοι χαρακτήρες Οι ψαράδες που έπιασαν 
μια πέτρα 

1 141 1 

Ζ. Θρησκευτική ζωή Ένας Θεός 1 163 2 

Τ’ αγνάντεμα 1 180 

Η. Γεγονότα από την 
     ελληνική ιστορία 

[Συνάντηση με τον Διγενή 
Ακρίτα] 

4 186 2 

Ένας στρατιώτης 
μουρμουρίζει στο 
αλβανικό μέτωπο 

1 212 

Θ. Λαϊκή παράδοση και 
         πολιτισμός 

- - - - 

Ι. Ειρήνη και φιλία - - -  

ΙΑ. Φαντασία και περιπέτεια Η φάλαινα και ο 
οισοφάγος της 

1 282 1 

Σύνολο                                                                                                        10 

Θεματική Ενότητα Κείμενο Αριθμός 
ερώτησης- 

δραστηριότητας 

Σελ. Πλήθος 
ερωτήσεων-

δραστηριοτήτων 

Α. Εμείς και η φύση Ο ήλιος ο ηλιάτορας 2 17 1 

Β. Κοινωνική ζωή [Στο νησί των Φαιάκων] 4 47 1 

Γ. Η οικογένειά μας Η καρδιά ενός ποντικού 1 87  
2 Νανούρισμα 2 89 

Δ. Σχολείο και παιδί - - - - 

Ε. Τα παιδικά χρόνια [Ένα γράμμα στη Μίνα] 3 132 2 

Η καρδούλα 1 138 

ΣΤ. Ανθρώπινοι χαρακτήρες Η Σακοράφα 2 148 2 

[Το παιχνίδι της 
μεταμφίεσης] 

1 152 

Ζ. Θρησκευτική ζωή Ένας Θεός 1,4 163  
5 Μοραΐτικα κάλαντα 2 169 

Η Ανάσταση του Ιησού 1,3 174 

Η. Γεγονότα από την 
     ελληνική ιστορία 

[Ο Μυστράς] 2 189 3 

Οι ελεύθεροι 
πολιορκημένοι 

2 193 

[Οι πρόσφυγες] 1 210 

Θ. Λαϊκή παράδοση και 
         πολιτισμός 

Λιανοτράγουδα 1 233 1 

Ι. Ειρήνη και φιλία Η Ευρώπη κι ο ταύρος 1 243 3 
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Πίνακας 4.21 Κατανομή ερωτήσεων-δραστηριοτήτων «Επισήμανσης ιδιότυπων 

εκφραστικών στοιχείων ή λογοτεχνικών ειδών» ανά θεματική ενότητα 

Πίνακας 4.22 Κατανομή ερωτήσεων-δραστηριοτήτων «Λογοτεχνικών τρόπων 

έκφρασης» ανά θεματική ενότητα 

Θεματική Ενότητα Κείμενο Αριθμός 
ερώτησης- 

δραστηριότητας 

Σελ. Πλήθος 
ερωτήσεων-

δραστηριοτήτων 

Α. Εμείς και η φύση - - - - 

Β. Κοινωνική ζωή    - - - - 

Γ. Η οικογένειά μας Δέησις 2 80 1 

Δ. Σχολείο και παιδί - - - - 

Ε. Τα παιδικά χρόνια - - - - 

ΣΤ. Ανθρώπινοι χαρακτήρες - - - - 

Ζ. Θρησκευτική ζωή Ένας Θεός 5 163 1 

Η. Γεγονότα από την 
     ελληνική ιστορία 

- - - - 

Θ. Λαϊκή παράδοση και 
         πολιτισμός 

- - - - 

Ι. Ειρήνη και φιλία - - - - 

ΙΑ. Φαντασία και περιπέτεια [Ταξίδια γεμάτα 
περιπέτειες] 

3 267 1 

Σύνολο                                                                                                       3 

 

[Η Ευρώπη] 1 245 

Η Βροχούλα, ο 
Μουντζούρης κι ένα 

χριστουγεννιάτικο όνειρο 

1 247 

ΙΑ. Φαντασία και περιπέτεια - - - - 

Σύνολο                                                                                                     20 

Θεματική Ενότητα Κείμενο Αριθμός 
ερώτησης-

δραστηριότητας 

Σελ. Πλήθος 
ερωτήσεων- 

δραστηριοτήτων 

Α. Εμείς και η φύση - - - - 

Β. Κοινωνική ζωή Τα πουλιά 1 54 1 

Γ. Η οικογένειά μας - - - - 

Δ. Σχολείο και παιδί - - - - 

Ε. Τα παιδικά χρόνια - - - - 

ΣΤ. Ανθρώπινοι χαρακτήρες - - - - 

Ζ. Θρησκευτική ζωή Μοραΐτικα κάλαντα 1 169 1 

Η. Γεγονότα από την 
     ελληνική ιστορία 

- - - - 

Θ. Λαϊκή παράδοση και 
         πολιτισμός 

Ο κυρ Λάζαρος και οι 
δράκοι 

4 237 1 

Ι. Ειρήνη και φιλία - - - - 

ΙΑ. Φαντασία και περιπέτεια - - - - 

Σύνολο                                                                                                         3 
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Πίνακας 4.23 Κατανομή ερωτήσεων-δραστηριοτήτων «Νοηματικής πρόσληψης» ανά 

θεματική ενότητα 

Θεματική Ενότητα Κείμενο Αριθμός 
ερώτησης- 

δραστηριότητας 

Σελ. Πλήθος 
ερωτήσεων-

δραστηριοτήτων 

Α. Εμείς και η φύση Ο αστρολάβος 2 15 8 

[Στον κήπο] 1 19 

[Ο ασημένιος δρόμος] 1,2,3 33 

Η Χιονάτη της Πάρνηθας 1,2 39 

[Ένας σκύλος σωτήρας] 1 42 

Β. Κοινωνική ζωή [Στο νησί των Φαιάκων] 2 47 6 

Προμηθέας Δεσμώτης 1 49 

Προμηθέας ή το παιχνίδι 
μιας μέρας 

1 50 

Της ξενιτιάς 1 56 

Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα 1 66 

Ο Θωμάς 1 73 

Γ. Η οικογένειά μας Η μητέρα μου στην 
εκκλησία 

1 77  
 

4 Η μάνα μου 1 81 

Νανούρισμα 1 89 

Η μαμά μας η θάλασσα 1 98 

Δ. Σχολείο και παιδί Οι έλεγχοι 3 111 2 

Ένα σακί μαλλιά 1 114 

[Η βιβλιοθήκη μας] 4 122 

Ε. Τα παιδικά χρόνια Παιδική μνήμη 1,2,3 127  
 

7 
Πώς ήθελα 1,2 129 

Οι κάλοι της Κλάρας 1 135 

Η καρδούλα 3 138 

ΣΤ. Ανθρώπινοι χαρακτήρες Οι ψαράδες που έπιασαν 
μια πέτρα 

2 131  
 
 
 

5 

Η Σακοράφα 1 149 

[Το παιχνίδι της 
μεταμφίεσης] 

1 152 

Η καλόγρια η τσιγγάνα 1 154 

[Ο γιος] 2 158 

Ζ. Θρησκευτική ζωή [Η αγάπη] 1,2 162 10 

Ένας Θεός 2,3 163 

Τα Χριστούγεννα του Τα Κι 
Κο 

1,3 167 

Τα γόνατα του Ιησού 1,2 172 

Τ’ αγνάντεμα 2,4 180 

Η. Γεγονότα από την 
     ελληνική ιστορία 

[Συνάντηση με τον Διγενή 
Ακρίτα] 

1,2 186  
 
 
 
 
 
 

[Ο Μυστράς] 1 189 

Της Λένως του Μπότσαρη 1,2,3 190 

Οι ελεύθεροι 
πολιορκημένοι 

1 193 

Ο φιλόπατρις 2 195 
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Ο ξένος 1,2 197  
 

21 
Ο μικρός μπουρλοτιέρης 1,4 201 

[Είμαστε εις το εμείς] 1 203 

Μπαρμπαγιάννη 
Μακρυγιάννη 

1 205 

Ένας στρατιώτης 
μουρμουρίζει στο 
αλβανικό μέτωπο 

2,3,4 212 

[Στα βουνά της Αλβανίας] 1 214 

[Η παρέλαση] 1,2 217 

Τα κουλουράκια 1 222 

Θ. Λαϊκή παράδοση και 
         πολιτισμός 

Παιδικά νανουρίσματα 1,2 230  
 
 

9 

Παροιμιόμυθοι 1,3,5 231 

Λιανοτράγουδα 2 233 

Κάποτε ριζώνουν και τα 
λόγια 

2 235 

Ο κυρ Λάζαρος και οι 
δράκοι 

1 237 

[Μπροστά στις 
Καρυάτιδες] 

1 239 

Ι. Ειρήνη και φιλία Η Βροχούλα, ο 
Μουντζούρης κι ένα 

χριστουγεννιάτικο όνειρο 

1 252  
 
 
 
 

4 

Το χαμογελαστό 
συννεφάκι 

1,2 255 

[Οι φίλοι μας οι τσιγγάνοι] 1 258 

ΙΑ. Φαντασία και περιπέτεια Η καλλονή με το φιδίσιο 
κορμί 

1,2 264  
 
 
 

5 

[Ταξίδια γεμάτα 
περιπέτειες] 

1 267 

Το άρρωστο άλογο 1 271 

Ο παράξενος πραματευτής 2 279 

Σύνολο                                                                                                       81 

 

4.2.2 Ερωτήσεις-Δραστηριότητες Ανταπόκρισης Αναγνώστη - Μαθητή 

Αναφορικά με τις ερωτήσεις-δραστηριότητες ανταπόκρισης αναγνώστη – μαθητή, 

αυτές είναι συνολικά 61, όπως μας δείχνει ο Πίνακας 4.24. Στον ίδιο Πίνακα μπορούμε 

να παρατηρήσουμε την κατανομή των ερωτήσεων-δραστηριοτήτων αυτού του είδους 

ανά υποκατηγορία ταξινόμησης. Οι περισσότερες ερωτήσεις-δραστηριότητες της 

προκείμενης κατηγορίας ζητούν από τους μαθητές να χαρακτηρίσουν έναν ήρωα ή να 

κρίνουν τις πράξεις του (33%). Ακολουθούν, με ένα ποσοστό της τάξης του 15%, οι 

ερωτήσεις-δραστηριότητες που επιδιώκουν τη συνομιλία του μαθητή με τους ήρωες ή 

την νοερή τοποθέτηση του πρώτου στη θέση των δεύτερων. Στο κατώτερο σκαλί της 

κατανομής βρίσκονται με λίγη διαφορά μεταξύ τους οι ερωτήσεις-δραστηριότητες 
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Διατύπωσης συναισθημάτων (7%), αυτές του Σχολιασμού συμβόλων ή συμβολισμών 

(8%) και αυτές της Αιτιολογημένης επιλογής τμημάτων των κειμένων (5%). Η αναλυτική 

παρουσίαση της κατανομής των ερωτήσεων-δραστηριοτήτων αυτής της κατηγορίας 

ανά υποκατηγορία ταξινόμησης, κείμενο και θεματική ενότητα αποτυπώνεται στους 

Πίνακες 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30 και 4.31. 

Πίνακας 4.24 Κατανομή ερωτήσεων-δραστηριοτήτων "Ανταπόκρισης αναγνώστη-

μαθητή" ανά υποκατηγορία ταξινόμησης 

Ερωτήσεις - Δραστηριότητες ανταπόκρισης αναγνώστη 
- μαθητή Ν % 

1. Διατύπωσης συναισθημάτων 4 7 

2. Συνομιλίας αναγνώστη με τους ήρωες 9 15 

3. Χαρακτηρισμού ηρώων και κρίσης των πράξεών τους 20 33 

4. Σχολιασμού συμβόλων ή συμβολισμών 5 8 

5. Ανάκλησης αναγνωστικών εμπειριών 8 13 

6. Αιτιολογημένης επιλογής τμημάτων των κειμένων 3 5 

7. Δημιουργικών παρεμβάσεων 12 20 

Σύνολο 61 100 

Πίνακας 4.25 Κατανομή ερωτήσεων-δραστηριοτήτων «Διατύπωσης συναισθημάτων» 

ανά θεματική ενότητα 

Θεματική Ενότητα Κείμενο Αριθμός 
ερώτησης-

δραστηριότητας 

Σελ. Πλήθος 
ερωτήσεων-

δραστηριοτήτων 

Α. Εμείς και η φύση [Ένας σκύλος σωτήρας] 2 42 1 

Β. Κοινωνική ζωή - - - - 

Γ. Η οικογένειά μας Δέησις 1 80 2 

Ο κορυδαλλός 2 83 

Δ. Σχολείο και παιδί - - - - 

Ε. Τα παιδικά χρόνια - - - - 

ΣΤ. Ανθρώπινοι χαρακτήρες - - - - 

Ζ. Θρησκευτική ζωή - - - - 

Η. Γεγονότα από την 
     ελληνική ιστορία 

Τα κουλουράκια 1 222 1 

Θ. Λαϊκή παράδοση και 
         πολιτισμός 

- - - - 

ΙΑ. Φαντασία και περιπέτεια - - - - 

Σύνολο                                                                                                          4 

 

Πίνακας 4.26 Κατανομή ερωτήσεων-δραστηριοτήτων «Συνομιλίας αναγνώστη με τους 

ήρωες» ανά θεματική ενότητα 

Θεματική Ενότητα Κείμενο Αριθμός 
ερώτησης-

δραστηριότητας 

Σελ. Πλήθος 
ερωτήσεων - 

δραστηριοτήτων 
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Α. Εμείς και η φύση Η Ασπρούδα 3 36 1 

Β. Κοινωνική ζωή Σ’ ένα συνοριακό σταθμό 1 68 2 

Ο Θωμάς 4 73 

Γ. Η οικογένειά μας Δέησις 1 80 1 

Δ. Σχολείο και παιδί Οι έλεγχοι 1 111 1 

Ε. Τα παιδικά χρόνια - - - - 

ΣΤ. Ανθρώπινοι χαρακτήρες - - - - 

Ζ. Θρησκευτική ζωή - - - - 

Η. Γεγονότα από την 
     ελληνική ιστορία 

Τα κουλουράκια 3,4 221 2 

Θ. Λαϊκή παράδοση και 
         πολιτισμός 

Παιδικά νανουρίσματα - - - 

Ι. Ειρήνη και φιλία Ειρήνη - - - 

ΙΑ. Φαντασία και περιπέτεια [Η θλιμμένη αγελάδα] 1 276 2 

Ο παράξενος πραματευτής 1 279 

Σύνολο                                                                                                          9 

 

 

Πίνακας 4.27 Κατανομή ερωτήσεων-δραστηριοτήτων «Χαρακτηρισμού ηρώων και 

κρίσης των πράξεών τους» ανά θεματική ενότητα 

Θεματική Ενότητα Κείμενο Αριθμός 
ερώτησης-

δραστηριότητας 

Σελ. Πλήθος 
ερωτήσεων - 

δραστηριοτήτων 

Α. Εμείς και η φύση [Στον κήπο] 2 19 1 

Β. Κοινωνική ζωή [Στο νησί των Φαιάκων] 1 47 2 

Σ’ ένα συνοριακό σταθμό 4 68 

Γ. Η οικογένειά μας [Αποκριάτικη ιστορία] 2 94 2 

[Το καυκασιανό παραμύθι] 1 101 

Δ. Σχολείο και παιδί Η Βαγγελίτσα 1,3 107 6 

Ένα σακί μαλλιά 2 114 

[Η Αστραδενή στο νέο 
σχολείο της] 

2 119 

[Η βιβλιοθήκη μας] 1,2 122 

Ε. Τα παιδικά χρόνια - - - - 

ΣΤ. Ανθρώπινοι χαρακτήρες Ο κάβουρας και η μάνα του 1 142 3 
 
 

Οι γκιόνηδες 1 143 

Η Ηλιογέννητη 1 146 

Ζ. Θρησκευτική ζωή - - - - 

Η. Γεγονότα από την 
     ελληνική ιστορία 

Οι ελεύθεροι πολιορκημένοι 4 193 2 

Τα κουλουράκια 1 221 

Θ. Λαϊκή παράδοση και 
         πολιτισμός 

Παροιμιόμυθοι 2 231  
3 Κάποτε ριζώνουν και τα 

λόγια 
1 235 

Ο κυρ Λάζαρος και οι δράκοι 2 237 

Ι. Ειρήνη και φιλία [Οι φίλοι μας οι τσιγγάνοι] 3 258 1 

ΙΑ. Φαντασία και περιπέτεια - - - - 

Σύνολο                                                                                                          20 
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Πίνακας 4.28 Κατανομή ερωτήσεων-δραστηριοτήτων «Σχολιασμού συμβόλων ή 

συμβολισμών» ανά θεματική ενότητα 

Θεματική Ενότητα Κείμενο Αριθμός 
ερώτησης -

δραστηριότητας 

Σελ. Πλήθος 
ερωτήσεων - 

δραστηριοτήτων 

Α. Εμείς και η φύση - - - - 

Β. Κοινωνική ζωή Προμηθέας ή το παιχνίδι 
μιας μέρας 

2,3 50 2 

Γ. Η οικογένειά μας Η μαμά μας η θάλασσα 2 98 1 

Δ. Σχολείο και παιδί - - - - 

Ε. Τα παιδικά χρόνια Η καρδούλα 2 138 1 

ΣΤ. Ανθρώπινοι χαρακτήρες - - - - 

Ζ. Θρησκευτική ζωή Τ’ αγνάντεμα 3 180 1 

Η. Γεγονότα από την 
     ελληνική ιστορία 

- - - - 
 

Θ. Λαϊκή παράδοση και 
         πολιτισμός 

- - - - 

Ι. Ειρήνη και φιλία - - - - 

ΙΑ. Φαντασία και περιπέτεια - - - - 

Σύνολο                                                                                                          5 

Πίνακας 4.29 Κατανομή ερωτήσεων-δραστηριοτήτων «Ανάκλησης αναγνωστικών 

εμπειριών» ανά θεματική ενότητα 

Θεματική Ενότητα Κείμενο Αριθμός 
ερώτησης-

δραστηριότητας 

Σελ. Πλήθος 
ερωτήσεων - 

δραστηριοτήτων 

Α. Εμείς και η φύση Η Χιονάτη της Πάρνηθας 3 39 1 

Β. Κοινωνική ζωή - - - - 

Γ. Η οικογένειά μας [Το καυκασιανό παραμύθι] 2,3 102 2 

Δ. Σχολείο και παιδί - - - - 

Ε. Τα παιδικά χρόνια - - - - 

ΣΤ. Ανθρώπινοι χαρακτήρες - - - - 

Ζ. Θρησκευτική ζωή - - - - 

Η. Γεγονότα από την 
     ελληνική ιστορία 

Ο μικρός μπουρλοτιέρης 3 201 2 

Μπαρμπαγιάννη 
Μακρυγιάννη 

2 205 

Θ. Λαϊκή παράδοση και 
         πολιτισμός 

- - - - 

Ι. Ειρήνη και φιλία Ειρήνη - - 1 

[Η Ευρώπη] 1 249 

ΙΑ. Φαντασία και περιπέτεια [Ταξίδια γεμάτα περιπέτειες] 2,3 267 2 

Η φάλαινα και ο οισοφάγος 
της 

3 282 

Σύνολο                                                                                                         8 
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Πίνακας 4.30 Κατανομή ερωτήσεων-δραστηριοτήτων «Αιτιολογημένης επιλογής 

