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Ειζαγωγή 

Καζψο ε εθπαηδεπηηθή θηινζνθία ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ δίλεη έκθαζε ζηε 

δηαθεηκεληθφηεηα θαη ζηε δηαζεκαηηθφηεηα κε ζηφρν ηε δηεχξπλζε ησλ 

πλεπκαηηθψλ νξηδφλησλ ησλ καζεηψλ, νη θνξείο δηαπαηδαγψγεζεο θαη 

θνηλσληθνπνίεζεο (κε πξνεμέρνληα ην ζρνιείν) επηδηψθνπλ λα 

ζθπξειαηήζνπλ ηδεψδε θαη αμίεο πνπ απνηεινχλ ηνπο ζηπινβάηεο ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη, σο ηέηνηνη ζεσξνχληαη ε ινγνηερλία θαη ε ηζηνξία.  

Ζ Διιάδα είλαη κηα ρψξα κε καθξαίσλε παξνπζία απφ ηε ιίζηλε επνρή. 

Μπνξεί θαλείο λα ηελ παξνκνηάζεη κε έλα θαδάλη πνπ βξάδεη δηαξθψο θαη 

ηαιαλίδεηαη απφ πνιέκνπο, θαζψο  ε Διιεληθή ηζηνξία εθηείλεηαη πέξα απφ ηα 

γεσγξαθηθά φξηα ηνπ ζεκεξηλνχ θξάηνπο θαη ζε καθξηά πεξίνδν αηψλσλ πξνο 

ην παξειζφλ απφ ηνλ κηλσηθφ πνιηηηζκφ (πξηλ ην 3000 π.Υ.-1420 π.Υ.) 

Ζ ινγνηερλία θαη ε ηζηνξία ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά, αθνχ ζηεξίδνληαη ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή απφιαπζε απφ ηε κηα θαη, ηελ θαηαγξαθή θαη ηεθκεξίσζε 

ησλ γεγνλφησλ απφ ηελ άιιε. Ο Μ. Vitti, επηζεκαίλεη φηη ην ηζηνξηθφ ηεθκήξην 

είλαη ην απνηχπσκα κηαο αλζξψπηλεο ελέξγεηαο πνπ εμαληιήζεθε, ελψ ην 

ινγνηερληθφ κλεκείν ζπλίζηαηαη ζηελ θαηαγξαθή ελφο ιφγνπ έληερλνπ (Vitti, 

1994). Μέζα ζηα ινγνηερληθά θείκελα πξνζεγγίδνληαη κε αθεγεκαηηθή 

δεμηνηερλία θαη θνηλσληθή επαηζζεζία πνηθίια δεηήκαηα ηεο επνρήο ζηελ 

νπνία εληάζζνληαη ζε κηα πςειή κνξθή ιφγνπ θαη επηπέδνπ επηθνηλσλίαο. 

Αιιά, φπσο ιέγεηαη ζπρλά «ε ηζηνξία επαλαιακβάλεηαη». 

Ζ ινγνηερλία είλαη έλαο θαζξέθηεο αληαλάθιαζεο ηνπ παξφληνο, έλαο 

κεγεζπληηθφο θαθφο ηνπ παξειζφληνο, έλαο επαίζζεηνο δείθηεο δηαίζζεζεο 

ηνπ κέιινληνο. Ζ πεδνγξαθία θαη ε πνίεζε κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

εξγαιεία θνηλσληθήο κάζεζεο γηα ηνπο καζεηέο ζηελ εθπαίδεπζε. Υσξίο ην 

ινγνηερληθφ θείκελν λα ππνθαηαζηήζεη ηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν, ε ινγνηερλία 

απνηειεί ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν γηα ηε δηάδνζε ηεο παηδείαο κε ηελ αηζζε-

ηηθή ζπγθίλεζε πνπ απηή πξνθαιεί (Γθίβαινπ, 2002). Μηα δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε, έλαο δηαθεηκεληθφο δηάινγνο, ε ζπλαλάγλσζε ινγνηερληθψλ θαη 

ηζηνξηνγξαθηθψλ θεηκέλσλ, ζα κπνξέζεη λα θαιιηεξγήζεη ηελ ηζηνξηθή 

πεξηέξγεηα, ηελ έθπιεμε, αιιά θαη ηελ απνξία ησλ παηδηψλ πάλσ ζηελ νπνία 

https://el.wikipedia.org/wiki/3%CE%B7_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=1420_%CF%80.%CE%A7.&action=edit&redlink=1
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νηθνδνκείηαη ε γλψζε (ΦΔΚ 303,304/2003). 

     Χζηφζν, ζε κηα επνρή φπνπ ε ινγνηερλία ηείλεη λα έρεη κηα κάιινλ 

πεξηθεξεηαθή, έθθεληξε ζέζε κέζα ζην φιν θαη πεξηζζφηεξν 

πξνζαλαηνιηδφκελν ζηηο επηζηήκεο θαη ζηελ ηερλνινγία ζχγρξνλν ζρνιείν, ε 

πνιχπιεπξε πξνζέγγηζε ηεο ζηνπο καζεηέο, ηδηαίηεξα ζηνπο καζεηέο κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο, ηελ θαζηζηά αθφκα πην επηηαθηηθή αλάγθε. Ζ 

παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε πάληα ζπκπεξηιάκβαλε ηε δηδαζθαιία ησλ αμηψλ 

ζε µαζήµαηα, φπσο ε ινγνηερλία, νη θνηλσληθέο επηζηήµεο  θαη  ε ηζηνξία.  

H ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ηε ινγνηερλία είλαη νπζηαζηηθά κηα ζρέζε πνπ ην 

βνεζά λα δψζεη ζρήκα θαη λφεκα ζηα πξνζσπηθά θαη ηζηνξηθά ηνπ βηψκαηα, 

λα πξνζαλαηνιηζηεί κέζα ζ‘ έλα νινέλα θαη πην πεξίπινθν θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, κε άιια ιφγηα λα πιάζεη ηελ αηνκηθή αιιά θαη ηε 

ζπιινγηθή ηνπ ηαπηφηεηα. Δμάιινπ, ε ινγνηερλία απνηειεί αλψηεξν είδνο 

ιφγνπ θαη, θαη‘ επέθηαζε κέζν εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο γηα κηα επηηπρή 

επηθνηλσλία, επαθή θαη νηθείσζε ηνπ παηδηνχ κε ηηο ηζηνξηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη 

θνηλσληθέο ηνπ ξίδεο. Σν ινγνηερληθφ θείκελν απνηειεί έλα ηφπν ζπλάληεζεο, 

φρη απιψο ελφο ζπγγξαθέα θαη ηνπ αλαγλψζηε, αιιά επίζεο, ησλ ηδηαίηεξσλ 

πνιηηηζκηθψλ αλαθνξψλ θαη ππαγσγψλ ηνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα άζθεζε 

δπλεηηθφηεηαο, φρη κφλνλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζπγγξαθέα, αιιά θαη απφ ηελ 

πιεπξά ησλ αθξναηψλ- αλαγλσζηψλ ηεο, ε νπνία βνεζά λα θαηαλνήζνπλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο θαη ηνλ θφζµν ζηνλ νπνίν δνπλ, λα  λνεµαηνδνηήζνπλ ηηο λέεο 

εµπεηξίεο ηνπο, λα απηνπξνζδηνξηζηνχλ. πλεπψο, ε δσληαλή γιψζζα είλαη 

έλαο ηξφπνο δηαµφξθσζεο ηνπ ηξφπνπ πνπ βιέπνπµε ηα πξάγκαηα θαη ηνπ 

είµαζηε. 

Δπηπξφζζεηα, ην ινγνηερληθφ θείκελν θαη κάιηζηα ην ηζηνξηθφ, είλαη µία 

πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ζπλαιιαγή µεηαμχ αλαγλψζηε θαη ζπγγξαθέα, ζηελ 

νπνία ν θαζέλαο θέξεη ηηο εµπεηξίεο ηνπ απφ ηε δσή θαη ηε ινγνηερλία. Ζ 

δηακφξθσζε ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο ηνπ παηδηνχ, ηδηαίηεξα ηνπ παηδηνχ κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο,  θαηαζθεπάδεηαη µέζα ζηε δηαδηθαζία ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, ε νπνία είλαη πνιχ ζεµαληηθή. Τπάξρεη σζηφζν, ε 

δπλαηφηεηα λα αμηνπνηεζεί µε πνιιαπινχο ηξφπνπο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο 



8 

 

θαζνξηζηηθήο πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ελ γέλεη ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. 

   

       Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο µειέηεο είλαη λα επηρεηξήζεη λα εμεηάζεη ηε 

ζρέζε ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο ζηε δηακφξθσζε ηεο ηζηνξηθήο 

ζπλείδεζεο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Μέζα απφ ην 

θείκελν δχλαηαη λα δηδάμνπκε έλλνηεο, λα κεηαβηβάζνπκε αμίεο θαη λα 

αθππλίζνπκε ζπλεηδήζεηο, νπηηθνπνηψληαο ηηο εηθφλεο «εηθνλνπνηία ηεο 

πεδνγξαθίαο», κε άιια ιφγηα θάλνπκε ην ζεσξεηηθφ, πξαθηηθφ θαη θαηαλνεηφ 

ζηα παηδηά. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο ζεσξεηηθήο κειέηεο, είλαη έλα δηδαθηηθφ 

παξάδεηγκα γηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο ηφζν ζε παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο φζν θαη ζε παηδηά δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σν θείκελν πνπ αμηνπνηνχκε είλαη ην Πθαηφ πμηάιζ ηνπ 

Γηάλλε Μπεξάηε, σο αθήγεζε-καξηπξία ε νπνία εθηπιίζζεηαη ζρεδφλ 

παξάιιεια κε ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα.     

Ο βαζκφο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε ινγνηερληθή αλαπαξάζηαζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ παξειζφληνο, εληζρχεη ηελ ηζηνξηθή γλψζε, θαηαλφεζε θαη 

ελζπλαίζζεζε, απνηειεί δείγκα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε θαιιηηερληθή 

έκπλεπζε απνξξνθά θαη αλαπιάζεη ηελ πνιηηηθή, ζηξαηησηηθή, πνιηηηζηηθή, 

θνηλσληθή ηζηνξία, ηελ ηζηνξία ησλ λννηξνπηψλ θαη ελ γέλεη ηνπ ηξφπνπ θαη 

ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ε γεληθή ηζηνξία αλαβηψλεηαη κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν 

κέζα απφ ηηο αηνκηθέο ηζηνξίεο αιιά θαη κέζα απφ ζπκβνιηθέο 

θσδηθνπνηήζεηο ζηε βάζε ησλ φξσλ ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο ηδενινγίαο αιιά θαη 

ηεο ινγνηερληθήο ζεκείσζεο. 

Δπηπιένλ, ε ηζηνξία επεκβαίλεη ζηε ζχιιεςε θαη ηελ πινθή ηνπ κχζνπ, ζηνπο 

επηλνεκέλνπο ήξσεο θαη ελζσκαηψλεηαη ζηα αθεγεκαηηθά είδε, ηελ πνηεηηθή 

έθθξαζε, ην ζεαηξηθφ θείκελν θαη ην θηλεκαηνγξαθηθφ ζελάξην ζε κεγαιχηεξν 

ή κηθξφηεξν πνζνζηφ, κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν κε ξεαιηζηηθνχο, 

λαηνπξαιηζηηθνχο θαη ππεξξεαιηζηηθνχο θψδηθεο ινγνηερληθήο έθθξαζεο.     

ζνλ αθνξά, ηελ αμηνπνίεζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ σο ηζηνξηθψλ 

πεγψλ, κεζνιαβεί ν ζεσξεηηθφο πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηε θχζε, ηε 
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ιεηηνπξγία θαη ην απνηέιεζκα ηεο ινγνηερλίαο, φπσο απηφο αλαπηχζζεηαη ζηε 

ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο θαη, ν νπνίνο αλαδεηθλχεη παξακέηξνπο πνπ 

εκπιέθνληαη θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ σο ηζηνξηθήο πεγήο. 

πλεπψο, νη απαξρέο ηεο ζχκπξαμεο ησλ δχν αληηθεηκέλσλ ινγνηερλίαο θαη 

ηζηνξίαο, εληνπίδνληαη ζην ζχλνιν ησλ ζεσξεηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ 

κεηαζρεκαηηζκψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο, νη νπνίνη θαη δηακνξθψλνπλ ην έδαθνο 

γηα ηε κεηαμχ ησλ δηαπινθή. Θα κπνξνχζακε λα αλαθεξζνχκε ζηνλ 

ινγνηερληθφ ηξφπν πνπ αθνξά κηα θαιεηδνζθνπηθή νπηηθή ηνπ παξειζφληνο 

ζε κηθξνζθνπηθή θιίκαθα, πξνσζψληαο ηελ αληίιεςε κηαο πξαγκαηηθφηεηαο 

σο πεδίνπ πνηθίισλ, εηεξφθιεησλ θαη ζπρλά αληηθξνπφκελσλ ιφγσλ θαη 

δξάζεσλ θαη κε έκθαζε ζην άηνκν σο ηζηνξηθφ ππνθείκελν. Με φξνπο ηεο 

αθεγεκαηνινγίαο, νη δχν νπηηθέο αληηζηνηρνχλ ζηε ζέαζε κε «κεδεληθή 

εζηίαζε» θαη κε «εζσηεξηθή εζηίαζε». Ωζηφζν, κεξηθά ινγνηερληθά έξγα 

(φπσο ην ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα) πηνζεηνχλ πξαθηηθέο θιαζηθήο ηζηνξηθήο 

αλάιπζεο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (παληνγλσζία θαη 

παλεπνπηεία), ελψ αληίζηξνθα νη ζχγρξνλεο ηζηνξηνγξαθηθέο ηάζεηο 

κεηαηνπίδνπλ ην θέληξν βάξνπο απφ ηε καθξντζηνξία ζηε κηθξντζηνξία 

(βησκαηηθέο ηερληθέο αλαζχλζεζεο ηεο ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο), 

αλαθαιψληαο ηχπνπο ινγνηερληθνχ αθεγήκαηνο κε «εζσηεξηθή εζηίαζε» 

(Αζαλαζνπνχινπ 2004:103-104). 

 Δπνκέλσο ε ηζηνξηθή ινγνηερλία σο δηαπινθή ηεο θαιιηηερληθήο θαη ηεο 

ηζηνξηθήο αιήζεηαο απνηειεί ηδηαίηεξν πεδίν ηζηνξηθήο αληίιεςεο θαη 

θαηαλφεζεο θαη δηαθνξνπνηείηαη απφ ην αληίζηνηρν ζψκα ησλ ηζηνξηθψλ 

ηεθκεξίσλ, εθείλσλ πνπ ε ηζηνξηθή επηζηήκε ππνβάιιεη ζηνλ έιεγρν ηεο 

αμηνπηζηίαο θαη ηεο εμσηεξηθήο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη επαιήζεπζεο. 

Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε ηεο ηζηνξηθήο ινγνηερλίαο ην ηζηνξηθφ πιαίζην 

παξέρεη έλα ξεαιηζηηθφ ππφβαζξν ζηελ πιαζκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 

έξγνπ θαη πξνζγεηψλεη ηε κπζνπιαζηηθή θαληαζία ζην έδαθνο ηνπ 

αληηθεηκεληθνχ, ηνπ θφζκνπ ησλ ζπκβεβεθφησλ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ 

αιήζεηα ηεο κέζα ζε κία δηαδηθαζία, φπνπ ε ηζηνξία δαλείδεη ζηε ινγνηερλία. 

Παξάιιεια, «ην ινγνηερληθφ ζηνηρείν ελζαξθψλεη ηε γεληθή θαη αφξηζηε 

ηζηνξία ζε ζπγθεθξηκέλεο αλζξψπηλεο ηζηνξίεο κε ζάξθα θαη νζηά, ηε 

κεηαηξέπεη ζε αηνκηθή πεξίπησζε, ππαξμηαθφ βίσκα». Ζ ηδηφηεηα απηή ηεο 
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ηζηνξηθήο ινγνηερλίαο είλαη απηή πνπ επηηξέπεη ζηελ ηζηνξία λα δαλείδεηαη 

απφ ηε ινγνηερλία, θαζψο ε δεχηεξε εμεηδηθεχεη ηε γεληθή ηζηνξηθή εηθφλα κηαο 

επνρήο ή κηαο θνηλσλίαο (νπ:106 & 115).  

Δπνκέλσο ε ζρέζε κεηαμχ ηνπο είλαη ζρέζε αιιειελέξγεηαο θαη δηαιφγνπ, ε 

νπνία νδεγεί ζε ελαιιαθηηθέο εξκελείεο, αλαγλψζεηο θαη αλαπαξαζηάζεηο ηεο 

ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, παξαπιεξσκαηηθέο ή εληειψο αληηζεηηθέο θαη 

δηηζηάκελεο, ζην πιαίζην ηεο εηδνινγηθήο θαη κεζνδνινγηθήο ηδηαηηεξφηεηάο 

ηνπο (νπ:106-108). Μφλν κέζσ ηεο δηαζηαχξσζεο ησλ δχν ιφγσλ είλαη 

δπλαηή κηα θαηά ην δπλαηφλ πιήξεο, αμηφπηζηε θαη έγθπξε αλαζχλζεζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ παξειζφληνο (νπ:118). Ζ ινγνηερλία ρξεζηκνπνηείηαη 

ππνζηεξηθηηθά σο «πεγή» ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο θαη ε ηζηνξία κε ηε ζεηξά 

ηεο ιεηηνπξγεί «ηεθκεξησηηθά» σο πεγή πξαγκαηνινγηθψλ ζηνηρείσλ, γηα λα 

θαηαλνεζεί ην αληηθεηκεληθφ ππφβαζξν ηεο γέλεζεο θαη ζχλζεζεο ηνπ 

ινγνηερληθνχ έξγνπ (νπ:114-115).  

Πξφθεηηαη γηα δηαπινθή ησλ δχν ζην πιαίζην κηαο δηεπηζηεκνληθήο 

πξνζέγγηζεο, φπνπ ν έλαο επηζηεκνληθφο θιάδνο εκπιέθεη ηνλ άιιν γηα ηε 

κειέηε ηνπ ζέκαηφο ηνπ, δαλείδεηαη ζηνηρεία απφ απηφλ (ε ηζηνξία δαλείδεηαη 

δεδνκέλα θαη ζρήκαηα εξκελείαο θαη ζπζρέηηζεο απφ ηε ινγνηερλία) είηε 

δαλείδεη γλψζεηο θαη ζηνηρεία ζηνλ άιιν θιάδν γηα ηε κειέηε ησλ δηθψλ ηνπ 

ζεκάησλ (ην ινγνηερληθφ θείκελν αλαιχεηαη κε άκεζεο αλαθνξέο ζην ηζηνξηθφ 

πιαίζηφ ηνπ) (Μαηζαγγνχξαο 1990:4 & 10).  

Μηα δεχηεξε θαηεχζπλζε ηεο δηαπινθήο ηζηνξίαο θαη ινγνηερλίαο είλαη απηή 

πνπ εληάζζεηαη ζην πιαίζην δηαζεκαηηθψλ πξαθηηθψλ, ε «δηαζεκαηηθή 

δηαινγηθή», ε νπνία ζπλαξκφδεη ηα δχν γλσζηηθά πεδία ππφ ην πξίζκα ελφο 

γεληθνχ «ζέκαηνο» θαη δηεξεπλά ην δηάινγν ηνπο σο πξνο κηα ρξνληθή 

πεξίνδνο, έλα ηζηνξηθφ γεγνλφο, κηα ηδενινγία, έλα ηζηνξηθφ πξφζσπν θ.η.ι.. 

Δθηφο ησλ άιισλ, ε ελζσκάησζε ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ ζηελ ηζηνξηθή 

έξεπλα ηεο ηζηνξηθήο δηδαζθαιίαο εκπίπηεη ζηηο πξαθηηθέο ηνπ δηαζεκαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π.. 1), ην νπνίν θαζηεξψλεηαη ζηελ ειιεληθή 

δηδαθηηθή πξαθηηθή ην 2001. 

                                                           
1
 Το Δ.Ε.Π.Π.Σ. αναλφεται ωσ Διαθεματικά Ενιαία Πλαίςια Προγραμμάτων Σπουδών. 
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Ωζηφζν, σο πξνο ηε ζχλδεζε ηεο ινγνηερλίαο θαη ηζηνξίαο πνπ δηδάζθνληαη 

ζηα ζρνιεία ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη, 

εηδηθφηεξα ηελ αμηνπνίεζε ηεο πξψηεο σο πεγήο γηα ηε δηδαζθαιίαο ηεο 

δεχηεξεο.  

 

 

Κεθάιαηο πρώηο 

 

 

1.1. Το ηζηορηθό περηετόκελο ηες λεοειιεληθής αθήγεζες: πεδογραθία, 

ηζηορηθό κσζηζηόρεκα- ηζηορηθά αθεγήκαηα (δηεγήκαηα θαη λοσβέιες).- 

Το ηζηορηθό κσζηζηόρεκα 

 

     Σν ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα, είλαη ην κπζηζηφξεκα ην νπνίν αλαθέξεηαη ζε 

πξφζσπα θαη γεγνλφηα κηαο πεξαζκέλεο επνρήο, κεηαθέξεη θαη αλαπαξηζηά 

ηελ ηδηαίηεξε αίζζεζε, ην πλεχκα θαη ηελ αηκφζθαηξα ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ 

ρξφλνπ θαη νπζηαζηηθά δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο άιιεο νκάδεο 

κπζηζηνξεκάησλ, θαζψο ζε απηφ ε έλλνηα ηεο ηζηνξίαο θαηέρεη θεληξηθή ζέζε, 

φπσο επίζεο θαη «ε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε ηζηνξία απνηειείηαη απφ επνρέο 

θαη θνηλσλίεο εληειψο δηαθνξεηηθέο απφ ηε δηθή καο, ε παξαδνρή, δειαδή, 

ηνπ παξειζφληνο σο παξειζφληνο» (Νηελίζε 1994:177).   

Σν ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα δηαθξίλεηαη, απφ ηελ ηζηνξηθή κπζηζηνξία (historical 

romance), ηε κειέηε δειαδή ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηελ πξνζσπηθή κνίξα 

θαη ηελ θνηλσληθή δηακάρε θαη ηε κπζηζηνξία ακθηέζεσλ (costume romance), 

ηε ρξεζηκνπνίεζε δειαδή ηνπ πεξίγπξνπ κηαο παιαηφηεξεο επνρήο σο 

δηαθνζκεηηθνχ πιαηζίνπ ησλ θεληξηθψλ εξψσλ.  

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε ηζηνξία δηεηζδχεη ζην ινγνηερληθφ απηφ είδνο είλαη 

θαζνξηζηηθφο, θαζψο ην ηζηνξηθφ πιαίζην (γεγνλφηα θαη πξφζσπα ηνπ 

παξειζφληνο) δηαδξακαηίδεη νξγαληθφ ξφιν ζηε ζχιιεςε ηνπ κχζνπ, ηελ 

αθεγεκαηηθή δνκή, ηελ εμέιημε ηεο πινθήο θαη ησλ ραξαθηήξσλ, ελψ 

ππνβάιιεηαη θαη ε αληίιεςε φηη ε ηζηνξία επηδξά δηακνξθσηηθά πάλσ ζηελ 

αηνκηθή θαη ζπιινγηθή δσή (Απνζηνιίδνπ 2000:323-325). χκθσλα κε ηελ 
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Σδνχκα, Α.(1997)2 «ημ θμβμηεπκζηυ πνμσυκ, ςξ επζημζκςκζαηυ βεβμκυξ, ςξ 

πανάβςβμ δδθαδή ηςκ ζοκεδηχκ πμο ημ πθαζζζχκμοκ ηαζ ημο επζαάθθμοκ 

ημοξ ηχδζηεξ ηδξ αθδεμθάκεζαξ ημο, εκηάζζεηαζ ζηζβιζαία ηαζ δζανηχξ ιέζα 

ζημκ ζζημνζηυ πςνυπνμκμ ηαζ ζηζξ ημζκςκζηέξ πναηηζηέξ πμο ημκ μνίγμοκ, 

ακαπηφζζμκηαξ ιαγί ημο ηνζχκ εζδχκ ζπέζεζξ, μζ μπμίεξ απμηεθμφκ ημ 

ακηζηείιεκμ ηνζχκ επζιένμοξ επζζηδιμκζηχκ ηθάδςκ: α) Γεκεηζηήξ 

Δνιδκεοηζηήξ, α) Κμζκςκζμθμβίαξ ηδξ Λμβμηεπκίαξ ηαζ β)Ηζημνίαξ ηδξ 

Λμβμηεπκίαξ. 

ηελ θαηεγνξία ηνπ ηζηνξηθνχ  κπζηζηνξήκαηνο, πεξηιακβάλνληαη φια ηα έξγα 

κε ηζηνξηθφ ζέκα ή απιψο κε ηζηνξηθή αίζζεζε, αιιά θαη ηα έξγα ησλ νπνίσλ 

«ε δξάζε ιακβάλεη ρψξα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή πεξίνδν, πνιχ πξηλ 

απφ ηελ ψξα πνπ γξάθεηαη (ζπρλά κηα ή δπν γεληέο πξηλ ή θαη αξθεηνχο 

αηψλεο) θαη ζην νπνίν θαηαβάιιεηαη θάπνηα πξνζπάζεηα, ψζηε λα 

αλαπαξαζηαζνχλ πηζηά νη ζπλήζεηεο θαη ε λννηξνπία ηεο πεξηφδνπ. Ο 

βαζηθφο ήξσαο -πξαγκαηηθφο ή θαληαζηηθφο- βξίζθεηαη ζην επίθεληξν 

αιιεινζπγθξνπφκελσλ πεπνηζήζεσλ, κέζα ζε κηα επξχηεξε ηζηνξηθή 

δηακάρε, ηεο νπνίαο νη αλαγλψζηεο γλσξίδνπλ ην απνηέιεζκα» (Κφθνξεο 

2005:13). Αληηπξνζσπεπηηθφ είλαη ην έξγν ηεο Άλλαο Σδνχκα «Δηαηυ πνυκζα 

κμζηαθβίαξ: Σμ αοημαζμβναθζηυ αθήβδια Έεκμξ», φπνπ ε ζπγγξαθέαο 

επηρεηξεί λα δηαβάζεη ηελ θαηαζθεπή ηεο έλλνηαο ηνπ έζλνπο θαη ηεο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο κέζα απφ ηνλ εθάζηνηε ινγνηερληθφ θαλφλα. Αλαθέξεηαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαη εμεηάδεη ηε δεκηνπξγία θαη ηηο λνκηκνπνηήζεηο ηνπ 

έζλνπο κέζα απφ ηνλ ινγνηερληθφ θαλφλα ησλ 100 πξψησλ ρξφλσλ απφ ηελ 

ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. 

        χκθσλα κε ηνλ Hagg ην ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα, επηπιένλ, «κεηαδίδεη 

κηα αίζζεζε ηνπ παξειζφληνο σο παξειζφληνο, επηθεληξψλεηαη ζε 

πιαζκαηηθνχο ραξαθηήξεο, αιιά αλαθαηεχεη κε απηνχο θαη έλα ή πεξηζζφηεξα 

πξφζσπα γλσζηά απφ ηελ ηζηνξία. Γηαδξακαηηδφκελν ζε έλα ξεαιηζηηθφ 

γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ πεξηγξάθεη ηηο ζπλέπεηεο πξαγκαηηθψλ ηζηνξηθψλ 

γεγνλφησλ ζηηο ηχρεο ησλ ραξαθηήξσλ. Δίλαη ή δίλεη ηελ εληχπσζε φηη είλαη 

αιεζηλφ, φζνλ αθνξά ην ηζηνξηθφ πιαίζην (...) θαη θάλεη ηνπο ραξαθηήξεο 

ηππηθνχο εθπξνζψπνπο ηεο επνρήο ηνπο θαη ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνχ ηνπο» 

                                                           
2
 Σδνχκα, Α. Ηζημνία ηαζ θμβμηεπκία. Μλήκσλ, Σφκ. 19:ζ. 109-121. 
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(Νηελίζε 1994:92-94). Βέβαηα, θαη‘ άιινπο ππάξρεη θαη ν ηχπνο εθείλνο ηνπ 

κπζηζηνξήκαηνο ν νπνίνο δελ αλαπιάζεη κηα πεξαζκέλε επνρή, αιιά ην 

ζχγρξνλν ηζηνξηθφ παξφλ θαη βίσκα ησλ ζπγγξαθέσλ (Απνζηνιίδνπ 

2000:325). Ζ αλάκεημε ζηελ πινθή πνιιήο θαη απηνχζηαο ηζηνξίαο, αιιά θαη ε 

ρξήζε ηζηνξηθψλ κνξθψλ θαη πξνζσπηθνηήησλ σο θχξησλ πξνζψπσλ (ζε 

αληίζεζε κε ηελ ηαθηηθή ηνπ Scott λα ηνπνζεηεί ηα ηζηνξηθά πξφζσπα ζην 

δεχηεξν επίπεδν ηνπ κπζηζηνξήκαηνο σο δεπηεξεχνληεο ραξαθηήξεο) 

δεζκεχεη ηελ ειεπζεξία ηεο ζπγρψλεπζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ κε ην θαληαζηηθφ 

θαη, επηπιένλ, κεηαηξέπεη ην κπζηζηφξεκα ζε δηδαθηηθή ηζηνξηθή αθήγεζε. 

Σέινο, ην ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα πξέπεη λα επλνεί ηελ ζπλαηζζεηηθή επαθή κε 

ηελ αηκφζθαηξα ηνπ παξειζφληνο θαη ηελ εκπινθή ηνπ αλαγλψζηε ζην 

κπζηζηνξεκαηηθφ θφζκν, «ππνρξεψλνληάο» ηνλ λα ελεξγνπνηήζεη 

κεραληζκνχο θξίζεο θαη αμηνιφγεζεο παξαηάμεσλ, ζπγθξνχζεσλ, εξψσλ 

(αρίλεο 1981:50-54).  

Μηα ζχλνςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο πξνζθέξεη 

ν Fleishman « ην ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα νξίδεηαη κε ην ρξφλν (δηαδξακαηίδεηαη 

ζην παξειζφλ), ην πεξηερφκελν (ε πινθή ηνπ εκπεξηέρεη ηζηνξηθά γεγνλφηα, 

θπξίσο απφ ηε δεκφζηα ζθαίξα), ηνπο ραξαθηήξεο (πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ έλα 

ηζηνξηθφ πξφζσπν), ην θφλην (έρεη ξεαιηζηηθφ ππφβαζξν), ηελ ηζηνξηθή 

αθξίβεηα (ην λφεκα θαη ε αμία ηνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αμίσζε γηα ηελ 

πηζηφηεηα ζηελ ηζηνξηθή αιήζεηα)» (νπ:154). Πεξαηηέξσ, ε είζνδνο ηεο 

ηζηνξίαο ζην πεδίν ηεο ινγνηερλίαο θαη ν ξφινο ηεο ζην ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο: α) ν ζπγγξαθέαο αλαδεκηνπξγεί 

ην παξειζφλ ρεηξηδφκελνο πιαζκαηηθά πξφζσπα θαη γεγνλφηα, ζαλ λα έρνπλ 

ππάξμεη ή ζπκβεί ζην παξειζφλ. Ζ ηζηνξία δίλεη ην πιηθφ θαη ην ηζηνξηθφ 

πιαίζην ελ πξνθεηκέλσ, αιιά ζε απηφ πξνζηίζεληαη θαληαζηηθά πξφζσπα θαη 

γεγνλφηα κε ηα νπνία ν ζπγγξαθέαο επηρεηξεί λα δσληαλέςεη ην πλεχκα θαη 

ηελ αηκφζθαηξα κηαο παιαηφηεξεο επνρήο. Οπζηαζηηθά, ε ηζηνξία απνηειεί 

έλα είδνο πεγήο, γηα λα θαηαζθεπαζηεί κηα πιαζκαηηθή ηζηνξία ( «δξάκα»), β) 

ε ηζηνξία πξνζθέξεη ην πιαίζην ηνπ κχζνπ (πξαγκαηηθά ηζηνξηθά πξφζσπα 

θαη γεγνλφηα) θαη ν ζπγγξαθέαο ηα αλακεηγλχεη κε πξφζσπα θα γεγνλφηα ηεο 

θαληαζίαο ηνπ, εκπιέθνληαο ζηελ αθήγεζε ησλ γεγνλφησλ θαη ηελ πεξηγξαθή 

ησλ πξνζψπσλ ηα πνξίζκαηα ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο, ρσξίο σζηφζν λα 
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αίξεηαη ε ινγνηερληθή έθθξαζε. Δδψ ε ηζηνξία είλαη ην θχξην ζέκα θαη 

ραξαθηεξίδεη ηα έξγα ζηα νπνία ν θπξίαξρνο πξνβιεκαηηζκφο αθνξά ην 

παξειζφλ (σο «ζέκα»).  

Χζηφζν, ζην ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα, είηε αληιεί απφ ηελ ηζηνξία ην πιηθφ είηε 

απφ ην κχζν ηνπ, δελ εμεηάδνπκε απιψο έλα ζέκα απφ ην παξειζφλ, αιιά 

«αλαδεηνχκε ηελ αίζζεζε ηνπ απξφζηηνπ παξειζφληνο, ηνπ καθξηλνχ, ην 

ηζηνξηθφ θαη ξνκαληηθφ εθείλν ξίγνο, ην νπνίν καο δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε, 

φζν δηαβάδνπκε, φηη δνχκε ζε κία επνρή δηαθνξεηηθή απφ ηε δηθή καο» 

(Νηελίζε 1994:195-196, αρίλεο 1981:28- 35). 

Δπηπξφζζεηα, ην ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα σο ηδηαίηεξν ινγνηερληθφ είδνο 

ζπγθεληξψλεη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ζπγγξαθήο: ε πξψηε αθνξά ην 

ηζηνξηθφ πλεχκα κε ηελ έλλνηα ηεο γλψζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο ησλ 

γλσξηζκάησλ ηεο αθεγνχκελεο πεξηφδνπ, ψζηε ε ινγνηερληθή 

αλαπαξάζηαζε λα δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ηεο αιεζνθάλεηαο. 

χκθσλα κε ηνλ Chris Baldick «ηα ηζηνξηθά κπζηζηνξήκαηα απνηεινχλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθφηεξα δείγκαηα ινγνηερλεκάησλ θαζνξηδνκέλσλ απφ 

ηζηνξηθνθαλείο παξακέηξνπο».  

Μέζσ ηεο Λνγνηερλίαο ην παξειζφλ δσληαλεχεη θαη αλαζχξνληαη απφ απηφ 

αλζξψπηλεο ππάξμεηο, ζθέςεηο θαη πξάμεηο, πνπ δε κεηαθέξνπλ κφλν ηελ 

αίζζεζε ηνπ παξειζφληνο, αιιά επηπιένλ εκθαλίδνληαη σο εμαξηψκελεο απφ 

ηελ εηδηθή ηζηνξηθή ζπγθπξία. Ζ ηνπηθή, ρξνλνινγηθή, επαγγεικαηηθή δηάθξηζε 

αλάκεζα ζε ήζε, ελδχκαηα, ηξφπνπο ζθέςεο θαη νκηιίεο παξαπέκπεη ζηελ 

αληίιεςε ηνπ αλζξψπνπ φρη ηφζν σο αλζξψπηλεο χπαξμεο φζν σο ηχπνπ 

παξαγφκελνπ απφ ην εηδηθφ πεξηβάιινλ ηεο επνρήο θαη ηνπ ηφπνπ ηνπ. 

 

Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

 

Σν ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα δηαδέρεηαη ηηο ηζηνξηθέο αιιεγνξίεο θαη ηα ηζηνξηθά 

ξνκάληδα ή αθεγήκαηα κε ηζηνξηθά πξφζσπα, ηα νπνία εληνπίδνληαη πξηλ 

απφ ην 18ν αηψλα. Σφζν ε ζεκειίσζε ηεο ηζηνξίαο σο επηζηήκεο ην 18ν 

αηψλα φζν θαη ε γέλλεζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο σο λένπ ινγνηερληθνχ είδνπο 

ηελ ίδηα επνρή (ζηα κέζα ηνπ 18νπ αηψλα ζηε Γαιιία θαη ηελ Αγγιία) 

ζπληζηνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε γέλλεζε ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο.  
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Σν ηζηνξηθφ πλεχκα θαη ε αίζζεζε ηεο ηζηνξίαο, φπσο δηακνξθψλνληαη ην 18ν 

αηψλα, ψζηε λα αληηζηνηρνχλ ζηελ αληίιεςε ηνπ «πλεχκαηνο ηεο επνρήο» 

ζχκθσλα κε ην νπνίν, ν ρξφλνο επηδξά ζηελ πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

παξειζφληνο απφ ην παξφλ θαη ζηε κεηαβνιή ησλ θνηλσληψλ ησλ γελεψλ- 

επηδξνχλ ηφζν ζηε ζπγθξφηεζε ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο φζν θαη ζηελ 

αλάδπζε ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο. Πεξαηηέξσ, ην ηζηνξηθφ 

κπζηζηφξεκα, πέξα απφ ηελ άληιεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ απφ ην ζψκα ηεο 

γξαπηήο Ηζηνξίαο, αληιεί ηε ινγνηερληθή κνξθή ηνπ απφ ην ινγνηερληθφ είδνο 

ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, ην νπνίν δηακνξθψλεηαη εθείλνλ ηνλ θαηξφ. ηε 

κνξθνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο ζπληείλεη θαη ην γεληθφηεξν 

ξνκαληηθφ θιίκα ηεο επηζηξνθήο ζην παξειζφλ (θαη ηδηαίηεξα ζην Μεζαίσλα), 

πνπ ραξαθηεξίδεη ην επξσπατθφ πλεχκα ηελ ίδηα επνρή (νπ:43-47). Ωζηφζν, 

πξηλ απφ ηε δηακφξθσζε ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο απφ ην Scott ην 19ν 

αηψλα ππάξρεη έλα ινγνηερληθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ Ηζηνξία, αιιά ηα 

ινγνηερληθά πξντφληα δελ ζπγθεληξψλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηζηνξηθνχ 

κπζηζηνξήκαηνο (νπ:11-14).  

ηα λεφηεξα ρξφληα ην κπζηζηφξεκα-ληνθνπκέλην ζπληζηά έλα δηαθξηηφ είδνο, 

ην νπνίν ηνπνζεηείηαη αλάκεζα ζηνλ ηεθκεξησηηθφ θαη ην κπζνπιαζηηθφ ιφγν, 

θαη ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ θηινδνμεί λα πεη ηελ αιήζεηα, ελψ ζπλδέεηαη κε 

αμηψζεηο εκπεηξηθήο εγθπξφηεηαο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θάζε θνξά: ην 

ςεπδνπξαγκαηηθφ κπζηζηφξεκα ηνπ επξσπατθνχ 17νπ θαη 18νπ αηψλα 

ππνθξίλεηαη ή κηκείηαη ηελ απζεληηθή καξηπξία ελφο πξνζψπνπ ηεο 

«πξαγκαηηθήο δσήο», ην νπνίν είλαη νπζηαζηηθά πιαζηφ, ελψ ην ηεθκεξησηηθφ 

απνηέιεζκά ηνπ εθθηλεί απφ ηε δηεθδίθεζε ηεο θηιαιήζεηαο. Σν ηζηνξηθφ 

κπζηζηφξεκα ηνπ 19νπ αηψλα έρεη σο αλαθεξφκελφ ηνπ κηα θάζε ηεο 

ηζηνξηθήο εμέιημεο θαη ε απνδεηθηηθή ηνπ εγθπξφηεηα εθθηλεί απφ ηε δηεθδίθεζε 

ηεο εμσθεηκεληθήο επαιήζεπζεο. Αληίζεηα, ην κπζηζηφξεκα-ληνθνπκέλην ηεο 

ζχγρξνλεο επνρήο επηθεληξψλεηαη ζηε κπζηζηνξηνγξαθηθή απηνβηνγξαθία, ε 

νπνία αλαπαξηζηά έλαλ ήξσα πνπ ζπγθεληξψλεη ην θχξνο ελφο ππαξθηνχ 

πξνζψπνπ, δξα ζε κηα επηλνεκέλε θαηάζηαζε θαη ην ηεθκεξησηηθφ 

απνηέιεζκά ηνπ εθθηλεί απφ ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ πξνζψπνπ γηα πξνλνκηαθή 

γλψζε. Γεληθά, ην κπζηζηφξεκα- ληνθνπκέλην αμηψλεη έλα είδνο ζπγθεθξηκέλεο 

θαη αμηφπηζηεο ζχλδεζήο ηνπ κε ηνλ ηζηνξηθφ θφζκν θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ 
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ηελ εκκνλή ηνπ ζε ζηξαηεγηθέο ηνπ αλαθνξηθνχ γέλνπο. Ωζηφζν, παξά ην 

γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηεί ζηξαηεγηθέο πνπ ζπλδένληαη κε κε κπζνπιαζηηθά 

κέζα ιφγνπ, απαηηεί λα δηαβαζηεί κέζα ζηηο ζπκβάζεηο ηεο κπζνπιαζίαο 

(Foley 1986:25-26, 41). 

 

  Σν ζχγρξνλν ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα ζηελ Διιάδα δηαθαίλεηαη ζηνλ ειιεληθφ 

ρψξν ην 19ν αηψλα φπνπ ζπλνδνηπνξεί κε ηηο αλάγθεο ηνπ λεντδξπζέληνο 

θξάηνπο, δειαδή ηελ πξνβνιή ηεο έλδνμεο εζληθήο ηζηνξίαο, ηελ ελίζρπζε ηνπ 

εζληθνχ θξνλήκαηνο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηζηνξηθήο θαη εζληθήο 

ηαπηφηεηαο. Σν είδνο ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο, ζα κπνξνχζε λα θσηίζεη 

επαξθψο κία φςε απηήο ηεο νπζηαζηηθήο ζρέζεο. Γλσξίδνπκε φηη ην ηζηνξηθφ 

κπζηζηφξεκα ππήξμε έλα πξνλνκηαθφ (κε ηελ έλλνηα θαη ηνπ ηδηαηηέξσο 

πξνζθηινχο) κέζν εθιαΐθεπζεο θαη εδξαίσζεο ζηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε κηαο 

νξηζκέλεο ηζηνξηθήο αληίιεςεο γηα ην έζλνο, ηε ζπλέρεηά ηνπ, ηελ ελφηεηα, ηελ 

αίγιε ηνπ. Μία πηπρή, ινηπφλ, ηεο νπζηψδνπο ζπλέξγεηαο Ηζηνξίαο θαη Λν-

γνηερλίαο είλαη ε ζδεμθμβζηή πνήζδ ή κάιινλ πεζναβχβδζή ηνπο. Πνιιέο 

θνξέο ε Λνγνηερλία, φπσο θαη ε Ηζηνξία, φηαλ «ζηξαηεχεηαη» ζηελ ππεξεζία 

πάζεο θχζεσο ηδενινγεκάησλ θαη ηδενιεςηψλ, ζηξεβιψλεη ηελ αιήζεηα ησλ 

πξαγκάησλ, παξαραξάζζεη ή απνζησπά απηφ πνπ ζπλέβε πξαγκαηηθά - είλαη 

ε ιεγάκελε Ηζηνξία (θαη Λνγνηερλία) «ησλ ληθεηψλ». 

Δλδεηθηηθή γηα ηελ λενειιεληθή ηζηνξηθή κπζηζηνξηνγξαθηθή παξαγσγή ηεο 

πεξηφδνπ ηνπ 19νπ αηψλα είλαη ε παξαηήξεζε ηνπ Αιέμαλδξνπ Βπδάληηνπ ην 

1863 «είκαζ ηαζνυξ δ ιοεζζημνζμβναθία κα ζηναθεί ζηδκ πναβιάηεοζδ 

ζζημνζηχκ εειάηςκ, βζαηί δφκαηαζ κα ζοκηείκεζ ιεβάθςξ εζξ ημ κα ηαηαζηήζεζ 

δδιχδδ ηδκ άβκςζημκ εζξ ημοξ πθείζημοξ ζζημνίακ ημο αίμο ημο Δθθδκζημφ 

Έεκμοξ», ελψ ην 1872 ν Νηθφιανο Καδάδεο εχρεηαη «κα ιεθεηδεεί 

πνμζθυνςξ ηαζ ηαηαθθήθςξ απεζημκζζεή εκ ιοεζζημνζημίξ ζοββνάιιαζζκ μ 

εεκζηυξ διχκ αίμξ ηαζ αζ δναιαηζηαί πενζπέηεζαζ ηδξ διδηέναξ ζζημνίαξ» 

(Νηελίζε 1994:95-99).  

Έηζη, νη πξνδηαγξαθέο ηεο ζπγγξαθήο ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο, 

νξίδνληαη ζηε βάζε ηεο εζληθήο πεδνγξαθίαο, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε 

ηνπ εζληθνχ θξνλήκαηνο θαη ζηελ αλάδεημε ηεο εζληθήο ηζηνξηθήο ελφηεηαο, 
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ελψ παξάιιεια έιθεη ηηο επηξξνέο ηνπ απφ ην ξνκαληηθφ κπζηζηφξεκα ηνπ 

19νπ αηψλα, φπσο απηφ εθπξνζσπείηαη απφ ην Scott (Απνζηνιίδνπ 

2000:324). Ωζηφζν, ε θξηηηθή γηα ην ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα ηεο πξψηεο 

πεληεθνληαεηίαο ηεο λενειιεληθήο πεδνγξαθίαο εκθαλίδεηαη δηραζκέλε. Μηα 

πξψηε νκάδα θξηηηθψλ αθελφο, ραξαθηεξίδεη απηήλ ηελ πεξίνδν σο πεξίνδν 

ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο (απνθιεηζηηθά ή ζε κέξνο ηεο) θαη αθεηέξνπ, 

δηαπηζηψλεη ηελ επίδξαζε ηνπ Scott ζηελ ειιεληθή κπζηζηνξεκαηηθή 

παξαγσγή, ε νπνία μεθηλά ππφ απηή ηελ έλλνηα κε ηνλ ηζηνξηθφ ηεο θιάδν.  

Παξφκνηεο απφςεηο ηεο θξηηηθήο ηνπ 20νπ αηψλα απνδίδνληαη ζηελ έιιεηςε 

πξσηνγελνχο έξεπλαο, ε νπνία ζα απνθάιππηε ηελ πνζνηηθή θαη ζεκαηηθή 

επξχηεηα ηεο πεδνγξαθηθήο παξαγσγήο ηεο πεξηφδνπ, αιιά θαη ζην γεγνλφο 

φηη δελ είραλ δηαζηαπξσζεί επαξθψο πξνγελέζηεξεο πιεξνθνξίεο. Άιισζηε, 

ε θξηηηθή ηνπ 19νπ αηψλα επηζεκαίλεη ηελ απξνζπκία ησλ πεδνγξάθσλ λα 

αζρνιεζνχλ κε ζέκαηα αληιεκέλα απφ ηελ ειιεληθή Ηζηνξία (Νηελίζε 

1994:68-76 & 79-82 & 95-98). Δπηπιένλ, επαλεμεηάδνληαη ηα πεξηζζφηεξα 

έξγα πνπ ζεσξνχληαη ηζηνξηθά, θαζψο θάπνηεο απφςεηο αληηζηέθνληαη ζηε 

δηεχξπλζε ηνπ φξνπ ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο, ψζηε λα πεξηιεθζνχλ θαη 

ξνκαληηθά κπζηζηνξήκαηα κε ηζηνξηθέο αλαθνξέο ή θαη κπζηζηνξήκαηα 

ζχγρξνλα κε ηελ επνρή ηεο ζπγγξαθήο ηνπο ή άιια πνπ πεξηέρνπλ κφλν 

θαληαζηηθνχο ήξσεο (νπ:82-89). Ζ λνζηαιγία θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε 

γηα ην παξειζφλ πνπ ραξαθηήξηδε ην 19ν αηψλα ζην πιαίζην ηνπ ξνκαληηζκνχ, 

δεκηνπξγνχλ έλα είδνο επηθχιαμεο γηα ην θαηά πφζν ηα ζχγρξνλα 

κπζηζηνξήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξειζφλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνχλ 

ηζηνξηθά, αθνχ εθιείπνπλ φιεο νη ελλνηνινγηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ είδνπο 

(Πνιίηε,Σδ. 2004:9-17) 3 .  

                                                           

3 Πνιιά απφ ηα αθεγεκαηηθά έξγα ηεο ινγνηερληθήο παξάδνζεο -έλαο θαιφο δείθηεο είλαη ην 

ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα- πηνζεηνχλ ηερληθέο αλαπαξάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο «θαζνιηθνχ» 

ή «νιηζηηθνχ» ηχπνπ (παληνγλσζία, παλεπνπηεία θ.ιπ.) πνπ αλαθαινχλ, απφ νξηζκέλεο 

απφςεηο, ηελ θιαζηθή ηζηνξηθή αλάιπζε «κε παλνξακηθή επνπηεία», ήηνη «κε κεδεληθή 

εζηίαζε». Καη, αληίζηξνθα, δελ ζα πξέπεη λα καο δηαθεχγεη ην γεγνλφο φηη νη ζχγρξνλεο 

εμειίμεηο ζην πεδίν ηεο ηζηνξηνγξαθίαο θαη ηεο ζεσξίαο ηεο κεηαηνπίδνπλ ην θέληξν βάξνπο 

απφ ηελ (καθξν)Ηζηνξία ζηηο (κηθξν)ηζηνξίεο, ελζσκαηψλνπλ δειαδή ηελ πνιιαπιφηεηα θαη 

αζπκκεηξία ησλ νπηηθψλ γσληψλ πξηκνδνηψληαο ηερληθέο αλαζχλζεζεο ηεο ηζηνξηθήο 
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     ζνλ αθνξά, ηε λενειιεληθή κπζηζηνξεκαηηθή παξαγσγή θαηά ηνλ 20ν 

αηψλα, πνιιά κπζηζηνξήκαηα αλαπιάζνπλ πεξαζκέλεο επνρέο κε επζεία 

αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη πξφζσπα. Δκθαλίδνληαη 

ηδηαίηεξα θαηά ην δηάζηεκα ηνπ κεζνπνιέκνπ (γεληά ηνπ‘30 θαη κεηαπνιεκηθή 

γεληά) αιιά θαη ηε κεηαπνιίηεπζε. Απέρνπλ, φκσο, αξθεηά απφ ην ηζηνξηθφ 

κπζηζηφξεκα ηνπ 19νπ αηψλα, σο πξνο ηελ ηερληθή, ηε κνξθή, ηε ρξήζε ηεο 

γιψζζαο, ηελ αληίιεςε γηα ηελ ηζηνξία θαη ηελ αλαγλσζηηθή ιεηηνπξγία. 

(Απνζηνιίδνπ 2000:324-325).  

Καηά ηε κεζνπνιεκηθή πεξίνδν 1920-22 έσο ην 1945 αληίζεηα κε ηνπο 

κεζνπνιεκηθνχο πνηεηέο ηεο γεληάο ηνπ ‘20, ε αληίζηνηρε πεδνγξαθηθή 

παξαγσγή επηδεηθλχεη κεγαιχηεξε θαιιηηερληθή ζπζρέηηζε κε ην ηζηνξηθφ 

πξφζθαην παξειζφλ θαη ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ παξφλ (Vitti 1987:371). Ζ 

ινγνηερληθή πεδνγξαθηθή παξαγσγή ηεο πεξηφδνπ, πνπ ζπγρσλεχεη ηα 

εκπεηξηθά δεδνκέλα κε ηε ινγνηερληθή γξαθή, ψζηε λα κνξθνπνηείηαη σο 

κπζνπιαζηηθή δεκηνπξγία παξά σο ρξνληθνγξάθεκα, εκπνηίδεηαη απφ ην 

πξφζθαην ηζηνξηθφ παξειζφλ, ην νπνίν μεθηλά κε ηνπο βαιθαληθνχο πνιέκνπο 

θαη εθηείλεηαη σο ηνλ πξψην παγθφζκην πφιεκν θαη ηε κηθξαζηαηηθή 

θαηαζηξνθή (Αξγπξίνπ 1995:61). Σνλίδεηαη ε θαηάξξεπζε ηεο Μεγάιεο Ηδέαο 

θαη ε δηάςεπζε ηνπ νξάκαηνο ηεο εζληθήο απνθαηάζηαζεο κεηά ηελ ήηηα ηνπ 

1897, ε νπνία επηδξά ζηε ζπλείδεζε ησλ ινγνηερλψλ ηεο πεξηφδνπ, ελψ ε 

πεδνγξαθηθή δεκηνπξγία ρξσκαηίδεηαη απφ ην θνξπθαίν απφ πνιηηηθήο, 

ζηξαηησηηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο ζεκαζίαο εζληθφ γεγνλφο ηεο 

κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο. Παξάιιεια, ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο ινγνηέρλεο ηεο γεληάο ηνπ ‘30 πξνέξρνληαη απφ ην κηθξαζηαηηθφ ρψξν 

ηνπ ειιεληζκνχ, αζθεί θαζνξηζηηθή επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ηεο ζεκαηηθή 

ηεο ινγνηερληθήο παξαγσγήο, ελψ θάπνηνη ινγνηέρλεο απνπεηξψληαη λα 

αμηνπνηήζνπλ ινγνηερληθά ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηνλ ειιελντηαιηθφ πφιεκν 

(Βαγηαλφο 1996:237- 245, Πνιίηεο 2001:302-304 & 319). Οπζηαζηηθά 

                                                                                                                                                                      
πξαγκαηηθφηεηαο «βησκαηηθνχ» θαη «πνιπεζηηαθνχ» ραξαθηήξα, νη νπνίεο, απφ νξηζκέλεο 

απφςεηο, αλαθαινχλ ηνλ ηχπν ηνπ κνληέξλνπ ινγνηερληθνχ αθεγήκαηνο «κε εζσηεξηθή 

εζηίαζε» (Αζαλαζνπνχινπ, Α., Ηζημνία ηαζ Λμβμηεπκία ζημ ζπμθείμ. Μία δζεπζζηδιμκζηή 

πνυηαζδ δζδαζηαθίαξ βζα ηδκ ηνζηζηή αβςβή ηςκ ιαεδηχκ ζζμκ ζφβπνμκμ πμθζηζζιυ). 
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θπξηαξρεί ε αλζξσπνθεληξηθή ζθνπηά ηεο ηζηνξίαο θαη ε αλζξσπηζηηθή, 

αληηπνιεκηθή πεδνγξαθία ησλ πξνζσπηθψλ καξηπξηψλ, ε νπνία 

ζπκπνξεχεηαη κε ηελ αληίζηνηρε επξσπατθή αληηκηιηηαξηζηηθή, αληηπνιεκηθή 

πεδνγξαθία. Παξάιιεια, πξνθχπηνπλ πεδνγξαθηθά έξγα κε παξέβιεηα ζηελ 

αθεγεκαηηθή δξάζε ζρφιηα, αλαιχζεηο θαη πξνβνιέο ηεο λννηξνπίαο θαη ησλ 

ηδεψλ ηεο επνρήο (Γάιιαο 1995:83-84).  

Υαξαθηεξηζηηθή, ηδηαίηεξα ζηε γεληά ηνπ ‘30, είλαη ε ππνρψξεζε ηνπ 

δηεγήκαηνο κπξνζηά ζην κπζηζηφξεκα θαη ηδηαίηεξα ε ππνρψξεζε ηεο 

εζνγξαθίαο εκπξφο ζηελ αλαβίσζε ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο (Γεκαξάο 

1986:474). �  

Σν ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα4 αλαβηψλεη θπξίσο κεηά ηνλ δεχηεξν παγθφζκην 

πφιεκν. Απηή ε ζηξνθή ζηε ινγνηερληθή αλαπαξάζηαζε ηνπ παξειζφληνο 

εθδειψλεηαη σο αλάγθε θπγήο ησλ λενειιήλσλ κπζηζηνξηνγξάθσλ απφ ηε 

γεληθφηεξε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ησλ κεηαπνιεκηθψλ ρξφλσλ θαη 

σο απφπεηξα κειέηεο ησλ εζληθψλ αγψλσλ, απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα 

αληιεζνχλ εξκελεπηηθά ζρήκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξνληηθψλ 

εζληθψλ πξνβιεκάησλ. Άιισζηε, ε κεηαπνιεκηθή πνιηηηθή θαηάζηαζε, ιφγσ 

ηεο αζηάζεηαο θαη ηεο πξνζσξηλφηεηάο ηεο, δελ επέηξεπε ηελ πεδνγξαθηθή 

κεηαθνξά ηεο, θαζψο νη ζπγγξαθείο ζα θηλδχλεπαλ λα θαηεγνξεζνχλ σο 

εθκεηαιιεπηέο ηεο. Γεληθφηεξα, ε ζχλδεζε ησλ έξγσλ κε ηα ηζηνξηθά 

γεγνλφηα, είηε βησκέλα απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπο είηε σο απφερν ηεο 

ηζηνξηθήο κλήκεο ζηε δσή θαη ηελ ςπρνινγία ησλ αλζξψπσλ, απνηειεί ην 

θεληξηθφ γλψξηζκα ηεο κεηαπνιεκηθήο λενειιεληθήο πεδνγξαθίαο. Σα ζέκαηα 

ηνπ λενειιεληθνχ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο ηνλ 20ν αηψλα, κεηά ην 1944, 

ηαπηίδνληαη κε απηά ηνπ 19νπ (θξαγθνθξαηία, ηνπξθνθξαηία, επαλάζηαζε ηνπ 

‘21, αιιά θαη ζέκαηα φπσο ν πξψηνο παγθφζκηνο πφιεκνο, ε κεζνπνιεκηθή 

                                                           
4
 Βι. νξηζκφ ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο απφ ην Concise Oxford Dictionary of Literary, ζει. 