τμημάτων των κειμένων» ανά θεματική ενότητα 

Θεματική Ενότητα Κείμενο Αριθμός 
ερώτησης - 

δραστηριότητας 

Σελ. Πλήθος 
ερωτήσεων - 

δραστηριοτήτων 

Α. Εμείς και η φύση - - - - 

Β. Κοινωνική ζωή Περιπέτεια με την 
τηλεόραση 

1 64 1 

Γ. Η οικογένειά μας - - - - 

Δ. Σχολείο και παιδί - - - - 

Ε. Τα παιδικά χρόνια - - - - 

ΣΤ. Ανθρώπινοι χαρακτήρες - - - - 

Ζ. Θρησκευτική ζωή - - - - 

Η. Γεγονότα από την 
     ελληνική ιστορία 

[Ο Μυστράς] 3 189 1 

Θ. Λαϊκή παράδοση και 
         πολιτισμός 

- - - - 

Ι. Ειρήνη και φιλία - - - - 

ΙΑ. Φαντασία και περιπέτεια Η φάλαινα και ο οισοφάγος 
της 

2 282 1 
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Πίνακας 4.31 Κατανομή ερωτήσεων-δραστηριοτήτων «Δημιουργικών παρεμβάσεων» 

ανά θεματική ενότητα 

Θεματική Ενότητα Κείμενο Αριθμός 
ερώτησης-

δραστηριότητας 

Σελ. Πλήθος 
ερωτήσεων - 

δραστηριοτήτων 

Α. Εμείς και η φύση [Να σ’ αγναντεύω θάλασσα] 2 21 3 

[Τραγουδάκια του Φωτούλη] 1 23 

[Ένας σκύλος σωτήρας] 3 42 

Β. Κοινωνική ζωή - - - - 

Γ. Η οικογένειά μας Η μαμά μας η θάλασσα 2 98 2 

[Το καυκασιανό παραμύθι] 4 101 

Δ. Σχολείο και παιδί Η Βαγγελίτσα 2 107 2 

[Η Αστραδενή στο νέο 
σχολείο της] 

3 119 

Ε. Τα παιδικά χρόνια Παιδική μνήμη 4 127  
 

2 
[Ένα γράμμα στη Μίνα] - - 

Οι κάλοι της Κλάρας 3 135 

ΣΤ. Ανθρώπινοι χαρακτήρες Η Σακοράφα 3 149 1 

Ζ. Θρησκευτική ζωή - - - - 

Η. Γεγονότα από την 
     ελληνική ιστορία 

- - - - 

Θ. Λαϊκή παράδοση και 
         πολιτισμός 

- - - - 

Ι. Ειρήνη και φιλία Η Βροχούλα, ο Μουντζούρης 
κι ένα χριστουγεννιάτικο 

όνειρο 

4 252 1 
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ΙΑ. Φαντασία και περιπέτεια [Ταξίδια γεμάτα περιπέτειες] 4 267 1 

Σύνολο                                                                                                          12 

Στον Πίνακα 4.32, που ακολουθεί, κατανέμουμε εκ νέου τις ερωτήσεις-δραστηριότητες 

Δημιουργικών Παρεμβάσεων ανά υποκατηγορία ταξινόμησης και διαπιστώνουμε ότι 

οι περισσότερες από αυτές (7) ζητούν από τους μαθητές να επιμηκύνουν την ιστορία 

του εκάστοτε κειμένου, προτείνοντας το δικό τους τέλος.   

Πίνακας 4.32 Κατανομή ερωτήσεων-δραστηριοτήτων «Δημιουργικών παρεμβάσεων» 

ανά υποκατηγορία ταξινόμησης 

Ερωτήσεις - Δραστηριότητες δημιουργικών 
παρεμβάσεων Ν 

1. Προτάσεις νέων τίτλων 3 

2. Τροποποίησης πλοκής 2 

3. Προέκτασης ιστορίας 7 

Σύνολο 12 

 

4.2.3 Ερωτήσεις-Δραστηριότητες Διαθεματικότητας 

Σε σχέση με τη διαθεματικότητα καταγράψαμε 112 ερωτήσεις-δραστηριότητες που 

επιδιώκουν τη διασύνδεση της λογοτεχνίας και συγκεκριμένα του εκάστοτε κειμένου 

με ευρύτερα γνωστικά πεδία. Ο Πίνακας 4.33 οπτικοποιεί την κατανομή των 

προκείμενων ερωτήσεων-δραστηριοτήτων ανά θεματική ενότητα. Βάσει αυτού, 

παρατηρούμε ότι σε πλεονεκτική θέση βρίσκονται με ελάχιστη διαφορά μεταξύ τους 

οι ερωτήσεις-δραστηριότητες Αναζήτησης πληροφοριών ποικίλου περιεχομένου (π.χ. 

κοινωνικού, ιστορικού, πολιτισμικού), αυτές της Παραγωγής λογοτεχνικού λόγου και 

αυτές του Ευρύτερου προβληματισμού για αξίες, έννοιες και άλλα θέματα (21%, 20% 

και 27% αντίστοιχα). Αντίθετα, οι ερωτήσεις-δραστηριότητες που επικεντρώνονται 

στη θεατρική και μουσική δημιουργία συγκεντρώνουν το μικρότερο ποσοστό (6% και 

5% αντίστοιχα). Τέλος, αν και η Συσχέτιση εικόνας – κειμένου απασχολεί ελάχιστα 

(μόλις 3%) το ενδιαφέρον του συνόλου των ερωτήσεων-δραστηριοτήτων, η Εικαστική 

δημιουργία, ως πεδίο δράσης, δε χάνει έδαφος, αφού εκπροσωπείται από το 15% των 

ερωτήσεων-δραστηριοτήτων. Η αναλυτική κατανομή των ερωτήσεων-

δραστηριοτήτων διαθεματικότητας ανά υποκατηγορία ταξινόμησης, κείμενο και 

θεματική ενότητα παρουσιάζεται στους Πίνακες 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39 και 

4.40.    
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Πίνακας 4.33 Κατανομή ερωτήσεων-δραστηριοτήτων «Διαθεματικότητας» ανά 

υποκατηγορία ανάλυσης και ταξινόμησης 

Ερωτήσεις - Δραστηριότητες 
Διαθεματικότητας Ν % 

1. Εικαστικής δημιουργίας 17 15 

2. Δραματοποίησης 7 6 

3. Μουσικής σύνθεσης-ακρόασης-
επένδυσης 6 5 

4. Αναζήτησης πληροφοριών 23 21 

5. Συσχέτισης εικόνας-κειμένου 3 3 

6. Ευρύτερου προβληματισμού 30 27 

7. Παραγωγής λογοτεχνικού λόγου 22 20 

8. Άλλες 4 4 

Σύνολο 112 100 

 

 

Πίνακας 4.34 Κατανομή ερωτήσεων-δραστηριοτήτων «Εικαστικής δημιουργίας» ανά 

θεματική ενότητα 

Θεματική Ενότητα Κείμενο Αριθμός 
ερώτησης - 

δραστηριότητας 

Σελ. Πλήθος 
ερωτήσεων -  

δραστηριοτήτων 

Α. Εμείς και η φύση Ο αστρολάβος 4 15 5 

Ο ήλιος ο ηλιάτορας 2 17 

[Στον κήπο] 4 19 

[Τραγουδάκια του Φωτούλη] 2 23 

Η πολιτεία της λίμνης 2 26 

Β. Κοινωνική ζωή Σ’ ένα συνοριακό σταθμό 3 68 1 

Γ. Η οικογένειά μας Νανούρισμα 2 89 1 

Δ. Σχολείο και παιδί Οι έλεγχοι 4 111 2 

[Η βιβλιοθήκη μας] 4 122 

Ε. Τα παιδικά χρόνια [Ένα γράμμα στη Μίνα] 1 132 1 

ΣΤ. Ανθρώπινοι χαρακτήρες Η καλόγρια η τσιγγάνα 2 154 2 

[Ο γιος] 1 158 

Ζ. Θρησκευτική ζωή - - - - 

Η. Γεγονότα από την 
     ελληνική ιστορία 

[Εξέγερση] 3 224 1 

Θ. Λαϊκή παράδοση και 
         πολιτισμός 

- - - - 

Ι. Ειρήνη και φιλία Ειρήνη 3 243 3 

Όνειρα με χαρταετούς και 
περιστέρια 

2 245 

Η Ευρώπη κι ο ταύρος 2 247 

[Η Ευρώπη]   

ΙΑ. Φαντασία και περιπέτεια [Ταξίδια γεμάτα περιπέτειες] 1 267 1 

Σύνολο                                                                                                          17 
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Πίνακας 4.35 Κατανομή ερωτήσεων-δραστηριοτήτων «Δραματοποίησης κειμένων» 

ανά θεματική ενότητα 

Θεματική Ενότητα Κείμενο Αριθμός 
ερώτησης - 

δραστηριότητας 

Σελ. Πλήθος 
ερωτήσεων - 

δραστηριοτήτων 

Α. Εμείς και η φύση -   - 

Β. Κοινωνική ζωή Τα πουλιά 3 54 2 

Δρακοπαραμύθι 4 59 

Γ. Η οικογένειά μας Δέησις 4 80 1 

Δ. Σχολείο και παιδί - - - - 

Ε. Τα παιδικά χρόνια - - - - 

ΣΤ. Ανθρώπινοι χαρακτήρες Η Ηλιογέννητη 3 146 2 

[Το παιχνίδι της 
μεταμφίεσης] 

3 152 

Ζ. Θρησκευτική ζωή - - - - 

Η. Γεγονότα από την 
     ελληνική ιστορία 

Ο ξένος 3 197 1 

Θ. Λαϊκή παράδοση και πολιτισμός - - - - 

Ι. Ειρήνη και φιλία - - - - 

ΙΑ. Φαντασία και περιπέτεια [Η θλιμμένη αγελάδα] 2 276 1 
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Πίνακας 4.36 Κατανομή ερωτήσεων-δραστηριοτήτων «Μουσικής επένδυσης-σύνθεσης-

ακρόασης» ανά θεματική ενότητα 

 

Θεματική Ενότητα Κείμενο Αριθμός 
Δραστηριότητας 

Σελ. Πλήθος 
Δραστηριοτήτων 

Α. Εμείς και η φύση [Τραγουδάκια του Φωτούλη] 2 23 1 

Β. Κοινωνική ζωή - - - - 

Γ. Η οικογένειά μας Νανούρισμα 2 89 2 

Η μαμά μας η θάλασσα 3 98 

Δ. Σχολείο και παιδί - - - - 

Ε. Τα παιδικά χρόνια - - - - 

ΣΤ. Ανθρώπινοι χαρακτήρες - - - - 

Ζ. Θρησκευτική ζωή - - - - 

Η. Γεγονότα από την 
     ελληνική ιστορία 

Λαός 3 222 2 

[Εξέγερση] 2 224 

Θ. Λαϊκή παράδοση και 
         πολιτισμός 

Λιανοτράγουδα 3 233 1 

Ι. Ειρήνη και φιλία - - - - 

ΙΑ. Φαντασία και περιπέτεια - - - - 

Σύνολο                                                                                                          6 
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Πίνακας 4.37 Κατανομή ερωτήσεων-δραστηριοτήτων «Αναζήτησης πληροφοριών» ανά 

θεματική ενότητα 

Θεματική Ενότητα Κείμενο Αριθμός 
ερώτησης -

δραστηριότητας 

Σελ. Πλήθος 
ερωτήσεων-

δραστηριοτήτων 

Α. Εμείς και η φύση Ο αστρολάβος 1 15 2 

Η πολιτεία της λίμνης 3 26 

Β. Κοινωνική ζωή - - - - 

Γ. Η οικογένειά μας Δέησις 3 80  
3 Η μάνα μου 3 81 

[Αποκριάτικη ιστορία] 3 94 

Δ. Σχολείο και παιδί [Η βιβλιοθήκη μας] 3,5 122 2 

Ε. Τα παιδικά χρόνια - - - - 

ΣΤ. Ανθρώπινοι χαρακτήρες Ο κάβουρας και η μάνα του 3 142 2 

[Ο γιος] 3 158 

Ζ. Θρησκευτική ζωή Τα Χριστούγεννα του Τα Κι 
Κο 

2 167 4 

Μοραΐτικα κάλαντα 3,4 169 

Τα κόκκινα αυγά 1 177 

Η. Γεγονότα από την 
     ελληνική ιστορία 

[Συνάντηση με τον Διγενή 
Ακρίτα] 

2 186 6 

[Ο Μυστράς] 4 189 

[Οι πρόσφυγες] 3 210 

[Εξέγερση] 1,3,4 224 

Θ. Λαϊκή παράδοση και 
         πολιτισμός 

Κάποτε ριζώνουν και τα 
λόγια 

3 235 2 

[Μπροστά στις Καρυάτιδες] 2 239 

Ι. Ειρήνη και φιλία Ειρήνη   2 

[Η Ευρώπη] 3 249 

[Οι φίλοι μας οι τσιγγάνοι] 4 258 

ΙΑ. Φαντασία και περιπέτεια Η καλλονή με το φιδίσιο 
κορμί 

4 264 1 
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Πίνακας 4.38 Κατανομή ερωτήσεων-δραστηριοτήτων «Συσχέτισης εικόνας-κειμένου» 

ανά θεματική ενότητα 

Θεματική Ενότητα Κείμενο Αριθμός 
ερώτησης - 

δραστηριότητας 

Σελ. Πλήθος 
ερωτήσεων -

δραστηριοτήτων 

Α. Εμείς και η φύση Η πολιτεία της λίμνης 4 26 1 

Β. Κοινωνική ζωή - - - - 

Γ. Η οικογένειά μας -  - - 

Δ. Σχολείο και παιδί -   - 

Ε. Τα παιδικά χρόνια Παιδική μνήμη 5 127 1 

ΣΤ. Ανθρώπινοι χαρακτήρες Η καλόγρια η τσιγγάνα 3 154 1 

Ζ. Θρησκευτική ζωή - - - - 

Η. Γεγονότα από την 
     ελληνική ιστορία 

-   - 
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Θ. Λαϊκή παράδοση και 
         πολιτισμός 

- - - - 

Ι. Ειρήνη και φιλία -   - 

ΙΑ. Φαντασία και περιπέτεια - -  - 

Σύνολο                                                                                                          3 

 

Πίνακας 4.39 Κατανομή ερωτήσεων-δραστηριοτήτων «Ευρύτερου προβληματισμού» 

ανά θεματική ενότητα 

Θεματική Ενότητα Κείμενο Αριθμός 
ερώτησης - 

δραστηριότητας 

Σελ. Πλήθος 
ερωτήσεων - 

δραστηριοτήτων 

Α. Εμείς και η φύση Ο αστρολάβος 3 15 3 

Στο καλοκαίρι 1 28 

Ο σκαντζόχοιρος 1 29 

Β. Κοινωνική ζωή [Στο νησί των Φαιάκων] 3 47 10 

Τα πουλιά 2 54 

Της ξενιτιάς 2,3 56 

Δρακοπαραμύθι 1 59 

Περιπέτεια με την 
τηλεόραση 

2,4 64 

Σ’ ένα συνοριακό σταθμό 2 68 

Ο Θωμάς 2,3 73 

Γ. Η οικογένειά μας - - - - 

Δ. Σχολείο και παιδί - - - - 

Ε. Τα παιδικά χρόνια -   - 

ΣΤ. Ανθρώπινοι χαρακτήρες [Το παιχνίδι της 
μεταμφίεσης] 

2 152 1 

Ζ. Θρησκευτική ζωή Η Ανάσταση του Ιησού 4 174 2 

Τα κόκκινα αυγά 2 177 

Η. Γεγονότα από την 
     ελληνική ιστορία 

Της Λένως του Μπότσαρη 4 190 8 

Ο μικρός μπουρλοτιέρης 2 201 

[Είμαστε εις το εμείς] 2,3 203 

Μπαρμπαγιάννη 
Μακρυγιάννη 

3 205 

[Οι πρόσφυγες] 2 210 

Τα κουλουράκια 2 221 

Παροιμιόμυθοι 6 231 

Ι. Ειρήνη και φιλία Ειρήνη 2 243 4 

[Η Ευρώπη] 2 249 

Η Βροχούλα, ο Μουντζούρης 
κι ένα χριστουγεννιάτικο 

όνειρο 

2 252 

[Οι φίλοι μας οι τσιγγάνοι] 2 258 

ΙΑ. Φαντασία και περιπέτεια Το άρρωστο άλογο 2 271 2 

Ο παράξενος πραματευτής 3 279 
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Πίνακας 4.40 Κατανομή ερωτήσεων-δραστηριοτήτων «Παραγωγής λογοτεχνικού 

λόγου» ανά θεματική ενότητα 

Θεματική Ενότητα Κείμενο Αριθμός 
Δραστηριότητας 

Σελ. Πλήθος 
Δραστηριοτήτων 

Α. Εμείς και η φύση [Στον κήπο] 3 19 6 

[Να σ’ αγναντεύω θάλασσα] 1 21 

[Τραγουδάκια του Φωτούλη] 3 23 

Στο καλοκαίρι 2 28 

Ο σκαντζόχοιρος 2 29 

[Ο ασημένιος δρόμος] 4 33 

Β. Κοινωνική ζωή Δρακοπαραμύθι 3 59 1 

Γ. Η οικογένειά μας Η μητέρα μου στην εκκλησία 2 77 3 

Η καρδιά ενός ποντικού 3 87 

[Αποκριάτικη ιστορία] 1 94 

Δ. Σχολείο και παιδί Ένα σακί μαλλιά 5 114 1 

Ε. Τα παιδικά χρόνια [Ένα γράμμα στη Μίνα] 2,5 132 2 

ΣΤ. Ανθρώπινοι χαρακτήρες [Ο γιος] 4 158 1 

Ζ. Θρησκευτική ζωή Η Ανάσταση του Ιησού 2 174 1 

Η. Γεγονότα από την 
     ελληνική ιστορία 

- - - - 

Θ. Λαϊκή παράδοση και 
         πολιτισμός 

Κάποτε ριζώνουν και τα 
λόγια 

4 235 1 

Ι. Ειρήνη και φιλία Ειρήνη 2 243 3 

Η Βροχούλα, ο Μουντζούρης 
κι ένα χριστουγεννιάτικο 

όνειρο 

3 252 

Το χαμογελαστό συννεφάκι 3 255 

ΙΑ. Φαντασία και περιπέτεια [Στρατός για… κλάματα] 3 270 3 

[Η θλιμμένη αγελάδα] 3 276 

Η φάλαινα και ο οισοφάγος 
της 

4 282 
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4.2.4 Ερωτήσεις-Δραστηριότητες Διακειμενικότητας 

Η διακειμενικότητα αποτελεί πυρήνα δράσης για 19 ερωτήσεις-δραστηριότητες. Από 

αυτές, όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 4.41, το 42% ζητούν από τους μαθητές να 

συγκρίνουν ήρωες διαφορετικών κειμένων. Ακολουθούν, με ένα ποσοστό της τάξης 

του 21%, ερωτήσεις-δραστηριότητες που επιδιώκουν την πολύτροπη σύγκριση 

κειμένων και τη διακειμενική διασύνδεση μέσω αινιγματικών φράσεων. Τέλος, μόλις 

3 ερωτήσεις-δραστηριότητες προσανατολίζονται στη σύγκριση του διαφορετικού 

τρόπου διαπραγμάτευσης ίδιου θέματος από διαφορετικούς δημιουργούς κειμένων. Οι 

Πίνακες 4.42 – 4.45 παρουσιάζουν αναλυτικά την κατανομή των ερωτήσεων-
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δραστηριοτήτων διακειμενικότητας ανά υποκατηγορία ανάλυσης, θεματική ενότητα 

και κείμενο.  