148 θαη, R.Flower ( 1973) (ed). “A dictionary of modern critical terms”, ζει.88-89. 
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πεξίνδνο (Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή), ν ειιελντηαιηθφο πφιεκνο, ε θαηνρή5, ε 

κεηαπνιεκηθή πεξίνδνο (εκθχιηνο) (Κφθνξεο 2005:14-17, αρίλεο 1981:64-

65). 

      Οη ζρέζεηο ηεο Ηζηνξίαο κε ηε Λνγνηερλία ππήξμαλ αλέθαζελ ζηελέο, αλ 

ζθεθηνχκε φηη παξαδνζηαθά ν ηζηνξηθφο ιφγνο δηνρεηεπφηαλ ζε θφξκεο 

ινγνηερληθέο, είηε έκκεηξεο φπσο επηθά-εξσηθά αθεγεκαηηθά πνηήκαηα, είηε 

πην πξφζθαηα, πεδέο φπσο ηεο αθεγεκαηηθήο πεδνγξαθίαο, ηδηαίηεξα ηνπ 

ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο. Σα έξγα ηεο κεζνπνιεκηθήο θαη κεηαπνιεκηθήο 

πεξηφδνπ αλαθέξνληαη ζηα θχξηα γεγνλφηα απφ ηνλ πξψην παγθφζκην 

πφιεκν σο θαη ηνλ εκθχιην πξνέξρνληαη απφ κηα γεληά ζπγγξαθέσλ πνπ ηα 

βίσζε6, είλαη ραξαθηεξηζηηθφο ν εμνκνινγεηηθφο θαη βηνγξαθηθφο ηφλνο ηεο 

αθήγεζεο, ε θαηάζεζε ηεο πξνζσπηθήο καξηπξίαο, ν βησκαηηθφο θαη 

εκεξνινγηαθφο ραξαθηήξαο ηεο αθήγεζεο θαη ελ γέλεη ε δηάζεζε ηεο 

κεηνπζίσζεο ηνπ αηνκηθνχ ή θαη ηνπ ζπιινγηθνχ βηψκαηνο ζε ινγνηερληθφ 

δεκηνχξγεκα.  

  ζνλ αθνξά ηε ζχγρξνλε ινγνηερληθή πεξίνδν, παξαηεξείηαη κηα γεληθή 

θάκςε ηνπ εξσηθνχ πλεχκαηνο θαη ησλ ηδενινγηθψλ ζπγθξνχζεσλ ησλ 

πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ. ζνλ αθνξά ηελ «εγγξαθή» ηεο ηζηνξίαο κέζα ζηε 

ινγνηερλία θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, ν ςπρξφο πφιεκνο θαη ε δηθηαηνξία 

ηνπ ‘67 είλαη ηα επηθξαηέζηεξα ζεκεία αθφξκεζεο ηεο ινγνηερληθήο 

δεκηνπξγίαο (Vitti 1987:447).   

Παξαδείγκαηα έρνπκε απφ ην έξγν ηνπ ηξαηή Μπξηβήιε ζην νπνίν είλαη 

εκθαλήο ε επίδξαζε ησλ επίθαηξσλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη θπξίσο ηεο 

                                                           
5
 Ζ ινγνθξηζία ησλ θαηνρηθψλ δπλάκεσλ δελ επηηξέπεη ηελ θπθινθνξία ινγνηερληθψλ έξγσλ 

κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ πφιεκν θαη ηελ αληίζηαζε κε απνηέιεζκα ε πεδνγξαθηθή 

δεκηνπξγία ηεο πεξηφδνπ λα θαηεπζχλεηαη ζην παιαηφηεξν ηζηνξηθφ παξειζφλ (Vitti, 1987:415-

416). 

 

6
 Πξφθεηηαη γηα ηε ξεαιηζηηθή καξηπξία, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ άκεζε απφδνζε κηαο 

ζπληαξαθηηθήο εκπεηξίαο, κε απνηέιεζκα λα πξνθχπηνπλ δηάθνξεο απηνβηνγξαθηθέο 

αθεγήζεηο πνιέκνπ, ηφζν σο αλαβίσζε ηεο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο φζν θαη σο 

αληηκηιηηαξηζηηθή δηακαξηπξία θαη θαηαγγειία (Vitti 1987:372-374 & 389). 
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πνιεκηθήο ηζηνξηθφηεηαο, ηνπ αληηκηιηηαξηζηηθνχ πλεχκαηνο θαη ηεο 

αηκφζθαηξαο θαη ησλ δεηλψλ ηνπ πνιέκνπ (Βαγηαλφο 1996:251-255), φπσο 

ζην «Ζ δαζηάθα ιε ηα πνοζά ιάηζα» ην 1933, πνπ αλαθέξεηαη ζηε  

πξνζπάζεηα ελφο πνιεκηζηή λα εληαρζεί ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα κεηά απφ 

ηελ επηζηξνθή ηνπ απφ ηνλ πφιεκν ζηε Μηθξά Αζία (Μηθξαζηαηηθή 

θαηαζηξνθή) (Πνιίηεο 2001:305). ην έξγν «Ζ Πακαβζά δ Γμνβυκα» ην 1949 

αλαθέξεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ κηθξαζηαηψλ πξνζθχγσλ ζηνλ ειιεληθφ 

ρψξν κεηά ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή (Πνιίηεο 2001:306). � 

    Άιιν παξάδεηγκα είλαη ν  Ζιίαο Βελέδεο, φπνπ ζην έξγν ηνπ μεδηπιψλνληαη 

ηζηνξηθά γεγνλφηα φπσο, ε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, ε αηρκαισζία, ε 

πξνζθπγηά θαη ε γεξκαληθή θαηνρή (Βαγηαλφο 1996:255-261). Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξνπκε ην έξγν «Ζ Γαθήκδ» ,κπζηζηφξεκα ηνπ 1939, πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Αζήλα κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή 

θαηαζηξνθή (Πνιίηεο 2001:307). ην κπζηζηφξεκα  «Ζ Αζμθζηή Γδ» ην 1943 

αλαθέξεηαη ζηε δσή ζηε Μηθξά Αζία πξηλ απφ ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή 

θαη θαηά ηελ θήξπμε ηνπ πξψηνπ παγθφζκηνπ πνιέκνπ ην 1914, πξφθεηηαη δε 

γηα πξνζσπηθή καξηπξία κε πνιιά απηνβηνγξαθηθά ζηνηρεία (Vitti 1987:416). 

ην κπζηζηφξεκα «Σμ κμφιενμ 31328» ην 1931 αλαθέξεηαη ζηελ κηθξαζηαηηθή 

θαηαζηξνθή θαη ζηελ αηρκαισζία ησλ πνιηηψλ ζηα «Σάγκαηα Δξγαζίαο». 

Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζσπηθή καξηπξία ηνπ ζπγγξαθέα γηα ην ρξνληθφ ηεο 

αηρκαισζίαο ηνπ ζηα «Σάγκαηα Δξγαζίαο» ζηα βάζε ηεο Αλαηνιήο (Βαγηαλφο 

1996:251, Πνιίηεο 2001:307).Σα ηξία απηά έξγα ηνπ Βελέδε, ζπληζηνχλ κηα 

ηξηινγία κε θνηλφ ζεκαηηθφ ππξήλα (Πνιίηεο 2001:307). ην κπζηζηφξεκα ηνπ 

«Έλμδμξ» ην 1950, απνηππψλεη ηα ρξφληα ηεο λαδηζηηθήο θαηνρήο ζηελ 

Διιάδα (αρίλεο 1989:231). �  

      Ο Θαλάζεο Πεηζάιεο-Γηνκήδεο, κε έξγα φπσο ην «Μοεζζηυνδια εκυξ 

Έεκμοξ» ην θαιχπηεη ρξνληθά ηελ πεξίνδν ηνπ ειιεληζκνχ απφ ηελ πηψζε 

ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο σο ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, ελψ ζηεξίδεηαη ζε 

ηζηνξηθά ιεπηνκεξή ληνθνπκέληα. Δπηπιένλ, ηα έξγα ηνπ «Οζ Μαονυθοημζ», 

θαη «Σμ πνμκζηυ ηδξ Σμονημηναηίαξ 1565-1799»  ηνπ 1948, αλαθέξνληαη 

ζηνπο αγψλεο θαη ζηε δσή ηνπ ππφδνπινπ ειιεληζκνχ ζηελ πεξίνδν ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο. ηε ζπλέρεηα γξάθεη ην «Ζ Καιπάκα ηδξ Αβίαξ Σνζάδαξ» 

(1949), ην νπνίν εμηζηνξεί ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηνπ ειιεληζκνχ απφ ην 1304-
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1885. Σν έξγν ηνπ «Δθθδκζηυξ υνενμξ» (1962), ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηα 

ρξφληα ιίγν πξηλ θαη κεηά ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ ‘21. Σν «Γεηαηνία πνυκζα, 

1909-1922» (1969) αλαθέξεηαη ζηα ρξφληα ηνπ ηίηινπ ηνπ. Σν έξγν 

«Καηαηαδιέκμξ ηυπμξ»(1972), αλαθέξεηαη ζηελ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή 

(Βαγηαλφο 1996:264-268, Πνιίηεο 2001:314). � 

     Ο Γηψξγνο Θενηνθάο ζην κπζηζηφξεκά  ηνπ «Ανβχ» (1933), αλαθέξεηαη 

ζηνλ ειιεληζκφ ηεο Πφιεο ζηα ρξφληα ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο θαη 

ζηελ Αζήλα ζηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ θαηά ηε κεζνπνιεκηθή πεξίνδν. 

Αλαιπηηθφηεξα, ν Θενηνθάο εμηζηνξεί ηηο  πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη ηδενινγηθέο 

εμειίμεηο ηεο ηξίηεο δεθαεηίαο ηνπ 20νπ αηψλα, ηελ αζηηθή θνηλσλία ηεο 

Αζήλαο, ην πξνζθπγηθφ πξφβιεκα, ηελ πνιηηηθή αζηάζεηα, ηα ζηξαηησηηθά 

πξαμηθνπήκαηα, ηα ηδενινγηθά ξεχκαηα θαη ηηο αληίπαιεο πνιηηηθέο παξαηάμεηο 

(θηιειεχζεξνη, ζπληεξεηηθνί, θνκκνπληζηέο) (Γεκαξάο 1986:477, παλάθνπ 

1999:93, Vitti 1987:381-382). ην έξγν ηνπ «Λεςκήξ» (1940), αλαθέξεηαη ζηε 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ζηνπο Έιιελεο θαηνίθνπο ηεο απφ ηνλ πξψην 

παγθφζκην (1914-1918) έσο ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή (Πνιίηεο 2001:309). 

ηε ζπλέρεηα γξάθεη ην κπζηζηφξεκα «Αζεεκείξ ηαζ Οδμζπυνμζ» (1964)7, φπνπ 

αλαθέξεηαη ζηνλ ειιελνγεξκαληθφ πφιεκν, ζηελ θαηάξξεπζε ηνπ αιβαληθνχ 

κεηψπνπ ην ‘41, ζηε θαηνρηθή πεξίνδν θαη ζην θνκκνπληζηηθφ θίλεκα ηνπ ‘44 

κέρξη ηα Γεθεκβξηαλά (Πνιίηεο 2001:310). � 

                                                           
7
 Σν πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ είλαη απφ ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν θαη ηνλ Δκθχιην πνπ 

αθνινχζεζε, φπνπ πεξηγξάθεηαη κηα ηξαγηθή ζειίδα ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο (1941-1944) θαηά 

ηελ εμηζηφξεζε ηεο νπνίαο ν ζπγγξαθέαο δελ επηδηψθεη λα αθήζεη ζηνλ αλαγλψζηε ην 

αίζζεκα ηεο ήηηαο θαη ηεο ζπκθνξάο αιιά επηθπιάζζεηαη λα δψζεη κηα κνξθή ιχηξσζεο κε 

έλα αηζηφδνμν θαη ειπηδνθφξν ηέινο. Σα αλαπάληεηα εξσηήκαηα γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ 

πνιέκνπ, ην ζηξαηφπεδν ηνπ Υατδαξίνπ, ην ζέκα ηεο απζππνβνιήο ησλ αλζξψπσλ, ε 

θαηάιεςε ησλ Γεξκαλψλ, ε ζθελή ηεο πείλαο, νη ζπλαγεξκνί, νη ιεειαζίεο, νη θξηθηαζηηθέο 

εθηειέζεηο, ν βνκβαξδηζκφο ησλ πεξηνρψλ, νη δηαδειψζεηο, νη αεξνπνξηθέο επηδξνκέο θαη νη 

ππξνβνιηζκνί απνηππψλνπλ ην θιίκα ηεο επνρήο εηζέξρνληαη ζηε κπζνπιαζία 

(Μνπζηαθάηνπ, 2013). «ημ δνυιμ ιε ανίζηεζ ζοκαβενιυξ. [...] Όηακ θηάκς ζημ βναθείμ 

ακηδπμφκ ηα πνχηα ακηζαενμπμνζηά πονά, πμο ιμζάγμοκ πμθφ ημκηζκά. Καηεααίκεζ υθδ δ 

πμθοηαημζηία ζημ ηαηαθφβζμ, δπν βοκαίηεξ ιζζμθζβμεοιμφκ ηαζ εβχ ηζξ πανδβμνχ» «Ζ Αεήκα 

είπε βίκεζ ηυπμξ θνίηδξ [...] Εμφζαιε ζ‟ έκακ αηέθεζςημ εθζάθηδ [...] Έκα αανφ, ακοπυθμνμ 

αίζεδια απυ απμηανδίςζδ ηαζ αδδία ιε ηαηείπε αηαηάπαοζηα [...]» (Θενηνθάο, 2002). 
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     Ο Άγγεινο Σεξδάθεο, ζην ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα «Πνζβηζπέζζα Ηγαιπχ» 

(1938), αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν ηεο θξαγθνθξαηίαο ζηελ Πεινπφλλεζν ηνπ 

13νπ αηψλα (Πνιίηεο 2001:315). � 

     ηε ζπλέρεηα, ηα έξγα ηνπ Κνζκά Πνιίηε «ημο Υαηγδθνάβημο» θαη «Σα 

ζανακηάπνμκα ιζαξ παιέκδξ πμθζηείαξ» (1962), ζθηαγξαθεί ηνλ κηθξαζηαηηθφ 

ειιεληζκφ ζηε κχξλε ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα θαηά ηελ πεξίνδν 1901-2 

(Πνιίηεο 2001:308). � 

    Ο Μηράιεο Καξαγάηζεο, γξάθεη ην «οκηαβιαηάνπδξ Λζάπηζκ» γηα ηε 

κεζνπνιεκηθή πεξίνδνο ζην αζελατθφ πεξηβάιινλ (Αξγπξίνπ 1995:61- 63). 

Σν έξγν ηνπ, «Ο Κνηδάκπαζεο ηνπ Καζηξφππξγνπ»8 ην 1944, αλαιχεη 

εχζηνρα ε Σξηάληνπ, Ηθ. (2013:155,157), ζχκθσλα κε ηελ νπνία, «ημ ένβμ 

απμηεθεί ημκ πνχημ ηαζ αοημηεθή ηυιμ εκυξ ηοηθζημφ ένβμο. Ο ζοββναθέαξ 

ζηυπεοε κα βνάρεζ ιζα εονφηενδ ζζημνζηή ζφκεεζδ πμο πενζεθάιαακε 10 

αζαθία ιε βεκζηυ ηίηθμ: Ο ηυζιμξ πμο πεεαίκεζ. (…) Ο Καναβάηζδξ επζθέβεζ ςξ 

ήνςα ημο Κμηγάιπαζδ ημο Καζηνυπονβμο έκα πνυζςπμ πμο εεςνεί ςξ 

ακηζπνμζςπεοηζηυ ηφπμ Έθθδκα ηαζ ημκ ημπμεεηεί ζημ επίηεκηνμ ηςκ 

βεβμκυηςκ ημο 1821 ζημ Μμνζά». 

ηε ίδηα κειέηε ηεο, ε Σξηάληνπ, Ηθ.(2013: 163, 167), αληηπαξαζέηεη πνιχ 

ζνθά, ην κπζηζηφξεκα «Ο Λμοηήξ Λάναξ» ημο Βζηέθα, πμο είκαζ ιζα κμοαέθα 

ααζζζιέκδ ζηα πναβιαηζηά βεβμκυηα ηδξ γςήξ ημο Λμοηά Είθνμο ή Είθμζο, 

ειπυνμο απυ ηδ Υίμ. (…). Οζ δφμ ζοββναθείξ, Βζηέθαξ ηαζ Καναβάηζδξ, 

απέπμοκ ιεηαλφ ημοξ πενίπμο 70 πνυκζα, υηακ μ ηαεέκαξ αθδβείηαζ ιε ημ δζηυ 

ημο ηνυπμ ηδκ ζζημνία ημο αβχκα  ημο 1821 (…). Ο Λμοηήξ Λάναξ ημο Βζηέθα 

ανίζηεηαζ ζημ ιεηαίπιζμ ακάιεζα ζημ ζζημνζηυ ιοεζζηυνδια αηαζ ηδκ 

δεμβναθία, πνμακαββέθθμκηαξ ιζα κέα εεχνδζδ ηδξ νεαθζζηζηήξ 

πεγμβναθζηήξ ηέπκδξ. ε κηα άιιε κειέηεο ηεο ε Σξηάληνπ, Ηθ. (2012α: 

                                                           
8
 Πξφθεηηαη γηα ηε κπζηζηνξεκαηηθή ηξηινγία κε ηίηιν «Ο ηυζιμξ πμο πεεαίκεζ», ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηα έξγα «Ο Κμηγάιπαζδξ ημο Καζηνυπονβμο» (1944),  «Αίια παιέκμ ηαζ 

ηενδζζιέκμ» (1947) θαη «Σα ζηενκά ημο Μίπαθμο» (1949), ηα νπνία αθνξνχλ κηα πεξίνδν απφ 

ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ ‘21 σο ηα ρξφληα ηεο βαζηιείαο ηνπ ζσλα (Πνιίηεο 2001:312). � 
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37,38)9, αλαθέξεηαη ζην έξγν ηνπ Βηθέια «Ο Λνπθήο Λάξαο», φπνπ εηζάγεη 

ηελ ηζηνξηθή αθήγεζε, θαη γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά «(…) είκαζ ηέημζα δ ηεπκζηή 

πάκς ζηδκ μπμία ακαπηφζζεηαζ δ δζήβδζδ ημο Λμοηή Λάνα, χζηε κα 

εββνάθεηαζ ζημ εκδμηεζιεκζηυ επίπεδμ ηαζ μ ακαβκχζηδξ, ζε ιεβαθφηενμ 

ααειυ ζε ζπέζδ ιε άθθα ακάθμβα ένβα, πάνδ ζηζξ δζανηείξ απμζηνμθέξ ημο 

αθδβδηή πνμξ ημκ απμδέηηδ ηδξ αθήβδζήξ ημο, ημκ ακαβκχζηδ. οκήεςξ, μζ 

ζοπκέξ απμζηνμθέξ έπμοκ ςξ απμηέθεζια κα αθήκμοκ δζάθακμοξ ημοξ 

ανιμφξ ηδξ αθδβδιαηζηήξ πθμηήξ ηαζ κα οπμζηάπημοκ ηδ νεαθζζηζηυηδηα πμο 

δδιζμονβεί ημ ζφιπακ ηδξ αθήβδζδξ. ηδκ πενίπηςζδ ημο Λμοηή Λάνα, υιςξ, 

δεκ είκαζ αοηή δ εκηφπςζδ πμο ηονζανπεί. Ακηίεεηα, επζηείκεηαζ δ αίζεδζδ ηδξ 

νεαθζζηζηυηδηαξ ηδξ ζζημνίαξ, βζαηί έηζζ οπμβναιιίγεηαζ ημ βεβμκυξ πςξ δ 

αθδβιαηζηή θςκή ακήηεζ ζε έκα ζεαάζιζμ βένμκηα πμο εοιάηαζ ηα βεβμκυηα 

ηαζ ηζξ πενζπέηεζεξ πμο έγδζε ζηα κζάηα ημο. Καζ ηα βεβμκυηα αοηά αββίγμοκ 

ηάεε εθθδκζηή ροπή βζαηί ηαοηίγμκηαζ ιε ηδκ πνχηδ έηνδλδ ημο αβχκα βζα ηδκ 

εεκζηή ακελανηδζία». 

     Σν έξγν ηνπ ηξαηή Γνχθα «Ζ Ηζημνία εκυξ αζπιαθχημο» (1929), 

αλαθέξεηαη ζηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, πξφθεηηαη γηα κηα πξνζσπηθή 

καξηπξία ελφο πξφζθπγα απφ ηε Μηθξά Αζία θαη γηα ηελ αηρκαισζία ηνπ απφ 

ηνπο Σνχξθνπο θαζψο θαη ηηο πεξηπέηεηεο ηεο δηαθπγήο ηνπ θαηά ηε 

Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή (Πνιίηεο 2001:318-319). �  

       Ζ Μέιπσ Αμηψηε κε ην κπζηζηφξεκά ηεο «Δζημζηυξ αζχκαξ» (1946) 

πεξηγξάθεη ηηο εζληθέο πεξηπέηεηεο θαη ηα θνηλσληθνπνιηηηθά γεγνλφηα απφ ην 

1916 έσο ην 1946, δειαδή απφ ηνλ εζληθφ δηραζκφ (Βεληδέινο-Κσλζηαληίλνο) 

ηνπ 1915 σο ηνλ θνηλσληθφ-εζληθφ δηραζκφ ηνπ Δκθπιίνπ κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ ‘44).  

       Ζ ζπγγξαθέαο Ληιίθα Νάθνπ γξάθεη ην 1944 ην κπζηζηφξεκα «Ζ ηυθαζδ 

ηςκ παζδζχκ», φπνπ αλαθέξεη ηε δσή ησλ παηδηψλ ζηελ θαηνρηθή πεξίνδν.  

       Ο Παληειήο Πξεβειάθεο κε ην ηζηνξηθφ-ινγνηερληθφ ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ 

αθνξά θπξίσο ηελ ηζηνξία ηεο Κξήηεο, ηελ πξναπειεπζεξσηηθή πεξίνδν σο 

ηελ αλεμαξηεηνπνίεζή ηεο, ελψ γεληθφηεξα ηα έξγα ηνπ είλαη «ηυζμ 

                                                           
9
 Σξηάληνπ, Ηθ.(2012α) Σα δάρηπια ζην θηιηαηξφ… -ηαζκνί ζηελ παιηφηεξε πεδνγξαθία καο. 

Αζήλα: IΧΝ. (Λνγνηερλία θαη Ηζηνξία. Ζ δηαπινθή θεηκέλνπ-παξαθεηκέλνπ ζηνλ Λνπθή Λάξα 

ηνπ Γ. Βηθέια: Αθεγεκαηηθέο ηερληθέο θαη ηδενινγία). 
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Λμβμηεπκία υζμ ηαζ Ηζημνία» θαη έρνπλ ηφζν ινγνηερληθή φζν θαη ηζηνξηθή αμία 

(Βαγηαλφο 1996:270- 277). Αλαθέξνπκε ηα εμήο: «Σμ πνμκζηυ ιζαξ πμθζηείαξ» 

(1938), φπνπ γξάθεη γηα ηελ ηζηνξία ηνπ Ρεζχκλνπ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ 

ζηνλ ειιεληθφ ηφπν θαη ηελ ηζηνξία. Σν κπζηζηφξεκα «Πακηένιδ Κνήηδ, 

Υνμκζηυ ημο ζδηςιμφ ημο ‟66» (1945) γηα ην ρξνληθφ ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 

1866 ζηελ Κξήηε (Πνιίηεο 2001:316). Καη ην «Ακηίζηνμθδ Μέηνδζδ» γηα ηελ 

πεξίνδν ηεο επηάρξνλεο δηθηαηνξίαο (Βαγηαλφο 1996:270-277).  

     Καη ν Καδαληδάθεο, Ν. γξάθεη γηα ηελ επαλάζηαζε ζηελ Κξήηε ζην 

κπζηζηφξεκά ηνπ «Ο θαπεηάλ Μηράιεο», πνπ είλαη έλα απφ ηα ηειεπηαία ηνπ 

ζπγγξαθέα θαη ζεσξείηαη απφ ηα θνξπθαία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο10. 

Έμνρα ε Σξηάληνπ, Ηθ. (2012β: 157-182), αλαιχεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

αθεγεκαηηθήο ηέρλεο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε ζην κπζηζηφξεκα Ο Καπεηάλ 

Μηράιεο. Γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά «Ο ηνυπμξ πμο επζθέβεζ μ Ν. Καγακηγάηδξ 

κα αθδβδεεί ηδκ ζζημνία ζημκ Καπεηάκ Μζπάθδ, δεκ είκαζ εηείκμξ ημο 

μιμδζδβδηζημφ, αοημδζδβδηζημφ αθδβδηή (…). Δπζθέβεζ κα ιεηαδχζεζ ηδκ 

ζζημνία ιέζα απυ ηδ θυνια εκυξ ελςδζδβδηζημφ πακημβκχζηδ αθδβδηή. 

Πνυηεζηαζ, ιάθθμκ, βζα ιζα ζςζηή απυθαζδ, ζε ζπέζδ ιε ημοξ ζημπμφξ ηδξ 

αθήβδζδξ, βζαηί δ θυνια ημο μιμδζδβδηζημφ αθδβδηή εα ημκ δέζιεοε ζηδκ 

ελζζηυνδζδ υζςκ ιυκμ έκα παζδί ιπμνεί κα βκςνίγεζ, αθμφ μιμθμβεί πςξ υθα 

υζα βνάθεζ απμηεθμφκ ζημ βεκζηυ ημοξ πθαίζζμ ακαικήζεζξ αοηήξ ηδξ επμπήξ 

ηςκ κεακζηχκ ημο πνυκςκ.(…) Ζ θυνια πμο ηεθζηά επζθέβεηαζ, ηαζ πμο 

δζαεέηεζ ελςηενζηά υθα ηα ιμνθμθμβζηά ζημζπεία ημο εηενμδζδβδηζημφ 

πακημβκχζηδ αθδβδηή, δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ ζζηυνδζδξ υθςκ ηςκ 

βεβμκυηςκ πμο εεςνμφκηαζ ακαβηαία βζα ηδκ μζημκμιία ημο ένβμο αθθά ηαζ 

                                                           

10 Σν βηβιίν θπθινθφξεζε γηα πξψηε θνξά ην 1953 απφ ηηο εθδφζεηο Μαπξίδε, ελψ απφ ηε 

δεχηεξε έθδνζή ηνπ (Δθδφζεηο Γίθξνο, 1955) πξνζηέζεθε ν ππφηηηινο «Διεπηεξία ή 

Θάλαηνο» θαζψο θαη πξφινγνο ηνπ ζπγγξαθέα γηα ην έξγν ηνπ.   Ζ ππφζεζε ηνπνζεηείηαη 

ζηελ θξεηηθή επαλάζηαζε ηνπ 1889. Ο θεληξηθφο ήξσαο, ν θαπεηάλ Μηράιεο, έλαο άγξηνο θαη 

αλππφηαθηνο πνιεκηζηήο, έρεη νξθηζηεί λα είλαη καπξνληπκέλνο, αμχξηζηνο θαη αγέιαζηνο 

κέρξη λα ειεπζεξσζεί ε Κξήηε. ηαλ φκσο ζπλαληά ηελ Δκηλέ, ηε γπλαίθα ηνπ αδειθνπνηεηνχ 

ηνπ, ηνπ Ννπξήκπεε, ηνλ θπξηεχεη «έλαο δαίκνλαο» πνπ παξά ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ δελ 

θαηαθέξλεη λα ηνλ βγάιεη απφ ην κπαιφ ηνπ.  

   

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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ηςκ ζηέρεςκ, ηςκ ζδεχκ, ηςκ εζςηενζηχκ ζοβηνμφζεςκ ηςκ δνχςκ (…). Ζ 

ζοκαζζεδιαηζηή θυνηζζδ απυ ηα βεβμκυηα ηδξ Κφπνμο είκαζ πμο δίκεζ ζηδκ 

πνυζθδρδ ημο ηεζιέκμο ημο Καπεηάκ Μζπάθδ ιζα ζδζαίηενδ δφκαιδ. Ο 

ακαβκχζηδξ ιέζα απυ ηδκ ελςηεζιεκζηή ακαθμνά ηαοηίγεζ ημκ αβχκα ημο 

ηαπεηακ Μζπάθδ ηαζ ηςκ Κηδηζηχκ ηδξ βεκζάξ ημο ιε ημοξ αβχκεξ ημο άθθμο 

ιανηονζημφ κδζζμφ ιαξ, ηδξ Κφπνμο, αθθά ηαζ ημοξ δζαπνμκζημφξ αβχκεξ ηδξ 

νςιζμζφκδξ. 

  Καη ηέινο ν ηέιηνο Ξεθινχδαο κε ην κπζηζηφξεκά ηνπ «Άκενςπμζ ημο 

ιφεμο: ηεηνάδζα απυ ημκ πυθειμ ηδξ Αθαακίαξ» (1944), εμηζηνξεί ηνλ 

ειιελντηαιηθφ πφιεκν ηνπ ‘40 κέζα απφ κηα πξνζσπηθή καξηπξία ηνπ 

ζπγγξαθέα απφ ην αιβαληθφ κέησπν (Γεκαξάο 1986:478, Πνιίηεο 2001:321).      

 

     ζνλ αθνξά, ηε δεχηεξε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν απφ (1945-1974) θαη 

ζχγρξνλε επνρή (δεθαεηία ηνπ ‘70 έσο ζήκεξα) ε κεηαπνιεκηθή ειιεληθή 

ινγνηερληθή πεδνγξαθηθή παξαγσγή ζθξαγίδεηαη απφ ηηο κλήκεο ηνπ 

δεχηεξνπ παγθφζκηνπ πνιέκνπ, ηελ θαηνρή, ηελ αληίζηαζε θαη ηνλ εκθχιην  

σο απφζηαγκα βηψκαηνο. Οη πεδνγξάθνη δελ έρνπλ ηελ άκεζε βησκαηηθή 

εκπεηξία ηεο Καηνρήο, ηεο Αληίζηαζεο θαη ηνπ Δκθπιίνπ, αιιά απνθηά ηα 

βηψκαηά ηεο ζηελ πεξίνδν κεηά ην 1940/50, επνρή θαηά ηελ νπνία ηελ 

πνιεκηθή αηκφζθαηξα αληηθαζηζηά ε θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη 

ηδενινγηθή αλαδηνξγάλσζε (Πνιίηεο 2001:333-357, Vitti 1987:436, 

Υαηδεβαζηιείνπ 1995:49-57).Σελ πεξίνδν απηή ζπλερίδνπλ λα εθδίδνπλ ην 

έξγν ηνπο πεδνγξάθνη ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πξψηεο κεηαπνιεκηθήο γεληάο ησλ πεδνγξάθσλ, απφ ην 1941 σο ηε δεθαεηία 

ηνπ ‘60 είλαη ε ζπλάξηεζε ηνπ έξγνπ ηνπο κε ην θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη 

ηζηνξηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν απνδίδνπλ ξεαιηζηηθά. Παξαηεξνχκε φηη 

αλαπιάζεηαη ε ηξαπκαηηθή ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα, ελψ γεληθφηεξα θάησ 

απφ ην ξεαιηζηηθφ χθνο αλαθχπηνπλ είδε φπσο ην ζηξαηησηηθφ ληνθνπκέλην 

θαη ην πνιεκηθφ ρξνληθφ, ε Λνγνηερλία ησλ εκεξνινγίσλ θαη ηνπ άκεζνπ 

βηψκαηνο. Οη πεδνγξάθνη ηεο πξψηεο κεηαπνιεκηθήο γεληάο αληηδξνχλ 

θαιιηηερληθά απέλαληη ζηα γεγνλφηα ηνπ πξφζθαηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο -

ζπγθεθξηκέλα νη άκεζεο βησκαηηθέο εκπεηξίεο ηνπο μεθηλνχλ απφ ηελ 

Αληίζηαζε θαη ηνλ Δκθχιην- θαη ε παξαγσγή ηνπο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε 
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ζχγρξνλή ηνπο ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο αλαπηχζζνπλ θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηθφ πξνβιεκαηηζκφ. Χζηφζν, θαηά ηε δεχηεξε κεηαπνιεκηθή ινγνηερληθή 

πεξίνδν (νη πεδνγξάθνη πνπ εκθαλίδνληαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘60), φζν 

κεγαιψλεη ε ρξνληθή απφζηαζε απφ ηνλ πφιεκν ηφζν ην ινγνηερληθφ θιίκα 

κεηαβάιιεηαη, νπφηε ε Ηζηνξία εθιείπεη απφ ηα θείκελα εληειψο ή ππνιαλζάλεη 

ζε έκκεζε κνξθή (εμαίξεζε απνηειεί ην έξγν ηνπ Σζίξθα «Αηοαένκδηεξ 

Πμθζηείεξ»). Μεηά ηελ απειεπζέξσζε δεκνζηεχνληαη έξγα, θπξίσο δηεγήκαηα, 

κε πεξηγξαθέο ηεο λαδηζηηθήο βαξβαξφηεηαο θαη θαηαπίεζεο, αιιά θαη ησλ 

πξάμεσλ αληίζηαζεο θαη εξσηζκνχ (Vitti 1987:418). Ζ ρξνηά ηεο 

πνιηηηθνπνίεζεο, ε νπνία εθιείπεη απφ ηελ πεδνγξαθία ηεο γεληάο ηνπ ‘30, 

είλαη έληνλε ζηε κεηαπνιεκηθή πεδνγξαθία, ελψ εκθαλήο είλαη ε δηάζεζε ησλ 

πεδνγξάθσλ λα αλαπαξαζηήζνπλ, κεηά ηελ απειεπζέξσζε -ζπλεπψο λα 

δηεγεζνχλ- ηζηνξηθά πεξηζηαηηθά ηεο θαηνρήο θαη ηεο αληίζηαζεο, λα 

κεηνπζηψζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηα γεγνλφηα ζε ινγνηερληθά έξγα, θάηη 

πνπ αξρίδεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ην 1950. ε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο ηα 

έξγα μεπεξλνχλ ην ζχλνξν ηεο καξηπξίαο ή ηνπ ρξνληθνχ (Πνιίηεο 2001:346-

347).  

        ζνλ αθνξά ηε ζχγρξνλε ινγνηερληθή παξαγσγή, κε ηε κεηαπνιίηεπζε 

θαη ηελ εμαζζέληζε ηεο πξνεγνχκελεο ηδενινγηθά θαη πνιηηηθά θνξηηζκέλεο 

πεξηφδνπ, ε ζχγρξνλε ινγνηερληθή πεξίνδνο πνπ αλαθχπηεη απνθνξηίδεηαη 

απφ ηελ ηζηνξηθφηεηα θαη δίλεη ην πξνβάδηζκα ζην ηδησηηθφ ζηνηρείν (εμαίξεζε 

απνηειεί ην έξγν ηνπ Αιεμάλδξνπ «Σμ ηζαχηζμ» (Υαηδεβαζηιείνπ 1995:49-57). 

Δδψ πεξηιακβάλεηαη ε ινγνηερληθή παξαγσγή ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ 

δεθαεηηψλ ηνπ 20νπ αηψλα θαη ησλ αξρψλ ηνπ 21νπ, θπξίσο νη ινγνηέρλεο 

πνπ εκθαλίδνληαη κεηά ην ‘65 θαη εληάζζνληαη κέζα ζηε ινγνηερλία ηεο 

ακθηζβήηεζεο. Ζ ζρεηηθή πεδνγξαθία θαιιηεξγείηαη κέζα ζην ςπρξνπνιεκηθφ 

θιίκα θαη ζηελ εμαζζέληζε ηεο ηδενινγηθήο ζχγθξνπζεο ηεο πξνεγνχκελεο 

πεξηφδνπ, ελψ ηα ζεκαηηθά κνηίβα αθνξνχλ ηελ ηζηνξηθφηεηα ηνπ παξφληνο 

θαη, θπξίσο, ηεο πεξηφδνπ ηεο επηάρξνλεο δηθηαηνξίαο (Vitti 1987:446- 447).  

�  



28 

 

    Αξρίδνληαο κε ηνλ αγαπεκέλν καο Γεκήηξε Υαηδή11, ζην κπζηζηφξεκά ηνπ 

«Φςηζά» (1946), αλαθέξεηαη ζηε πεξίνδν ηεο θαηνρήο θαη ηεο αληίζηαζεο. 

Δμηζηνξεί ηα γεγνλφηα ηνπ 1943 θαη ‘44, ηε δξάζε ησλ αληάξηηθσλ νκάδσλ 

ηεο αξηζηεξάο ζηα βνπλά ηεο Ρνχκειεο θαηά ηνλ πφιεκν (Πνιίηεο 2001:347). 

Σν 1976 εθδίδεη «Σμ δζπθυ αζαθίμ»,1213 ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην ειιεληθφ 

                                                           
11

 Δμαηξεηηθή είλαη ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο Ηθηγέλεηαο Σξηάληνπ πνπ αλαθέξεηαη ζε φιν ην 

έξγν ηνπ Υαηδή, κε ηίηιν « Ζ αθδβδιαηζηή  ηεπκζηή ζημ ένβμ ημο Γδιήηνδ Υαηγή». Ζ Ηθηγέλεηα  

Σξηάληνπ αλαιχεη ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο ησλ δχν έξγσλ ηνπ Υαηδή, Σμ ηέθμξ ηδξ ιζηνήξ 

ιαξ πυθδξ θαη Σμ Γζπθυ αζαθίμ.  Αμηνπνηεί ηνπο ζεσξεηηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ 20 αηψλα 

γηα ηε ινγνηερλία θαη ην ινγνηερληθφ χθνο θαη, ζηεξίδεηαη ζηηο ζεσξίεο ηνπ Genette,  ηνπ 

Μπαρηίλ, ηεο Cohn, ηεο Bal.  

  
12

 Σμ Γζπθυ αζαθίμ, ζχκθσλα κε ηελ Σξηάληνπ, Ηθ.(1997) απμηεθεί ζηαειυ ζηδκ πμνεία ημο Γ. 

Υαηγή ζηδ κεμεθθδκζηή πεγμβναθία είκαζ ηαοηυπνμκα δ ζζημνία εκυξ έθθδκα ιεηακάζηδ υζμ ηαζ 

δ ζζημνία ημο κευηενμο εθθδκζζιυ. Κάης απυ ηδκ απθμσηή επζθάκεζα ηνφαεηαζ ιζα ζφκεεηδ 

πμθοπθμηυηδηα βειάηδ ζοιαμθζζιμφξ ηαζ αθθδβμνίεξ. 

 

13
 Σν Γηπιφ Βηβιίν μεθίλεζε λα γξάθεηαη απφ ην Γεκήηξε Υαηδή ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο 

παξακνλήο ηνπ ζηελ Οπγγαξία. Πξφθεηηαη γηα ην ηέηαξην πεδνγξάθεκά ηνπ θαη ην δεχηεξν 

θαηά ζεηξά  κπζηζηφξεκά ηνπ. Σν Γηπιφ Βηβιίν νινθιεξψζεθε ην 1975, ρξνληά θαηά ηελ νπνία 

ν ζπγγξαθέαο επαλαπαηξίζηεθε νξηζηηθά ζηελ Διιάδα. ην κεηαμχ έρεη βηψζεη πάλσ απφ 25 

ρξφληα εμνξίαο ζε ρψξεο ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ, φπνπ ινγνηερληθά θπξηαξρνχζε ην 

ξεχκα ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ. Σν Γηπιφ Βηβιίν παξνπζηάδεηαη σο έλα βηβιίν 

ξεαιηζηηθφ. Σα ξεαιηζηηθά ηνπ ζηνηρεία φκσο δηαπιέθνληαη ζπρλά κε κεηαθνξηθά ζρήκαηα, 

πνπ δελ είλαη ζπλεζηζκέλα ζην είδνο. πλππάξρνπλ δε ζ‘ απηφ ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ηνπ 

παξαδνζηαθνχ κπζηζηνξήκαηνο, φπσο πξφζσπα κε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία, φζν θαη ηνπ 

ζχγρξνλνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ηδηφηππε αλαπαξάζηαζε ηνπ ρξφλνπ. Δλψ θαηαξράο 

θαίλεηαη φηη θεληξηθφ ζέκα ηνπ βηβιίνπ είλαη ε κεηαπνιεκηθή ειιεληθή κεηαλάζηεπζε ζηε 

Γεξκαλία, σζηφζν ζ‘ έλα άιιν επίπεδν θαίλεηαη φηη ζέκα ηνπ είλαη γεληθά ν ζχγρξνλνο 

θφζκνο θαη ε ζρέζε ηεο Διιάδαο κ‘ απηφλ. Ο ίδηνο ν ζπγγξαθέαο ζε ζπλέληεπμή ηνπ ην 1976 

(πεξηνδηθφ Γηαβάδσ) ζα πεη γη‘ απηφ: «Σμ αζαθίμ δεκ εηεέηεζ ηα μοζζχδδ πνμαθήιαηα, ηα 

ημπμεεηεί ζε γςκηακμφξ ακενχπμοξ. Απυ ηδ ιζα ιενζά είκαζ ιζα Δθθάδα. Γζ‟ αοηήκ μ 

ζοββναθέαξ έπεζ ιεβάθμ πυκμ. Νμιίγεζ υηζ δεκ οπάνπμοκ πενζεχνζα εοηοπίαξ ζηδκ Δθθάδα. 

Αοηυ είκαζ ημ έκα ιένμξ, μ ηαδιυξ, πμο είπαηε, δ πίηνα. Απ‟ ηδκ άθθδ ιενζά οπάνπεζ ιζα 

οπυζηαζδ ακενχπζκδ, αοηυξ μ Κχζηαξ. Γέπεηαζ ημκ ακηίηηοπμ ηςκ ζδιενζκχκ ηαηαζηάζεςκ 

ιέζα ζηδ αζμιδπακζηή ημζκςκία… είκαζ δζαζπαζιέκμξ ηζ ςζηυζμ έπεζ έκα πονήκα αδζάζπαζημ 

ιέζα ημο… Απ‟ αοηυκ αβάγς ημ ζδιενζκυ άκενςπμ: Έπεζ δοζημθίεξ αθθά δεκ πέεακε, δε εα 

πεεάκεζ, εα ηα ηαηαθένεζ…». 
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κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα ζηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα θαηά ηε κεηαπνιεκηθή 

πεξίνδν θαη ζηνπο Έιιελεο εξγάηεο κεηαλάζηεο ζηε Γεξκαλία κεηά ην δεχηεξν 

παγθφζκην (Πνιίηεο 2001:347).  

Ο Υαηδήο εθδίδεη ην 1953 «Σμ ηέθμξ ηδξ ιζηνήξ ιαξ πυθδξ», πξφθεηηαη γηα κία 

ζπιινγή δηεγεκάησλ κε εληαίνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο πνπ ζπλδένπλ ηα επηά 

αθεγήκαηα, επηηξέπνληαο ηελ αλάγλσζή ηνπ σο εληαίν έξγν. χκθσλα κε 

ηνλ Λίλν Πνιίηε ηα δηεγήκαηα ηεο ζπιινγήο «δίκμοκ ηονίςξ έκακ ηυζιμ πμο 

θείκεζ, επεζδή έπμοκ αθθάλεζ μζ μζημκμιζηέξ ηαζ μζ ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ». 

Δληνπίδεηαη επίζεο ν ζεκαληηθφο αληίθηππνο πνπ έρνπλ νη θνηλσληθνί θαη 

νηθνλνκηθνί κεηαζρεκαηηζκνί ζηνπο θεληξηθνχο ραξαθηήξεο ζηα δηεγήκαηα ηεο 

ζπιινγήο, ελψ παξάιιεια πξνβάιιεηαη ε ζχγθξνπζε κεηαμχ αηφκνπ θαη 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ν εληνπηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ νθέινπο θαη ε δηαρείξηζε 

ηεο δηαθνξάο απφ ηνπο άιινπο, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη ε 

πεξηζσξηνπνίεζε νξηζκέλσλ ραξαθηήξσλ. 

Πνιχ εχζηνρα ε Σξηάληνπ, Ηθ. (2012β: 183-201), αλαιχεη  ηελ ζχλζεζε ηεο 

ζακηζηηθφηεηαο κε ηελ παξαδεηγκαηηθή αθήγεζε ζην έξγν απηφ ηνπ Υαηδή. 

Υαξαθηεξηζηηθά γξάθεη: «Σμ ηέθμξ ηδξ ιζηνήξ ιαξ πυθδξ, δζαπζζηχκμοιε έκα 

πθδεςνζζιυ εαιζζηζηυηδηαξ ζηδκ αθήβδζδ (…). Σμ παζβκίδζ ηδξ 

ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ ημο νεαθζζιμφ ηενδίγεηαζ απυ ημκ ζοββναθέα ιε ηδ 

πνδζζιμπμίδζδ ζοβηεηνζιέκςκ ζζημνζηχκ ζημζπείςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ 

πανεθευκ ηδξ ιζηνήξ επανπζαηήξ πυθδξ. (…). Ζ ζφκδεζδ ηςκ ζζημνζηχκ 

ζημζπείςκ ιε ηζξ ζοθθμβζηέξ ζοκήεεζεξ ηςκ εαναίςκ ηδξ πυθδξ ηαεχξ ηαζ ιε ηα 

αζζεήιαηά ημοξ βίκεηαζ ιέζα απυ ηδ εαιζζηζηή αθήβδζδ ηαζ βίκεηαζ ιε ηέημζμ 

ηνυπμ, χζηε ηα βεβμκυηα ηαζ ηα αζζεήιαηα κα οπμηάζζμκηαζ ζε νοειμφξ 

επακάθδρδξ ιε ημ εφνμξ ηαζ ημοξ νοειμφξ ηςκ θοζζηχκ κυιςκ». 

 

      Ο Αληψλεο ακαξάθεο κε ηε ζπιινγή δηεγεκάησλ ηνπ «Σμ δζαααηήνζμ» 

(1973) κεηνπζηψλεη ηε ζθιεξή πξψηε χιε ηεο Υνχληαο θαζψο θαη ησλ δηθψλ 

ηνπ βησκάησλ απφ ηε δηθηαηνξηθή πεξίνδν, θαη ζπλζέηεη έλα κχζν θνηλφ, 

αιεζηλφ θαη ρεηξνπηαζηφ. Σν δηαβαηήξην δηαβάδεηαη σο θάιεζκα άθξσο 

επείγνλ, θαη πάληνηε θαίξην. Μαο θαιεί ζε ππαξμηαθή εγξήγνξζε, θαη ζε 

δξάζε πνπ απνθαζηζηά ηε ζπλέπεηα αλάκεζα ζε ιφγηα θαη έξγα. χκθσλα κε 

                                                                                                                                                                      
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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ηελ Ηθ. Σξηάληνπ (2016:159) 14 ζημ Γζαααηήνζμ μ Ακηχκδξ αιανάηδξ 

πνςημηοπεί ζε ζπέζδ ιε ηζξ πνμδβμφιεκεξ ζοθθμβέξ δζδβδιάηςκ ημο. Σμ 

πνχημ δζήβδια δίκεζ ημκ ηίηθμ αοηήξ ηδξ ζοθθμβήξ, εκχ είπαιε ζοκδείζεζ ζηζξ 

πνμδβμφιεκεξ κα βίκεηαζ ηίηθμξ ηδξ ζοθθμβήξ ημ ηεθεοηαίμ δζήβδια.Tα ηνία 

πνχηα δζδβήιαηα ηδξ ζοθθμβήξ, ηα μπμία ζπεηίγμκηαζ ιε ηα βεβμκυηα ηδξ 

δζηηαημνίαξ (1967-1974), δζαηνίκμκηαζ ζδζαίηενα βζα ημ οπμκμιεοηζηυ ημοξ 

πζμφιμν. Σμ οθζηυ ηδξ πενζπέηεζαξ πμο έγδζε μ ίδζμξ μ αιανάηδξ αθθά ηαζ 

πμθθμί άθθμζ Έθθδκεξ πμο ημοξ απαβμνεφηδηε δ έλμδμξ απυ ηδ πχνα, 

ακαζοβηνμηείηαζ, βζα κα δχζεζ ηδκ ακάθμβδ πενζπέηεζα εκυξ οπαθθδθάημο, 

πμο απμθαζίγεζ βζα πνχηδ θμνά, ζηα 51 ημο πνυκζα, κα ηάκεζ έκα ηαλίδζ ζημ 

ελςηενζηυ, ζηδ δζάνηεζα ηςκ δζαημπχκ ημο. ` 

       Ο ηξαηήο Σζίξθαο κε ην έξγν ηνπ «Αηοαένκδηεξ Πμθζηείεξ» φπνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο πνιεκηθέο εμειίμεηο θαη ζηνλ ειιεληζκφ ζηε Μέζε Αλαηνιή 

θαηά ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν 1941- 44 θαη ηδηαίηεξα γηα ηα θηλήκαηα 

κέζα ζην ειιεληθφ εθζηξαηεπηηθφ ζψκα θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

Δπξσπαίσλ θαη ησλ ληφπησλ. Ζ ηξηινγία πεξηιακβάλεη ηα εμήο έξγα «Ζ 

Λέζπδ» (1960), «Ανζάβκδ» (1962), «Ζ Νοπηενίδα» (1965) (Πνιίηεο 2001:348).  

Σν έξγν «Υαιέκδ άκμζλδ» (1976) αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο 

ηεο Έλσζεο Κέληξνπ θαηά ην 1963-65 θαη ηα Ηνπιηαλά ηνπ 1965 θαηά ηα νπνία 

ην βαζηιηθφ πξαμηθφπεκα εμαλάγθαζε ζε παξαίηεζε απφ ηελ πξσζππνπξγία 

ην Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ θαη πξνθάιεζε δηαδειψζεηο, νδεγψληαο ζην 

ζρεκαηηζκφ βαζηιηθψλ θπβεξλήζεσλ (Πνιίηεο 2001:348).  

�     Ο Αλδξέαο Φξαγθηάο έγξαςε ην κπζηζηφξεκα  «Άκενςπμζ ηαζ ζπίηζα» 

(1955), πνπ αλαθέξεηαη ζηε κεηαπνιεκηθή ειιεληθή αζελατθή θνηλσλία θαη 

ζηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ζηε κεηαθαηνρηθή Διιάδα, θαζψο 

θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηε δσή ησλ θαηψηεξσλ ζηξσκάησλ ησλ αζηηθψλ 

θέληξσλ (Υαηδεβαζηιείνπ 1995:49-57). ην έξγν ηνπ «Λνηκφο» (1971)15, 

αλαθέξεηαη ζηνλ ειιεληθφ εκθχιην ηεο πεξηφδνπ 1946-49. Πξφθεηηαη γηα κηα 

ηδηφηππε πεξίπησζε ινγνηερληθήο κεηνπζίσζεο ηεο ηζηνξίαο ηεο 
                                                           
14

 ην βηβιίν ηεο Ξακαδζααάγμκηαξ ημκ Ακηχκδ αιανάηδ, (2016), Αεήκα: Δηδυζεζξ Όαζζξ. 

15
 ημ αζαθίμ αοηυ θαηαγξάθεηαη ην καξηχξην, ε ζπληξηβή θαη ν εμεπηειηζκφο ηεο αλζξψπηλεο 

πξνζσπηθφηεηαο, εηθφλεο θαη θξάζεηο καξηπξίνπ πνπ κεηαθέξνπλ κε ζθιεξφηεηα ην θιίκα 

ηεο επνρήο. 
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Μαθξνλήζνπ. Σα πξαγκαηηθά-επηθαλεηαθά ζηνηρεία, βάζεη ησλ νπνίσλ ην 

κπζηζηφξεκα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ην ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ρξφλν, είλαη 

ιίγα. Σν φιν ζέκα παξνπζηάδεηαη πεξηζζφηεξν έκκεζα θαη ζπκβνιηθά - 

άιισζηε ην έξγν γξάθεηαη ζε επνρή ινγνθξηζίαο-, κε ππαηληγκνχο θαη δξψληα 

πξφζσπα σο θαζνιηθέο κνξθέο. Σνπνζεηεκέλν πεξηζζφηεξν ζην επίπεδν ηεο 

δηαρξνλίαο, δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη άκεζα κε κηα πιεξνθνξηαθή δηάζηαζε 

σο «κπζηζηφξεκα-καξηπξία», θαζψο ην άξξεην ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελφ 

ηνπ πξνυπνζέηεη κηα ζηνηρεηψδε γλψζε γηα ηα ηζηνξηθά δξψκελα ησλ ρξφλσλ 

ηεο εμνξίαο ηα ρξφληα 1947-1956.Σν έξγν αθνξκάηαη απφ ην πξνζσπηθφ 

βίσκα ηνπ Φξαγθηά, ν νπνίνο θξαηήζεθε ζηε Μαθξφλεζν ην 1950 

(ηαπξνπνχινπ 1995:147- 148)16.  

         O Αιέμαλδξνο Κνηδηάο ζην έξγν ηνπ «Πμθζμνηία» (1953), πεξηγξάθεη γηα 

ηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο θαη ηνλ εκθχιην πφιεκν ζηελ Αζήλα, απνηππψλεη 

ηνλ αληίθηππν ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ θαη ηνλ ηδενινγηθφ δηραζκφ ησλ 

Διιήλσλ ζηηο δχν αληίπαιεο παξαηάμεηο πνπ νδήγεζε ζηνλ Δκθχιην ηνπ 

1946-49 (Πνιίηεο 2001:350). Δπίζεο, γηα ηηο ίδηεο πεξηφδνπο γξάθεη ζηα: «Μζα 

ζημηεζκή οπυεεζδ» (1954) θαη «Ο Δςζθυνμξ» (1959).Σν έξγν ηνπ «Σα παζδζά 

ημο Κνυκμο» (1987), αλαθέξεηαη ζηηο ίδηεο πεξηφδνπο φπσο ην πξψην ηνπ 

έξγν ζπλ ηελ κεηεκθπιηαθή πεξίνδνο. Καη ηέινο ην κπζηζηφξεκα ηνπ 

«Ακηζπμίδζζξ ανπήξ» (1979), αλαθέξεηαη ζηε θνηηεηηθή εμέγεξζε ζην 

Πνιπηερλείν θαηά ηα ρξφληα ηεο δηθηαηνξίαο 1967-74. Αμηνζεκείσηε είλαη ε 
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 πλνιηθά, ην έξγν ζπληζηά κηα καξηπξία-θαηαγγειία γηα ηελ εζηθή θαη θπζηθή εμφλησζε ησλ 

αλίζρπξσλ ζην πιαίζην ηδενινγηθψλ θαη πνιηηηθψλ αληηπαινηήησλ ζε αλειεχζεξα θαζεζηψηα. 

Ωζηφζν, νη αλαινγίεο πνπ αλαδχνληαη αλάκεζα ζην πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ κε ηελ ειιεληθή 

ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα δελ κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ, παξά ηε δηαρξνληθφηεηα ηνπ έξγνπ θαη 

ηνλ θαζνιηθφ ραξαθηήξα ηνπ, πνπ ην θάλεη λα εκπίπηεη ζε φιν ην θάζκα ηεο αλζξψπηλεο 

ηζηνξηθήο εκπεηξίαο. Έηζη, ην έξγν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί σο ηζηνξηθή καξηπξία γηα ηε δίσμε 

θαη ηελ εμνξία ησλ θνκκνπληζηψλ θαηά ηε δηθηαηνξία ηνπ Πάγθαινπ, γηα ηηο πξαθηηθέο 

εμφλησζεο ησλ νπαδψλ ηεο Αξηζηεξάο κεηά ην πέξαο ηνπ Δκθπιίνπ ζηα λεζηά ηεο εμνξίαο, 

αιιά θαη γηα ηηο ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο δηψμεηο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο 

θαη ηεο δηθηαηνξίαο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ θαη, γεληθφηεξα, γηα νπνηαδήπνηε πεξίνδν ηεο 

ειιεληθήο ή παγθφζκηαο Ηζηνξίαο θαηά ηελ νπνία ε επηθξάηεζε νινθιεξσηηθψλ θαζεζηψησλ 

ζπλνδεχηεθε απφ ηε δίσμε θαη ηελ εμφλησζε ησλ ηδενινγηθά θαη πνιηηηθά αληηθξνλνχλησλ ζηα 

ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο θαη ζε άιινπο ρψξνπο απνκφλσζεο. � 
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ζρέζε δηαινγηθφηεηαο πνπ πθίζηαηαη αλάκεζα ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη ζην 

ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Ράκθνπ «Καηζακηχκδξ» (Γάιιαο 

1995:91-95, Μηθέ 1994: 158-183). � 

    ηε κπζηζηνξεκαηηθή ηξηινγία κε ηίηιν «Υνμκζηυ ιζαξ ηαονμθμνίαξ», ν 

Ρφδεο Ρνχθνο Πξνβειέγγηνο αλαθέξεηαη ζηνπο πνιηηηθνχο θαη ηδενινγηθνχο 

αγψλεο ησλ θνηηεηψλ, ζηελ θαηνρηθή αληίζηαζε ζην θνηηεηηθφ ρψξν θαη ζηε 

πνιηηηθή αλακφριεπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηελ Διιάδα κεηά ην ‘40 ζην έξγν 

ηνπ «Ρίγα ημο ιφεμο»(1954). Δπίζεο ζηε δξάζε ησλ εζληθηζηηθψλ αληάξηηθσλ 

νκάδσλ ζην βνπλφ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο, ζην έξγν ηνπ «Πμνεία ζημ 

ζημηάδζ» (1955). Καη ζηνλ αγψλα ηεο Κχπξνπ ελαληίνλ ησλ Άγγισλ, νη νπνίνη 

θαηείραλ ην λεζί απφ ην 187817 ζην έξγν ηνπ «Υάθηζκδ επμπή» (1960). Σν 

1958 εθδίδεηαη «Ζ άθθδ υπεδ», πξφθεηηαη γηα κηα πνιηηηθή αλακφριεπζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ηεο δεμηάο θαη ηεο αξηζηεξήο παξάηαμεο ζηελ Διιάδα 

κεηά ην ‘40 (Υαηδεβαζηιείνπ 1995:49-57). Καη ηέινο ζην «Γναζηφθμζ» (1967) 

πνπ πξφθεηηαη γηα κηα αιιεγνξηθή πξνβνιή ησλ ζχγρξνλσλ ηφηε πνιηηηθψλ 

πξνβιεκάησλ ζην απψηαην παξειζφλ, ζηελ πεξίνδν ηεο ξσκατθήο 

απηνθξαηνξίαο θαη ηνπο Μηζξηδαηηθνχο πνιέκνπο (Πνιίηεο 2001:352, Vitti 

1987:437). �  

           Ο Νίθνο Κάζδαγιεο, ζην κπζηζηφξεκα «Σα Γυκηζα ηδξ Μοθυπεηναξ» 

(1953), αλαθέξεηαη ζηελ θαηνρηθή πεξίνδν ζηελ Διιάδα θαη ζηνπο αγψλεο 

αλάκεζα ζηηο νκάδεο ηεο Γεμηάο θαη ηεο Αξηζηεξάο (Πνιίηεο 2001:350-351). 
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 Ζ εμέγεξζε θεξχζζεηαη απφ ηνλ αξρηεπίζθνπν Μαθάξην ζηηο 1 Απξίιε 1955 κε θχξην 

θνξέα έλνπιεο δξάζεο ηελ Δ.Ο.Κ.Α. θαη αξρεγφ ησλ ελφπισλ ην ζηξαηεγφ Γεψξγην Γξίβα 

Γηγελή.  Πεξηέρεη πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη ππαξθηά πξφζσπα (Πνιίηεο 2001:351- 352). 