Πίνακας 4.41 Κατανομή ερωτήσεων-δραστηριοτήτων «Διακειμενικότητας» ανά 

υποκατηγορία ανάλυσης  

Ερωτήσεις - Δραστηριότητες Διακειμενικότητας Ν % 

1. Πολύτροπη σύγκριση κειμένων 4 21 

2. Σύγκριση τρόπου διαπραγμάτευσης θέματος 3 16 

3. Σύγκριση ηρώων διαφορετικών κειμένων 8 42 

4. Διακειμενική διασύνδεση μέσω αινιγματικών φράσεων 4 21 

Σύνολο 19 100 

 

Πίνακας 4.42 Κατανομή ερωτήσεων-δραστηριοτήτων «Πολύτροπης σύγκρισης 

κειμένων» ανά θεματική ενότητα 

Θεματική Ενότητα Κείμενο Αριθμός 
ερώτησης -

δραστηριότητας 

Σελ. Πλήθος 
ερωτήσεων - 

δραστηριοτήτων 

Α. Εμείς και η φύση Ο σκαντζόχοιρος 3 29 1 

Β. Κοινωνική ζωή - - - - 

Γ. Η οικογένειά μας Νανούρισμα 3 89 1 

Δ. Σχολείο και παιδί - - - - 

Ε. Τα παιδικά χρόνια - - - - 

ΣΤ. Ανθρώπινοι χαρακτήρες Οι ψαράδες που έπιασαν 
μια πέτρα 

3 141 1 

Ζ. Θρησκευτική ζωή - - - - 

Η. Γεγονότα από την 
     ελληνική ιστορία 

[Είμαστε εις το «εμείς»] 4 203 1 

Θ. Λαϊκή παράδοση και 
         πολιτισμός 

- - - - 

Ι. Ειρήνη και φιλία - - - - 

ΙΑ. Φαντασία και περιπέτεια - - - - 

Σύνολο                                                                                                                         4 

 

Πίνακας 4.43 Κατανομή ερωτήσεων-δραστηριοτήτων «Σύγκρισης τρόπου 

διαπραγμάτευσης θέματος» ανά θεματική ενότητα 

Θεματική Ενότητα Κείμενο Αριθμός 
ερώτησης -

δραστηριότητας 

Σελ. Πλήθος 
ερωτήσεων - 

δραστηριοτήτων 

Α. Εμείς και η φύση - - - - 

Β. Κοινωνική ζωή Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα 3 66 1 

Γ. Η οικογένειά μας - - - - 

Δ. Σχολείο και παιδί - - - - 

Ε. Τα παιδικά χρόνια - - - - 

ΣΤ. Ανθρώπινοι χαρακτήρες - - - - 

Ζ. Θρησκευτική ζωή - - - - 
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Η. Γεγονότα από την 
     ελληνική ιστορία 

Ο φιλόπατρις 1 195 1 

Θ. Λαϊκή παράδοση και 
         πολιτισμός 

Παιδικά νανουρίσματα 3 230 1 

Ι. Ειρήνη και φιλία - - - - 

ΙΑ. Φαντασία και περιπέτεια - - - - 

Σύνολο                                                                                                                         3 

 

Πίνακας 4.44 Κατανομή ερωτήσεων-δραστηριοτήτων «Σύγκρισης ηρώων 

διαφορετικών κειμένων» ανά θεματική ενότητα 

Θεματική Ενότητα Κείμενο Αριθμός 
ερώτησης -

δραστηριότητας 

Σελ. Πλήθος 
ερωτήσεων - 

δραστηριοτήτων 

Α. Εμείς και η φύση Η Ασπρούδα 4 36 1 

Β. Κοινωνική ζωή - - - - 

Γ. Η οικογένειά μας Η μάνα μου 2 81 1 

Δ. Σχολείο και παιδί Ένα σακί μαλλιά 4 114 1 

Ε. Τα παιδικά χρόνια - - - - 

ΣΤ. Ανθρώπινοι χαρακτήρες Η Ηλιογέννητη 2 146 2 

Η Σακοράφα 4 149 

Ζ. Θρησκευτική ζωή - - - - 

Η. Γεγονότα από την 
     ελληνική ιστορία 

[Η παρέλαση] 4 217 1 

Θ. Λαϊκή παράδοση και 
         πολιτισμός 

Ο κυρ Λάζαρος και οι δράκοι 3 237 1 

Ι. Ειρήνη και φιλία - - - - 

ΙΑ. Φαντασία και περιπέτεια Ο παράξενος πραματευτής 4 279 1 

Σύνολο                                                                                                                         8 

 

Πίνακας 4.45 Κατανομή ερωτήσεων-δραστηριοτήτων «Διακειμενικής Διασύνδεσης 

μέσω αινιγματικών φράσεων» ανά θεματική ενότητα 

Θεματική Ενότητα Κείμενο Αριθμός 
ερώτησης -

δραστηριότητας 

Σελ. Πλήθος 
ερωτήσεων - 

δραστηριοτήτων 

Α. Εμείς και η φύση - - - - 

Β. Κοινωνική ζωή - - - - 

Γ. Η οικογένειά μας - - - - 

Δ. Σχολείο και παιδί - - - - 

Ε. Τα παιδικά χρόνια - - - - 

ΣΤ. Ανθρώπινοι χαρακτήρες Ο κάβουρας και η μάνα του 2 142 2 

Οι γκιόνηδες 2 143 

Ζ. Θρησκευτική ζωή - - - - 

Η. Γεγονότα από την 
     ελληνική ιστορία 

Οι ελεύθεροι πολιορκημένοι 3 193 1 

Θ. Λαϊκή παράδοση και 
         πολιτισμός 

- - - - 
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Ι. Ειρήνη και φιλία - - - - 

ΙΑ. Φαντασία και περιπέτεια Η καλλονή με το φιδίσιο 
κορμί 

3 264 1 

Σύνολο                                                                                                                         4 
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 5. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

5.1 Τα κείμενα του Ανθολογίου 

5.1.1 Η ταυτότητα των κειμένων 

Τα ποσοτικά δεδομένα που προέκυψαν από την ερευνητική προσπάθεια 

προσδιορισμού της ταυτότητας των ανθολογούμενων κειμένων αποκαλύπτουν 

ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Η θεματική 

ενότητα, το λογοτεχνικό είδος και η ιστορική περίοδος όπου ανήκουν τα 93 

ανθολογούμενα κείμενα που καταμετρήθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν είναι άκρως 

διαφωτιστικά σημαντικών στοιχείων που υπάρχουν στην επιλογή τους. 

(α) Οι θεματικές ενότητες 

Δεδομένου ότι το υπό έρευνα Ανθολόγιο – όπως και αυτό των υπόλοιπων τάξεων του 

Δημοτικού – ακολουθεί το θεματικό κριτήριο επιλογής και κατάταξης των κειμένων 

σε έντεκα θεματικές ενότητες, η επιλογή αυτών των θεματικών ενοτήτων καθώς και η 

κατανομή των κειμένων σ’ αυτές συνιστά την αφετηρία της ερμηνευτικής διαδρομής 

της έρευνας. Αρχικά παρατηρούμε ότι οι θεματικές ενότητες που έχουν επιλεχθεί, 

ακολουθούν τον στόχο της ποικιλίας θεμάτων με τα οποία το ΑΠΣ φιλοδοξεί να 

ανταποκριθεί στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών. Πράγματι, έχει επιλεχθεί 

ένα ικανοποιητικό εύρος θεματικών ενοτήτων (βλ. Πίνακα 4.1), ικανών να 

αποσπάσουν το αναγνωστικό ενδιαφέρον των μαθητών. Ωστόσο, τα όρια μεταξύ 

κάποιων θεματικών ενοτήτων είναι κάπως ασαφή. Για παράδειγμα, η θεματική ενότητα 

Σχολείο και παιδί και Τα παιδικά χρόνια έχουν δυσδιάκριτες διαχωριστικές γραμμές. 

 Το ίδιο συγκεχυμένα είναι και τα κριτήρια κατάταξης των κειμένων στις 

θεματικές ενότητες, αφού τα ίδια κείμενα θα μπορούσαν να ενταχθούν σε περισσότερες 

από μία θεματικές ενότητες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το κείμενο Ένα 

παιδί μετράει τ’ άστρα, το οποίο είναι ενταγμένο στη θεματική ενότητα Κοινωνική ζωή, 

ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να εκπροσωπήσει και τη θεματική ενότητα Τα παιδικά 

χρόνια. Αυτό ενίοτε συμβαίνει διότι το κριτήριο της θεματικής κατάταξης των κειμένων 

καθορίζεται (στενά) από τον τίτλο τους και όχι από το πραγματικό περιεχόμενο, το 

κειμενικό νόημα (Βουτουρής 2011, σ.1). Ουσιαστικά πρόκειται για μια συμβατική 

διάρθρωση των κειμένων, συμβατικότητα η οποία κρύβει εν μέρει την πρόθεση να 
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παράσχει αγωγή (Ακριτόπουλος, 2002). Παρά ταύτα, αναγνωρίζουμε ως θετικό 

στοιχείο το πολύπλευρο αυτής της διάρθρωσης, που την καθιστά ικανή να καλύψει ένα 

ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων του ανθρώπινου πολιτισμού.  

 Σ’ αυτήν την πολυμέρεια των θεματικών ενοτήτων προσκρούει η δυσανάλογη 

κατανομή των κειμένων σ’ αυτές. Συγκεκριμένα, είναι εμφανής η υπερεκπροσώπηση 

της θεματικής ενότητας Γεγονότα από την ελληνική ιστορία (16 κείμενα) έναντι των 

υπολοίπων (βλ. Πίνακα 4.1). Την ίδια στιγμή, οι θεματικές ενότητες Τα παιδικά χρόνια 

και Σχολείο και παιδί, αν και πιο οικείες στην παιδική ιδιοσυγκρασία, φιλοξενούν τα 

λιγότερα κείμενα. Αυτό από μόνο του δεν είναι κάτι μεμπτό. Θα μπορούσε, όμως, να 

είναι, όταν η διδασκαλία αφορμάται μονομερώς  (Ακριτόπουλος, 2002, σ. 190) από μία 

θεματική ενότητα. Άλλωστε, θεματική προσέγγιση της λογοτεχνίας σημαίνει ότι ο 

εκπαιδευτικός, με βάση τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά του και γνωρίζοντας το 

επίπεδο των μαθητών της τάξης του, «χρησιμοποιεί» τη λογοτεχνία με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο ώστε να κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους δημιουργήσει την 

επιθυμία να διαβάσουν λογοτεχνία και έξω από την τάξη (Χοντολίδου 1988, σ. 48). 

Συνεπώς, από τη στιγμή που δεν ορίζεται πουθενά ότι πρέπει να διδάσκονται κείμενα 

από όλες τις θεματικές ενότητες και δεδομένου ότι η ελεύθερη επιλογή του δασκάλου 

είναι αναπόφευκτη, η μονομέρεια ή όχι στις επιλογές των κειμένων που θα διδαχθούν 

βρίσκεται, κατά ένα μεγάλο βαθμό, στα χέρια του.  

Ωστόσο, η ισχυρή παρουσία της λαϊκής παράδοσης, των γεγονότων από την 

ελληνική ιστορία, της θρησκευτικής ζωής ως θέματα προς ανθολόγηση κειμένων δεν 

είναι άμοιρη προβληματισμού. Ο μεγάλος αριθμός κειμένων που στεγάζουν οι 

συγκεκριμένες θεματικές ενότητες (βλ. Πίνακα 4.1) είναι ενδεικτικός μιας υποδόριας 

ηθικοδιδακτικής διάθεσης. Αυτή η εμφανής αριθμητική ανάδειξη κειμένων των 

συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων μπορεί να αποδοθεί στην εδραιωμένη πεποίθηση 

ότι τα προϊόντα της λαϊκής σοφίας είναι ένα έξοχο μέσο διαπαιδαγώγησης στις εθνικές 

και ηθικές αξίες (Αποστολίδου 1999, σ. 29). Βέβαια, το ΑΠΣ προετοιμάζει το 

διδακτικό έδαφος μέσω της ιδιαίτερης μνείας στη στοχοθεσία του των εννοιών και των 

αξιών που αποτελούν κοινό παρονομαστή των επιλεχθέντων θεμάτων του Ανθολογίου 

(ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3777). Έννοιες και αξίες με εμφανή την τάση εθνικής, 

ιστορικής και ηθικής διαπαιδαγώγησης. Έτσι, από τη μια πλευρά, το Ανθολόγιο 

ακολουθεί τις προδιαγραφές του επίσημου προγράμματος σπουδών. Από την άλλη, 
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όμως, το παιδί της Ε’ και Στ’ δημοτικού καλείται να μυηθεί, μέσω της λογοτεχνίας, 

στο εθνικό και ιστορικό γίγνεσθαι. Μύηση ασύμβατη με τα δεδομένα της ετερογένειας 

των σύγχρονων ελληνικών τάξεων, αλλά και εθνοκεντρική.  

(β) Τα λογοτεχνικά είδη 

Προχωρώντας στα λογοτεχνικά είδη που εκπροσωπούνται στο Ανθολόγιο και 

σε συνδυασμό με τη θεματική κατάτμηση της ανθολογούμενης λογοτεχνικής 

παραγωγής, που προαναφέραμε, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η επιλογή των κειμένων 

ακολουθεί κάποιον λογοτεχνικό κανόνα. Είναι αλήθεια ότι αυτός ο λογοτεχνικός 

κανόνας εμπλουτίζεται στο προκείμενο Ανθολόγιο, αλλά κάτι τέτοιο δεν αναιρεί την 

ύπαρξή του. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι τα ανθολόγια δεν είναι πραγματικά βιβλία, 

με την έννοια ότι πρόκειται για σχολικά βοηθήματα, προορισμένα να (εξ)υπηρετούν 

συγκεκριμένους σκοπούς, κάποτε να ξεχαστούν, ίσως, και να μην ξαναδιαβαστούν ποτέ 

(Spink 1986, σ. 86). Συνεπώς, η συγκρότηση ενός σχολικού ανθολογίου προϋποθέτει 

ένα λογοτεχνικό κανόνα, μια στοχευμένη επιλογή κειμένων, ως αποτέλεσμα μιας 

συλλογικής απόφασης σχετικά με το τι μετράει στη λογοτεχνία εδώ και τώρα, αλλά και τι 

θέλουμε να μετράει στη συλλογική μνήμη (Μητροφάνης 2004, σ. 140).  

Στο πλαίσιο αυτό, επιλέχθηκαν κείμενα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει η Α. Κατσίκη-Γκίβαλου (2007, σ. 36), η ανθολόγηση των 

λογοτεχνικών κειμένων έγινε με άξονες την αντιπροσώπευση καταξιωμένων 

συγγραφέων, την εκπροσώπηση των λογοτεχνικών ειδών λαϊκού ή έντεχνου λόγου, την 

ποιότητα των κειμένων, άσχετα από την εμβέλεια των συγγραφέων, τη μαθησιακή 

ικανότητα των παιδιών και την ικανοποίηση των ποικιλόμορφων ενδιαφερόντων τους. 

Εστιάζοντας στην εκπροσώπηση των λογοτεχνικών ειδών, παρατηρούμε ότι μια 

ποικιλία αυτών δίνει το παρόν στο Ανθολόγιο. Μάλιστα, θετική εντύπωση προκαλεί το 

γεγονός ότι ανθολογούνται αποσπάσματα από κόμικ, θεατρικά έργα και κείμενα της 

Παιδικής Λογοτεχνίας, γεγονός που πιστοποιεί τον εμπλουτισμό του λογοτεχνικού 

κανόνα που προαναφέραμε. Εμβαθύνοντας, εντούτοις, στον αριθμό των κειμένων που 

αναλογεί σε κάθε είδος διακρίνουμε μια ανισορροπία. Αφενός, τα ποιήματα (25%) και 

τα αποσπάσματα μυθιστορημάτων (15%) αποσπούν ένα αξιοσέβαστο ποσοστό του 

συνόλου των κειμένων και αφετέρου τα περισσότερα από τα υπόλοιπα λογοτεχνικά 

είδη εκπροσωπούνται από μόλις ένα κείμενο (βλ. Πίνακα 4.3). Υπάρχει, δηλαδή, μία 

μεγάλης έκτασης αριθμητική απόκλιση στην εκπροσώπηση του κάθε λογοτεχνικού 
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είδους, γεγονός που αποτελεί την άλλη όψη του νομίσματος της επιδιωκόμενης μέσω 

του ΑΠΣ ποικιλίας και γι’ αυτό εγείρει τον προβληματισμό μας. 

      Το Ανθολόγιο, μέσω αυτής της δυσανάλογης εκπροσώπησης των 

λογοτεχνικών ειδών, φαίνεται να περιθωριοποιεί κάποια από αυτά και να υπερεκτιμά 

κάποια άλλα. Έτσι, η εφαρμογή του λογοτεχνικού κανόνα επιφέρει έναν ειδολογικό 

ρατσισμό που προβάλλει τη διάκριση μεταξύ «υψηλής» και «χαμηλής» ποιότητας 

λογοτεχνία, επηρεάζοντας άμεσα την αναγνωστική συμπεριφορά των μαθητών. Κι 

αυτό γιατί ο μαθητής έρχεται αντιμέτωπος με μια εσωτερική αντίφαση: από τη μια 

πλευρά τάσσονται οι αναγνωστικές του προτιμήσεις και από την άλλη ο σχολικός 

λογοτεχνικός κανόνας. Ωστόσο, αν σκεφτεί κανείς ότι το Ανθολόγιο προσπαθεί να 

«χωρέσει» στις λιγοστές σελίδες του μια ποικιλία λογοτεχνικών ειδών, είναι 

αναπόφευκτη μια ανισομέρεια στην εκπροσώπησή τους. Παράλληλα, είναι, εν μέρει, 

δικαιολογημένη η έμφαση στα ποιήματα, τους μύθους και τα παραμύθια, καθώς, λόγω 

της μικρής έκτασής τους, είναι πιο εύκολο να αξιοποιηθούν διδακτικά. Σε κάθε 

περίπτωση, πάντως, καταλυτικός είναι και ο διδακτικός χειρισμός του δασκάλου, ο 

οποίος καλείται να αντιμετωπίσει το Ανθολόγιο ως κοινωνικοποιητικό παράγοντα του 

υπό διαμόρφωση αναγνώστη – μαθητή στις συμβάσεις της λογοτεχνικής επικοινωνίας 

και στους όρους μιας φιλελεύθερης αναγνωστικής κουλτούρας, απομυθοποιώντας τον 

οποιοδήποτε κανόνα και αποφεύγοντας τον οποιοδήποτε στιγματισμό λογοτεχνικών 

ειδών (Μητροφάνης 2004) 

Είναι, επίσης, άξιο παρατήρησης το γεγονός ότι, λόγω της 

αποσπασματικότητας των κειμένων, είναι δύσκολο να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα εκείνα 

χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα λογοτεχνικά είδη μεταξύ τους. Αν και η 

αποσπασματικότητα θα μας απασχολήσει στη συνέχεια, οφείλουμε να κάνουμε 

σχετική αναφορά σ’ αυτό το σημείο, λόγω της ανθολόγησης 18 κεφαλαίων βιβλίων, τα 

οποία δε χαρακτηρίζονται ως προς το είδος τους από τη Σ.Ο. και είναι δύσκολο να 

ανιχνευθεί με σιγουριά από το μαθητικό δυναμικό η λογοτεχνική τους ταυτότητα. 