33 

 

Δπηπιένλ ζηδ λνπβέια ηνπ «Μαηάνζμζ μζ εθεήιμκεξ υηζ αοημί εθεδεήζμκηαζ» 

φπνπ κε σκφηεηα καο παξνπζηάδεη ην θνιαζηήξην ηεο Μαθξνλήζνπ18. 

     Ο Μελέιανο Λνπληέκεο κε ην «Οδυξ Ααφζζμο, ανζειυξ 0» (1962), 

πεξηγξάθεη ηνλ ειιεληθφ εκθχιην ηεο πεξηφδνπ 1946-‘49 θαη ηελ εμνξία ησλ 

πνιηηψλ ζηε Μαθξφλεζν. Σν 1948 εθδίδεηαη ην «οκκεθζάγεζ», πνπ 

αλαθέξεηαη ζηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, ζηνπο Έιιελεο πξφζθπγεο απφ ηε 

κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ Διιάδα (Πνιίηεο 

2001:346). � 

      Ο Ρέλνο Απνζηνιίδεο, εθδίδεη ην 1950 ην «Ποναιίδα ‟67», φπνπ 

αλαθέξεηαη ζηνλ ειιεληθφ Δκθχιην θαηά ηελ πεξίνδν 1946-‘49. Πξφθεηηαη δε, 

γηα κηα πξνζσπηθή καξηπξία ηνπ ζπγγξαθέα (Πνιίηεο 2001:352).  

       Ο Θ.Φ. Φξαγθφπνπινο κε ην κπζηζηφξεκα «Σεζπμιαπία» (1954), 

αλαθέξεηαη ζηε πεξίνδν ηεο θαηνρήο θαη ζηνλ ειιεληθφ εκθχιηνο ηεο 

πεξηφδνπ 1946-49 (Vitti 1987:436).  

       Ο Άγγεινο Βιάρνο, εκθαλίδεηαη κε ημ  «Ο ηφνζυξ ιμο Αθηζαζάδδξ» (1953), 

ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε δσή ηνπ Αιθηβηάδε θαηά ηελ θιαζηθή επνρή- ηελ 

επνρή ηνπ Πεξηθιή (5νο αηψλαο π.Υ.), κέζα απφ ηα κάηηα ελφο δνχινπ 

(Πνιίηεο 2001:348-349). ην έξγν ηνπ, «Οζ ηεθεοηαίμζ Γαθδκυηαημζ» (1961), 

αθνξά ηελ πζηεξνβπδαληηλή πεξίνδνο, ηελ επνρή ησλ ηειεπηαίσλ Κνκλελψλ 

απηνθξαηφξσλ ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο θαηά ην 12ν αηψλα κ.Υ. 

(Πνιίηεο 2001:349). �  

          Ο Άξεο Νηθνιαΐδεο, ην 1969 εθδίδεη ην κπζηζηφξεκα «Οζ 

οκοπάνπμκηεξ» θαη ην 1975 ην έξγν «Ζ Δλαθάκζζδ», ηα νπνία αθνξνχλ ηνλ 

ειιεληθφ Δκθχιην θαηά ηελ πεξίνδν 1946-‘49 (Πνιίηεο 2001:362). � 
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 Γίλνπκε έλα παξάδεηγκα απφ ην θείκελν: «Έααθε ηδκ ηακάθζα ιέζα ζημ πένζ ιμο, ηαζ ιμο ημ 

„ζθίλε απυημια, ηζ υπςξ ημ πανάηδζα παθανυ, ν πυκμξ ζηάεδηε ακείπςημξ, ηαζ 

παναηαθμφζα πζα κα θζπμεοιήζς. Με πέηαλε ηαηάπαια, ιμφ „ηθεζζε ηδκ ηακάθζα ιέζα ζημ 

πένζ ιμο, ηαζ ιμο ημ γμφθδλε ηάης απ‟ ηδκ αναφθα ημο. Καζ ηαηάθααα πςξ ιμο ζαηάηεοε ημ 

πένζ, ηζ ήεεθα κα ημκ πεηάλς απυ πάκς ιμο, ια δεκ είπα κάηανα, ηα κεφνα ιμο είπακε βίκεζ 

γοιάνζ. Αηυια ιζα θμνά έααθε ημ πένζ ιμο ηάης απ‟ ηδκ αναφθα ημο, ηζ υπςξ ιμο ημ 

γμοθμφζε λέναζα ζηέηδ πμθή. Μ‟ έπζαζε απ ‘ ημ ζκίπζ ηαζ ιμο „ηνίρε ηδ θάηζα πάκς ζημ ίδζμ 

ιμο ημ λεναηυ» (Κάζδαβθδξ, 1990). 
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           Ο Λνπθήο Αθξίηαο, εθδίδεη ην 1947 ην κπζηζηφξεκα «Ανιαηςιέκμζ», 

πξφθεηηαη γηα έλα ρξνληθφ  ηεο επνπνηίαο ηνπ αιβαληθνχ πνιέκνπ (Γεκαξάο 

1986:475, Πνιίηεο 2001:319).  

        Ο Θαλάζεο Βαιηηλφο, κε ην κπζηζηφξεκα «Ονεμηςζηά» (1994), δηεγείηαη 

απφ ηελ νπηηθή γσλία ηεο πξνζσπηθήο καξηπξίαο, ηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο, 

ηελ θνκκνπληζηηθή πεξίνδν θαη ηνλ ειιεληθφ εκθχιηνο θαηά ην 1946-‘49. Ζ 

ζπκπαξάζεζε φισλ ησλ ιφγσλ ηεο πξνζσπηθήο καξηπξίαο ζπληζηά έλα είδνο 

ιφγνπ πνπ εληζρχεη ηελ εληχπσζε κηαο αδηακεζνιάβεηεο θαηαγξαθήο ηεο 

ηζηνξηθήο αιήζεηαο (Γάιιαο 1995:91-95, Υαξαιακπίδνπ 1995:257-261).      

       Ο Νίθνο Γθαηδνγηάλλεο, κε ην κπζηζηφξεκα «Δθέκδ» (1983), φπνπ 

απνηππψλεη ηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο, ηνλ ειιεληθφ εκθχιην θαηά ην 1946-‘49 

θαη ηε κεηεκθπιηαθή πεξίνδν. �  

       Ο Γηνλχζηνο Ρψκαο, γξάθεη ην «Ο Πενίπθμοξ» (1968), πνπ αθνξά ηελ 

πεξίνδν ηεο Λαηηλνθξαηίαο θαη ηεο Σνπξθνθξαηίαο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη 

εθηείλεηαη ρξνληθά απφ ηε λαπκαρία ηεο Ναππάθηνπ ην 1571 κεηαμχ ησλ 

Σνχξθσλ θαη ηνπ Ηεξνχ πλαζπηζκνχ ζην πιαίζην ηεο επξσπατθήο θαη ηεο 

νζσκαληθήο αλακέηξεζε (εμαηηίαο ηεο επέθηαζεο ησλ Οζσκαλψλ ζηελ 

Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηε Μεζφγεην) σο ηελ άισζε ηεο Κξήηεο απφ ηνπο 

Σνχξθνπο ην1669 (Πνιίηεο 2001:349). 

       Ο ηξαηήο Υαβηαξάο, κε  «Σα δνςζηά πνυκζα» (1999), αλαθέξεηαη ζηε  

πεξίνδν ηεο θαηνρήο, ζηνλ ειιεληθφ εκθχιην θαηά ην 1946-‘49 θαη ζηε 

κεηεκθπιηαθή πεξίνδν. � 

        Ο Γηακαληήο Αμηψηεο, κε ην έξγν ηνπ «Σμ εθάπζζημκ ηδξ γςήξ ημο» 

(1999), αλαθέξεηαη ζηε  Σνπξθνθξαηία ζηελ Καβάια θαη ζηε Θάζν. � 

      O Υξήζηνο ακνπειίδεο, ζηε ζπλέρεηα κε ην κπζηζηφξεκά ηνπ «Αθξηηηθή 

γεληά» (κπζηζηφξεκα-1972): νη δησγκνί θαη ε γελνθηνλία ησλ Διιήλσλ ηνπ 

Πφληνπ απφ ηνπο Σνχξθνπο θαηά ηε δεχηεξε δεθαεηία ηνπ 20νπ αηψλα (1915-

1923). � 

 

  

Ζ γπλαηθεία παξνπζία ζπγγξαθέσλ είλαη δπλαηή θαη αλαθέξνκαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηηο εμήο:  
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       Σε Μάξσ Γνχθα κε ην  «ημφθμξ απυ πμνθφνα» (1995), κπζηζηφξεκα 

γηα ηελ πζηεξνβπδαληηλή πεξίνδν, ηε δπλαζηεία ησλ Κνκλελψλ.  

          Σελ Γαιάηεηα Γξεγνξηάδνπ-νπξέιε, κε ην κπζηζηφξεκα «Ο ιζηνυξ 

ιπμονθμηζένδξ» (1989), γηα ηα ρξφληα ηεο ειιεληθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ ‘21.  

          Σελ Δχα Βιάκε, κε ην «Σα φλεηξα ηεο Αγγέιηθαο» (1958), Ζ Αγγέιηθα, 

παηδνχια ζηα ρξφληα ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ, κεζηψλεη ζε κηαλ Διιάδα 

πνπ εκπλέεηαη απφ κεγαιντδεαηηθά νξάκαηα, κε ην βιέκκα ζηξακκέλν ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηε Μηθξά Αζία, απ' φπνπ ε ίδηα πεξηκέλεη λα γπξίζεη 

ληθεηήο ν κλεζηήξαο ηεο, ν έθεδξνο αμησκαηηθφο Παιάζθαο. Ο ζείνο ηεο, ν 

έλδνμνο ζηξαηεγφο Μάξθνπ, πνπ αλαπνιεί ηνπο βπδαληηλνχο θαηξνχο θαη ηνλ 

Παιαηνιφγν, ν εθδφηεο ηεο εθεκεξίδαο "Αζηξαπή" Οπξαλφπνιεο, πνπ ηψξα 

εξσηνηξνπεί κε ηελ εμνπζία θαη φρη κφλν, ε κεγαινκαλήο θπξία Αλζεκίνπ, πνπ 

αμηψλεη, δίρσο απνηέιεζκα, ηελ επγλσκνζχλε ησλ πησρψλ θαη ηνπ Έζλνπο, ε 

ξνκαληηθή θηγνχξα ηνπ ηξαηή, απνηεινχλ ηχπνπο πνπ κεηαθέξνπλ πηζηά ηελ 

αηκφζθαηξα κηαο επνρήο, πνπ ζα καο ζπκίζεη «νηθεία θαθά». Σα λεηξα ηεο 

Αγγέιηθαο φκσο δελ είλαη κφλν έλα ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα. Με αθνξκή ην 

κπζηήξην ηεο εμαθάληζεο ησλ ζηαπξψλ απφ ηα λεθξνηαθεία, έλα πεξίεξγν 

παηρλίδη ζηήλεηαη εηο βάξνο φζσλ δελ αληηιακβάλνληαη ηνπο φξνπο ηνπ. (. . .) 

Ζ ζπγγξαθέαο πξνζδίδεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηαλ άιιε δηάζηαζε, 

κεηαθέξνληαο ηελ αληηπαιφηεηα Εσήο θαη Θαλάηνπ πέξα απφ ην κέησπν ηνπ 

πνιέκνπ θαη αλνίγνληαο ηα ζχλνξα πνπ ρσξίδνπλ ηνπο δσληαλνχο απφ ηνπο 

λεθξνχο.  

Σν άιιν ηζηνξηθφ ηεο έξγν « Ο ηεθεηυαναπμξ»(1949) πνπ είλαη απφ ηα 

θαιχηεξα ηεο λαπηηθήο καο θηινινγίαο, δπφ πειψξηεο δπλάκεηο έξρνληαη ζε 

ζχγθξνπζε: Σα παληά θαη ν αηκφο. «‖Δθιεηλε ν αηψλαο ηνπ ρεξηνχ θη άλνηγελ ν 

αηψλαο ηεο κεραλήο». ε κηά ξσκαιέα ζχιιεςε, κε άθζαζηε πεξηγξαθηθή 

δχλακε, κηιψληαο κε ηε γιψζζα ησλ Θαιαζζηλψλ πξνγφλσλ ηεο, ηελ 

νξνινγία ηνπο, αλαθαηεχνληαο ξνπκειηψηηθνπο ηδησκαηηζκνχο, καο δίλεη φιε 

ηελ αγσλία ησλ αλζξψπσλ, πνπ απφ άθξηην εγστζκφ, άδνιε παιηθαξηά θαη 

μερσξηζηή επγέλεηα ζπλαηζζεκαηηθψλ ιφγσλ, πάιεςαλ απέιπηδα γηά κηά 

μεπεξαζκέλε παξάδνζε, ελάληηα ζηελ πξφνδν, θαη πέζαλε εξστθά, κα 

άδνμα. 
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    Σελ  Ηζκήλε Καπάληαε, κε ηα «Δπηά θμνέξ ημ δαπηοθίδζ» (1989) θαη 

«Απεζνςηάκ ηαζ Σμφνηςκ» (1990), ηα νπνία αθνξνχλ δηάθνξεο πεξηφδνπο ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο.  

   Σελ Ρέα Γαιαλάθε, εκθαλίδεηαη κε ηα κπζηζηνξήκαηα «Ο αίμξ ημο Ηζιαήθ 

Φενίη παζά «(Ηνχληνο ηνπ 1989). Σν 1992 κεηαθξάζηεθε θαη εθδφζεθε ζηε 

Γαιιία θαη ην 1996 ζηελ Αγγιία. ηε ζπλέρεηα, κε ην «Θα οπμβνάθς 

Λμοί» (1993). Καη ην 2015 εθδίδεη «Ζ Άηνα Σαπείκςζδ», θαηαπηάλεηαη, 

θπξηνιεθηηθψο θεληψληαο, κε κηα ηζηνξηθή ζηηγκή, κε κηα ζχγρξνλε θαηαηγίδα 

πνπ έπιεμε νιφθιεξε ηε ρψξα, κ‘ έλα θνηλσληθφ ζηάηνπο πνπ εδξάδεηαη ζε 

πνιηηηθέο απνθάζεηο άθξσο επψδπλεο.  

           Ζ Άιθε Εέε κε ην έξγν «Ο ιεβάθμξ πενίπαημξ ημο Πέηνμο» (1971), 

πεξηγξάθεη ηε δσή ζηελ Αζήλα ηεο θαηνρήο κέζα απφ ηα κάηηα ελφο παηδηνχ. 

Καη ην 1987 εθδίδεη ην κπζηζηφξεκα «Ζ αννααςκζαζηζηζά ημο Απζθθέα», πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο, ζηνλ ειιεληθφ εκθχιην θαηά ην 1946-

‘49 θαη ζηε κεηεκθπιηαθή πεξίνδν. 

        Ζ Μαξία Λακπαδαξίδνπ-Πφζνπ, κε ην κπζηζηφξεκα «Πήνακ ηδκ Πυθδ, 

Πήνακ ηδ» (1996), αλαθέξεηαη ζηελ  πζηεξνβπδαληηλή πεξίνδν, ζηελ  Άισζε 

ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. ην έξγν «Νζηδθυνμξ Φςηάξ» (1992), αλαθέξεηαη 

ζηε κεζνβπδαληηλή πεξίνδν, ζηε δπλαζηεία ησλ Μαθεδφλσλ θαη ζηελ 

απηνθξαηνξία ηνπ Νηθεθφξνπ Φσθά θαηά ην 10ν αηψλα κ.Υ. (963-969). Με 

«Σμ Ξφθζκμ ηείπμξ» (2006), πξαγκαηεχνκαη ηελ αξρατθή επνρή, ηνλ πφιεκν 

Διιήλσλ θαη Πεξζψλ θαη ηε λαπκαρία ηεο αιακίλαο ην 480 π.Υ. �  

         Σε Ληιή Καινπηζά-Μαπξνθεθάινπ κε ην «Άβζξ» (1980), πνπ αθνξά ηελ 

ειιεληζηηθή πεξίνδν, ηηο πφιεηο-θξάηε θαη ηνλ βίν θαη πνιηηεία ηνπ βαζηιηά ηεο 

πάξηεο Άγε Γ‘19.  

                                                           
19

 Με ην φλνκα ηνπ νπνίνπ ζπλδέεηαη ην κεηαξξπζκηζηηθφ δήηεκα ζηε πάξηε θαηά ηνλ 3ν 

αηψλα π.ρ.(γχξσ ζηα 245/4-241π.Υ.). «Κιενκέλεο» (ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα-1981): ε 

ειιεληζηηθή πεξίνδνο θαη νη πφιεηο-θξάηε-ν βίνο θαη ε πνιηηεία ηνπ βαζηιηά ηεο πάξηεο 

Κιενκέλε Γ‘, κε ην φλνκα ηνπ νπνίνπ ζπλδέεηαη ην κεηαξξπζκηζηηθφ δήηεκα ζηε πάξηε θαηά 

ηνλ 3ν αηψλα π.Υ. (235-222 π.ρ.). Καη ηα δχν έξγα ζηεξίδνληαη ζηηο νκψλπκεο βηνγξαθίεο ηνπ 

Πινπηάξρνπ (Βειεγηάλλε 1985:54-112). � 
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       Σελ Ζξψ Παπακφζρνπ, κε «Σμ πέηνζκμ ζπίηζ» (1989), αλαθέξεηαη ζηε 

πεξίνδν ηεο ηηαινγεξκαληθήο θαηνρήο θαη ηεο εζληθήο αληίζηαζεο ζηελ 

Διιάδα. �  

          Σε Λίηζα Φαξαχηε, κε «Σμ δζπθυ ηαλίδζ» (1987), ην νπνίν απνηειεί κηα 

ζχλζεηε ζεκαηηθά ηζηνξηθή αθήγεζε, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηηαινγεξκαληθή 

Καηνρή θαη ηελ εζληθή αληίζηαζε ζηελ Διιάδα, ηνλ πξνζθπγηθφ ειιεληζκφ ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο θαηά ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν, ην δξάκα ηνπ εβξατθνχ 

ιανχ θαη ηεο δσήο ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο, αιιά θαη ηνλ πφιεκν 

Ηζξαειηλψλ θαη Παιαηζηηλίσλ κεηά ην Β‘ Παγθφζκην. � 

          Σε Εσξδ αξή, ε νπνία εθδίδεη ην 1971 ην κπζηζηφξεκα «Όηακ μ ήθζμξ» 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θήξπμε ηνπ πνιέκνπ ζηελ Διιάδα απφ ηνπο Ηηαινχο σο 

ηελ απειεπζέξσζε θαη ηα δηαδξακαηηδφκελα απηήο ηεο πεξηφδνπ. 

         Σελ Ησάλλα Καξπζηηάλε, κε ην έξγν ηεο «Νφθεξ» (2004)20, ε ειιεληθή 

θνηλσλία θαη νηθνλνκία ηνπ 19νπ αηψλα-ε κεηαλάζηεπζε ζηηο Ζ.Π.Α. ζηα ηέιε 

ηνπ 19νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. � 

       Ζ Μαξγαξίηα Λπκπεξάθε κε ην κπζηζηφξεκά ηεο «Ο Άθθμξ Αθέλακδνμξ» 

(1950), αλαθέξεηαη ζηνλ εκθχιην πφιεκν θαηά ηελ πεξίνδν 1946-49 (Πνιίηεο  

2001:355, Vitti 1987:439).  

�           Ο ηέιηνο Κνχινγινπ, αλαθέξεηαη ζην έξγν ηνπ ζηελ θαηάξξεπζε ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο.  Σα κπζηζηνξήκαηά ηνπ  «Μζα θμνά ηαζ έκακ ηαζνυ ήηακ 

ιία μαζεηζηή Έκςζδ...» (1992) θαη «Μδκ παξ πμηέ ιυκμξ ζημ ηαποδνμιείμ» 

(2002).  

      Ο σηήξεο Γεκεηξίνπ κε ηα κπζηζηνξήκαηά ηνπ  «Ν‟ αημφς ηαθά η‟ υκμιά 

ζμο» (1993) θαη «Σμοξ ηα θέεζ μ Θευξ» (2002), απνηππψλεη πνιχ ζπγθηλεηηθά 

ηε δσή ησλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ πνπ άξρηζαλ λα θζάλνπλ ζηελ Διιάδα 

κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ.   

                                                           
20

 Οη Νφθεξ γπξίζηεθαλ ζε βξαβεπκέλε δξακαηηθή θαη εζνγξαθηθή ηαηλία απφ ηνλ γλσζηφ 

ζθελνζέηε Παληειή Βνχιγαξε, παξαγσγήο 2004. Σν ζέκα ηεο ηαηλίαο είλαη ην ηαμίδη 700 

γπλαηθψλ, Διιελίδσλ, Σνπξθάισλ, Ρσζίδσλ, απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε πξνο ηε Νέα 

Τφξθε, φπνπ ζα ζπλαληήζνπλ ηνπο άληξεο πνπ πξφθεηηαη λα παληξεπηνχλ, θαη ν έξσηαο 

κεηαμχ κίαο απφ απηέο ηηο γπλαίθεο θαη ελφο ακεξηθαλνχ θσηνγξάθνπ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CF%82_%CE%92%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/2004
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
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       Ο Νίθνο Θέκειεο εθδίδεη ην 1998 ην κπζηζηφξεκα «Ζ ακαγήηδζδ», πνπ 

αθνξά ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν, απφ ηα ηέιε 19νπ αηψλα έσο ηηο αξρέο 20νπ 

ζηελ Ήπεηξν, Λέζβν, κχξλε, Κσλζηαληηλνχπνιε. �  

      Ο Νίθνο Μπαθφιαο, εθδίδεη ηξία κπζηζηνξήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

θαηνρή, ζηνλ εκθχιην πφιεκν θαη ζηε κεηεκθπιηαθή πεξίνδν, ηα νπνία είλαη : 

 «Ζ ιεβάθδ πθαηεία» (1987), «Καηαπάηδζδ» (1990), «Ζ αηεθείςηδ βναθή ημο 

αίιαημξ» (1996). Χζηφζν, εθδίδεη ην  1994 ην κπζηζηφξεκα «Ζ ηεθαθή», πνπ 

αλαθέξεηαη ζηνλ Μαθεδνληθφο αγψλαο (1897-1908).  

         Ο Μήηζνο Αιεμαλδξφπνπινο ζην έξγν ηνπ «Νφπηεξ ηαζ αοβέξ: Α΄ Ζ 

Πμθζηεία» (1961) θαη «Νφπηεξ ηαζ αοβέξ: Β΄ Σα αμοκά» (1963), εμηζηνξεί ηε 

δσή ζηηο πφιεηο θαη ζηα βνπλά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο θαη ηεο 

αληίζηαζεο.  

   Καη ηέινο ν Πεξηθιήο θπξίδεο, απνηππψλεη ζην έξγν ηνπ «Φοπή ιπθε ηαζ 

ηυηηζκδ» (1996) ηα βηψκαηά ηνπ ζηα ρξφληα ηεο θαηνρήο, ηνπ εκθπιίνπ θαη ηεο 

κεηεκθπιηαθήο πεξηφδνπ (παλάθνπ 1999:77). 
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1.2. Η λεοειιεληθή ιογοηετλία φς γλφζηηθό αληηθείκελο ζηελ 

πρφηοβάζκηα εθπαίδεσζε. Γεληθές παράκεηροη ηες δηδαζθαιίας ηες 

λεοειιεληθής ιογοηετλίας κέζφ ηφλ Γηαζεκαηηθώλ Αλαισηηθώλ 

Προγρακκάηφλ Σποσδώλ. 

 

 

Ζ ζέζε ηεο ινγνηερλίαο ελ γέλεη ζηελ εθπαίδεπζε, δελ κπνξεί λα απνδνζεί κε 

γεληθνχο ή παγθφζκηνπο φξνπο, θαζψο ην εξψηεκα ηίζεηαη θάζε θνξά ζε 

ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο θαη εηδηθά πξνβιήκαηα. Ωζηφζν, 

ε χπαξμε θαη ε δηαηήξεζε ηεο ινγνηερληθήο εθπαίδεπζεο ζήκεξα είλαη «κέξνο 

ελφο δσηηθνχ αγψλα ελάληηα ζηελ απνλεθξσηηθή δχλακε ηεο ρεηξαγψγεζεο, 

κέξνο κηαο απειπηζκέλεο πξνζπάζεηαο λα θξαηεζνχλ δσληαλά ηα εξσηήκαηα 

γηα ηα λνήκαηα» (Gossman 1990:53).  Ζ λενειιεληθή ινγνηερλία απνηειεί έλα 

απφ ηα βαζηθά αληηθείκελα ζηελ εθπαίδεπζε, απφ ηελ πξνζρνιηθή βαζκίδα. 

Μέζσ ηεο ινγνηερλίαο  επηδηψθεηαη ε θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ21, σο έλα 

ζχλζεην πνιηηηζκηθφ θαηλφκελν κέζα απφ ηελ ηζηνξηθφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα, 

ηνπ θεηκέλνπ. Έλα θαηλφκελν ην νπνίν έρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηε δσή καο, γηαηί 

καο παξέρεη παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθξνηήζνπκε ηελ 

ππνθεηκεληθφηεηά καο. Να ζέζνπκε σο πξσηαξρηθή αμία ηνπ καζήκαηνο ηελ 

θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο, ηηο αμίεο θαη ηα 

κελχκαηα απφ φπνπ θη αλ πξνέξρνληαη.  

Αλαιπηηθφηεξα, νη ζηφρνη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ινγνηερλίαο απνηεινχλ: α) ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε, ε δηεξεχλεζε θαη ε θξηηηθή θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν αληηιακβαλφκαζηε ηελ θνηλσληθή, ηζηνξηθή θαη πνιηηηζκηθή καο εκπεηξία 

θαη ζπγθξνηνχκε ηελ ηαπηφηεηά καο. β) ηελ πξνψζεζε ηεο θηιαλαγλσζίαο, 

κέζα απφ ηε δεκηνπξγία κηαο θνηλφηεηαο ζσζηψλ αλαγλσζηψλ πνπ ζα είλαη 

ζε ζέζε λα επηιέγνπλ θαη λα θξίλνπλ ηα αλαγλψζκαηά ηνπο θαη λα δηαβάδνπλ 

ζπζηεκαηηθά. γ) ηελ θαιιηέξγεηα ησλ αλαγλσζηηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ 

δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε θεηκέλσλ. Καη δ) ζηηο 

                                                           
21

 Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζρέζεο ηεο ινγνηερλίαο κε ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία θαη επνκέλσο, 

ηεο ζεκαζίαο ηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ ζηνλ νπνίν δνχκε θαη ηνπ εαπηνχ καο.   
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ακηγψο παηδαγσγηθέο επηδηψμεηο φπσο «δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη 

ζπζηήκαηνο αμηψλ κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο επαηζζεζίαο, ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο 

εκπεηξίαο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο22» θαη αλαιπηηθφηεξα, νη γλσζηηθνί, 

νη ζπλαηζζεκαηηθνί θαη νη ςπρνθηλεηηθνί ζηφρνη.  