Σίγουρα το περιεχόμενο του εκάστοτε κεφαλαίου είναι ενδεικτικό του λογοτεχνικού 

είδους που υπηρετεί, αλλά αποκομμένο από το συνολικό βιβλίο στερείται 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, ικανών να επιβεβαιώσουν οποιαδήποτε ένδειξη.  

Σχετικά με την Ποίηση, είναι αλήθεια ότι το ΑΠΣ δίνει μεγάλη βαρύτητα σ’ 

αυτό το λογοτεχνικό είδος, γεγονός που αντανακλάται και στο Ανθολόγιο. Η κεντρική 
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αυτή θέση της Ποίησης δικαιολογημένα επιδιώκεται, αφού το ποίημα, ίσως, είναι το 

κυριότερο λογοτεχνικό είδος που κατ’ εξοχήν βρίσκεται στην κατεύθυνση της διέγερσης, 

αυτής της απωθημένης δημιουργικότητας, καθιστώντας τα παιδιά ικανά ν’ ανακαλύπτουν 

μέσα τους τη δημιουργική έκφραση (Θανόπουλος 2007, σ. 206). Ωστόσο, η ανθολόγηση 

των ποιημάτων, όπως φάνηκε από την ποσοτική έρευνα, επιβεβαιώνει την άποψη ότι 

υπακούει στον επίσημο λογοτεχνικό κανόνα, ακολουθεί μια θεματική, στην περίπτωσή 

μας, σειρά στην παρουσίαση των ποιημάτων, αγνοεί συστηματικότατα την τρέχουσα 

ποιητική παραγωγή, περιορίζει στο ελάχιστο, σχεδόν ακυρώνει, την παρουσία 

ξενόγλωσσων ποιητικών κειμένων, διακρίνει τους ποιητές σε μείζονες και ελάσσονες και 

ενδιαφέρεται περισσότερο για τους μείζονες ποιητές και για τα σπουδαιότερα έργα τους, 

παρά για την ίδια την ποίηση (Καπλάνη 2006, σ. 360-361). Μια ματιά στους 

ανθολογούμενους ποιητές του Πίνακα 4.12 είναι αρκετή για να επιβεβαιωθεί ο 

εξοστρακισμός ουσιαστικά της ξενόγλωσσης και της σύγχρονης ποίησης. Την ίδια 

στιγμή ο Πίνακας 4.13 καταδεικνύει την προτίμηση των ανθολόγων σε τρεις ποιητές 

αναγνωρισμένου υψηλού βεληνεκούς, στους οποίους ανθολογούνται πάνω από ένα 

λογοτεχνικό έργο (Ρίτσος, Παλαμάς, Βρεττάκος). 

Παράλληλα, το Ανθολόγιο τηρεί την οδηγία του ΑΠΣ σχετικά με την 

προτίμηση στα έμμετρα, ρυθμικά ποιήματα (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3777), αφού το 65% 

του συνόλου των ποιημάτων είναι έμμετρα. Ποσοστό, στο οποίο αν προστεθούν τα 

δημοτικά τραγούδια, συμπεριλαμβανομένων των νανουρισμάτων, αυξάνεται. 

Πρόκειται για μία πραγματικότητα η οποία συμβαδίζει μεν με τις επιταγές του 

επίσημου προγράμματος σπουδών, εγείρει όμως επιφυλάξεις ως προς τη γενικότερη 

στάση που καλλιεργείται στους μαθητές απέναντι στην ποίηση. Η αμηχανία του ΑΠΣ 

και συνακόλουθα του Ανθολογίου απέναντι στα ποιήματα με ελεύθερο στίχο περιορίζει 

τους μαθητές – αναγνώστες στο θεωρούμενο πιο εύληπτο των ποιημάτων με 

ομοιοκαταληξία. Ενισχύεται, έτσι, η τάση να θεωρείται η ανάγνωση της ποίησης πιο 

απαιτητική και έτσι απρόσιτη και να υποτιμώνται οι αναγνωστικές δυνατότητες των 

παιδιών, καθηλώνοντάς τα στην ανάγνωση ομοιοκατάληκτων, έμμετρων, απλών 

ποιημάτων, ικανών να περάσουν εύκολα τα επιδιωκόμενα νοήματα. Είναι αλήθεια ότι 

η ποίηση λόγω του πολυφωνικού της χαρακτήρα είναι δύσκολο να νοηματοδοτηθεί, 

ιδιαίτερα από παιδιά Δημοτικού. Εντούτοις, το Ανθολόγιο οφείλει να εξοικειώσει τους 

μαθητές-αναγνώστες με την ποικιλομορφία και την πολλαπλότητα της ποίησης, ώστε 
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αυτοί να μη νιώθουν αμήχανα απέναντί της και να μην την αποφεύγουν κατά την 

κάλυψη των αναγνωστικών τους αναγκών.   

(γ) Η ιστορική περίοδος 

Επεξεργαζόμενοι ερμηνευτικά τα ποσοτικά δεδομένα που προέκυψαν από την 

καταγραφή της ιστορικής περιόδου συγγραφής του κάθε λογοτεχνικού έργου, 

διαπιστώνουμε, αρχικά, ότι καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα χρονικών περιόδων της 

λογοτεχνίας. Μιλώντας για λογοτεχνία, εννοούμε ουσιαστικά την ελληνική, καθώς τα 

ανθολογούμενα κείμενα της ξένης λογοτεχνίας – πλην δύο περιπτώσεων – ανήκουν 

αποκλειστικά στην Δ’ περίοδο (1830 έως σήμερα). Λαμβάνοντας υπόψιν την επιδίωξη 

του ΑΠΣ να εξοικειώσει τους μαθητές με έργα της ελληνικής λογοτεχνίας σε όλη τη 

χρονική της έκταση (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3762), με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά της 

σύγχρονης και νεότερης λογοτεχνίας, το Ανθολόγιο αποδεικνύεται, βάσει της 

ποσοτικής μας έρευνας (βλ. Πίνακα 4.5), πιστός ακόλουθος των επίσημων 

προδιαγραφών. Ακόμη κι αν υπάρχουν μικρά χρονικά χάσματα, παρατηρείται μία 

ποικιλία στην εκπροσώπηση συγγραφέων διαφορετικών λογοτεχνικών γενεών. 

Παράλληλα, είναι δικαιολογημένη η ισχυρή εκπροσώπηση της σύγχρονης λογοτεχνίας, 

ελληνικής και ξένης, δεδομένου ότι είναι πιο οικείο στο παιδί να έρχεται σε επαφή με 

λογοτεχνικά προϊόντα της εποχής του. 

Από την άλλη πλευρά, η ανθολόγηση λογοτεχνικών έργων κορυφαίων 

συγγραφέων προηγούμενων λογοτεχνικών γενεών, σε συνδυασμό με την ιστορική – 

κοινωνική προσέγγιση της λογοτεχνίας, που επιδιώκουν οι ανθολόγοι (Κατσίκη – 

Γκίβαλου 2007, σ. 37), οδηγεί αναπόφευκτα την ερμηνευτική μας προσπάθεια στον 

προσδιορισμό της αντίληψης της ιστορικότητας της λογοτεχνίας, όπως προωθείται 

μέσω του Ανθολογίου. Παράλληλα, μας προβληματίζει και ο τρόπος με τον οποίο αυτή 

η ιστορικότητα συνειδητοποιείται από τους μαθητές. Μιλώντας για ιστορικότητα 

εννοούμε την ιστορικότητα του ίδιου του έργου, του συγγραφέα του, καθώς και του 

αναγνώστη τού τότε και του σήμερα την παρακολούθηση, ουσιαστικά, των ποικίλων 

σχέσεων επικοινωνίας που διατηρούν ο πομπός και ο δέκτης του λογοτεχνικού 

φαινομένου κατά διάφορες χρονικές στιγμές (Βελουδής στο Κουντουρά 2006, σ. 351). 

Αυτή η ιστορικότητα του κάθε ανθολογούμενου λογοτεχνικού έργου επιδιώκεται να 

γίνει αντιληπτή στους μαθητές μέσω των προλογικών σημειωμάτων, των βιογραφικών 

πληροφοριών των συγγραφέων και σπανίως μέσα από δραστηριότητες. Έτσι, όμως, 
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καθιερώνεται μια θετικιστική ιστοριογραφία της λογοτεχνίας και διαμορφώνεται ένας 

λογοτεχνικός κανόνας της μεγάλης παράδοσης, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά από 

επιλογές, μεταμορφώσεις και αποκλεισμούς άλλων τμημάτων της λογοτεχνικής 

παραγωγής (Κουντουρά 2006, σ. 351). Εν ολίγοις, η λογοτεχνία μουσειοποιείται και η 

ιστορία της ταυτίζεται με τη βιογραφία της εθνικής ψυχής, όπως αυτή αποτυπώνεται 

στα Αθάνατα έργα Μεγάλων συγγραφέων (Πασχαλίδης 2004, σ. 29). 

Ποια είναι, όμως, η στάση του παιδιού απέναντι σ’ αυτήν τη μεγάλη παράδοση; 

Πώς μπορεί ο μαθητής του σήμερα να εκτιμήσει ένα λογοτεχνικό γεγονός του χθες, αν 

δεν το εγγράψει στα ιστορικά και κοινωνικά του συμφραζόμενα; Αρκεί η ευρείας 

έκτασης χρονολογική εκπροσώπηση λογοτεχνών, για να αναδειχθεί και να 

συνειδητοποιηθεί από το μαθητικό δυναμικό η ιστορικότητα της λογοτεχνίας; Με 

δεδομένο ότι στο σχολικό πλαίσιο η ανάγνωση ενός ανθολογούμενου κειμένου έχει ως 

σημείο αναφοράς αυτό καθαυτό το κείμενο, πέρα από τις πληροφορίες που παίρνουμε 

για τον δημιουργό του, αγνοούμε πληροφορίες σχετικά με το πώς, πότε, γιατί και αν 

διαβάστηκε τελικά το κείμενο, πληροφορίες σχετικά με τον πρώτο αποδέκτη του 

(Κουντουρά 2006). Έτσι, η λογοτεχνία εμφανίζεται συμπαγής και στατική, χωρίς τα 

παιδιά να αντιλαμβάνονται ότι το περιεχόμενο της έννοιάς της μεταβάλλεται 

διαχρονικά. Το αποτέλεσμα είναι η ανάγνωση ενός ανθολογούμενου κειμένου να 

φαίνεται άχρωμη, ίσως και αδιάφορη, μπροστά στα παιδικά μάτια. Εδώ αναδεικνύεται 

καταλυτικός ο ρόλος του δασκάλου, ο οποίος καλείται να ξεπεράσει τα διδακτικά 

στεγανά και να αντιμετωπίσει μαζί με τους μαθητές του κάθε ανθολογούμενο κείμενο 

ως λογοτεχνικό γεγονός μιας δεδομένης κοινωνίας και εποχής. 

 

5.1.2 Πηγή κειμένου 

Η ερμηνευτική επεξεργασία των ποσοτικών δεδομένων αυτής της κατηγορίας μας δίνει 

πληροφορίες, αρχικά, για τη «γενέτειρα» των ανθολογούμενων κειμένων, το μέσο, 

δηλαδή, όπου δημοσιεύτηκαν. Ειδικότερα, η ποσοτική έρευνα έδειξε ότι το βιβλίο 

συνιστά κατεξοχήν μέσο δημοσίευσης από το οποίο αντλεί κείμενα το Ανθολόγιο (βλ. 

Πίνακα 4.7). Εκτός αυτού, ανθολογούνται δύο κείμενα δημοσιευμένα σε περιοδικά. 

Δεν είναι τυχαίο, βέβαια, ότι το ένα εξ αυτών των περιοδικών είναι η Διάπλασις των 

Παίδων, αφού η λογοτεχνική του ποιότητα είναι μη αμφισβητήσιμη, ως το πρώτο 
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εικονογραφημένο και το πιο μακρόβιο ελληνικό περιοδικό, που έχει λογοτεχνικό 

χαρακτήρα και ηθικοπλαστική διάθεση (Κανατσούλη 1997). 

 Γενικά, είναι σαφής η προτίμηση των ανθολόγων στα λογοτεχνικά βιβλία, 

αντανακλώντας τον ειδικό σκοπό του ΑΠΣ, ο μαθητής να γνωρίσει και να αγαπήσει 

ποικίλες μορφές λογοτεχνικών έργων, έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθεί και να αποζητά 

μόνος του τη συντροφιά του καλού λογοτεχνικού βιβλίου (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3749). 

Παράλληλα, το ΑΠΣ κάνοντας λόγο για προσπάθεια εξοικείωσης των μαθητών με ένα 

ευρύ φάσμα κατάλληλων λογοτεχνικών κειμένων που κατέχουν κεντρική θέση στη 

λογοτεχνική μας κληρονομιά (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3777), μετατρέπει αυτομάτως το 

Ανθολόγιο σε φορέα του λογοτεχνικού βιβλίου στην τάξη. Και μόνο η λέξη κληρονομιά 

κουβαλά ένα μεγάλο λογοτεχνικό φορτίο και έχει μια παρελθοντική χροιά, 

παραπέμποντας σε κείμενα μη αμφισβητήσιμα ως προς τη λογοτεχνικότητά τους, με 

σαφώς οριοθετημένη κεντρική θέση στο λογοτεχνικό στερέωμα. Τέτοιου είδους 

κείμενα φιλοξενούνται είτε σε λογοτεχνικά βιβλία, είτε σε λογοτεχνικά περιοδικά. 

Ανάμεσα στις δύο επιλογές, είναι αναμενόμενη η προτίμηση των ανθολόγων προς τα 

λογοτεχνικά βιβλία, ως πιο προσβάσιμα στους μαθητές. Εξάλλου, το λογοτεχνικό 

βιβλίο έχει καθιερωθεί ως κατεξοχήν μέσο μεταλαμπάδευσης της λογοτεχνίας. Θετική 

εντύπωση, βέβαια, προκαλεί η δειλή εμφάνιση ενός μόλις κόμικ, παρά τις επικρίσεις 

αυτών που θεωρούν τα κόμικς παραλογοτεχνία κακού είδους (Δελώνης 1982). Με τον 

τρόπο αυτό, δίνεται στις εικονογραφημένες ιστορίες το πρώτο θετικό αναγνωστικό 

«πρόσημο», αφού γίνονται αποδεκτές ως ένα διαφορετικό είδος γραφής, ικανό να 

προκαλέσει αναγνωστική τέρψη. 

Ανεξάρτητα από την παραπάνω «αναλαμπή» της ανθολόγησης του κόμικ, 

παρατηρούμε ότι ουσιαστικά το Ανθολόγιο αποκτά μία αμιγώς λογοτεχνική ταυτότητα, 

η οποία δε δίνει το «δικαίωμα» σχολικής εισόδου σε κείμενα παρμένα από εφημερίδες, 

ποικίλης ύλης περιοδικά, ποικίλης ύλης βιβλία. Άλλωστε, τέτοιου είδους κείμενα 

εισάγονται στην τάξη μέσω του σχολικού βιβλίου της Γλώσσας, ενώ το Ανθολόγιο 

φαίνεται ότι θέλει να χαράξει τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στη λογοτεχνία και 

το γλωσσικό μάθημα και να προβάλλει τον ανόθευτο λογοτεχνικό εαυτό της. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα ο μαθητής να εξοικειώνεται στην αναζήτηση της λογοτεχνίας 

αποκλειστικά στα λογοτεχνικά βιβλία, γεγονός που το επιδιώκουν οι ίδιοι οι ανθολόγοι, 

όπως γράφουν στις Οδηγίες για τον δάσκαλο: Όλα αυτά μπορούν να αποβούν 
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αποτελεσματικά κίνητρα για διάβασμα και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση […] γνήσιων 

φιλαναγνωστών που θα αναζητούν το καλό λογοτεχνικό βιβλίο (Κατσίκη-Γκίβαλου κ.α. 

2001β, σ. 4). Η φιλαναγνωσία, λοιπόν, ταυτίζεται με το κυνήγι του καλού λογοτεχνικού 

βιβλίου και η λογοτεχνία αποτελεί γέννημα θρέμμα αποκλειστικά δικό του. Τι 

συμβαίνει, όμως, όταν αυτό το κυνήγι αντιβαίνει στις αναγνωστικές συνήθειες και 

προτιμήσεις του παιδιού; 

Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε περιχαράκωση της αναγνωστικής 

συμπεριφοράς των μαθητών, συμφωνούμε με την άποψη ότι το σχολείο οφείλει να 

αντιμετωπίσει πολύμορφα το «λογοτεχνικό μήνυμα», όπως πολύμορφη είναι και η ίδια 

η ανάγνωση (Αναγνωστοπούλου 2006). Από τη στιγμή που το Ανθολόγιο θεωρείται 

εγχειρίδιο μύησης στη φιλαναγνωσία, θα πρέπει να εντοπίσει και να αναδείξει τη 

λογοτεχνία μέσα από μια ευρεία γκάμα αναγνωστικών πηγών. Αυτή η ανάδειξη δεν 

παραβιάζει τα σύνορα της έννοιας και του περιεχομένου της λογοτεχνίας, αλλά 

αποκαλύπτει το εύρος και την ποικιλομορφία της, μέσα στην οποία το παιδί βρίσκει 

τον εαυτό του ως αναγνώστη. 

Αναφορικά με την ταυτότητα των συγγραφέων των ανθολογούμενων κειμένων, 

από τους 76 συγγραφείς και ποιητές που καταμετρήθηκαν, οι περισσότεροι είναι 

Έλληνες λογοτέχνες, πολλοί από τους οποίους έχουν ως αντικείμενό τους την παιδική 

λογοτεχνία. Όπως είδαμε και στο κεφάλαιο 5.1.1, οι λογοτέχνες που ανθολογούνται 

εκπροσωπούν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους τη σύγχρονη και νεότερη λογοτεχνία, 

την προβολή των οποίων υπογραμμίζει ως στόχο και το ΑΠΣ ((ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, 

σ. 3777). Με τον τρόπο αυτό, το Ανθολόγιο εμφανίζει δείγματα διαφυγής από τις 

αγκυλώσεις του λογοτεχνικού κανόνα, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις προς αυτήν 

την κατεύθυνση και λαμβάνοντας υπόψη τις αναγνωστικές προτιμήσεις των παιδιών. 