Με βάζε ηα αλσηέξσ, ζπκπεξαίλνπκε πσο ε ινγνηερλία θαη ν ξφινο ηεο είλαη 

πνιπδχλακνη, θαζψο κέζα απφ έλα ζχλνιν ζπκβνιηθψλ κνξθψλ, ηξφπσλ θαη 

ζπκβάζεσλ δηεπθνιχλνπλ ηελ αλαιπηηθή πξνζέγγηζε θαη ησλ άιισλ εηδψλ 

επηθνηλσλίαο φπσο ηα δηαθνξεηηθά είδε νπηηθήο αθήγεζεο θαη 

αλαπαξάζηαζεο ηεο ππνθεηκεληθήο εκπεηξίαο23.     

α) Ζ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο θαη ηαπηφρξνλα δεκηνπξγηθήο ζρέζεο ησλ 

καζεηψλ κε ην ζχγρξνλν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ε 

ζπκβνιηθή ελδπλάκσζε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο φισλ ησλ καζεηψλ θαη 

καζεηξηψλ έηζη ψζηε λα γίλνπλ ελεξγνί πνιίηεο θαη παξαγσγνί πνιηηηζκνχ.  Ζ 

αλαγλψξηζε φηη ε ινγνηερλία είλαη έλαο θαηεμνρήλ δηαπνιηηηζκηθφο ηφπνο 

φπνπ ν δηάινγνο αλάκεζα ζηνπο πνιηηηζκνχο γίλεηαη πξάμε κέζα απφ ηε 

κεηάθξαζε, ηε δηαζθεπή θαη ηελ αέλαε επαλεξκελεία θαη φπνπ ε εηεξφηεηα 

φρη κφλνλ αλαγλσξίδεηαη αιιά ελζσκαηψλεηαη σο αλαγθαίνο φξνο ηεο 

δσηηθφηεηαο θαη ηεο δπλακηθήο ηεο.  Ζ ελίζρπζε ηεο αίζζεζεο φηη ε δχλακε θαη 

νη δπλαηφηεηεο ηεο γιψζζαο κπνξνχλ λα είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ραξέο 

ηεο αλάγλσζεο ηεο ινγνηερλίαο. Ζ απφθηεζε, κέζα απφ ηε ινγνηερλία, 

πνιιαπιψλ γισζζηθψλ εκπεηξηψλ θαη ε εμνηθείσζε κε ηε κεηαθνξηθή 

ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο, απαξαίηεηε γηα ηε θηινζνθία, ηελ έξεπλα θαη ην 

ζηνραζκφ. Δηδηθφηεξα, επηδηψθεηαη λα θαηαλνήζνπλ θαη λα απνδερηνχλ νη 

καζεηέο ηε ζρεηηθφηεηα θαη ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ εξκελεπηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ θαζψο θαη λα αληηκεησπίδνπλ θξηηηθά θαη ηηο δηθέο ηνπο 

εξκελεπηηθέο πξνηάζεηο.  Να είλαη ζε ζέζε λα δηεξεπλνχλ φινπο ηνπο 

ζπληειεζηέο θαη ηνπο αλαγθαίνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

παξαγσγή θαη ζηελ πξφζιεςε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ.  Να είλαη ζε ζέζε 

λα εληνπίδνπλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο αμίεο θαη ηηο ηδέεο πνπ ελππάξρνπλ ζηα 

                                                           
22

 Δ.Ε.Π.Π.Σ. για την λογοτεχνία. 
 
23

 Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο θαη ηεο ινγνηερλίαο, 

ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο θαη γξακκαηείαο γηα ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, ζζ. 25-26. 
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ινγνηερληθά θείκελα. Να θαηαλνήζνπλ φηη νη πνιηηηζκηθέο αμίεο ζρεηίδνληαη κε 

ην ρψξν, ην ρξφλν θαη ηελ θνηλσληθή νκάδα πνπ ηηο παξάγεη, είλαη επνκέλσο 

πξνζδηνξηζκέλεο ηζηνξηθά, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί ηε ζρεηηθφηεηα αιιά θαη 

ηελ πνηθηιία ηνπο. Να είλαη ζε ζέζε λα δηεξεπλνχλ ηελ ηζηνξηθφηεηά ηνπο θαη 

λα ηνπνζεηνχληαη θξηηηθά απέλαληη ζε απηέο.  

β) χκθσλα κε ην δεχηεξν ζηφρν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ινγνηερλίαο, νη 

καζεηέο, πξέπεη λα  εμνηθεησζνχλ κε δηαθνξεηηθά ινγνηερληθά είδε θαη λα 

θαηαλνήζνπλ φηη απηά αληαπνθξίλνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο θαη 

ηζηνξηθέο αλάγθεο. Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ηα ινγνηερληθά είδε 

δηαθξίλνληαη ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη θεηκεληθψλ 

ζπκβάζεσλ. Οη δεμηφηεηεο βξίζθνληαη ζε δηαιεθηηθή ζρέζε κε ηε ζθνπνζεζία 

θαη είλαη, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, ε εθαξκνγή ησλ φζσλ νη καζεηέο γλψξηζαλ, 

θαηαλφεζαλ ή ζπλεηδεηνπνίεζαλ. Απνηεινχλ, επηπιένλ, νδεγφ γηα ηελ 

επηλφεζε θαη επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηψλ24. Οη δεμηφηεηεο 

απηέο είλαη  Αλάπηπμε αηηηνινγεκέλεο θαη ηεθκεξησκέλεο πξνζσπηθήο 

άπνςεο, αξέζθεηαο ή απαξέζθεηαο, γηα ηα θείκελα πνπ δηαβάδνπλ. 

Αμηνιφγεζε ηεο δηθήο ηνπο εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο θαζψο θαη εθείλεο ησλ 

ζπκκαζεηψλ θαη ζπκκαζεηξηψλ ηνπο. Αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ 

κε ηνπο νπνίνπο νη ζπγγξαθείο κηινχλ γηα ηα δηάθνξα ζέκαηα.  Δμνηθείσζε κε 

φια ηα είδε αλάγλσζεο: ηδησηηθή, ζπλ-αλάγλσζε, δεκφζηα αλάγλσζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο, αλάγλσζε χζηεξα απφ πξνηξνπή, ζχζηαζε, 

αλάζεζε, δξακαηνπνηεκέλε αλάγλσζε, αλάγλσζε κέζσ ηεο ρξήζεο 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ θηι. Αλαγλψξηζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ππάξρνπλ ζε θάζε θείκελν θαη πξνζδηνξηζκφο ηεο ηζηνξηθφηεηάο ηνπο. 

Αλαγλψξηζε θαη πεξηγξαθή ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ: ρξφλνο, ρψξνο, ηζηνξηθά 

γεγνλφηα πνπ νξίδνπλ ηελ εμέιημε ηεο πινθήο, ηνπο ραξαθηήξεο, θαζψο θαη 

ηελ νπηηθή γσλία ηνπ ζπγγξαθέα.  Αλαγλψξηζε θαη πεξηγξαθή ησλ 

ζπκβάζεσλ θαη ηερληθψλ ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ. πζρέηηζε κε ηηο 

ραξαθηεξηζηηθέο κνξθέο θαη ζπκβάζεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ηεο 

ινγνηερλίαο.  Αλίρλεπζε ηεο κπζνπιαζηηθήο επέκβαζεο ηεο ινγνηερλίαο, κεηά 

απφ ζχγθξηζε  ησλ γλψζεσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ καο παξέρνπλ ηα 

                                                           
24

  Πξφγξακκα πνπδψλ, ζζ. 26-27. 
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ινγνηερληθά θείκελα (ι.ρ. ην ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα) κε αλάινγεο απφ ηζηνξηθά 

βηβιία ή δεκνζηνγξαθηθέο πεγέο. Γηάθξηζε θαληαζηηθψλ απφ πξαγκαηηθά 

γεγνλφηα. Δπηζήκαλζε ησλ ζπγθξνπφκελσλ θσδίθσλ ζπκπεξηθνξάο 

αλάκεζα π.ρ. ζε ήξσεο δηαθνξεηηθήο ειηθίαο ή θχινπ.  Αθήγεζε κε ηε 

ζπλδπαζκέλε ρξήζε ιφγνπ θαη εηθφλαο.  Μεηνπζίσζε θαη κεηαθνξά ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ ηνπο πξνθαιεί κηα ινγνηερληθή αλάγλσζε ζε λέν θείκελν 

θάζε είδνπο: πεδφ, πνηεηηθφ, δνθηκηαθφ, δσγξαθηθφ, κνπζηθφ, δξακαηηθφ.  

 

γ) χκθσλα κε ηνλ ηξίην ζηφρν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ινγνηερλίαο είλαη ε 

ζρέζε ηεο κε ηελ εγγξακκαηηζκνχ, θαζψο ζπληζηά κηα πξφηαζε αλάγλσζεο 

πνπ αλαβαζκίδεη ηηο ηθαλφηεηεο αλάγλσζεο απφ ην επίπεδν ηεο ζηνηρεηψδνπο 

δεμηφηεηαο ζε έλα αλψηεξν επίπεδν θξηηηθήο ηθαλφηεηαο. Ηδηαίηεξα ζήκεξα, 

θαζψο ε αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο έρεη ππνθαηαζηήζεη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο αλάγλσζεο, ε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο θαιείηαη κέζα απφ 

δξαζηεξηφηεηεο θαη εκπεηξίεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο λα πείζεη ηνπο καζεηέο 

φηη ν γξαπηφο ιφγνο εμαθνινπζεί λα είλαη ιεηηνπξγηθά ζεκαληηθφο, φηη ηνπο 

αθνξά, αιιά θαη λα ηνπο απνθαιχςεη ηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη λα επηδξά ζηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηε ινγηθή θαη ηε θαληαζία, πξνθαιψληαο πξνβιεκαηηζκφ, 

εμάπηνληαο ην ελδηαθέξνλ θαη πξνζθέξνληαο απφιαπζε. Δπηπξφζζεηα, κέζσ 

ηεο ινγνηερλίαο εηζάγνληαη ηνπο καζεηέο ζην ρψξν ηεο πνιηηηζκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, πξνηάζεηο αλάγλσζεο, 

πξνιεηαίλνληαο ην έδαθνο γηα ηε δεκηνπξγία δηαξθψλ αλαγλσζηψλ, φρη κφλν 

κε ηε κεζφδεπζε ηεο γλήζηαο επηζπκίαο γηα ινγνηερληθή αλάγλσζε αιιά θαη 

κε ηελ παξνρή θαηεπζχλζεσλ ζρεηηθά κε ην ηη θαη ην πψο ηεο αλάγλσζεο 

(Sloan 1991:3-5). Σν δήηεκα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Λνγνηερλίαο ηνπνζεηείηαη 

επίζεο ζην επξχηεξν πιαίζην ηνπ νιηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο γισζζηθήο 

δηδαζθαιίαο, ην νπνίν επηθεληξψλεηαη φρη ζε κεκνλσκέλεο γισζζηθέο 

αζθήζεηο θαη θαλφλεο, αιιά ζε δηαδηθαζίεο θαηαζθεπήο λνήκαηνο απφ γλήζηα 

θείκελα, απφ πιηθφ αλάγλσζεο ινγνηερληθφ ή παξαινγνηερλία. Μέζα ζε 

απηνχ ηνπ είδνπο ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο εμεηάδνληαη θαη ηα 

ινγνηερληθά πξντφληα κε δξαζηεξηφηεηεο γξαθήο, δξακαηνπνίεζεο, 

αθξφαζεο, αλάγλσζεο, αλαδηήγεζεο (νπ:20-22).Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα ε 

δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο απνηειεί κέξνο ηεο εμνηθείσζεο κε ηηο πξννπηηθέο 
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ηεο γιψζζαο, ηελ ηέρλε ηνπ ιφγνπ (νπ:11). Γηα ηνλ Chomsky ε γισζζηθή 

σθέιεηα ηνπ ινγνηερληθνχ ιφγνπ αλάγεηαη ζηε ζχλζεηε θχζε ηεο γξαπηήο 

γιψζζαο γεληθφηεξα, φζνλ αθνξά ην ιεμηιφγην θαη ηε ζχλζεζε, ελψ απφ 

δηάθνξεο έξεπλεο ππνζηεξίδεηαη φηη ε αλάγλσζε θαη ε αθξφαζε ηεο 

ινγνηερλίαο βειηηψλεη γισζζηθέο ηθαλφηεηεο φπσο ε γξαθή, ε νκηιία, ε 

αλάγλσζε (νπ:41).  

Δπηπιένλ, νη ςπρνγισζζνιφγνη πξνηείλνπλ έλα είδνο αλάγλσζεο απφ κέζα 

πξνο ηα έμσ (inside-out) αληίζεην απφ ηε κπηρεβηνξηζηηθή άπνςε πνπ 

απνδίδεη έκθαζε ζε ήρνπο, γξάκκαηα θαη ιίζηεο ιέμεσλ, θαη επηθεληξψλνπλ 

ην ελδηαθέξνλ ζηελ ππνβνήζεζε ησλ καζεηψλ λα εμάγνπλ λφεκα απφ 

νινθιεξσκέλα θείκελα, απφ πξντφληα κε γιψζζα πιήξε λνήκαηνο. Ζ 

γισζζηθή ζπκπεξηθνξά αλαπηχζζεηαη ιεηηνπξγηθά κέζα απφ δνθηκέο θαη 

πεηξακαηηζκνχο θαη κέζα απφ ηελ αζρνιία ηνπ αηφκνπ κε ηε γιψζζα θαη ηηο 

κνξθέο ηεο, κέζα απφ δηαδηθαζίεο ζχλζεζεο θαη εμαγσγήο λνεκάησλ πνπ δελ 

είλαη άκεζα νξαηά. Έηζη, ε κάζεζε ηεο αλάγλσζεο ηεο ινγνηερλίαο γίλεηαη 

κάζεζε ηεο αλάγλσζεο γεληθά, ζην πιαίζην κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο 

γισζζηθήο δηδαζθαιίαο (νπ:16-20).  

  ΄απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ηελ θνηλσληθή αμία ηεο κειέηεο 

ηεο ινγνηερλίαο. ε έλα πξψην επίπεδν αλαγλσξίδεηαη φηη ε ινγνηερλία 

ζπληζηά κηα θαηαζθεπαζκέλε κελ θνηλσληθή δε νπηηθή θαη αλαπαξάζηαζε. 

Μέζα απφ ηηο ινγνηερληθέο ηζηνξίεο, ε θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο, ηεο πνιηηηθήο, 

ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο θνηλσληθήο δσήο απνθηά βάζνο θαη δηαχγεηα. Ζ γλψζε 

πνπ πξνθχπηεη -πξνζηηή κε ηέηνην ηξφπν κφλν κέζα απφ ηε ινγνηερληθή 

αλαπαξάζηαζε- έρεη κηα αμία επξχηεξα θνηλσληθή. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε 

ηνπνζεηείηαη κηα εμίζνπ θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

Λνγνηερλίαο, απηή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάδεημε ησλ ξεκαηηθψλ δνκψλ ηεο 

ινγνηερληθήο γισζζηθήο έθθξαζεο, νη νπνίεο ζε θάπνηα κνξθή ηνπο 

ζπλαληψληαη θαη ζε κε ινγνηερληθέο πξαθηηθέο ιφγνπ ζηνλ επξχηεξν ρψξν 

επηθνηλσλίαο ζηελ θνηλσληθή δσή. Ζ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη 

δηάθνξεο ρξήζεηο ηεο γιψζζαο ππεξεηνχλ πνηθίινπο ζθνπνχο ηζρπξνπνηεί 

ηελ αληίζηαζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηελ παζεηηθή απνδνρή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ ιφγνπ ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο 

ζπλαλαζηξνθήο. Πξφθεηηαη γηα ηελ εθκάζεζε ηεο «απνθσδηθνπνίεζεο» ηεο 
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γιψζζαο, κε ηελ νπνία ην εγγξάκκαην άηνκν αληηιακβάλεηαη ην πεξηερφκελν 

ηνπ ιφγνπ ζε έλα αλψηεξν επίπεδν πέξαλ ηνπ πξσηαξρηθνχ. Ζ άζθεζε ζηελ 

θξηηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ξεκαηηθψλ δνκψλ ηεο ινγνηερλίαο αλαπηχζζεη 

κεραληζκνχο ρεηξηζκνχ θαη θαηαλφεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο (επξχηεξα) ησλ 

δεκηνπξγηθψλ ξεκαηηθψλ δνκψλ, ινγνηερληθψλ θαη παξαινγνηερληψλ 

(δηαθεκίζεηο, πνιηηηθφο ιφγνο, κνπζηθή). πλεπψο, ε δηδαζθαιία ηεο 

ινγνηερλίαο γίλεηαη κηα εθπαίδεπζε-πξνζηαζία απέλαληη ζηελ θνηλσληθή 

«κπζνινγία» ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο, ηελ ςπραγσγία, ηε δηαθήκηζε, ηελ 

πξνπαγάλδα, ηε γιψζζα ησλ θιηζέ θαη ησλ ζηεξενηχπσλ (νπ:13-14).  

   ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ην αληηθείκελν ηεο ινγνηερλίαο εθδειψλεηαη 

ζηηο δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηνπ θπξίσο κέζα απφ ηηο επίζεκεο δηαηππψζεηο ηνπ 

Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..)25 γηα ηε 

Λνγνηερλία, ην νπνίν απνηειεί ηε ζπκπχθλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζηηο βαζκίδεο ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. 

 

δ) ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ινγνηερλίαο, 

πεξηιακβάλνληαη νη ακηγψο παηδαγσγηθέο επηδηψμεηο φπσο «δηακφξθσζε 

ζηάζεσλ θαη ζπζηήκαηνο αμηψλ κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο επαηζζεζίαο, ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο εκπεηξίαο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο» (Γ. Δ.Π.Π.. γηα 

ηε ινγνηερλία). Δηδηθφηεξα, ην ζχλνιν ησλ γεληθψλ ζηφρσλ θαιχπηεη έλα επξχ 

εηδνινγηθφ θάζκα: νη γλσζηηθνί ζηφρνη: απφθηεζε γλψζεσλ γηα ηα 
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  ζνλ αθνξά ηε Μέζε Δθπαίδεπζε, ν γεληθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ΓΔΠΠ 

(Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ) θαη ησλ ΑΠ (Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ) είκαζ ε αλάπηπμε ηζηνξηθήο ζθέςεο πνπ αθνξά ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη ε θαιιηέξγεηα ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο πνπ αθνξά ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο κε απνηέιεζκα ηε δηακφξθσζε 

αμηψλ θαη ζηάζεσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ εθδήισζε ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο ζην παξφλ θαη 

ζην κέιινλ. Οη ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο ζπλδένληαη κε ηηο 

γλσζηνθεληξηθέο, εξκελεπηηθέο θαη θξηηηθέο κεζφδνπο. ηφρνο είλαη ε ζθαηξηθή θαη 

νινθιεξσκέλε εηθφλα καθξηά απφ ηε κεραληζηηθή απνκλεκφλεπζε, έηζη ψζηε λα 

αλαζεκαζηνδνηνχληαη γφληκα ην παξειζφλ θαη ην παξφλ πξνζβιέπνληαο ζην κέιινλ. 
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ινγνηερληθά γέλε θαη είδε, ηελ εμέιημή ηνπο, ηελ εηδηθή ρξήζε ηνπ ιφγνπ θαη 

ηελ ηερληθή, θαηά πεξίπησζε θαη ζε ζρέζε κε ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ, ην 

ζπγγξαθέα, ηελ επνρή, ηα ξεχκαηα. Ζ αληίιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

ινγνηερληθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο. Ζ αλάγλσζε, 

θαηαλφεζε, ζχλζεζε πεξηιήςεσλ, θξίζε, ζχγθξηζε θαη δηάθξηζε. Ζ γλψζε 

βαζηθψλ ηξφπσλ νκηιίαο δηάθνξσλ ινγνηερληθψλ εηδψλ, αλαγλψξηζε 

ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ινγνηερληθήο γξαθήο. Ζ έληαμε ηνπ ζπγγξαθέα 

ζην ηζηνξηθφ ηνπ πιαίζην. Ζ παξαγσγή ιφγνπ κε αλαθνξά ην θείκελν. Ζ 

εθηίκεζε ηεο ινγνηερληθήο πνηφηεηαο θαη ηεθκεξίσζε ηεο άπνςεο. Ζ δηάθξηζε 

ησλ κεξψλ ηνπ φινπ θαη ηηηινθφξεζε, αλαζχλζεζε ηνπ φινπ απφ ηα κέξε, 

επέθηαζε γλψζεο ζε άιια πεδία αλαθνξάο (νπ:2-3 & 6-7).  

Οη ζπλαηζζεκαηηθνί ζηφρνη: επαηζζεηνπνίεζε ηνπ καζεηή ζε θαίξηα ζέκαηα-

πξνβιήκαηα ηνπ αλζξψπνπ, ηεο θνηλσλίαο, ηνπ πνιηηηζκνχ, δηακφξθσζε 

πξνζσπηθήο άπνςεο, ζπγθξφηεζε ζπζηήκαηνο αμηψλ, επαηζζεηνπνίεζε θαη 

δηαίζζεζε, θαληαζία, ελίζρπζε ηεο πξνζιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, εκπινπηηζκφο 

θαη αλαθαηαζθεπή ηεο εκπεηξίαο, αηηηνιφγεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, 

ραξαθηεξηζκφο πξνζψπσλ θαη θαηαζηάζεσλ (νπ:6-7).  

Οη ςπρνθηλεηηθνί ζηφρνη: άζθεζε ζηελ αλάγλσζε θεηκέλσλ, έθθξαζε 

δεκηνπξγηθψλ ή θξηηηθψλ δπλαηνηήησλ, πξνθνξηθή ή γξαπηή έθθξαζε ηεο 

αλαγλσζηηθήο πξφζιεςεο, ηθαλφηεηα πνιηηηζκέλεο ζπδήηεζεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο, παξαηήξεζε, επηζήκαλζε, ηεθκεξίσζε 

άπνςεο (νπ:2-3 & 6-7). 
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Κεθάιαηο δεύηερο 

 

2.1. Στέζε ιογοηετλίας θαη ηζηορίας- Σεκεία ζσλάληεζες θαη 

δηαθοροποίεζες. Το αλζρφπηζηηθό θοηλό πιαίζηο  

 

     Ο ηζηνξηθφο, φπσο θαη ν ινγνηέρλεο, θαηαλνεί ηηο ζθέςεηο ηνπ 

παξειζφληνο αλαθαηαζθεπάδνληάο ηηο ζχκθσλα κε ην δηθφ ηνπ πλεχκα 

(Marwick 1985:253) ε ηζηνξία δελ έρεη ηελ πξαθηηθή –κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ 

φξνπ- ρξεζηκφηεηα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, αλ θαη ζπληζηά κηα θνηλσληθή 

αλαγθαηφηεηα, θαζψο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηβίσζε ησλ θνηλσληψλ, ηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ θαη ηελ επίγλσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο (νπ:71-73). 

Σν ινγνηερληθφ έξγν, σο δείγκα ηέρλεο, ε κειέηε ηεο ηζηνξίαο θαη ε κειέηε ηεο 

ινγνηερλίαο ζηα επηκέξνπο πεξηερφκελά ηνπο, δελ αθνινπζεί ηελ ηαθηηθή 

ζπγθέληξσζεο ζε κηα γεληθή ζεσξία, φπσο ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, γηα ηα 

πεξηερφκελα πνπ ζπλέρνπλ ην θπζηθφ θφζκν αληίζηνηρα, αιιά βξίζθεηαη ζηε 

«κνλαδηθφηεηα» θαη ε «αηνκηθφηεηα» ηνπ θάζε ινγνηερληθνχ έξγνπ. ηνλ 

αληίζεην πφιν ηνπνζεηείηαη ε αληηθεηκεληθφηεηα, ε βεβαηφηεηα, ε λνκνηέιεηα 

θαη ε γελίθεπζε (Wellek & Warren ρ.ρ:17-23).  

Ζ εξκελεία θεηκέλσλ ηνπ παξειζφληνο κεζνιαβείηε απφ ην δηάινγν κεηαμχ 

παξειζφληνο θαη παξφληνο, φπνπ νη απαληήζεηο πνπ παίξλνπκε απφ ην 

θείκελν εμαξηψληαη απφ ηα εξσηήκαηα πνπ ζέηνπκε, πάληα απφ ηε δηθή καο 

ηζηνξηθή ζθνπηά, ηελ νπνία θέξνπκε σο άηνκα ηνπ παξφληνο (νπ:117-118).  

Χζηφζν, πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο, ην γεληθφηεξν πνιηηηζκηθφ 

«παξάδεηγκα» ηεο επνρήο ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα θείκελα, θαζψο θαη νη δχν 

ηξφπνη ζεψξεζεο ηεο ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο ινγνηερληθήο 

νπηηθήο εδξάδνληαη ζε ζηεξεφηππεο δνκέο ηεο αληίιεςήο καο, δειαδή ζην 

ζπιινγηθφ - αηνκηθφ, ζην γεληθφ - εηδηθφ, ζηνλ καθξφθνζκνο – κηθξφθνζκνο. 

Γηα ηελ αθξίβεηα, απμηεθμφκ εηθάκζεζξ ηςκ πμθζηζζιζηχκ, άνα ηαζ 

επζζηδιμθμβζηχκ, ιεηααμθχκ πμο επέθενε ζημ κευηενμ δοηζηυ ηυζιμ -ηαζ ζημ 

ημζιμείδςθυ ημο- δ ιεηάααζδ απυ ημκ ιαηνφ αζχκα ημο Γζαθςηζζιμφ ζηδ 

ζφβπνμκδ ιεηαπμθειζηή επμπή, ιεηααμθέξ μζ μπμίεξ ηςδζημπμζμφκηαζ ςξ 

«πέναζια απυ ηδ κεμηενζηυηδηα ζημ ιεηαιμκηενκζζιυ». Γζα ηδ ααειζαία 
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ιεηαηυπζζδ απυ ημ «ιμκμθςκζηυ» αθήβδια ιε παληνγλψζηε αθεγεηή ζημ 

«πμθοθςκζηυ» ή «δζαθμβζηυ» αθήβδια ιε εζσηεξηθή εζηίαζε (πμο ελεθίζζεηαζ 

ιεηαλφ 1850 ηαζ 1950) Massimo Peri, Γμηίιζα αθδβδιαημθμβίαξ, επηκ. . Ν. 

Φηιηππίδεο, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο [ΠΔΚ], Ζξάθιεην 1994.  

Σν αξγφ απηφ πθνινγηθφ πέξαζκα ζην πεδίν ηεο κνληέξλαο ινγνηερλίαο (θαη 

ηεο ζεσξίαο ηεο), πνπ γεθπξψλεη ηνλ 19ν κε ηνλ 20φ αηψλα, πξναλαγγέιιεη 

αληίζηνηρεο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο ηζηνξηνγξαθίαο (θαη ηεο ζεσξίαο ηεο), 

εμειίμεηο νη νπνίεο νθείινληαη ελ κέξεη θαη νπσζδήπνηε επηηαρχλνληαη απφ ηελ 

φζκσζε ησλ δχν επηζηεκνινγηθψλ πεδίσλ θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν. 

Γηα ηε κεηάβαζε απφ ην καθξν-ηζηνξηθφ ζην κηθξν-ηζηνξηθφ επίπεδν ηεο 

ηζηνξηθήο αλάιπζεο (ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη '80) κηα θαηαηνπηζηηθή 

εηζαγσγή δίλεη ν Γηψξγνο Κφθθηλνο26. Απυ ηδκ Ηζημνία ζηζξ ζζημνίεξ βζα ηδκ 

εκζςιάηςζδ ηδξ αθδβδιαημθμβζηήξ πνμαθδιαηζηήξ ζηδκ ζζημνζμβναθία, 

απυννμζα ηδξ υζιςζδξ ηςκ ζζημνζηχκ ζπμοδχκ απυ ηζξ επζζηήιεξ ηδξ 

βθχζζαξ (Γθςζζμθμβία, διεζμθμβία, Θεςνία ηδξ Λμβμηεπκίαξ).  