Τα τελευταία έχουν την ευκαιρία να νιώσουν κοντά τους ένα συγγραφέα, με τον οποίο 

θα μπορούσαν ακόμη και να επικοινωνήσουν. Έτσι, η λογοτεχνία αποδύεται σταδιακά 

το απρόσιτο πέπλο της και ανοίγει τις πύλες της στο μαθητικό αναγνωστικό κοινό.  

Από την άλλη πλευρά, οι ξένοι λογοτέχνες μειονεκτούν σε εκπροσώπηση, 

γεγονός που έρχεται σε απόλυτη εναρμόνιση με τις προδιαγραφές του ΑΠΣ. Αρκεί να 

επισημάνουμε ότι το επίσημο πρόγραμμα σπουδών προτάσσει την επαφή των παιδιών 

με την ελληνική λογοτεχνική δημιουργία, ενώ, όταν αναφέρεται στην ξένη γραμματεία, 

κάνει λόγο για «δείγματα». Τέλος, παρατηρήθηκε μεγάλη ανισορροπία μεταξύ ανδρών 
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και γυναικών λογοτεχνών, με τους άνδρες να κυριαρχούν στην ελληνική γραμματεία, 

ενώ στην ξένη να μονοπωλούν. Αυτή η παρατήρηση ενέχει μια σεξιστική διάθεση, η 

οποία, όμως, είναι δυσερμήνευτη, καθώς θα ήταν ερευνητικά επιπόλαιο να αποδοθούν 

με σιγουριά στερεοτυπικές προθέσεις στους ανθολόγους (Μπονίδης 2004, σ. 95). Σε 

κάθε περίπτωση, η έρευνα της ύπαρξης ή μη σεξιστικών χαρακτηριστικών στο 

Ανθολόγιο δεν ανήκει στα ενδιαφέροντα της έρευνάς μας.  

Σε σχέση με τα διασκευασμένα κείμενα που ανθολογούνται, παρατηρήσαμε ότι 

μόλις ένα κείμενο αποτελεί διασκευή. Το μοναδικό αυτό κείμενο έχει τις ρίζες του στην 

κωμωδία του Αριστοφάνη Όρνιθες. Αν και το ΑΠΣ δεν κάνει λόγο για την ανθολόγηση 

διασκευών, θεωρούμε ότι η επιλογή της μοναδικής αυτής διασκευής είναι 

δικαιολογημένη, αφού με τον τρόπο αυτό ένα τέτοιου είδους θεατρικό έργο γίνεται 

προσιτό στα παιδιά, ενώ υπό άλλες συνθήκες θα ήταν αναγνωστικά απροσπέλαστο. 

Άλλωστε, είναι γνωστός ο ιδιαίτερος τρόπος γραφής του Αριστοφάνη, ένας τρόπος μη 

οικείος στο παιδί. Θα ήταν κρίμα, λοιπόν, ένα έργο με τόσο βαθιά νοήματα να μείνει 

εκτός σχολικής πραγματικότητας. Οι ανθολόγοι ορθά, κατά τη γνώμη μας, κάνουν 

αυτήν την επιλογή, χωρίς εντούτοις να θεωρούν τη διασκευή πανάκεια, αφού φέρνουν 

το παιδί σε επαφή κατά βάση με απείραχτα κείμενα, προσφέροντάς του ανόθευτη τη 

λογοτεχνική τους αξία και αφήνοντάς το μόνο του να περπατήσει στα μονοπάτια της 

νοηματοδότησής τους. Έτσι, αναδεικνύεται η εμπιστοσύνη των ανθολόγων στις 

αναγνωστικές δυνατότητες των παιδιών. 

Τέλος, κεντρικό σημείο της ερμηνευτικής μας είναι η αποσπασματικότητα που 

χαρακτηρίζει τα μισά περίπου κείμενα του ανθολογίου. Παράλληλα, αρνητική 

εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ακόμη και στην περίπτωση των διηγημάτων, η 

αποσπασματικότητα δεν αποφεύγεται. Πρόκειται για μια τεχνική ακρωτηριασμού 

(Amputation) των κειμένων, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως ένας τύπος παιδαγωγικής 

λογοκρισίας (Ακριτόπουλος 2002 Μητροφάνης 2004). Από τη μια πλευρά είναι 

αδιαμφισβήτητο ότι η αποσπασματικότητα των κειμένων δεν επιτρέπει στους 

αναγνώστες να εξοικειωθούν με τις κειμενικές συμβάσεις των λογοτεχνικών ειδών, την 

κατανόηση υφολογικών στοιχείων, την αποκάλυψη των σημασιολογικών συνάψεων του 

έργου και της ιδεολογικής του εμβέλειας (Μητροφάνης 2002, σ. 135). Εν ολίγοις, το 

απόσπασμα ενός κειμένου μοιάζει τελείως ξένο με το αρχικό κείμενο, αποκομμένο από 

τις ρίζες του, τις περισσότερες φορές με έναν κατασκευασμένο τίτλο, στερείται 
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προσδιοριστικών στοιχείων της ταυτότητάς του, του «είναι» του και η ανάγνωσή του 

δίνει την αίσθηση του ανολοκλήρωτου. Θα συμφωνήσουμε, λοιπόν, με την άποψη του 

Γρόσδου (2011, σ. 173): 

Το απόσπασμα είναι ένα “άλλο” κείμενο, διαφορετικό, που δεν εκφράζει σχεδόν ποτέ το 

ολοκληρωμένο λογοτεχνικό έργο. Η ιδεολογία του αποσπάσματος είναι αυτή του ανθολόγου 

και δεν ταυτίζεται με την ιδεολογία του κειμένου. Ο ανθολόγος απομονώνοντας ένα τμήμα του 

κειμένου λειτουργεί ως λογοκριτικός μηχανισμός. Η ανάγνωση του αποσπάσματος δεν οδηγεί 

στην κριτική προσέγγιση του κειμένου και η επικοινωνία του αναγνώστη με το κείμενο, αλλά 

και η απόλαυση του κειμένου, καθίσταται αδύνατη. Τα παιδιά δεν βυθίζονται στην πλοκή γιατί 

δεν την κατανοούν, δεν γνωρίζουν τους ήρωες, άρα δεν μπορούν να ταυτιστούν μαζί του και 

στερούνται τη λύτρωση του τέλους της ιστορίας.    

Σημειωτέον δε ότι η προσπάθεια των ανθολόγων να θεραπεύσουν τα 

αναγνωστικά «τραύματα» που γεννά η αποσπασματικότητα των κειμένων μέσα από τις 

Βιβλιογραφικές πληροφορίες του Παραρτήματος, όπου το κάθε κείμενο συνδέεται με 

τη βιβλιογραφική πηγή του και υπάρχει η προτροπή για επαφή με αυτήν την πηγή, 

γεννά ερωτηματικά. Μια τέτοια επανασύνδεση του κειμένου με τις βιβλιογραφικές του 

ρίζες προϋποθέτει την ύπαρξη του συγκεκριμένου βιβλίου στις Βιβλιοθήκες και γενικά 

την εύκολη εύρεση αυτού από το παιδί και επαφίεται σε μεγάλο βαθμό στον ίδιο τον 

εκπαιδευτικό που θα λειτουργήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Συνεπώς είναι ρευστοί 

οι παράγοντες που θα μπορούσαν να μετριάσουν τις επιπτώσεις της 

αποσπασματικότητας στην αναγνωστική εμπειρία του παιδιού. 

 

Από την άλλη πλευρά, δεδομένου ότι οι ανθολόγοι, κατά την ανθολόγηση, έρχονται 

αντιμέτωποι με αντικειμενικές δυσκολίες, όπως ο περιορισμένος διδακτικός χρόνος και 

το «αχώρητο» της λογοτεχνίας μέσα στα πλαίσια ενός σχολικού βιβλίου, η 

αποσπασματικότητα μοιάζει αναγκαίο κακό. Είναι αδύνατον να χωρέσει στις 

περιορισμένες σελίδες ενός σχολικού βιβλίου τέτοιος όγκος ολοκληρωμένων 

κειμένων, ώστε να δοθεί μια πλήρης εικόνα της λογοτεχνίας στο μαθητικό 

αναγνωστικό κοινό. Επομένως, προτιμήθηκε από τους ανθολόγους να τεμαχιστεί ένα 

ολοκληρωμένο κείμενο, από το να μην ενταχθεί στο Ανθολόγιο και να μην δώσει το 

στίγμα του λογοτεχνικού του περιεχομένου και της γενικότερης ταυτότητάς του. Έτσι 

η αποσπασματικότητα φαίνεται σαν μια εξ ανάγκης επιλογή, η οποία, όμως, πλήττει 

την αναγνωστική ανταπόκριση του μαθητή. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αβέβαιο το κατά 

πόσο μπορεί να επιτευχθεί, μέσα από ένα αποσπασματικό κείμενο, το σύνολο των 

στόχων του ΑΠΣ που προϋποθέτουν τις αναγνωστικές προσλαμβάνουσες των παιδιών. 
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5.1.3 Η Γλώσσα του κειμένου 

Η ποσοτική έρευνα στο πεδίο της γλώσσας των ανθολογούμενων κειμένων έδειξε ότι 

η συντριπτική πλειοψηφία αυτών είναι γραμμένα στην Κοινή Νεοελληνική Γλώσσα, 

ενώ δείγματα κειμένων περιλαμβάνουν ιδιωματικά ή λόγια χαρακτηριστικά στη γραφή 

τους (βλ. Πίνακα 4.1.3). Από τη στιγμή που το Ανθολόγιο απευθύνεται σε νεαρούς 

αναγνώστες του σήμερα, είναι αναμενόμενη και δικαιολογημένη η υπερίσχυση την 

ομιλούμενης γλώσσας στα ανθολογούμενα κείμενα. Παράλληλα, οι ανθολόγοι 

ακολουθούν την επιταγή του ΑΠΣ για εξοικείωση των παιδιών με τη γλωσσική τους 

παράδοση και την κοινωνική και γεωγραφική ποικιλία της ελληνικής γλώσσας (ΦΕΚ 

303/τ.Β’, 2003, σ. 3749), ενώ οι ίδιοι, όπως αναφέρουν στις Οδηγίες για τον δάσκαλο, 

επιλέγουν τέτοιου είδους κείμενα, ώστε να καταδειχθεί η ιστορική εξέλιξή της 

(Κατσίκη - Γκίβαλου κ.α. 2001β, σ. 6). Αυτή η συμφωνία Ανθολογίου – ΑΠΣ 

αποτυπώνεται στην ανθολόγηση δειγμάτων ιδιωματικών κειμένων και κειμένων όπου 

συνυπάρχουν η λόγια και η δημοτική γλώσσα. Ο αριθμός αυτών των δειγμάτων είναι 

αρκετός, ώστε  τα παιδιά να πάρουν μια μικρή γεύση της ιστορικής διαδρομής της 

ελληνικής γλώσσας και να αντιληφθούν απλώς την ύπαρξη γεωγραφικών γλωσσικών 

ποικιλιών. 

 Δεδομένου ότι οι περισσότεροι στόχοι που αφορούν στη γλωσσική παράδοση και 

τη γεωγραφική ποικιλία εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο των στόχων της 

γλωσσικής διδασκαλίας, είναι θεμιτό το Ανθολόγιο να προσπαθεί να δώσει, από τη μια 

πλευρά, το γλωσσικό του στίγμα, από την άλλη, όμως, να αποδεσμεύεται από τα 

γλωσσικά διδακτικά δεσμά. Πρόκειται για μια διπλή λειτουργία του Ανθολογίου 

αντίστοιχη με το διαπλεκόμενο της σχέσης γλώσσας – λογοτεχνίας. Δηλαδή, 

συμφωνούμε, αφενός, με την άποψη ότι η γλώσσα είναι το μέσον της λογοτεχνίας, 

καθώς μέσω της πρώτης η δεύτερη παίρνει μορφή (Hawthorn 1999). Ας μην ξεχνάμε, 

όμως, ότι η γλώσσα εξελίσσεται διαρκώς. Αντίθετα, ένα λογοτεχνικό κείμενο, λόγω 

της γραπτής μορφής του, μένει σταθερό. Το αποτέλεσμα είναι να μη διατηρούνται ίδιες 

μέσα στον χρόνο οι σχέσεις μεταξύ συγγραφέα και αναγνώστη, αφού οι δυο τους δε 

μοιράζονται πάντα την ίδια γλώσσα. Οι ανθολόγοι, λοιπόν, καλούνται να 

αισθητοποιήσουν αυτήν τη γλωσσική εξέλιξη, ώστε να αναδειχθεί το γλωσσικό 

παρελθόν του σύγχρονου αναγνώστη. Συνεπώς, το Ανθολόγιο οφείλει, κατά μία 

έννοια, να αναδείξει το ιστορικό, αλλά και το γεωγραφικό ταξίδι της γλώσσας, καθώς 

αυτή είναι το «προζύμι» των κειμένων, το υλικό «κατασκευής» τους.  
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Από την άλλη πλευρά, οι Ανθολόγοι ξεκαθαρίζουν στις Οδηγίες για τον δάσκαλο ότι το 

Ανθολόγιο δεν αποτελεί συμπλήρωμα ούτε πεδίο γλωσσικών εφαρμογών (Κατσίκη – 

Γκίβαλου κ.α. 2001β, σ. 5). Γι’ αυτό αρκούνται στην ανθολόγηση κάποιων λίγων 

δειγμάτων κειμένων που δεν είναι γραμμένα αποκλειστικά στην Κοινή Νεοελληνική, 

χωρίς να επιζητούν μέσω δραστηριοτήτων περαιτέρω εμβάθυνση στη δομή ή τα 

χαρακτηριστικά της γλώσσας τους. Ουσιαστικά, μοιάζει σαν οι Ανθολόγοι να εκτελούν 

το «καθήκον» τους απέναντι στην ιστορία της γλώσσας και ταυτόχρονα στην ιστορία 

της λογοτεχνίας. Τα λιγοστά κείμενα με λόγια χαρακτηριστικά είναι αρκετά για να 

δοθεί αυτός ο φόρος τιμής στο λογοτεχνικό παρελθόν.  

Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο και με τη γεωγραφική γλωσσική ποικιλία, που δεν 

είναι στοιχείο του παρελθόντος, αλλά αποτυπώνει τη ζώσα γλώσσα, στην οποία μπορεί 

να βρει τον αναγνώστη – εαυτό του ο μαθητής σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σ’ αυτήν 

την περίπτωση, ο μικρός αριθμός των ανθολογούμενων ιδιωματικών κειμένων μπορεί 

να μεταφραστεί και ως παραγκωνισμός της γεωγραφικής γλωσσικής ποικιλίας. 

Φιλοξενώντας κείμενα που κατά βάση προβάλλουν την κυρίαρχα ομιλούμενη γλώσσα, 

το Ανθολόγιο επισκιάζει τη λογοτεχνική παραγωγή συγγραφέων που παρουσιάζουν 

ιδιωματικά χαρακτηριστικά στη γραφή τους. Κι αν όντως ακολουθείται η κατεύθυνση 

του ΑΠΣ για ανθολόγηση δειγμάτων ιδιωματικών κειμένων, πόσο αρκετά είναι αυτά 

τα δείγματα για να υλοποιηθεί ο στόχος περί ενίσχυσης του γλωσσικού 

αυτοσυναισθήματος (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3749) του αναγνώστη – μαθητή που μιλά 

κάποια τοπική διάλεκτο; Καταλήγουμε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι η υλοποίηση του 

συγκεκριμένου στόχου του ΑΠΣ είναι επισφαλής. 

 

5.2 Οι Ερωτήσεις – Δραστηριότητες του Ανθολογίου 

Οι ερωτήσεις-δραστηριότητες που ακολουθούν μετά από κάθε κείμενο, αν και δεν είναι 

δεσμευτικές για τον διδάσκοντα, είναι ιδιαίτερα προσδιοριστικές της διδακτικής 

προσέγγισης του λογοτεχνικού κειμένου. Στο πλαίσιο αυτό, η ερμηνευτική αποδόμηση 

των ποσοτικών ευρημάτων της έρευνας σε σχέση με τις ερωτήσεις-δραστηριότητες του 

Ανθολογίου αποκαλύπτει σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο 

αντιμετωπίζεται το κείμενο, ως λογοτεχνικό γεγονός, στην τάξη.  
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 Προτού προχωρήσουμε στην ερμηνεία των ποσοτικών αποτελεσμάτων, κρίνεται 

απαραίτητο να λάβουμε υπόψη την επισήμανση της Σ.Ο. στις Οδηγίες για τον δάσκαλο 

ότι οι ερωτήσεις-δραστηριότητες του Ανθολογίου κινούνται γύρω από δύο άξονες, 

αυτόν του κειμένου και αυτόν του αναγνώστη (Κατσίκη-Γκίβαλου κ.α. 2001β, σ. 12). 

Το μεν κείμενο είναι φορέας ιδεών, αξιών, νοημάτων, ο δε αναγνώστης είναι 

ενεργητικός διαμορφωτής του κειμενικού νοήματος, καθώς συνδιαλέγεται μαζί του. 

Παράλληλα, η ίδια η κ. Κατσίκη-Γκίβαλου (2007, σ. 37) αναφέρει ότι η συντακτική 

ομάδα του Ανθολογίου υιοθέτησε δύο θεωρητικές προσεγγίσεις της λογοτεχνίας: την 

επικοινωνιακή ή της ανταπόκρισης και την ιστορική-κοινωνική. Μάλιστα, τονίζει ότι 

η πρώτη είναι η πλέον επικρατούσα, αφού ερωτήσεις που ζητούν την ενεργητική 

συμμετοχή των μαθητών μέσα από συζητήσεις και δημιουργικές δραστηριότητες 

πλεονάζουν (2007, σ. 37).  

Η ποσοτική έρευνα επιβεβαιώνει εν μέρει τις επισημάνσεις της Σ.Ο., καθώς, 

πράγματι, η ιστορική-κοινωνική διάσταση της διδακτικής προσέγγισης του κειμένου 

είναι πιο αφανής σε σχέση με την επικοινωνιακή. Από την άλλη πλευρά, όπως θα δούμε 

στη συνέχεια, οι ερωτήσεις-δραστηριότητες που ζητούν την ανταπόκριση του 

αναγνώστη-μαθητή αξιοποιούν επιφανειακά τα χαρακτηριστικά της επικοινωνιακής 

προσέγγισης, έχοντας έναν περισσότερο ερμηνευτικό προσανατολισμό με κέντρο το 

κείμενο. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι ο κειμενοκεντρισμός διέπει ακόμη και τις 

σύγχρονες θεωρίες της πρόσληψης, τις οποίες φέρεται να υιοθετεί η Σ.Ο., 

προσφέροντας ουσιαστικά τίποτα παραπάνω από διαφορετικές εκδοχές της ανάγνωσης 

ως ενεργοποίησης κάποιας εγγενούς δομής (Πασχαλίδης 2006, σ. 26). 

Για να πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή, μελετώντας τα 

αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας παρατηρούμε μία ανισορροπία στην 

εκπροσώπηση κάθε κατηγορίας ταξινόμησης και ανάλυσης. Η ίδια ανισορροπία 

παρατηρείται και στην κατανομή των στόχων του ΑΠΣ ανά κατηγορία ταξινόμησης 

και ανάλυσης των ερωτήσεων – δραστηριοτήτων. Δηλαδή, οι στόχοι που αφορούν στη 

μορφή και το περιεχόμενο των κειμένων υπερτερούν σε σχέση με τους υπόλοιπους. 

Ακολουθούν οι στόχοι που αφορούν στη διαθεματικότητα, ενώ η διακειμενικότητα 

απασχολεί ελάχιστα τη στοχοθεσία του προγράμματος σπουδών. Κατ’ αναλογία με 

τους στόχους του ΑΠΣ, η μορφή και το περιεχόμενο των κειμένων αποτελούν το 

κατεξοχήν αντικείμενο των δραστηριοτήτων – ερωτήσεων του Ανθολογίου, ενώ 
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ακολουθεί με μικρή απόκλιση η διαθεματικότητα, έπειτα η ανταπόκριση αναγνώστη – 

μαθητή και τελευταία η διακειμενικότητα (βλ. Πίνακα 4.16). Συνεπώς, το Ανθολόγιο 

συμφωνεί με το ΑΠΣ όσον αφορά τη βαρύτητα που δίνεται σε κάθε κατηγορία 

δραστηριοτήτων.  

 Παράλληλα, αν και υπάρχει μία ισομερής κατανομή δραστηριοτήτων ανά 

θεματική ενότητα του Ανθολογίου, δεν παρατηρείται η ίδια ισομέρεια στην κατανομή 

τους ανά κείμενο. Δηλαδή, κατά την καταμέτρηση των δραστηριοτήτων, 

παρατηρήσαμε ότι όλα τα κείμενα δεν συνοδεύονται από δραστηριότητες κάθε 

κατηγορίας. Υπάρχουν, για παράδειγμα, κείμενα που συνοδεύονται αποκλειστικά από 

μία κατηγορία ερωτήσεων-δραστηριοτήτων. Επίσης, ο συνολικός αριθμός των 

ερωτήσεων-δραστηριοτήτων ανά κείμενο ποικίλλει, ενώ υπάρχουν κείμενα με μόλις 

δύο ερωτήσεις-δραστηριότητες. Αυτό από μόνο του αποκλείει την ύπαρξη 

συγκεκριμένων κατηγοριών σε διάφορα κείμενα. Πρόκειται για μία παρατήρηση η 

οποία δε βρίσκει κάποιο αντίκρισμα στο ΑΠΣ, αλλά είναι αποκαλυπτική της 

μεροληπτικής εκπροσώπησης συγκεκριμένων κατηγοριών δραστηριοτήτων και όχι 

μιας προσπάθειας ισομερούς κατανομής αυτών. Μάλιστα, αν σκεφτεί κανείς ότι σχεδόν 

όλα τα κείμενα συνοδεύονται από κάποια ερώτηση-δραστηριότητα μορφής και 

περιεχομένου, εύκολα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η έμφαση δίνεται σ’ αυτήν την 

κατηγορία.  

Αναφορικά με την κάθε κατηγορία ανάλυσης και ταξινόμησης ερωτήσεων-

δραστηριοτήτων, η ερμηνεία των ποσοτικών ευρημάτων έχει ως εξής: 

(α) Ερωτήσεις-Δραστηριότητες Μορφής και Περιεχομένου: 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η συγκεκριμένη κατηγορία αποσπά τις περισσότερες 

ερωτήσεις-δραστηριότητες του Ανθολογίου. Συγκεκριμένα, η υποκατηγορία που 

συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό ερωτήσεων-δραστηριοτήτων είναι αυτή που 

αφορά στη νοηματική πρόσληψη του κειμένου (βλ. Πίνακα 4.17). Δηλαδή, το 

Ανθολόγιο εστιάζει μέσω των ερωτήσεων-δραστηριοτήτων του περισσότερο στο 

περιεχόμενο παρά στη μορφή του κειμένου. Αντίθετα, αν διαβάσουμε προσεκτικά τους 

στόχους του ΑΠΣ που εντάσσουμε στη συγκεκριμένη κατηγορία, θα διαπιστώσουμε 

ότι η μορφή και το περιεχόμενο είναι καλά ζυγιασμένα, ώστε να μην υπερτερεί το ένα 

έναντι του άλλου.  
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Στην προσπάθειά μας να ερμηνεύσουμε αυτήν την επιλογή των ανθολόγων, την 

αποδίδουμε στην ανάγκη να απεκδυθεί η διδακτική της λογοτεχνίας τον προηγούμενο 

φορμαλιστικό – γλωσσικό εαυτό της. Στόχος των ανθολόγων αποδεικνύεται ότι είναι 

το Ανθολόγιο να ξεφύγει από τη φορμαλιστική προσέγγιση των κειμένων με έμφαση 

στη γλωσσική τους μορφή, που ίσχυε στο παρελθόν. Χωρίς να ξεχνούν οι ανθολόγοι 

ότι βασικά συστατικά του κειμένου είναι οι λέξεις και ότι ο συνδυασμός αυτών 

κατευθύνεται από επιλογές του συγγραφέα, αφιερώνουν ένα μικρό αριθμό ερωτήσεων-

δραστηριοτήτων στο κομμάτι της αισθητικής και υφολογικής επεξεργασίας του 

κειμένου, όχι όμως με διάθεση εξαντλητικής ανάλυσης. Άλλωστε, θα συμφωνήσουμε 

με τον Στεργιόπουλο (1989, σ. 6), ότι η επικοινωνία με τα λογοτεχνικά κείμενα πλουτίζει 

σε μεγάλο βαθμό το γλωσσικό αίσθημα, ενισχύει τις αποχρώσεις στην έκφραση και στη 

διατύπωση και διευρύνει τους γλωσσικούς ορίζοντες, […] όμως άλλους δρόμους 

ακολουθεί η διδασκαλία της γλώσσας και άλλους ακολουθεί η διδασκαλία της 

λογοτεχνίας. Δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη μορφή του κειμένου, το Ανθολόγιο 

πιθανότατα να εισχωρούσε στα χωράφια της γλωσσικής διδασκαλίας. Αντίθετα, με τις 

συγκεκριμένες επιλογές, οι ανθολόγοι ακολουθούν τους στόχους του ΑΠΣ, 

διατηρώντας τη διδασκαλία της λογοτεχνίας ανόθευτη από γλωσσικές διδακτικές 

αποχρώσεις.  

Ωστόσο, δεν είναι το ίδιο δικαιολογημένη η επιλογή των ανθολόγων να 

αφιερώσουν αρκετά μεγάλο ποσοστό του συνόλου των ερωτήσεων-δραστηριοτήτων 

σε αυτές που ζητούν από τους μαθητές να ερμηνεύσουν αποσπάσματα από το κείμενο, 

να αναδιηγηθούν κάποια άλλα στο πλαίσιο συγκεκριμένης ερώτησης, ή να εντοπίσουν 

συγκεκριμένα σημεία στο κείμενο, για να δικαιολογήσουν τις απόψεις τους. Αν και το 

ΑΠΣ κατευθύνει προς την αξιοποίηση των λογοτεχνικών κειμένων μέσα από τη μελέτη 

του περιεχομένου, της μορφής και της δομής τους (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3775), η 

υπερβολική εστίαση του Ανθολογίου σε αυτόν τον στόχο δεν αφήνει πολλά περιθώρια 

για την ικανοποίηση στόχων που αφορούν στη σύνδεση της λογοτεχνίας με την 

ψυχαγωγία, το παιχνίδι, τη δημιουργικότητα. Ουσιαστικά εξυψώνεται ένα κομμάτι των 

στόχων εις βάρος των υπολοίπων. Το αποτέλεσμα είναι να διαμορφώνεται μία τυπική 

και όχι ουσιαστική, ενεργητική σχέση του μαθητή-αναγνώστη με το κείμενο, αφού ο 

πρώτος αναλώνεται σε ερμηνευτικές αναλύσεις, καταναλώνοντας και όχι 

κατανοώντας, βιώνοντας το δεύτερο. Έτσι, θα συμφωνήσουμε με την άποψη των 

Μαλαφάντη και Χρύσου (2012, σ. 1232): 
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Ένα οπωσδήποτε παιδαγωγικό σφάλμα που συναντάται στα σχολικά βιβλία της λογοτεχνίας 

είναι ότι τα επιλεγμένα λογοτεχνικά κείμενα (αποσπάσματα) προβάλλονται σα να έχουν μια 

εγγενή αξία, την οποία οι μαθητές οφείλουν να ανακαλύψουν και να αναγνωρίσουν. Κατά 

συνέπεια, οι μαθητές-αναγνώστες καλούνται να αντιμετωπίσουν τη λογοτεχνία ως κάτι 

αυτονόητα σημαντικό, άσχετα με το κατά πόσο αυτή τους αγγίζει ή τους αφορά. Οι ανιαρές, 

στεγνές και χωρίς φαντασία και πρωτοτυπία ερμηνευτικές αναλύσεις των κειμένων 

επιβαρύνουν και αλλοιώνουν τη διάθεση του νεαρού αναγνώστη να διαβάσει μόνος του, την 

όποια επιθυμία του να αναζητήσει στο λογοτεχνικό έργο κάτι που να σχετίζεται με τα δικά του 

ενδιαφέροντα.      

 

Εκτός αυτού, οι ερωτήσεις νοηματικής πρόσληψης του λογοτεχνικού κειμένου δεν 

απέχουν πολύ από τις αντίστοιχες που ακολουθούν ένα κείμενο του σχολικού βιβλίου 

της Γλώσσας. Για του λόγου το αληθές, ας παρατηρήσουμε ενδεικτικά τις παρακάτω 

ερωτήσεις που ακολουθούν συγκεκριμένα ανθολογούμενα κείμενα: 

(α) Γιατί ο Πορκιουπίνος ήθελε να επισκεφτεί τους ανθρώπους; Μόνο για να σώσει το 

δάσος; (ερωτ. 1, σ. 33, κείμενο [Ο ασημένιος δρόμος]), 

(β) Γιατί ο άνθρωπος αναπολεί τα παιδικά του χρόνια; Η απάντησή σας να στηριχθεί σε 

φράσεις του κειμένου (ερωτ. 2, σ. 127, κείμενο Παιδική μνήμη), 

(γ) Γιατί ο Προμηθέας ονομάζει τη φωτιά «δάσκαλο για πάσα τέχνη των θνητών»; Πώς 

αλλιώς την αποκαλεί; (ερωτ. 1, σ.49, κείμενο Προμηθέας Δεσμώτης), 

(δ) Να βρείτε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί στην προσπάθειά του να 

αποκτήσει βιβλία. (ερωτ. 2, σ. 66, κείμενο Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα). 

Όπως διαπιστώνει κανείς, πρόκειται για ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου οι οποίες 

έχουν τον ίδιο χαρακτήρα με αυτές που συναντάμε σε ένα κείμενο του βιβλίου της 

Γλώσσας. Με αυτήν την επιλογή ερωτήσεων, η οποία είναι και μία από τις 

επικρατούσες, θίγεται εν μέρει ο στόχος του ΑΠΣ για αποσύνδεση της διδασκαλίας της 

λογοτεχνίας από τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 

3775). Μπορεί να μην είναι ερωτήσεις με καθαρά γλωσσικό περιεχόμενο, αλλά 

θυμίζουν τους στόχους της γλωσσικής διδασκαλίας.  

Μάλιστα, το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο, όταν ένα κείμενο συνοδεύεται 

αποκλειστικά από τέτοιου είδους ερωτήσεις-δραστηριότητες (βλ. κείμενο Προμηθέας 

Δεσμώτης, σ. 48), ή όταν οι δύο από τις τρεις ερωτήσεις-δραστηριότητες ανήκουν σ’ 

αυτό το είδος (βλ. κείμενο Η καρδούλα, σ. 136). Σ’ αυτήν την περίπτωση, το κείμενο 

δίνει την εντύπωση ότι δεν ενδείκνυται για περεταίρω δραστηριότητες ή ότι οι 

ανθολόγοι «νίπτουν τας χείρας τους» και αφήνουν στον εκπαιδευτικό την πρωτοβουλία 

να σχεδιάσει μια πιο ενδιαφέρουσα πορεία διδασκαλίας. Και οι δύο εκδοχές, όμως, 
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αναδεικνύουν την προβληματικότητα είτε της επιλογής συγκεκριμένων κειμένων είτε 

της επιλογής συγκεκριμένων ερωτήσεων-δραστηριοτήτων. Ειδικά για τη δεύτερη 

εκδοχή, θα ήταν αφελές να περιμέναμε από έναν εκπαιδευτικό, ενδεχομένως χωρίς 

θεωρητικές γνώσεις διδακτικής της λογοτεχνίας, να σχεδιάσει βιωματικές, παιγνιώδεις 

δραστηριότητες για ένα κείμενο για το οποίο οι ανθολόγοι αρκούνται σε ερωτήσεις 

κατανόησης. Αντίθετα, θα ήταν περισσότερο βοηθητικό για τον εκπαιδευτικό να 

γινόταν το αντίστροφο. Με άλλα λόγια, οι ερωτήσεις νοηματικής πρόσληψης είναι 

εύκολο και αναμενόμενο να σχεδιαστούν από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος όμως 

αναμένει μια κατεύθυνση από τους ανθολόγους προς μία πιο δραστηριοκεντρική 

αντιμετώπιση του κειμένου.  

Όταν μετά την ανάγνωση ενός ανθολογούμενου κειμένου το παιδί καλείται να 

απαντήσει σε ερωτήσεις νοηματικής αποδόμησής του, τότε αυτομάτως επισκιάζεται η 

ανάγκη αισθητικής απόλαυσής του και το Ανθολόγιο παίρνει τη μορφή ενός σχολικού 

βιβλίου, χωρίς ενδιαφέρον. Όπως ορθά επισημαίνει ο Γρόσδος (2011, σ. 173): Το παιδί-

αναγνώστης, όταν επικεντρώνεται στο τι θα αποκομίσει από την ανάγνωση (efferent 

reading), δεν αναπτύσσει μία προσωπική σχέση συνεχούς αλληλεπίδρασης με το κείμενο, 

μέσα στην οποία θα δημιουργήσει σημασίες και έννοιες (aesthetic reading). 

(β) Ερωτήσεις-Δραστηριότητες Ανταπόκρισης Αναγνώστη-Μαθητή: 

Η συγκεκριμένη κατηγορία ερωτήσεων-δραστηριοτήτων έχει επίκεντρό της τον 

αναγνώστη. Σ’ αυτό το σημείο, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι ανθολόγοι 

συμπεριλαμβάνουν σ’ αυτήν την κατηγορία ερωτήσεις-δραστηριότητες που εμείς 

έχουμε απομονώσει και διαχωρίσει στις κατηγορίες της διαθεματικότητας και της 

διακειμενικότητας. Αν θεωρήσουμε κι εμείς αυτές τις τρεις κατηγορίες μία, τότε, 

σαφώς, αυτή αναδεικνύεται η επικρατούσα. Ωστόσο, κινούμενοι στις ερευνητικές 

γραμμές της εργασίας μας, παρατηρούμε, βάσει των αποτελεσμάτων της ποσοτικής 

έρευνας, ότι η εν λόγω κατηγορία αποσπά έναν ικανοποιητικό αριθμό ερωτήσεων-

δραστηριοτήτων. Πρόκειται κατά βάση για ερωτήσεις που σκοπό έχουν την ανάδειξη 

της ερμηνείας του κειμένου μέσα από την οπτική του αναγνώστη-μαθητή, δηλαδή 

σύμφωνα με τις εμπειρίες, τις εντυπώσεις, τα συναισθήματά του. 

 Σύμφωνα με τη Σ.Ο., όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στις Οδηγίες για τον 

δάσκαλο, ο αναγνώστης επιβάλλεται να είναι παράγοντας ενεργητικός και κρίσιμος, που 
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θα διαμορφώνει το νόημα καθώς θα συνδιαλέγεται με το κείμενο, θα αξιοποιεί και θα 

αναδιατάσσει τα κειμενικά δεδομένα, αποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχει νόημα 

αποκλειστικό και μοναδικό, αφού ο καθένας βιώνει διαφορετικά την αναγνωστική 

εμπειρία (Κατσίκη-Γκίβαλου κ.α. 2001β, σ.12). Οι ανθολόγοι, λοιπόν, εστιάζουν στην 

πολυφωνία του λογοτεχνικού κειμένου, το οποίο διατηρεί έναν πυρήνα αυστηρά 

υποκειμενικού βιώματος, που ανοίγει προς την πλευρά του αναγνώστη ένα ευρύτατο 

πεδίο συνειρμών και σημασιοδοτικών λειτουργιών (Καψωμένος 1990, σ. 14). Είναι μία 

θετική προσπάθεια του Ανθολογίου να αναπτύξει γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ του 

κειμένου και του μαθητή-αναγνώστη, πράγμα που προωθείται πιο επιδερμικά μέσω του 

ΑΠΣ. Αν σκεφτεί κανείς ότι μόλις τρεις στόχοι του προγράμματος σπουδών 

παραπέμπουν στην ανταπόκριση του μαθητή κατά την ανάγνωση του κειμένου, το 

Ανθολόγιο συμφωνώντας με τις αρχές των σύγχρονων θεωριών της αναγνωστικής 

πρόσληψης καταφέρνει να ξεπεράσει το ΑΠΣ και να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην 

ενεργητική παρουσία του μαθητή ως αποδέκτη και διαμορφωτή του κειμενικού 

νοήματος. 

 Από την άλλη πλευρά, προκειμένου να ευοδώσει αυτή η προσπάθεια των 

ανθολόγων να εισαγάγουν στη διδασκαλία της λογοτεχνίας τα καινοτόμα στοιχεία της 

θεωρίας της αναγνωστικής ανταπόκρισης, θα πρέπει το διδακτικό έδαφος να είναι 

κατάλληλα προετοιμασμένο για να τα υποδεχτεί. Δεν αρκεί, δηλαδή, μία στεγνή 

ερώτηση ή δραστηριότητα μετά την ανάγνωση του κειμένου, για να επιτευχθεί 

ολοκληρωμένα η συνδιαλλαγή και η επικοινωνία του μαθητή με αυτό. Για παράδειγμα, 

η δραστηριότητα Πάρτε μια συνέντευξη από το Θωμά (δραστ. 4, κείμενο Ο Θωμάς σ. 