     χκθσλα κε ηνλ Μπαθφια, Ν. «δ ζζημνία απμηηά έκα πνυζεεημ ηαζ πζμ 

μοζζαζηζηυ εκδζαθένμκ βζα υθμοξ ιαξ [...] υπςξ δίδεηαζ ιέζς ηδξ 

πεγμβναθίαξ, δδθαδή [ςξ] ζζημνία ηςκ απθχκ ακενχπςκ» («Σα 

λακαβονίζιαηα ηδξ ζζημνίαξ ζηδκ πεγμβναθία», ζην Ηζημνζηή πναβιαηζηυηδηα, 

ζ. 30). ήκεξα κάιηζηα, ε κεηαηφπηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ησλ 

ηζηνξηθψλ απφ ηελ Ηζημνία ζηηο ζζημνίεξ δεκηνπξγεί έλαλ εκπξάγκαην ηφπν 

ζπλάληεζεο θαη δηαιφγνπ ηεο ηζηνξηνγξαθίαο κε ηε ινγνηερλία, ε νπνία εμ 

νξηζκνχ κεηαβνιίδεη ηα θνηλά ζε πξνζσπηθφ έληερλν ιφγν θαη ξίρλεη θσο ζηελ 

αηνκηθφηεηα, ζηα πξνζσπηθά βηψκαηα. Γηα κηα απφδεημε ηεο ζπλάληεζεο 

απηήο, κε ηεθκεξίσζε απφ ηελ ειιεληθή πεδνγξαθία, θαηά ηνλ Γάιια, Γ. «Ζ 

ιεηαπμθειζηή πεγμβναθία ηαζ δ ιζηνμσζημνία: δ θακεάκμοζα ζοκάκηδζδ ιζαξ 

ηεπκζηήξ ηαζ ιζαξ ιεευδμο. Μέζα απυ ηζξ αημιζηέξ θςκέξ ςξ ιανηονίεξ ημο 

οπμζηνχιαημξ», ζην Ηζημνζηή πναβιαηζηυηδηα, ζζ. 81-98. 

 

                                                           
26

 Απφ ην νκψλπκν θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ ηνπ Απυ ηδκ Ηζημνία ζηζξ ζζημνίεξ. Πνμζεββίζεζξ ζηδκ 

ζζημνία ηδξ ζζημνζμβναθίαξ, ηδκ επζζηδιμθμβία ηαζ ηδ δζδαηηζηή ηδξ ζζημνίαξ, Αζήλα, Διιεληθά 

Γξάκκαηα: 267-274. 
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πλεπψο ε δηάθξηζε ηζηνξίαο θαη ινγνηερλίαο πξέπεη λα εμεηαζηεί θαη ζην 

επίπεδν ηνπ «απνηειέζκαηνο». ζνλ αθνξά, ηελ ηζηνξία, ην άκεζν 

απνηέιεζκα ηεο κειέηεο ηεο θαίλεηαη λα πξνζδηνξίδεηαη σο ηζηνξηθή γλψζε 

θαη θαη‘ επέθηαζε σο ηζηνξηθή θαηαλφεζε, ζπλείδεζε, ελζπλαίζζεζε. ζνλ 

αθνξά ηε ινγνηερλία, κηα πξψηε νπηηθή αλαγλσξίδεη ζε απηήλ κία ελ δπλάκεη 

«κεηαπιαζηηθή» δπλαηφηεηα ηνπνζεηψληαο ηα απνηειέζκαηά ηεο ζηα πηζηεχσ 

ή ζηηο πξάμεηο ηνπ αλαγλψζηε, ζην επίπεδν ηεο «παξελέξγεηαο» θαη φρη ζε 

απηφ ησλ εγγελψλ ινγνηερληθψλ πνηνηήησλ. Ζ φπνηα κεηαβνιή ηεο 

αλζξψπηλεο ζθέςεο ή ζπκπεξηθνξάο δελ απνηειεί γλήζην ινγνηερληθφ 

απνηέιεζκα, αιιά παξελέξγεηα.  
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2.2.  Η λεοειιεληθή ιογοηετλία φς ηζηορηθή πεγή θαη ηζηορηθή καρησρία 

θαη αιήζεηα. Ιζηορηθή ζσλεηδεηοποίεζε- Γλώζε θαη θαηαλόεζε βαζηθώλ 

ηζηορηθώλ γεγολόηφλ.  

Έλλοηες θαη κάζεζε, ελλοηοιογηθή θαη ηζηορηθή θαηαλόεζε. Οη ηζηορηθές 

έλλοηες. Αιιαγή θαη ζσλέτεηα, αηηίες θαη ζσλέπεηες.  

      Πξσηίζησο, πξέπεη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελλνηνινγηθέο θαη 

κεζνδνινγηθέο δηαζαθελίζεηο. Απηφ πνπ νλνκάδνπκε «ηζηνξία» θαη «ηζηνξηθή 

πξαγκαηηθφηεηα», φπσο ζσζηά έρεη επηζεκαλζεί, δελ είλαη εληθνχ αιιά 

κάιινλ δπτθνχ αξηζκνχ27. Ζ βησκαηηθή ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα, ην εδψ θαη 

ην ηψξα ηεο εκπεηξίαο καο, είλαη απηφ πνπ καο σζεί θαη καο θαζνδεγεί ζηελ 

αλαδίθεζε ηνπ ηζηνξηθνχ άιινηε. Γηα ηελ αθξίβεηα, ην θηλνχλ αίηην ηεο 

ελαζρφιεζήο καο κε ην ρζεο απνξξέεη πάληνηε απφ ηε βαζηά αλάγθε καο -

άζρεην αλ απηή είλαη ζπλεηδεηή ή αλεπίγλσζηε- λα δψζνπκε απαληήζεηο ζηα 

δηιήκκαηα, ζηνπο πξνβιεκαηηζκνχο, ηηο αλεζπρίεο πνπ καο ζέηεη ε 

ζπγρξνλία. Αλεμαξηήησο, ινηπφλ, ηεο απάληεζεο πνπ ν θαζέλαο απφ καο 

δίλεη αλαθνξηθά κε ηε δηαινγηθή ζρέζε παξφληνο-παξειζφληνο (ε ηζηνξία 

επαλαιακβάλεηαη ή δελ επαλαιακβάλεηαη ή επαλαιακβάλεηαη ηεξνπκέλσλ 

ησλ αλαινγηψλ ησλ εθάζηνηε θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ 

ή δνχκε ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο), ζεκαζία έρεη πσο ην βαζηθφ εξψηεκα 

παξακέλεη γηα φινπο καο ην ίδην: ηη κπνξεί λα καο πεη ην παξειζφλ γηα λα 

θαηαλνήζνπκε φηη βηψλνπκε ζήκεξα θαη ηδίσο ηνλ εαπηφ καο κέζα ζην 

ζήκεξα.  

  Ση είλαη «πξαγκαηηθφηεηα» θαη, θπξίσο, ππάξρεη ιία πξαγκαηηθφηεηα, θαη 

πνηνο, πψο, κε ηη θξηηήξην ηελ νξίδεη; ην ζεκειηψδεο απηφ δπζεπίιπην 

εξψηεκα, πνπ αηψλεο ηψξα απαζρνιεί θηινζφθνπο θαη κε, θαη πνπ ε ιχζε 

ηνπ αλαπφδξαζηα δεζκεχεηαη απφ ηηο πεπεξαζκέλεο αληηιεπηηθέο καο 
                                                           
27

 Πεξηιακβάλεη δειαδή δχν δηαζηάζεηο: «Ζ πξψηε είλαη ε βησκέλε θαη βησκαηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, ε πξαγκαηηθφηεηα ηεο ειπεζνίαξ ιαξ[...]. Ζ δεχηεξε είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα ε 

κε βησκέλε απφ ηηο ησξηλέο γεληέο, απηή πνπ ππεξβαίλεη ηελ εκπεηξία καο θαη ράλεηαη ζε 

καθξηλέο [ή ιηγφηεξν καθξηλέο] επνρέο - ε θαηεμνρήλ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ "ζζημνζημφ‖», φπσο 

έρνπκε ζπλεζίζεη λα ηελ νξίδνπκε. Δπνκέλσο, φζνη θαηαπηάλνληαη κε ηελ Ηζηνξία, είηε είλαη 

εξεπλεηέο είηε ζπγγξαθείο είηε απινί αλαγλψζηεο, αθνινπζνχλ κηαλ αλάδξνκε πνξεία: απφ 

ην παξφλ ζην πανεθευκ. 
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ηθαλφηεηεο (ηελ «ππνθεηκεληθφηεηά» καο, γηα λα ρξεζηκνπνηήζσ κηα 

θνηλφρξεζηε έθθξαζε), ε επηθξαηνχζα απάληεζε ζήκεξα ζπκίδεη εθείλν ην 

«νπδέλ νίδα» ηνπ σθξάηε: νπζηαζηηθά, δεκ λένμοιε αλ ππάξρεη κία 

πξαγκαηηθφηεηα, εθείλν πνπ μέξνπκε είλαη πσο ππάξρνπλ πνιιέο φςεηο, 

δειαδή νπηηθέο, κέζα απφ ηηο νπνίεο ζεσξνχκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα (ζηελ 

νπζία: «θαηαζθεπάδνπκε» πξαγκαηηθφηεηα)28.  

Σψξα, γεληθεχνληαο, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ππάξρεη έλαο «ηζηνξηθφο» θαη 

έλαο «ινγνηερληθφο» ηξφπνο ζέαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. ρεκαηηθά, ε 

ηζηνξηθή ζεψξεζε -ε θιαζηθή ηνπιάρηζηνλ- καο επηηξέπεη λα βιέπνπκε ηα 

πξφζσπα θαη ηα πξάγκαηα πακμναιζηά, ζε καθξνζθνπηθή θιίκαθα, σο κέξε 

ελφο ζοκυθμο, κηαο «ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο» ή «ζπζηήκαηνο». Ζ ινγνηερληθή 

ζεψξεζε, απφ ηελ άιιε, καο επηηξέπεη λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα 

                                                           
28

 Ο κχζνο, σο θέληξν ηεο δνκήο ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ, επηθξαηεί φρη αληαγσληζηηθά πξνο 

ηελ ηζηνξηθή ή επηζηεκνληθή αιήζεηα, αιιά ζπκπιεξσκαηηθά, σο «είδνο αιήζεηαο» ή θαη σο 

«ηζνδχλακν αιήζεηαο». ζχκθσλα κε ηνλ Metscher, «ε αηζζεηηθή αλαπαξάζηαζε δελ είλαη 

πνηέ απιψο νπδέηεξε κεηαηξνπή ηεο εκπεηξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζε κηα σξαία εκθάληζε ηνπ 

θφζκνπ ηεο ηέρλεο, αιιά ππνλνεί ηελ εξκελεία απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηελ πηνζέηεζε 

κηαο ζηάζεο απέλαληί ηεο: ε αηζζεηηθή αληαλάθιαζε ππνλνεί ηελ εξκελεία θαη ηελ εθηίκεζε 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ πξάμε ηεο αηζζεηηθήο ζρεκαηνπνίεζήο ηεο (Foley 1986:65). 

Δηδηθφηεξα, «ε κπζνπιαζία δελ ελζσκαηψλεη ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο ηζηνξηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά κφλν ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ ηδενινγηθνχ παξαδείγκαηνο κε ην νπνίν 

ε ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα γίλεηαη θαηαλνεηή». 

Ζ ηζηνξηθή αιήζεηα απνθαιχπηεηαη δηαζιαζκέλε απφ ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ ινγνηέρλε θαη 

ηεο δηθήο ηνπ πξνζπάζεηαο γηα αλαπαξάζηαζε ηνπ θφζκνπ (Γνχθα, 1997:82-86).Σν ζέκα 

ελφο έξγνπ ηεο κπζνπιαζίαο δελ αληαλαθιά κηα κνλαδηθή «αιήζεηα» ή πξαγκαηηθφηεηα, αιιά 

ηηο ζπιινγηθέο παξαζηάζεηο, ηδενινγίεο θαη αληηιήςεηο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπο. 

πλεπψο, ηα ζέκαηα εμεηάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εθάζηνηε ηζηνξηθέο, θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο, ζεσξνχληαη φηη αληηζηνηρνχλ ζηηο εηθφλεο πνπ έρεη ν ζπγγξαθέαο γη‘ 

απηήλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη νπνίεο γεληθφηεξα απερνχλ ηηο αληηιήςεηο ηεο επνρήο ηνπ 

(Ακπαηδνπνχινπ 1998:65-66). Ο θαιιηηέρλεο, ελ γέλεη, δίλεη ηε δηθή ηνπ ηάμε ζην ράνο, 

αλαπαξάγνληαο, αλαδηαηάζζνληαο, αλαζπλζέηνληαο ή θαηαζηξέθνληαο ηηο πξνγελέζηεξεο 

εηθφλεο ηνπ πξαγκαηηθνχ (νπ:74). Απφ κηα άιιε άπνςε, απηφ πνπ κεηαδίδεη ε ηζηνξηθή 

ινγνηερλία πεξηζζφηεξν είλαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ εθηφπηζκα, ν αληίθηππνο ησλ ηζηνξηθψλ 

δξψκελσλ ζην δέθηε θαη ελ ζπλερεία ζηνλ πνκπφ (παλάθνπ 1999:78). 
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ηαθεζδμζημπζηά, ζε κηθξνζθνπηθή θιίκαθα, λα ζεσξνχκε δειαδή ηελ πξαγ-

καηηθφηεηα σο έλα πεδίν πνηθίισλ, εηεξφθιεησλ, ζπρλά αληηθξνπφκελσλ 

ιφγσλ - δξάζεσλ - πεπνηζήζεσλ ησλ αηυιςκ, απφ ηελ έθβαζε ησλ νπνίσλ 

θαζνξίδεηαη ε θίλεζε, ν «ξνπο» ηεο ηζηνξίαο (θαη κε ηηο δχν έλλνηεο ηνπ φξνπ: 

ηεο ηζηνξίαο σο «ππφζεζεο» [story] ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ θαη, ζπλεθδνρηθά, 

ηεο Ηζηνξίαο κε γηψηα θεθαιαίν). Με δπν ιφγηα: ε ηζηνξηθή νπηηθή κάο δίλεη ην 

γεληθφ πιάλν, ην κεραληζκφ θίλεζεο ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη ζηε δηαρξνλία 

ηνπ, ελψ ε ινγνηερληθή νπηηθή, απφ ηε ζθνπηά ηεο, αλαιχεη απηφ ην πιάλν, 

απηφλ ην κεραληζκφ ζηα εμ σλ ζπλεηέζε, ζηα ζπζηαηηθά ηνπ κέξε δειαδή, 

πνπ είλαη ηα άηνκα (θαη ηα πξνζσπηθά ηνπο βηψκαηα, αηζζήκαηα, πηζηεχσ). 

Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά, γηα εθείλν πνπ νη αθεγεκαηνιφγνη νξίδνπλ αληίζηνηρα 

σο «ζέαζε ιε ιδδεκζηή εζηίαζδ» θαη «ζέαζε ιε εζςηενζηή εζηίαζδ». 

 

Ζ ηζηνξηθή ζπλεηδεηνπνίεζε  

Ζ ηζηνξηθή ζπλείδεζε απνηειεί ζηηο δπηηθνεπξσπατθέο ρψξεο απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ '70 κηα θχξηα θαηεγνξία θαη έρεη νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζηηο πξνζπάζεηεο 

πνπ γίλνληαη γηα λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ε δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο, ε νπνία 

μέθπγε απφ ηνλ απηνπεξηνξηζκφ ζηε κεζνδνινγία θαη αλνίρζεθε ζηηο 

επηζηήκεο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο θνηλσληνινγίαο. Ο φξνο ηεο ηζηνξηθήο 

ζπλείδεζεο πνπ δελ είλαη θαζφινπ λένο, νθείιεη ηελ άλζεζή ηνπ ζηε δηδαθηηθή 

βηβιηνγξαθία ζε κηα ηδηαίηεξε θαηάζηαζε ηεο δηακάρεο ζηνπο θφιπνπο ηεο 

δηδαθηηθήο ηεο ηζηνξίαο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70. Ο φξνο απηφο, επίζεο, 

επέηξεςε λα γίλεη ηαπηφρξνλα κηα νξηνζέηεζε απφ ηνλ παιαηφηεξν φξν ηεο 

κφξθσζεο. θαζψο επίζεο θαη κηα απνζηαζηνπνίεζε απφ ηνλ θνηλσληθφ φξν 

ηεο ρεηξαθέηεζεο, Δπηπιένλ, κε ηελ ηζηνξηθή ζπλείδεζε εθθξάζηεθε ε 

ζηξνθή ηεο δηδαθηηθήο ηεο ηζηνξίαο πξνο ηελ ηζηνξηθή επηζηήκε θαη ε απνκά-

θξπλζή ηεο απφ ηελ παηδαγσγηθή θαη ηε γεληθή δηδαθηηθή (Μπνχληα, Δ., 2006).  

Σελ ηζηνξηθή ζπλείδεζε, κπνξνχκε λα ηελ νξίζνπκε σο κέξνο ηεο «ελζνηηθήο 

ηαπηφηεηαο» ελφο αλζξψπνπ. χκθσλα κε ηελ Σζηηζαλνχζε, Νηθ.(2013:152), 

«Χξ εεκμηζηή ηαοηυηδηα “ethnicity”μνίγεηαζ δ ζοκείδδζδ ιζαξ ηαοηυηδηαξ 

δζαηνζηήξ, ιε αάζδ βθςζζζηέξ, πμθζηζζηζηέξ, ενδζηεοηζηέξ δζαθμνέξ» 
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πρλά, επνκέλσο, φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή ζπλείδεζε, ρσξίο 

παξάιιεια λα έρεη θαζνξηζηεί κε επάξθεηα ν φξνο, αλαθαιείηαη κία 

ζπγθεθξηκέλε «ηζηνξηθή εηθφλα ησλ πξαγκάησλ», ε νπνία είηε ιείπεη θαη 

επνκέλσο πξέπεη λα αλαπηπρζεί, είηε είλαη ιαλζαζκέλε θαη επνκέλσο πξέπεη 

λα δηνξζσζεί. Ζ έληνλα δηεμαγφκελε δηακάρε γηα ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα 

γλσξίδνπκε ηε λεφηεξε ηζηνξία καο, ή γεληθφηεξα ηελ εζληθή καο ηζηνξία, γηα 

ηελ εζληθή ηαπηφηεηα πνπ πξέπεη λα έρνπκε, είλαη έλα ζηνηρείν ησλ δηαθσληψλ 

ζρεηηθά κε ην πνηα κνξθή πνιηηηθήο δηνίθεζεο, θνηλσληθήο ηάμεο, αμηαθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ, θαη δηθαίνπ ζα έπξεπε λα επηθξαηήζεη ζηα παξφλ, αιιά θαη 

ζην κέιινλ (ν.π. 50-51 ). 

Ο φξνο ηζηνξηθή ζπλείδεζε δελ είλαη ζχγρξνλε δεκηνπξγία. Δίλαη κηα παιηά 

κεηαβιεηή δηαθφξσλ θαλνληζηηθψλ ζηνηρείσλ, ε νπνία εθθξάδεη ηε ζρέζε ηνπ 

αλζξψπνπ κε ηελ ηζηνξία. Σφζν ζην πεδίν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, φζν θαη ζην 

πεδίν ηεο επηζηήκεο ρξεζηκνπνηείηαη ρσξίο λα ηνλ έρνπκε επεμεξγαζηεί 

πξνεγνπκέλσο ηδηαίηεξα. Σν πξφβιεκα ηεο ζπλείδεζεο απνηέιεζε θχξην 

πεδίν δηεξεχλεζεο ηεο επξσπατθήο θηινζνθίαο 29.  Σφζν ν Jeismann φζν θαη 

ν Rüsen ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν ηζηνξηθή ζπλείδεζε αξθεηά δηαθνξεηηθά απφ 

φηη ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε. «Ζ ζζημνζηή ζοκείδδζδ δεκ είκαζ 

ηαοηυζδιδ ιε ηδκ ζζημνζηή βκχζδ ηαζ ιε ημ εκδζαθένμκ βζα ηδκ ζζημνία, μφηε ιε 

ηδκ αβάπδ πνμξ ηδκ πανάδμζδ ηαζ ημ εεκζηυ ζοκαίζεδια, μφηε επίζδξ ιε ηδκ 

πνμάζπζζδ ηδξ δδιμηναηίαξ», παξφιν πνπ φια απηά κπνξεί λα είλαη 

ζπζηαηηθά ηκήκαηα ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο. Καηά ηνλ Rüsen, ε ηζηνξηθή 

ζπλείδεζε είλαη ην ζχλνιν ησλ πλεπκαηηθψλ (ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη 

γλσζηηθψλ, αζπλείδεησλ θαη ζπλεηδεηψλ) ιεηηνπξγηψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ν 

άλζξσπνο επεμεξγάδεηαη ηελ εκπεηξία ηνπ ρξφλνπ κε ην κέζν ηεο αλάκλεζεο 

γηα λα πξνζαλαηνιίζεη ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. Απηφο ν νξηζκφο είλαη πνιχ 

                                                           
29

 Μεξηθά ειάρηζηα παξαδείγκαηα ησλ θηινζνθηθψλ δηεξεπλήζεσλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη 

φκσο κε ηελ θαηεγνξία ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο. είλαη ηα αθφινπζα; κηα ζχλνςε απηψλ ηςκ 

ζέζεσλ ππάξρεη ζην βηβιίν ηνπ Gerhard Frey: Theory des Bewusstseins, Freiburg, München (Ploetz) 

1980.  H βηβιηνγξαθία ζρεηηθά ην πξφβιεκα ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο είλαη πνιχ πινχζηα ζηηο 

δηάθνξεο επηζηήκεο. Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά κεξηθά κφλν παξαδείγκαηα, φπνπ εμεηάδεηαη ν 

ξφινο ηεο ηζηνξίαο γηα ηελ απηνθαηαλφεζε. 
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γεληθφο θαη δελ παξαπέκπεη ζε θακία εηδηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο. Ζ ηζηνξία 

εδψ θαηαλνείηαη ζηνηρεησδψο σο ρξφλνο, ν νπνίνο κεηαδίδεη λφεκα. 

Ζ δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο έρεη αζρνιεζεί απφ παιηά κε ηελ ηζηνξηθή ζπλείδεζε 

Ο Theodor Schneider έρεη νλνκάζεη σο ηζηνξηθή ζπλείδεζε, «ηδ βκχζδ υηζ μ 

άκενςπμξ ςξ ζζημνζηυ μκ βκςνίγεζ υηζ έπεζ ηυπμζ α πνμέθεοζδ ηαζ υηζ εα 

ηαηαθήλεζ ζημ εάκαημ. (...) Τπυ εονφηενμ κυδια γεζ μ άκενςπμξ ςξ ζζημνζηυ 

μκ, εθυζμκ δδιζμονβεί οπεναημιζηά έκα πανεθευκ ηαζ έκα ιέθθμκ ηαζ εθυζμκ 

ιε ηδ ζοκείδδζδ αοημφ ημο πανεθευκημξ ηαζ ημο ιέθθμκημξ παίνκεζ ηζξ 

απμθάζεζξ ημο» 30.  Ο Reinhard Wittram31έρεη ηελ ίδηα άπνςε γηα ηελ ηζηνξηθή 

ζπλείδεζε αιιά, ρξεζηκνπνηεί παξάιιειεο ή ζπλψλπκεο εθθξάζεηο φπσο 

ελδηαθέξνλ βζα ηδκ ζζημνία, ζζημνζηή ζηέρδ, ζπέζδ ιε ηδκ ζζημνία. χγρξνλεο 

απφςεηο ζην πεδίν ηεο δηδαθηηθήο έρνπκε, φπσο ηνπ Ernst Weymar,  ν 

νπνίνο, ππνζηεξίδεη φηη ε ηζηνξηθή επηζηήκε επηδξά ζην ζρνιηθφ κάζεκα ηεο 

ηζηνξίαο, δηαζαθελίδνληαο ηηο παξαδφζεηο θαη δηαθσηίδνληαο κε θξηηηθφ ηξφπν 

ηελ ηζηνξηθή ζπλείδεζε ησλ ζχγρξνλσλ γελεψλ.  

Χζηφζν, ζην πεδίν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ππάξρνπλ ζπρλά ζπγθεθξηκέλεο αληη-

ιήςεηο ζρεηηθά κε ην ηη αλήθεη ζε κία ζσζηή ηζηνξηθή ζπλείδεζε, Αλ θάπνηνο 

δελ έρεη απηέο ηηο αληηιήςεηο, ηφηε ζεσξείηαη φηη έρεη ιαλζαζκέλε ηζηνξηθή 

ζπλείδεζε ή θαηά θαλφλα, επεηδή θαλείο δελ αλαγλσξίδεη ηε ιαλζαζκέλε 

ηζηνξηθή ζπλείδεζε σο ηέηνηα, είηε αλαθαιχπηεη ηδενινγία είηε δηαπηζηψλεη 

έιιεηςε ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο.  

Απηέο νη δηαπηζηψζεηο απνθαιχπηνπλ φηη ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή γηα 

ηελ αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο, θαηά ηελ νπνία ε γλψζε ηνπ παξειζφληνο 

αθνκνηψλεηαη, κέζα ζε κηα δνκή ζχγρξνλσλ θαλφλσλ. Απηή ε δνκή 

εκθαλίδεηαη θάζε θνξά θαλνληζηηθά γηα ηε ζπκθσλία ησλ κειψλ κηαο 

θνηλσλίαο, δηεξεπλάηαη θξηηηθά γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ μέλνπ, αιιά πάληνηε 

ζέηεη ηελ άπνςε φηη ε ηζηνξία είλαη λνκηκνπνηεηηθφο ή ηαπηνπνηεηηθφο 

                                                           
 

 

31
 Wittram, Reinhard, Das interesse an der Geschichte. Zwoeff Vorlesungen über Fragen des 

Zeitgenoesischen Geschichtsverstaendnisses, Goettingen (Kl, Vandenhoeck - Reihe 51 - 61), 

1958 & Wittrah Reinhard, Zukunft in der Geschichte, Goettingen (Vandenhoeck) 1966. 
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γλψκνλαο γηα ηηο ππάξρνπζεο ζήκεξα ή γηα ηηο αλακελφκελεο ζην κέιινλ 

πνιηηηθέο ή θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο ( Vierhaus, R.,1978).  

Καηά ηνλ Rüsen, ε ηζηνξηθή ζπλείδεζε είλαη ην ζχλνιν ησλ πλεπκαηηθψλ 

(ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη γλσζηηθψλ, αζπλείδεησλ θαη ζπλεηδεηψλ) ιεηηνπξγηψλ, 

κέζσ ησλ νπνίσλ ν άλζξσπνο επεμεξγάδεηαη ηελ εκπεηξία ηνπ ρξφλνπ κε ην 

κέζν ηεο αλάκλεζεο γηα λα πξνζαλαηνιίζεη ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. Λπηφο ν 

νξηζκφο είλαη ζπλεηδεηά πνιχ γεληθφο θαη δελ παξαπέκπεη ζε θακία εηδηθή 

αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο. Ζ ηζηνξία εδψ θαηαλνείηαη ζηνηρεησδψο σο ρξφλνο, ν 

νπνίνο κεηαδίδεη λφεκα. Δπηπιένλ, εθφζνλ ιακβάλεηαη ην κέζν ηεο κλήκεο 

σο αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηε ρξνληθή λνεκαηνδφηεζε, ηφηε ζα πξέπεη λα γίλεη 

αλαθνξά ζη εθείλν ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, ην νπνίν δηαρσξίδεη ηελ ηζην-

ξηθή ζπλείδεζε απφ ηηο άιιεο κνξθέο ηεο αλζξψπηλεο ζπλείδεζεο σο έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ηεο εξκελείαο ηνπ ρξφλνπ απφ ηνλ άλζξσπν. Πξφθεηηαη 

γηα ην παξειζφλ, ην νπνίν θαηά έλαλ ηδηάδoληα ηξφπν είλαη αθφκα παξφλ ή 

είλαη δπλαηφ λα παξειζνληνπνηεζεί, (Rusen, 1983). 

Χζηφζν, θάζε ηζηνξηθή αλάκλεζε ζηξέθεηαη ζην παξειζφλ, αιιά Θα ήηαλ 

ιαλζαζκέλν λα ραξαθηεξίζνπκε ηελ ηζηνξία σο πεξηερφκελν κηαο εηδηθήο 

ρξνληθήο ζπλείδεζεο, κφλν σο ζπλείδεζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξειζφληνο Ζ 

ηζηνξηθή ζπλείδεζε δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνλ λνεκαηνδνηνχληα ρξφλν ηνπ 

παξειζφληνο, αιιά επεμεξγάδεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο αλάκλεζεο ηνπ 

παξειζφληνο έλα ρξφλν, ζ νπνίνο έρεη βαζηθά ππεξβεί ηε δηάζηαζε ηνπ 

παξειζφληνο. Απηέο νη ηθαλφηεηεο ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο ζπλαξκφδνληαη 

κέζα απφ κία ηδηάδνπζα, βαζηθή απφθιηζε, ε νπνία θαζνξίδεη ην ρξφλν 

πξαγκάησζεο ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Ζ ηζηνξηθή αλάκλεζε θαζνξίδεηαη κέζα 

απφ κία βαζηθή απφθιηζε κεηαμχ ηεο εκπεηξίαο ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο αληίιεςεο 

γηα ην ρξφλν. Kαζνξίδεηαη δειαδή κεηαμχ ελφο ρξφλνπ αθελφο, ν νπνίνο 

ελεξγεί αληηθεηκεληθά σο εκπεηξία πνπ πξνθαιεί ηελ αιιαγή ηνπ αλζξψπνπ 

θαη ηνπ θφζκνπ ηνπ, θαη ελφο ρξφλνπ αθεηέξνπ, ν νπνίνο ελεξγεί ππνθεηκεληθά 

ζηηο αληηιήςεηο γηα ηελ αλζξψπηλε δξάζε θαη ζηηο ζεκαληηθέο γηα απηήλ 

λνεκαηνδνηήζεηο ησλ δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ πνπ ηελ πξνθαινχλ (Μπνχζε, 

Δ. 2006). 