73) έχει έναν επικοινωνιακό και βιωματικό χαρακτήρα και επιδιώκει τη συνομιλία του 

μαθητή-αναγνώστη με τον ήρωα του κειμένου. Εντούτοις, ο τρόπος που είναι δοσμένη 

την αποχρωματίζει επικοινωνιακά. Προκειμένου να επιτευχθεί η πραγματική 

συνδιαλλαγή του αναγνώστη-μαθητή με τον ήρωα, θα πρέπει να προηγηθεί μια 

διδακτική προετοιμασία, όπου θα προσδιοριστούν οι επικοινωνιακές συνθήκες της 

συνέντευξης, ο σκοπός της και θα ενεργοποιηθούν τα κίνητρα του μαθητή για να 

αναπτύξει μια τέτοιου είδους επικοινωνία. Συνεπώς, η οποιαδήποτε ερώτηση ή 

δραστηριότητα του Ανθολογίου δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτή καθαυτή επικοινωνιακή, 

αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως έναυσμα, ώστε ο εκπαιδευτικός με κατάλληλες 

διδακτικές μεθόδους και μέσα να επιτύχει μία βιωματική περάτωσή της.   
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Παράλληλα, η αδυναμία επιτυχούς διδακτικής αξιοποίησης της αναγνωστικής 

ανταπόκρισης των μαθητών γίνεται πιο αισθητή λόγω της ύπαρξης ερωτήσεων ή  

δραστηριοτήτων που εμπεριέχουν ή κατευθύνουν την ερμηνεία του κειμένου και 

συνακόλουθα την ανταπόκριση του αναγνώστη-μαθητή σ’ αυτό. Για παράδειγμα, η 

ερώτηση Ποιο από τα κόλπα του κυρ Λάζαρου σας φάνηκε πιο έξυπνο ή πιο αστείο και 

γιατί; (ερωτ.2, κείμενο Ο κυρ Λάζαρος και οι δράκοι, σ. 236), θεωρεί δεδομένο ότι ο 

μαθητής εκλαμβάνει ως αστεία ή έξυπνα τα κόλπα το κυρ Λάζαρου. Ενδεχομένως, 

όμως, ο κάθε μαθητής της τάξης να ανταποκρίθηκε διαφορετικά στην ανάγνωση του 

κειμένου και να αντιλήφθηκε με διαφορετικό τρόπο τα κόλπα του πρωταγωνιστή. Και 

σ’ αυτήν την περίπτωση ως αντίδοτο αναδεικνύεται μία διδασκαλία ικανή να 

αποτελέσει διαλογικό πεδίο και να οδηγήσει τους μαθητές στην ανακάλυψη της 

προσωπικής τους ερμηνείας του κειμένου, μέσα στα όρια, βέβαια, που το ίδιο το 

κείμενο θέτει. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σπανός (1996 στο Σακελλαριάδη 

2006, σ. 49), η διδασκαλία της λογοτεχνίας: 

είναι ένα παιχνίδι αλληλοπροσφοράς μεταξύ κειμένου και μαθητών με τη μεσολάβηση του 

δασκάλου, που η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται από τη χαλιναγώγηση της αυθαιρεσίας 

και την απαλλαγή από την τυποποιητική εκλογίκευση της ερμηνείας.  

Εκτός των παραπάνω, σημαντική παράμετρος για την αναγνωστική 

ανταπόκριση των μαθητών είναι και το ίδιο το κείμενο. Αν κάποιο κείμενο δεν αγγίζει 

τα ενδιαφέροντα και τις αναγνωστικές ανάγκες του μαθητή, τότε αυτός δε θα μπορέσει 

να υλοποιήσει τις ερωτήσεις-δραστηριότητες που απαιτούν την αναγνωστική 

ανταπόκρισή του. Σ’ αυτό το σημείο αναδεικνύεται καίρια η παράθεση της 

επισήμανσης της Σακελλαριάδη (2006, σ. 48) σχετικά με την επίδραση της επιλογής 

των κειμένων στη διαμόρφωση ενός διαλογικού πεδίου μεταξύ αυτών και των 

μαθητών: 

Η επιλογή ανοιχτών κειμένων, δηλαδή κειμένων που επιδέχονται πολλαπλές ερμηνείες, 

επιτρέπει τη συμμετοχή στη διαδικασία της νοηματοδότησης, συμβάλλοντας έτσι σε μία 

διδασκαλία με τους όρους της πολυφωνίας. Η επιλογή κλειστών κειμένων οδηγεί σε 

μονοφωνικές αναγνώσεις, όπου το κείμενο δεν επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες και δεν 

μπορούμε να καλλιεργήσουμε την ανταπόκριση του διδασκομένου. 

Δεδομένου ότι η επιλογή των κειμένων δεν εξαρτάται από τους ίδιους τους 

μαθητές, η ανταπόκρισή τους κατά την ανάγνωση, ανεξαρτήτως ερωτήσεων ή 

δραστηριοτήτων, είναι επισφαλής. Έτσι, αναπόφευκτα οδηγούμαστε στο συμπέρασμα 

που συμπυκνώνουν τα λεγόμενα της Σακελλαριάδη (2006, σ. 48): Ο σύγχρονος τρόπος 
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διδασκαλίας της λογοτεχνίας δεν αντικατοπτρίζει τον διαλογικό χαρακτήρα του 

αντικειμένου του, από τη στιγμή που ο μαθητής δεν έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μόνος 

του τα λογοτεχνικά κείμενα που μπορούν να προσφέρουν ικανοποίηση σ’ εκείνον ή εκείνη 

μόνο. 

 Εν ολίγοις, η ποσοτική καταμέτρηση των ερωτήσεων-δραστηριοτήτων δείχνει 

ότι το Ανθολόγιο φαίνεται να δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε σχέση με τη στοχοθεσία του 

ΑΠΣ στην ανταπόκριση του αναγνώστη-μαθητή. Αυτή, όμως, η ποσότητα δε 

συνδυάζεται πάντα με μία ποιοτική ανάδειξη της διαλογικής σχέσης μαθητή-κειμένου. 

Το Ανθολόγιο, από την πλευρά του, κάνει μια αξιόλογη προσπάθεια προς αυτήν την 

κατεύθυνση, χωρίς να λείπουν κάποιες παρεκκλίσεις ερωτήσεων-δραστηριοτήτων 

ψευδο-επικοινωνιακών. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το τελικό αποτέλεσμα αυτών των 

προσπαθειών κρίνεται στον διδακτικό χειρισμό του εκπαιδευτικού, που θα αξιοποιήσει 

με τον εναργέστερο τρόπο τα εναύσματα του Ανθολογίου. 

(γ) Ερωτήσεις-Δραστηριότητες Διαθεματικότητας:   

Η διαθεματικότητα αποτελεί τον πυρήνα του 34% του συνόλου των ερωτήσεων-

δραστηριοτήτων του Ανθολογίου. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό που 

ανιχνεύτηκε κατά την κατανομή των δραστηριοτήτων στις κατηγορίες ανάλυσης και 

ταξινόμησης (βλ. Πίνακα 4.16). Το υψηλό αυτό ποσοστό φανερώνει ότι η 

διαθεματικότητα αποτελεί σημαντικό μέλημα των ανθολόγων, αφού μέσω αυτής 

επιδιώκουν να ενεργοποιήσουν την ανταπόκριση του μαθητή κατά την ανάγνωση, να 

χτίσουν γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ αυτού και του κειμένου, να καταστήσουν το 

κείμενο ελκυστικό και απολαυστικό στον αποδέκτη του. Στο πλαίσιο αυτό, το 

Ανθολόγιο εμφανίζεται να συμφωνεί με τους στόχους του ΑΠΣ, σύμφωνα με τους 

οποίους η λογοτεχνία, όπως και η τέχνη, αποτελεί έναν από τους προνομοιακούς χώρους 

διαθεματικών διασυνδέσεων (Τσιλιμένη & Γραίκος 2007, σ. 646). Ωστόσο, το γεγονός 

ότι το ΑΠΣ περιγράφει και εισάγει την έννοια της διαθεματικότητας στη διδακτική της 

λογοτεχνίας με αόριστο και γενικευμένο τρόπο έχει άμεσο αντίκτυπο στο Ανθολόγιο, 

στις ερωτήσεις-δραστηριότητες του οποίου πολλές φορές μπορούμε να κάνουμε λόγο 

για επίπλαστη διαθεματικότητα. 

 Προκείμενου να γίνει αισθητή αυτή η επιδερμική προώθηση της 

διαθεματικότητας, αρκεί να εστιάσουμε στο υψηλό ποσοστό ερωτήσεων-
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δραστηριοτήτων (20%) που αποσπά η υποκατηγορία «Παραγωγής λογοτεχνικού 

λόγου». Πρόκειται για δραστηριότητες που έχουν μια διαθεματική χροιά, αφού με 

αφορμή ένα κείμενο ανοίγεται ο δρόμος προς τη συγγραφή. Κατά πόσο, όμως, μπορεί 

να χαρακτηριστεί δημιουργική η δραστηριότητα Ποιος είναι ο δικός σας ασημένιος 

δρόμος; Γράψτε λίγα λόγια γι’ αυτόν. (δραστ. 4, κείμενο [Ο ασημένιος δρόμος], σ. 33); 

Ο ίδιος προβληματισμός ισχύει και για την εξής δραστηριότητα: Η οικογένεια του 

Δαμιανού έχει «αρχές» και «παραδόσεις». Συνδυάζοντας μια «αρχή» και με μια 

«παράδοση» από αυτές που αναφέρονται στο κείμενο, να συνθέσετε μια δική σας σύντομη 

ιστορία (δραστ. 1, κείμενο [Αποκριάτικη ιστορία], σ. 94). Ιδιαίτερα για τη δεύτερη 

περίπτωση είναι αισθητή η διάθεση ηθικοδιδακτικού προσανατολισμού των μαθητών-

αναγνωστών, εκτός του ότι κάθε άλλο παρά ενεργοποιεί τη δημιουργικότητά τους. 

Πρόκειται, ουσιαστικά, για δραστηριότητες που απέχουν κατά πολύ από το πεδίο των 

ενδιαφερόντων των μαθητών και θυμίζουν έντονα τις ασκήσεις παραγωγής γραπτού 

λόγου της Γλώσσας. Μιλάμε, λοιπόν, για μια κατ’ όνομα και όχι κατ’ ουσία 

διαθεματικότητα. 

 Παράλληλα, αν παρατηρήσουμε προσεκτικά τα αποτελέσματα της ποσοτικής 

έρευνας (βλ. Πίνακα 4.33), θα δούμε ότι πρωτοστατούν οι ερωτήσεις που επιδιώκουν 

να προκαλέσουν έναν ευρύτερο προβληματισμό για αξίες και ιδέες. Άλλωστε, η ίδια η 

επιλογή των κειμένων και των θεμάτων του Ανθολογίου, όπως αναφέρεται στο ΑΠΣ, 

έγινε με βάση ορισμένες έννοιες και αξίες (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3777), οι οποίες 

και μέσω τέτοιου είδους διαθεματικών ερωτήσεων-δραστηριοτήτων επιδιώκεται να 

μεταλαμπαδευτούν στους μαθητές. Οι ανθολόγοι ακολουθώντας την επιταγή για 

προβληματισμό - διάλογο πάνω σε ποικίλα θέματα  (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 2003, σ. 3775), 

αξιοποιούν την κοινωνική δύναμη της λογοτεχνίας και την ισχυρή διαμορφωτική της 

επίδραση στη σκέψη. Έτσι, πίσω από το «φαίνεσθαι» της διαθεματικότητας ελλοχεύει 

το «είναι», η πραγματικότητα μιας βαθιά πολιτικής πράξης, όπως άκρως διαφωτιστικά 

την περιγράφουν οι Αποστολίδου & Χοντολίδου (2011, σ. 4): 

Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος διδασκαλίας για το μάθημα της λογοτεχνίας είναι μια 

κατεξοχήν πολιτική πράξη, με την έννοια ότι παίρνει θέσεις για την κουλτούρα και την 

κοινωνία, τον τρόπο και τα μέσα επικοινωνίας. Τέλος, αλλά όχι χωρίς σημασία είναι το γεγονός 

ότι στο σχεδιασμό του προγράμματος για το μάθημα της λογοτεχνίας υπολανθάνει πάντοτε η 

ελπίδα της κοινωνικής, πολιτικής και ηθικής ανάπτυξης του υποκειμένου. 

Στο ίδιο πλαίσιο ερμηνείας εντάσσονται και οι δραστηριότητες αναζήτησης 

ιστορικών και άλλων πληροφοριών με αφορμή την ανάγνωση ενός ανθολογούμενου 
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κειμένου. Και εδώ, η διαθεματικότητα αξιοποιεί την κοινωνική δύναμη της 

λογοτεχνίας. Στην προκειμένη περίπτωση συνδυάζεται με την ιστορική-κοινωνική 

προσέγγιση της λογοτεχνίας, σύμφωνα με την οποία το κείμενο εγγράφεται στο 

κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο που το δημιούργησε. Ο μεγάλος αριθμός ερωτήσεων-

δραστηριοτήτων αυτής της υποκατηγορίας δεν προοιωνίζεται άμεσα μέσω του ΑΠΣ. 

Έμμεσα, όμως, και από τη στιγμή που το Ανθολόγιο συνιστά ένα σχολικό βιβλίο, είναι 

αναπόφευκτη η κοινωνικοποιητική του επίδραση, αφού η ίδια η λογοτεχνία αποτελεί 

κατεξοχήν ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό προϊόν.     

 Από την άλλη πλευρά, τον καθαρά διαθεματικό χαρακτήρα του Ανθολογίου 

υπηρετούν οι δραστηριότητες που επιδιώκουν τη δημιουργική σύνδεση της 

λογοτεχνίας με την τέχνη. Εξάλλου, η λογοτεχνία και η τέχνη μοιράζονται σημαντικά 

κοινά χαρακτηριστικά, όπως τη μη αυτονομία, τον προσδιορισμό τους από την ανάπτυξη 

της κοινωνίας, τον μη ωφελιμιστικό τους χαρακτήρα, τη μεταβλητότητα του 

περιεχομένου, την επιλογή της μορφής από τον καλλιτέχνη-δημιουργό, τη στόχευση του 

συναισθηματικού-συγκινησιακού κόσμου του αποδέκτη-αναγνώστη (Χατζησαββίδης 

2006, σ. 111). Στο πλαίσιο αυτό, επιτυγχάνεται μία «χειροπιαστή» διαθεματικότητα, 

ικανή να προαγάγει την αισθητική απόλαυση των μαθητών-αναγνωστών και να 

μετατρέψει την ανάγνωση σε ψυχαγωγία και ευχάριστη εμπειρία. Τη σύνδεση αυτή της 

λογοτεχνίας με τις άλλες τέχνες περιγράφει σε αόριστο πλαίσιο και αδρές διδακτικές 

γραμμές το ΑΠΣ. 

 Συμπερασματικά, αν εξαιρέσουμε τις ερωτήσεις-δραστηριότητες που ενώνουν τη 

λογοτεχνία και τις τέχνες με ένα διαθεματικό χαρακτήρα, για να περιγράψουμε τη 

συνολική εικόνα που δίνει το Ανθολόγιο ως προς την προώθηση ή μη της 

διαθεματικότητας, θα δανειστούμε την άποψη του Ξανθόπουλου (2010, σ. 362), που 

ταιριάζει απόλυτα και στην περίπτωσή μας: σκιαγραφείται μια εικόνα 

ασυστηματοποίητης διαχείρισης της απαίτησης να μετατρέψουμε σε διαθεματικό ένα 

θεματικό εγχειρίδιο, για να κρατηθούν κάποια προσχήματα ή να ικανοποιηθούν κάποιες 

προδιαγραφές παρά μιας συντονισμένης προσπάθειας με καθαρό στόχο.  

(δ) Ερωτήσεις-Δραστηριότητες Διακειμενικότητας 

Η διακειμενικότητα απασχολεί τον μικρότερο αριθμό ερωτήσεων-δραστηριοτήτων του 

Ανθολογίου. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι το τελευταίο κεφάλαιο του 
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Ανθολογίου Βιβλιογραφικές Πληροφορίες και Προτεινόμενες Δραστηριότητες 

παραπέμπει τους μαθητές σε διακειμενικές συνδέσεις μεταξύ του βιβλίου από το οποίο 

προέρχεται το εκάστοτε ανθολογούμενο κείμενο και άλλων συναφούς θεματολογίας 

βιβλίων. Με τον τρόπο αυτό αποκαθίσταται το οποιοδήποτε έλλειμα διακειμενικότητας 

στις ερωτήσεις-δραστηριότητες, με την προϋπόθεση βέβαια ο εκπαιδευτικός να 

επιχειρήσει κάτι τέτοιο με κατάλληλους διδακτικούς χειρισμούς.  

Παράλληλα, αυτό που παρατηρούμε συγκρίνοντας υπό το πρίσμα της 

διακειμενικότητας τους στόχους του ΑΠΣ και τις σχετικές ερωτήσεις-δραστηριότητες 

είναι ότι το μεν πρώτο εστιάζει στη διακειμενική σύγκριση με κύριο άξονα τον 

συγγραφέα, τη λογοτεχνική γενιά που αυτός ανήκει και τα εκφραστικά μέσα που 

χρησιμοποιεί. Με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει με έναν 

ασυστηματοποίητο τρόπο να αναδείξει την ιστορικότητα της λογοτεχνίας. Αντίθετα, 

το Ανθολόγιο εστιάζει στη διακειμενική σύγκριση με κύριο άξονα το ίδιο το κείμενο, 

το περιεχόμενό του, τους ήρωές του και τα θέματα που πραγματεύεται. Δηλαδή, η 

οποιαδήποτε σύγκριση που επιδιώκεται μέσω των ερωτήσεων-δραστηριοτήτων δεν 

επιζητά την εγγραφή του κειμένου στα ιστορικά και κοινωνικά πλαίσια της εποχής του. 

Άλλωστε, αυτή η ιστορική-κοινωνική εγγραφή έχει προωθηθεί εν μέρει μέσω 

διαθεματικών δραστηριοτήτων.  

Αυτό αποδεικνύει ότι σημείο εστίασης των ανθολόγων είναι η ίδια η 

αναγνωστική πράξη, κατά την οποία ο μαθητής-αναγνώστης κατασκευάζει τον δικό του 

«νοερό» ιστό κειμένων αναγνωρίζοντας και ακολουθώντας, αλλά και υπερβαίνοντας, σε 

πολλές περιπτώσεις, τις εμφανείς ή λανθάνουσες διακειμενικές αναφορές του κειμένου 

κάτω από το οποίο υπάρχει πάντοτε πλήθος άλλων κειμένων, άλλων φωνών ή κωδίκων 

που συγκρούονται και συνυπάρχουν συνθέτοντας ένα πυκνό υφάδι ή ένα παλίμψηστο 

(Καλογήρου 2011, σ. 1). Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι το ΑΠΣ δεν κάνει λόγο για 

μια συγκεκριμένη, σαφώς στοχευμένη διακειμενικότητα, αλλά για γενικές, ασαφείς, 

ποικίλου είδους «συγκρίσεις», δεν μπορούμε να κρίνουμε αν η ποσότητα και η 

ποιότητα των διακειμενικών ερωτήσεων-δραστηριοτήτων καθιστά το Ανθολόγιο 

συμβατό ή ασυμβατό με το ΑΠΣ. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι και στο πεδίο 

της διακειμενικότητας, όπως και σ’ αυτό της διαθεματικότητας, απαιτείται μια 

συστηματοποίηση και σαφής οριοθέτηση του πλαισίου των στόχων και της διδακτικής 

μεθοδολογίας.   
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Γ. ΣΥΖΗΤΗ ΣΗ  - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ  
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Συμπεράσματα – Συζήτηση 

Επιστρέφοντας στο βασικό ερώτημα της μεταπτυχιακής εργασίας, που αφορά στον 

βαθμό επιτυχίας των κειμένων και των ερωτήσεων-δραστηριοτήτων του Ανθολογίου 

της Ε’ και Στ’ Δημοτικού να υλοποιήσουν τους στόχους και τις πρόνοιες του ΑΠΣ, 

σύμφωνα με την ερμηνεία των ποσοτικών μας αποτελεσμάτων, δεν μπορούμε να 

καταλήξουμε σε μία αμιγώς θετική ή αρνητική απάντηση. Αυτό συμβαίνει, από τη μια 

πλευρά, λόγω της μερικής εναρμόνισης του Ανθολογίου με κάποιες από τις 

κατευθύνσεις του ΑΠΣ. Από την άλλη πλευρά, υπεύθυνες είναι και οι εσωτερικές 

αντιφάσεις των στόχων του ΑΠΣ, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα η υλοποίηση 

κάποιων επιταγών να κλονίζει την υλοποίηση κάποιων άλλων. Εκτός αυτού, σημαντικό 

ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι συγκεκριμένες παράμετροι που μελετήθηκαν δεν είναι 

σαφώς οριοθετημένες στο πρόγραμμα σπουδών και ως εκ τούτου είναι ακαθόριστη η 

παρέκκλιση από τις επίσημες προδιαγραφές ή η σύγκλιση με αυτές.  

Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, ξεχωρίζουμε τα παρακάτω βασικά στοιχεία που 

ανιχνεύτηκαν στο Ανθολόγιο κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.  

 Ποικιλία θεμάτων. Το Ανθολόγιο ανθολογεί κείμενα που αγγίζουν ένα εύρος 

θεμάτων, γεγονός που έρχεται σε πλήρη συμφωνία με το ΑΠΣ. Ωστόσο, η 

κατάταξη των κειμένων στην κάθε θεματολογία είναι αμφιλεγόμενη, αφού πολλά 

κείμενα θα μπορούσαν να ανήκουν σε περισσότερες από μία θεματικές ενότητες. 

 Ποικιλία λογοτεχνικών ειδών και μορφών λογοτεχνικών έργων. Στον αντίποδα 

αυτής της υπαρκτής και σύμφωνης με τις επιταγές του ΑΠΣ ποικιλίας 

λογοτεχνικών ειδών στο Ανθολόγιο, βρίσκεται η υπερεκπροσώπηση κάποιων από 

αυτά τα είδη, όπως το διήγημα, το μυθιστόρημα και η έμμετρη ποίηση, εις βάρος 

άλλων. Ουσιαστικά πρόκειται για επιφανειακή ποικιλία. Είναι, όμως, και 

αναπόφευκτη, αφού το ΑΠΣ επιχειρεί να συνδυάσει δύο αντιφατικά στοιχεία: την 

ποικιλία λογοτεχνικών ειδών με την υπακοή στον λογοτεχνικό κανόνα. Έτσι, το 

Ανθολόγιο αφενός υπακούει στον λογοτεχνικό κανόνα, αφετέρου κάνει κάποιες 

προσπάθειες να τον εμπλουτίσει. Δεσμευτικό των προσπαθειών του είναι η 

αναμφίβολα υψηλή ποιότητα του λογοτεχνικού βιβλίου, το οποίο προβάλλεται 

έμμεσα στο ΑΠΣ και χρησιμοποιείται έμπρακτα στο Ανθολόγιο ως κατεξοχήν πηγή 

προέλευσης των ανθολογούμενων κειμένων. 
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 Ανθολόγηση κειμένων που ανήκουν σε ένα ευρύ φάσμα χρονικών περιόδων της 

ελληνικής λογοτεχνίας. Η έμφαση δίνεται στη σύγχρονη λογοτεχνία, όπως ακριβώς 

αναφέρεται και στο ΑΠΣ. Ωστόσο, αυτή η ανθολόγηση δε συνοδεύεται από μία 

σαφώς οριοθετημένη, από πλευράς στόχων και μεθοδολογίας, διδασκαλία, ικανή 

να αναδείξει την ιστορικότητα της λογοτεχνίας και να κάνει αντιληπτή στους 

μαθητές την εξέλιξή της μέσα στον χρόνο. Χωρίς ένα συγκεκριμένο διδακτικό 

πλαίσιο, σαφώς οριοθετημένο μέσω του ΑΠΣ, το Ανθολόγιο καταντά ένα σώμα 

«μνημείων» του παρελθόντος άνευ ουσίας για τους μαθητές. 

 Ανθολόγηση κειμένων που καλύπτουν μία ευρεία γεωγραφική έκταση. Και πάλι, 

όμως, το Ανθολόγιο, με την προτροπή του ΑΠΣ, δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα στην 

ελληνική λογοτεχνία, ενώ η ξένη λογοτεχνία υποεκπροσωπείται. Παράλληλα, το 

«όλο» της γεωγραφικής έκτασης που επικαλείται το ΑΠΣ μοιάζει με ευχολογία, 

αφού κάτι τέτοιο είναι πρακτικά αδύνατο εντός των περιορισμένων σελίδων ενός 

σχολικού βιβλίου. Τέλος, η κατεύθυνση του ΑΠΣ για ανθολόγηση δειγμάτων 

ιδιωματικών κειμένων προσκρούει στον στόχο περί ενίσχυσης του γλωσσικού 

αυτοσυναισθήματος των μαθητών όλης της ελληνικής επικράτειας. Το Ανθολόγιο 

φιλοξενώντας ελάχιστα δείγματα που αποτυπώνουν τη γλωσσική γεωγραφική 

ποικιλία δεν επιτρέπει σε μαθητές της ελληνικής περιφέρειας να ανακαλύψουν τη 

λογοτεχνική δύναμη της δικής τους ιδιαίτερης γλωσσικής ταυτότητας. 

 Ανθολόγηση κατά βάση αποσπασμάτων κειμένων. Η αποσπασματικότητα των 

ανθολογούμενων κειμένων δεν επιτρέπει στους αναγνώστες-μαθητές να 

εξοικειωθούν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε λογοτεχνικού είδους, να 

κατανοήσουν την πλοκή του κειμένου, να ταυτιστούν με τους ήρωες, να εγγράψουν 

το κείμενο στα κοινωνικά και ιστορικά του συμφραζόμενα. Με τον τρόπο αυτό, 

θίγεται η υλοποίηση στόχων του ΑΠΣ που σχετίζονται με την εξοικείωση του 

μαθητή με την ταυτότητα των κειμένων, αλλά και στόχων που σχετίζονται με την 

αναγνωστική ανταπόκριση του μαθητή. Ουσιαστικά, το κείμενο τεμαχίζεται και 

άρα η ανάγνωση και τα αποτελέσματα αυτής δε δίνουν το αίσθημα της 

ολοκλήρωσης στον μαθητή-αναγνώστη. 

 Οι ερωτήσεις-δραστηριότητες με επίκεντρο κυρίως την κατανόηση του 

περιεχομένου του κειμένου έχουν ένα μικρό προβάδισμα σε σχέση με τις 

υπόλοιπες. Μάλιστα, σχεδόν όλα τα κείμενα συνοδεύονται από τέτοιου είδους 

ερωτήσεις-δραστηριότητες, κάτι που δεν ισχύει για τα υπόλοιπα είδη. Η ίδια 
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έμφαση στο περιεχόμενο του κειμένου δίνεται και στους στόχους του ΑΠΣ, όπου 

έντονη είναι και η παρουσία της μορφής του κειμένου. Σε αντίθεση με το 

περιεχόμενο, τα μορφολογικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά του κειμένου δεν 

απασχολούν σε σημαντικό βαθμό το Ανθολόγιο, αποφεύγοντας έναν φορμαλιστικό 

χαρακτήρα στις ερωτήσεις-δραστηριότητες. 

 Οι ερωτήσεις-δραστηριότητες με επίκεντρο τον αναγνώστη και την ανταπόκρισή 

του κατά την ανάγνωση έχουν σημαντική θέση στο Ανθολόγιο, αν και πολλές 

φορές επιφανειακή. Αντιθέτως, στο ΑΠΣ δεν αναδεικνύεται σε τέτοιο βαθμό η 

αναγνωστική ανταπόκριση του μαθητή ως στόχος της διδασκαλίας. 

 Η διαθεματικότητα και η διακειμενικότητα είναι υπαρκτές, αλλά 

ασυστηματοποίητες και στο Ανθολόγιο, όπως και στο ΑΠΣ. Η διαθεματικότητα 

εξαντλείται σε ερωτήσεις-δραστηριότητες ευρύτερου προβληματισμού και 

αναζήτησης ιστορικών και κοινωνικών πληροφοριών, λειτουργώντας εις βάρος 

κατ’ ουσία διαθεματικών ερωτήσεων-δραστηριοτήτων. Το ΑΠΣ, από την πλευρά 

του, δε δίνει σαφές διδακτικό περίγραμμα της διαθεματικότητας και αρκείται σε 

ευχολογίες περί δράσεων φιλαναγνωσίας, παιχνιδιών ανάγνωσης και άλλων. Στο 

ίδιο πνεύμα κινείται και η διακειμενικότητα η οποία στο ΑΠΣ έχει τη μορφή της 

ασαφούς «σύγκρισης» κειμένων, ενώ απασχολεί μικρό αριθμό στοχευμένων 

ερωτήσεων-δραστηριοτήτων του Ανθολογίου. 

 Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω επισημάνσεις, αξιολογούμε τα 

Ανθολόγια ως μια μέτρια επιτυχημένη προσπάθεια εφαρμογής των στόχων του ΑΠΣ 

στη διδακτική πράξη. Δεν ισχύει, όμως, ο ίδιος βαθμός επιτυχίας για τις προσπάθειες 

του Ανθολογίου να υπηρετήσει τη Λογοτεχνία στην τάξη. Ας μην ξεχνάμε ότι το 

μεγάλο στοίχημα του Ανθολογίου έγκειται στην υλοποίηση του βασικού στόχου του 

ΑΠΣ να λειτουργήσει το Ανθολόγιο ως αφορμή, ώστε ο μαθητής να ευαισθητοποιηθεί 

και να αποζητά μόνος του τη συντροφιά του καλού λογοτεχνικού βιβλίου (ΦΕΚ 303/τ.Β’, 

2003, σ. 3749). Εμείς θα απομονώσουμε ως υποκειμενικό τον χαρακτηρισμό «καλό» 

και θα εστιάσουμε στην ανάγκη να λειτουργήσει το Ανθολόγιο ως έναυσμα για να 

αγαπήσουν οι μαθητές τη λογοτεχνία και στο κατά πόσο αυτό τελικά γίνεται εφικτό. 

 Η συζήτηση γύρω από την αποτίμηση των υπηρεσιών που προσφέρει το 

Ανθολόγιο στη διδακτική της Λογοτεχνίας αναπόφευκτα καταλήγει στο ερώτημα: 

«Τελικά, το Ανθολόγιο υπηρετεί τη Λογοτεχνία στην τάξη ή η Λογοτεχνία υπηρετεί 
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τις ανάγκες του Ανθολογίου, δηλαδή του σχολικού βιβλίου, ως παιδαγωγικού, 

πολιτικού, ιδεολογικού και κοινωνικοποιητικού μέσου;». 

Δεδομένων των παρακάτω γνωρισμάτων του Ανθολογίου, η απάντηση κλίνει προς το 

δεύτερο σκέλος της ερώτησης. 

 Παρά τις προσδοκίες το Ανθολόγιο να αποβάλει τον παραδοσιακό χαρακτήρα της 

μεταλαμπάδευσης αξιών και της διαμόρφωσης ιστορικής, κοινωνικής, εθνικής 

συνείδησης, κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιήθηκε. Τόσο η θεματολογία των κειμένων 

όσο και το ίδιο το περιεχόμενό τους και οι ερωτήσεις-δραστηριότητες που τα 

πλαισιώνουν έχουν σαφή ηθικοδιδακτική διάθεση και ένα έντονο ιδεολογικό, 

κοινωνικό, πολιτισμικό, εθνοκεντρικό φορτίο. 

 Η ύπαρξη του λογοτεχνικού κανόνα περιχαρακώνει τις αναγνωστικές προτιμήσεις 

των παιδιών και υψώνει διαχωριστικά τείχη ανάμεσα στις αναγνωστικές συνήθειές 

τους και τη σχολική πραγματικότητα. Το τι αρέσει τελικά στα παιδιά να διαβάζουν 

δε συμφωνεί με το τι ενδείκνυται να διαβάζουν, όπως προβάλλεται μέσω του 

Ανθολογίου.   

 Ο μαθητής-αναγνώστης βρίσκεται στο περιθώριο της αναγνωστικής πράξης, αφού 

είναι ο τελευταίος που έχει τον λόγο αναφορικά με το αντικείμενο της ανάγνωσης. 

Ουσιαστικά δε λαμβάνονται υπόψη τα ενδιαφέροντά του, οι αναγνωστικές του 

εμπειρίες, οι αναγνωστικές του προτιμήσεις. 

 Η προσέγγιση του κειμένου που προωθείται μέσω των περισσότερων ερωτήσεων-

δραστηριοτήτων προβάλλει την ερμηνευτική αυθεντία, η οποία καθηλώνει την 

κριτική δύναμη του μαθητή-αναγνώστη. 

 Η Λογοτεχνία ουσιαστικά δεν αποσυνδέεται από το μάθημα της Γλώσσας, αν και 

το Ανθολόγιο κάνει φιλότιμες προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο τρόπος 

που προβλέπεται να αξιοποιηθεί το Ανθολόγιο και που τελικά αξιοποιείται, το 

καθιστά συμπλήρωμα του σχολικού βιβλίου της Γλώσσας.  

 Το Ανθολόγιο αφήνει μεγάλο περιθώριο στην πρωτοβουλία διδακτικών δράσεων 

εκ μέρους του εκπαιδευτικού και αναδεικνύει τον καταλυτικό, διαμεσολαβητικό 

του ρόλο κατά την αναγνωστική διαδικασία. Κάτι τέτοιο, όμως, είναι ευκταίο στο 

βαθμό που έχει εξασφαλιστεί η θεωρητική θωράκιση του διδάσκοντος σε σχέση με 

τις αρχές της διδασκαλίας της λογοτεχνίας. Η ελλιπής γνώση των θεωρητικών 

αυτών αρχών μπορεί να οδηγήσει σε παιδαγωγικά σφάλματα. 
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Ύστερα από τα παραπάνω, στην προσπάθεια μιας συνολικής αποτίμησης του 

ανθολογίου, η άποψη των Αποστολίδου & Χοντολίδου (2011, σ. 4) είναι ιδιαίτερα 

διαφωτιστική:  

Για να ξεκαθαρίσουμε το ζήτημα τελειωτικά, δεν υπάρχει το τέλειο ανθολόγιο για όλους τους 

μαθητές της επικράτειας, απλούστατα γιατί οι μαθητές δεν έχουν όλοι σε όλη την επικράτεια 

το ίδιο επίπεδο, τα ίδια ενδιαφέροντα και τα ίδια γούστα στη λογοτεχνία. Εάν μιλάμε για 

μαθητεία στη γοητεία της ανάγνωσης προκειμένου να φτιάξουμε «ένα έθνος από αναγνώστες» 

και όχι να χειραγωγήσουμε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας, τότε το ανθολόγιο όσο καλό 

και να είναι δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τους σκοπούς μας. 

Η Λογοτεχνία είναι το άσωτο τέκνο της εκπαίδευσης. Ασωτεύει σε ποικίλης 

ύλης βιβλία, σε περιοδικά, σε εφημερίδες, σε μαθητικά έντυπα, σε ράφια βιβλιοθηκών, 

αλλά και περίπτερων, σε παιδικά, εφηβικά, ενήλικα μυαλά και χείλη. Όσο η 

εκπαίδευση προσπαθεί να δαμάσει την ασωτία της, δίνοντάς της οριοθετημένη 

διδακτική ταυτότητα στο πλαίσιο ενός σχολικού βιβλίου, τόσο χάνει την ουσία της. Γι’ 

αυτό τον λόγο οποιαδήποτε προσπάθεια ανανέωσης της διδακτικής της λογοτεχνίας 

μέσω εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες περιορίζονται στην επανέκδοση νέων 

σχολικών ανθολογίων με αναπόφευκτη την ύπαρξη του λογοτεχνικού κανόνα, ή στον 

ενστερνισμό σύγχρονων λογοτεχνικών θεωριών με προτάσεις διαφορετικών μεθόδων 

ερμηνείας των κειμένων, έχει ουσιαστικά τον χαρακτήρα της αναπαλαίωσης.  

Για μια ριζική αναμόρφωση της διδακτικής της λογοτεχνίας, αυτό που 

απαιτείται είναι η αποκανονικοποίηση της λογοτεχνίας, η αντιμετώπισή της ως ένα 

ποικιλόμορφο πολιτισμικό πεδίο, ικανό να ανταποκριθεί στα ενδιαφέροντα, τις 

ανάγκες, τις εμπειρίες και το επίπεδο του κάθε μαθητή και να καλλιεργήσει τις ποικίλες 

αναγνωστικές του δεξιότητες (Πασχαλίδης 2006). Στο πλαίσιο αυτό, έχουν προταθεί 

σχέδια διδασκαλίας της λογοτεχνίας που εντάσσουν την ανάγνωση ολόκληρων 

λογοτεχνικών, με την ευρεία έννοια, βιβλίων, μέσα στην καθημερινή εκπαιδευτική 

πράξη5. Απαραίτητη, βέβαια, προϋπόθεση για να ευοδώσουν τέτοιου είδους σχέδια 

διδασκαλίας είναι η Λογοτεχνία να αποκτήσει ένα κατά-δικό της χώρο και διδακτικό 

χρόνο, για να ξεδιπλώσει το «είναι» της στα παιδιά και να γίνει οικοδέσποινα της 

αναγνωστικής τέρψης.   

 

                                                           
5 Για μια ολοκληρωμένη, νέα πρόταση διδασκαλίας της λογοτεχνίας βλ. στο Αποστολίδου Β., Καπλάνη 

Β., Χοντολίδου Ε. (επιμ.) 2004, Διαβάζοντας λογοτεχνία στο σχολείο…. Μια νέα πρόταση διδασκαλίας, 

Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα.  
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όπου έχω χρησιμοποιήσει ιδέες, κείμενο ή/και πηγές άλλων συγγραφέων, αναφέρονται 

ευδιάκριτα στο κείμενο με την κατάλληλη παραπομπή και η σχετική αναφορά 

περιλαμβάνεται στο τμήμα των βιβλιογραφικών αναφορών με πλήρη περιγραφή. 

Επισημαίνεται πως η συγκεκριμένη επιλογή βοηθά στον περιορισμό της λογοκλοπής 

διασφαλίζοντας έτσι το/τη συγγραφέα. 

 

Ημερομηνία 4-6- 2016                                                                                   H δηλούσα  
 

  

                                                                                            

                                                                                           

 

 

                                                 Αθανασιάδου Ανθούλα    