       Ζ δηακφξθσζε κηαο λέαο ζηάζεο απέλαληη ζε ίρλε ηνπ παξειζφληνο, 
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φπσο ε ινγνηερλία, θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο ηνπο σο ζηνηρείσλ γηα 

ηελ ηζηνξηθή επηζηεκνληθή έξεπλα ραξαθηεξίδεη ηελ πεξίνδν κεηάβαζεο ηεο 

ηζηνξηθήο έξεπλαο ζε έλα πεξηζζφηεξν επηζηεκνληθφ πλεχκα. Ωο ηφηε, ηα 

ινγνηερληθά έξγα παξέκελαλ ζε έλα επίπεδν ιεηηνπξγίαο αληίζηνηρν κε απηφ 

ησλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ, απηφ ηεο αηζζεηηθήο απφιαπζεο, πνπ 

αγλννχζε ην «πεξηερφκελφ ηνπο ζε αξραηφηεηα», αιιά θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπο 

λα ιεηηνπξγήζνπλ σο «ελεξγά θείκελα». Άιισζηε, «ζηελ εκβάζπλζε ηεο 

Ηζηνξίαο αληηζηνηρεί αλαγθαζηηθά κηα δηεχξπλζε ηεο ηεθκεξίσζεο» (Samaran 

1985:214-215).Σελ άπνςε φηη ε κπζνπιαζία είλαη αλαπαξάζηαζε ηνπ 

θαληαζηηθνχ θαη ε ηζηνξία αλαπαξάζηαζε ηνπ πξαγκαηηθνχ δηαδέρεηαη ε 

αληίιεςε φηη «κπνξνχκε λα γλσξίζνπκε ην πξαγκαηηθφ κφλν ζηε ζχγθξηζή 

ηνπ, ηελ αληίζεζή ηνπ ή ηελ πξνζνκνίσζή ηνπ κε ην θαληαζηηθφ» (Μηθέ 

1994:168).Έηζη, παξφιν πνπ ε ινγνηερλία ζεσξείηαη «θαζαξή» απφ πξαθηηθή 

θαη επηζηεκνληθή ζθνπηκφηεηα, κπνξεί λα δηαβαζηεί θαη «κε θαζαξά», κε 

βάζε δειαδή ιεηηνπξγίεο πνπ δε ζρεηίδνληαη ζεκειηαθά κε ηε θχζε ηεο, 

παξέρνληαο ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ πξαθηηθή ή 

επηζηεκνληθή άπνςε. Έηζη, πέξα απφ ηελ έλλνηα ηεο «αηζζεηηθήο εκπεηξίαο», 

ηνπ «απηφλνκνπ βαζηιείνπ ηεο ηέρλεο», δηακνξθψλεηαη κηα λέα αληίιεςε ηεο 

ηέρλεο σο «νξγάλνπ» ηεο επηζηήκεο νχησο, ψζηε ε ελ δπλάκεη θχζε ηεο 

ινγνηερλίαο λα είλαη ε ελ ελεξγεία ιεηηνπξγία ηεο θαη ην αληίζηξνθν (Wellek & 

Warren ρ.ρ:305-308). 

Με ηνλ φξν «καγηθφο ξεαιηζκφο» απνδίδεηαη απηή αθξηβψο ε ζπγρψλεπζε 

ζηνηρείσλ ηεο ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο κε ην θαληαζηηθφ θαη πιαζκαηηθφ 

ρψξν ηεο Λνγνηερλίαο, ε αλάκεημε ηνπ ξεαιηζκνχ θαη ηνπ κχζνπ σο έλα είδνο 

πνιηηηζκηθήο θσδηθνπνίεζεο ηεο ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Prinzinger 

1995:130).Ο ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγεί ε ζχλδεζε εμσηεξηθνχ θαη ινγνηερληθνχ 

θφζκνπ ππεξβαίλεη ηηο θαζηεξσκέλεο ζπκβάζεηο ηεο ξεαιηζηηθήο αθήγεζεο, 

θαζψο, παξφιν πνπ ην ζηαζεξφ ππφζηξσκα παξακέλεη ην ηζηνξηθά 

επαιεζεχζηκν πξαγκαηηθφ, ε πξνζέγγηζή ηνπ γίλεηαη κέζσ κηαο γεληθφηεξεο 

ζπκβνινπνίεζεο, φπσο π.ρ. θαζνιηθέο κνξθέο πνπ αληηζηνηρνχλ κε αθξίβεηα 

ζε πξαγκαηηθά γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο, ζρεδηαζκφο ησλ εξψσλ κε βάζε 

ππαξθηά πξφζσπα. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν κπζνπιαζηηθψλ αθεγεκαηηθψλ 
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ηερληθψλ πνπ, αληί λα καο απνκαθξχλεη, καο θέξλεη εγγχηεξα ζε κηα 

πξαγκαηηθφηεηα ηζηνξηθή (ηαπξνπνχινπ, 1995:149-152 & 162). 

πλεπψο, ε «ρξήζε» ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

ηζηνξηθήο κειέηεο θαιχπηεη ζπλνιηθά δηάθνξα επίπεδά ηνπ σο ηζηνξηθήο 

πεγήο α) ηα «αληηθεηκεληθά» πξαγκαηνινγηθά πεξηερφκελα, β) ηελ αηζζεηηθή 

θφξηηζε θαη ηε γισζζηθή ελζάξθσζή ηνπ θαη γ) ηηο θξηηηθέο θαη εξκελεπηηθέο 

ηζηνξηθέο θξίζεηο θαη αμηνινγήζεηο πνπ δνκηθά πεξηέρνπλ ηα ηζηνξηθά 

ινγνηερλήκαηα (Βαγηαλφο, 1996:340)32.  

Γεληθά, κε ηελ έλλνηα ηεο ινγνηερληθήο καξηπξίαο ελλννχκε ηηο πεξηπηψζεηο 

εθείλεο φπνπ «ε ινγνηερλία δηαιέγεηαη κε ηηο πξάμεηο θαη ηα έξγα ησλ 

αλζξψπσλ, ηα γεγνλφηα, ηηο ηδέεο, ηηο λννηξνπίεο, ηα βηψλεη, ηα εγγξάθεη ή ηα 

πξνεγγξάθεη σο γεγνλφηα, πξηλ ηα επηθαιχςεη κε ηα δηθά ηεο κέζα θαη 

ηξφπνπο ε επηζηήκε ηεο Ηζηνξίαο θαη κάιηζηα θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

αλαδεηθλχεηαη θάπνηα αληίιεςε γηα ηελ Ηζηνξία ή θαη λα επεξεάδεηαη θαηά 

θάπνην ηξφπν ε ηζηνξηθή αληίιεςε ησλ αλαγλσζηψλ» (παλάθνπ 1999:295-

296). 
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2.3. Η ηζηορηθή γλώζε- ζθέυε ζηα αλαισηηθά προγράκκαηα ζποσδώλ 

ηες πρφηοβάζκηας εθπαίδεσζες. 

 

   Σν αληηθείκελν ηεο ινγνηερλίαο, παξά ηε θαηλνκεληθή ηνπ απηνηέιεηα ζηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, επηηέιεζε παξαδνζηαθά έλα ξφιν ππνζηεξηθηηθφ ηεο 

δηδαζθαιίαο άιισλ καζεκάησλ θαη θπξίσο ηεο γιψζζαο. Μηα πξφηαζε γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο32, πνπ θηινδνμεί λα επαλαπξνζδηνξίζεη ην 

πεξηερφκελν, ηε κεζνδνινγία θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο ηεο 

ινγνηερλίαο εηζεγνχκελε έλα ελαιιαθηηθφ πξφγξακκα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, αληηιακβάλεηαη ηελ 

παηδαγσγηθή επηζηήκε σο κία «πνιηηηζκηθή πξαθηηθή», πνπ ην 

«ζπληεηαγκέλν» θαζήθνλ ηεο είλαη λα κπήζεη ηηο λεφηεξεο γεληέο ζην 

θνηλφρξεζην ζχκπαλ ησλ ζπκβνιηθψλ κνξθψλ (θσδίθσλ, ζπκβνιηθψλ 

ζπζηεκάησλ, εξκελεηψλ) δηακέζνπ ησλ νπνίσλ ε θνηλσλία κεηαδίδεη ηηο αμίεο, 

ηα ήζε θαη ηηο αληηιήςεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ θνπιηνχξα ηεο (ην Λφγν ηεο)· 

θαζήθνλ ηεο είλαη, κε δπν ιφγηα, λα θαηαζηήζεη ηνπο καζεηέο «πνιηηηζκηθά 

εγγξάκκαηνπο» (Αζαλαζνπνχινπ, Α.: 112). 

ζνλ αθνξά ηα λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζηα Γ.Δ.Π.Π.., ε θαηλνηνκία 

ηνπο βξίζθεηαη  ζηε λέα θπζηνγλσκία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, ζηε 

βάζε ησλ λέσλ δεδνκέλσλ, αλαγθψλ θαη  απαηηήζεσλ πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ 

ζχγρξνλν θφζκν. ζπλίζηαηαη ζηε δηάθξηζε θαη ζηελ «ελλνηνινγηθή» 

θαηαλφεζε ηεο αμηφινγεο γλψζεο δηακέζνπ νξηζκέλσλ εειεθζςδχκ ελλνηψλ 

φπσο «δνκή», «ζρέζε», «ζχζηεκα», «επίδξαζε», «κεηαβνιή», νη νπνίεο 

ελππάξρνπλ ζηνλ επηζηεκνινγηθφ ππξήλα θάζε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

(επηζηεκνληθνχ θιάδνπ) θαη σο εθ ηνχηνπ επηηξέπνπλ ηε δηαζεκαηηθή ηνπο 

πξνζέγγηζε, ηε ζπλδηδαζθαιία ηνπο, γηα λα ην πνχκε πην απιά, ζηελ ηάμε 
                                                           
32

 Πξφθεηηαη γηα ην βηβιίν Γζααάγμκηαξ θμβμηεπκία ζημ ζπμθείμ... Μζα κέα πνυηαζδ 

δζδαζηαθίαξ, πνπ θπθινθφξεζε ην 2000 (απφ ηηο εθδφζεηο ηοπςεήηςημο Γηψξγνπ Γαξδαλνχ) 

θαη ππνγξάθεηαη απφ κία νκάδα θηινιφγσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο θαη Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε θαη ην Παλεπηζηήκηφ ηεο, ε νπνία θέξεη ηελ επσλπκία 

«Οκάδα Έξεπλαο γηα ηελ Γηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο» (ηα κέιε ηεο είλαη: ε Βελεηία 

Απνζηνιίδνπ, ε Βηθησξία Καπιάλε, ε Λίλα Κνχληνπξα, ν Γξεγφξεο Παζραιίδεο, ε Αληηγφλε 

Σζαξκπνπνχινπ θαη ε Διέλε Υνληνιίδνπ). 
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ψζηε ηειηθά νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ «νιηζηηθή γλψζε». Πξφθεηηαη δειαδή, 

γηα κία δεζπφδνπζα ηάζε ζην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία 

βξίζθεηαη ζε αηηηψδε ζπλάθεηα κε ην επηζηεκνινγηθφ παξάδεηγκα ηνπ θαηξνχ 

καο θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο ηνπ 

«παγθφζκηνπ ρσξηνχ». Ζ ζρέζε απηή κπνξεί ζρεκαηηθά λα απνδνζεί σο εμήο: 

παβημζιζμπμίδζδ (ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν) – δζαπμθζηζζιζηυηδηα (ζε θνηλσληθφ 

επίπεδν)–δζεπζζηδιμκζηυηδηα(ζε επηζηεκνινγηθφ/θηινζνθηθφ) δζαεειαηζηυηδηα 

(ζε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν) (ν.π.: 116). 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζνχλ νη καζεηέο ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο κεζφδνπο ηεο 

ηζηνξηθήο έξεπλαο, πξνηείλεηαη έλαο ηχπνο δηδαζθαιίαο πνπ πεξηιακβάλεη 

δηαηχπσζε εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη θαη‘ επέθηαζε δηαδηθαζίεο ιχζεο 

πξνβιεκάησλ θαη δηεξεχλεζεο ηζηνξηθψλ δεηεκάησλ. ην πιαίζην απηνχ ηνπ 

ηχπνπ δηδαζθαιίαο πξνηείλεηαη ε νκαδηθή θαη ε αηνκηθή εξγαζία, ε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο, ε αλάθιεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ θαη 

ε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ επηζηήκε, ε αλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ, ην εξεπλεηηθφ 

ζρέδην, ε βησκαηηθή πξνζέγγηζε. ζνλ αθνξά ηα κέζα θαη ηηο ηερληθέο 

δηδαζθαιίαο πνπ πξνηείλεη ην Π.. απηά ζπκπίπηνπλ κε δηδαθηηθέο αξρέο, 

φπσο ε αηζζεηνπνίεζε, ε βησκαηηθφηεηα θαη ε ηζηνξηθή έξεπλα πνπ 

απνδπλακψλνπλ ηε βηβιηνθεληξηθή δηδαζθαιία. Οη ζπληάθηεο δίλνπλ επηπιένλ 

έλαλ θαηάινγν δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζην πιαίζην 

ηεο δηδαζθαιίαο, ελψ ζε απηφ ην ζεκείν ζπλαληνχκε ηελ πξψηε άκεζε 

δηαηχπσζε ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο ζχλδεζεο ηεο Ηζηνξίαο κε 

άιιεο επηζηήκεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζην ζχλνιφ ηνπο έξρνληαη λα 

ζπκπιεξψζνπλ κε ην είδνο θαη ηε θηινζνθία ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηεο 

δηδαζθαιίαο, φπσο ε ηζηνξηθή ζθέςε, ε ηζηνξηθή ζπλείδεζε θαη ε ηζηνξηθή 

θξίζε, κε ην λα αλαδεηθλχνπλ άιιεο παξακέηξνπο ηεο ηζηνξηθήο δηδαζθαιίαο 

θαη κάζεζεο, φπσο ε ηζηνξηθή (ελζπλ)αίζζεζε θαη ε βησκαηηθφηεηα, πνπ 

εμππεξεηνχλ ην δηαλνεηηθφ-ζπλαηζζεκαηηθφ «δηαθηηληζκφ» ησλ καζεηψλ ζην 

παξειζφλ (π.ρ. δξακαηνπνίεζε ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ αιιά θαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ «ηνπηθή ηζηνξία») (Γ.Δ.Π.Π.. γηα ηελ 

ηζηνξία:14-19). 
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     Ζ αμηνπνίεζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ σο ηζηνξηθψλ πεγψλ πξέπεη λα 

πιαηζησζεί απφ ηηο επηζηεκνινγηθέο παξαδνρέο ηεο ζχγρξνλεο 

ηζηνξηνγξαθίαο, νη νπνίεο νξηνζεηνχλ θαη θαζνξίδνπλ ηηο δηαζηάζεηο, ηηο 

δπλαηφηεηεο, ηηο παξακέηξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο κηαο ηέηνηαο αμηνπνίεζεο 

ζηε βάζε ησλ θπξηφηεξσλ ελλνηψλ ηεο ηζηνξηθήο κειέηεο (νη έλλνηεο ηεο 

πεγήο, ηεο αηηηαηήο εμήγεζεο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, ηεο ηζηνξηθήο 

αιήζεηαο).Σφηε κφλν, κε ηελ ππαγσγή κηαο ηέηνηαο εξεπλεηηθήο πξαθηηθήο ζην 

επξχηεξν επηζηεκνινγηθφ ηζηνξηνγξαθηθφ πιαίζην, ε απφπεηξα απνθηά 

εγθπξφηεηα ζε επίπεδν ζεσξίαο θαη, επνκέλσο, ζπλέπεηα ζε επίπεδν πξάμεο.  

Ζ εθαξκνγή ησλ ζχγρξνλσλ ζεσξεηηθψλ-επηζηεκνινγηθψλ πξνδηαγξαθψλ 

ηεο ηζηνξηνγξαθίαο ζηηο ινγνηερληθέο πεγέο ηεο Ηζηνξίαο ζπλεπάγεηαη φηη: Σα 

ινγνηερληθά θείκελα, φπσο θαη γεληθφηεξα θάζε πεγή, δελ πξνζεγγίδνληαη κε 

ηε ζεηηθηζηηθή ηεθκεξησηηθή ινγηθή πνπ αληηιακβάλεηαη ηηο πεγέο σο 

«ηεθκήξηα» γηα ηα γεγνλφηα, αιιά σο «εξκελείεο», σο ίρλε ηεο ζθέςεο πάλσ 

ζην παξειζφλ, πνπ λνεκαηνδνηνχληαη βάζεη ησλ εξσηεκάησλ, ησλ 

πξνζέζεσλ θαη ησλ νπηηθψλ ηνπ ηζηνξηθνχ. ηελ πεξίπησζε ηδηαίηεξα ηεο 

Λνγνηερλίαο, ην θείκελν πνπ πξνζεγγίδεηαη σο ηζηνξηθή καξηπξία 

κνξθνπνηείηαη απφ δπν παξάγνληεο: ηελ θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά, αιιά θαη 

πξνζσπηθά, κεζνιαβεκέλε αλαπαξάζηαζε ηεο ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο εθ 

κέξνπο ηνπ ζπγγξαθέα, θαη ηελ πξφζιεςε θαη λνεκαηνδφηεζε ηνπ θεηκέλνπ 

απφ ηνλ ηζηνξηθφ-αλαγλψζηε αλάινγα κε ηηο γλψζεηο, ηηο πξνθαηαιήςεηο, ηα 

εξσηήκαηα θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ. Σα ζπγθεθξηκέλα ζπληζηνχλ ην δηπιφ 

ζεκαζηνινγηθφ θνξηίν ηεο ινγνηερλίαο, ην νπνίν ζηελ πεξίπησζε ηεο 

ηζηνξηθήο αμηνπνίεζήο ηεο απνθιείεη ηε δπλαηφηεηά ηεο λα ιεηηνπξγήζεη σο 

εμήγεζε. Άιισζηε, ηφζν ε κνληέξλα φζν θαη ε κεηακνληέξλα ηζηνξηνγξαθία, 

αίξνπλ δηά παληφο ηελ έλλνηα ηεο απφιπηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ζηελ ηζηνξηθή 

έξεπλα, πνπ νχησο ή άιισο δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα εθβηάδεηαη ζηηο 

πεγέο, πφζν κάιινλ ζε απηέο πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ ππνθεηκεληθά εξκελεχζηκν 

ιφγν ηεο ινγνηερλίαο. 
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Κεθάιαηο ηρίηο 

3.1. Τα παηδηά κε εηδηθές καζεζηαθές δσζθοιίες ποσ θοηηούλ ζηελ 

πρφηοβάζκηα εθπαίδεσζε.  

 

      Πξσηίζησο, νθείινπκε λα απνζαθελίζνπκε ηνλ φξν εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη έλαο γεληθφο φξνο πνπ αλαθέξεηαη 

ζε κηα αλνκνηνγελή νκάδα δηαηαξαρψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο ζηελ θαηάθηεζε θαη ηε ρξήζε ηεο αθξφαζεο, ηεο νκηιίαο, ηεο 

αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο, ηνπ ζπιινγηζκνχ ή ηνπ ππνινγηζκνχ. Απηέο νη δηα-

ηαξαρέο πξνέξρνληαη απφ ην άηνκν θαη είλαη πηζαλφ λα εκθαληζηνχλ θαζ‘ φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο δσήο.  Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ είλαη κηα απιή θαηάζηαζε 

αιιά έλα επξχ θάζκα εηδηθψλ δπζθνιηψλ, νη νπνίεο ζεσξείηαη φηη πξνέξρνληαη 

απφ θάπνηα δπζιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ ή ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ο αθφινπζνο πξνζαξκνζκέλνο νξηζκφο είλαη ηεο Δζληθήο 

Δληαίαο Δπηηξνπήο γηα ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (National Joint Committee 

on Learning Disabilities, 1988, ζ. I).  

Ο φξνο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά, ην 1962 

απφ ηνλ Kirk θαη απφ ηφηε έρνπλ πξνθχςεη κηα πιεζψξα νξηζκψλ, νη νπνίνη 

δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ηελ θπξίαξρε αληίιεςε θάζε επνρήο ζρεηηθά κε 

ηε θχζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή δελ έρεη πεξαησζεί 

αθφκε θαη νη επηζηήκνλεο ζπλερίδνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα βειηίσζε ηνπ 

νξηζκνχ.  χκθσλα κε ηνλ ηειεπηαίν επξέσο απνδεθηφ απφ ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα νξηζκφ: 

«Οζ Μαεδζζαηέξ Γοζημθίεξ είκαζ έκαξ βεκζηυξ υνμξ ηημο ακαθένεηαζ ζε ιζα 

ακμιμζμβεκή μιάδα δζαηαναπχκ μζ μπμίεξ εηδδθχκμκηαζ ιε ζδιακηζηέξ 

δοζημθίεξ ζηδκ πνυζηηδζδ ηαζ πνήζδ ζηακμηήηςκ αηνυαζήξ, μιζθίαξ, 

ακάβκςζδξ, βναθήξ, ζοθθμβζζιμφ ή ιαεδιαηζηχκ ζηακμηήηςκ. Οζ δζαηαναπέξ 

αοηέξ είκαζ εββεκείξ ζημ άημιμ ηαζ απμδίδμκηαζ ζε δοζθεζημονβία ημο ηεκηνζημφ 

κεονζημφ ζοζηήιαημξ· ιάθζζηα είκαζ δοκαηυκ κα οπάνπμοκ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα 

ηδξ γςήξ. Με ηζξ Μαεδζζαηέξ Γοζημθίεξ ιπμνεί κα ζοκοπάνπμοκ πνμαθήιαηα 

ζε ζοιπενζθμνέξ αοημεθέβπμο, ημζκςκζηήξ ακηίθδρδξ ηαζ ημζκςκζηήξ αθθδθε-
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πίδναζδξ. Αοηά ηα πνμαθήιαηα ςζηυζμ δεκ ζοκζζημφκ απυ ιυκα ημοξ 

Μ.αεδζζαηέξ Γοζημθίεξ. Ακ ηαζ μζ Μαεδζζαηέξ Γοζημθίεξ ιπμνεί κα 

ειθακίγμκηαζ ιαγί ιε άθθεξ ηαηαζηάζεζξ ιεζμκελίαξ (π.π. αζζεδηδνζαηή αθάαδ, 

κμδηζηή ηαεοζηένδζδ, ζμαανή ζοκαζζεδιαηζηή δζαηαναπή) ή κα δέπμκηαζ ηδκ 

επίδναζδ ελςηενζηχκ παναβυκηςκ, υπςξ είκαζ μζ πμθζηζζιζηέξ δζαθμνέξ ηαζ δ 

ακεπανηήξ ή αηαηάθθδθδ δζδαζηαθία, αοηέξ δεκ είκαζ ημ άιεζμ απμηέθεζια ηςκ 

παναπάκς ηαηαζηάζεςκ ή ελςηενζηχκ επζδνάζεςκ» (Hammill ). 

Παιαηφηεξνη νξηζκνί ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ πεξηιακβάλνπλ ξεηή 

αλαθνξά ζηε δοζθελία, κηα ζνβαξή δηαηαξαρή ζηελ ηθαλφηεηα αλάγλσζεο, 

ζηε δοζβναθία, κηα δηαηαξαρή ζηελ ηθαλφηεηα γξαθήο, θαη ζηε δοζανζειδζία, 

κηα δηαηαξαρή ζηελ ηθαλφηεηα εθκάζεζεο καζεκαηηθψλ. Ζ πξνέιεπζε απηψλ 

ησλ θαηαζηάζεσλ απφ θάπνηα εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία, σζηφζν, ζπάληα 

κπνξεί λα απνδεηρζεί θαη απηνί νη φξνη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε 

πξνζνρή (Smith & Luckasson, 1995). 

 Οη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ησλ πνιιψλ νξηζκψλ ηεο ιαεδζζαηήξ δοζημθίαξ 

έρνπλ σο απνηέιεζκα ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ πνιηηεηαθψλ θαη 

ησλ ηνπηθψλ ζρνιηθψλ πεξηθεξεηψλ σο πξνο ηηο πξνυπνζέζεηο επηινγήο θαη ηηο 

παξνρέο γηα ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Mercer, King-Sears, 

&Mercer, 1990· R. E. Reynolds, 1992- Spear- Swerling & Sternberg, 1998). Οη 

απμαλφκελνη αξηζκνί καζεηψλ πνπ αλαγλσξίδνληαη σο άηνκα κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο έρνπλ ζπκβάιεη ζηε ζχγρπζε. Σν ζρνιηθφ έηνο 1999-2000, γηα 

παξάδεηγκα, ην 50,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ ειηθίαο 6-21 εηψλ κε ε.ε.α. 

θξίζεθε φηη είραλ εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (U.S. Department Of Education, 

2000). Οη απμαλφκελνη αξηζκνί ησλ καζεηψλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία νθείινληαη 

ζε κηα αιιαγή ηνπ νξηζκνχ ηεο θαη φρη ζε αιιαγή ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 

παηδηψλ απμεκέλνπ θηλδχλνπ. Οη επαγγεικαηίεο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη 

επηθνξηηζκέλνη κε ην έξγν ηεο δηάθξηζεο ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

απφ ηνπο καζεηέο ρακειήο επίδνζεο ρσξίο ε.ε.α. θαη ηνπο καζεηέο κε ειαθξηά 

λνεηηθή πζηέξεζε (Smith, 2001). ε θάπνηεο ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο, έλαο 

καζεηήο κε απφδνζε πνπ ππνιείπεηαη πεξηζζφηεξν απφ δχν ηάμεηο ζε ζρέζε 

κε ηελ αλακελφκελε θαη έρεη δείθηε λνεκνζχλεο ζην θπζηνινγηθφ εχξνο είλαη 

πηζαλφ λα νλνκαζηεί ιαεδηήξ ιε ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ. 
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Με ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ελδέρεηαη λα ζπλππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζε 

ζπκπεξηθνξέο απηνξξχζκηζεο, ζηελ θνηλσληθή αληίιεςε θαη ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε, αιιά απηά δελ ζπληζηνχλ απφ κφλα ηνπο κηα καζεζηαθή 

δπζθνιία. Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη πηζαλφ λα εκθαλίδνληαη καδί κε 

άιιεο θαηαζηάζεηο αλεπάξθεηαο, αιιά δελ είλαη απνηέιεζκα απηψλ. Σφζν ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθδειψλνληαη φζν θαη ε πηζαλή αηηηνινγία ησλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα δηαθνξνπνηεκέλα, ζε βαζκφ 

πνπ' είλαη δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά γηα φια ηα 

παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Χο ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ παηδηψλ-

έρνπλ θαηαγξαθεί νη δπζθνιίεο αληίιεςεο, νη θηλεηηθέο δηαηαξαρέο, νη 

δηαηαξαρέο πξνζνρήο, νη δηαηαξαρέο κλήκεο, ηα πξνβιήκαηα θνηλσληθν-

ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεο, ηα πξνβιήκαηα θηλήηξσλ θαη νη δηαηαξαρέο 

κεηαγλσζηηθήο θχζεο (Mercer, 1987, Kirk &Gallagher, 1989). Χζηφζν, φια ηα 

παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά παξαηεξνχληαη θαη ζε πνιιέο άιιεο θαηεγνξίεο 

εηδηθψλ αλαγθψλ κε απνηέιεζκα λα ζπλεηζθέξνπλ ειάρηζηα ζηε δηαθνξηθή 

δηάγλσζε ησλ παηδηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. 

    Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο: 

• Φπζηνινγηθή λνεκνζχλε ή αθφκα θαη ραξηζκαηηθφηεηα. 

• Αζπκθσλία κεηαμχ λνεκνζχλεο θαη απφδνζεο. 

• Καζπζηεξήζεηο ζηελ επίδνζε. 

• Διιεηκκαηηθή πξνζνρή ή εχθνιε δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο. 

• Τπεξθηλεηηθφηεηα ή παξνξκεηηθφηεηα. 

• Αλεπάξθεηα ζην ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ θαη ζηελ ηθαλφηεηα ρσξηθψλ 

ζρέζεσλ. 

• Γπζθνιία ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

• Αληηιεπηηθέο αλσκαιίεο, φπσο αληηζηξνθή γξακκάησλ, ιέμεσλ ή 

αξηζκψλ. 

• Γπζθνιία ζε απηνπαξσζνχκελεο, απηνξξπζκηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. 

• Τπεξβνιηθή εμάξηεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή ηνπο ζπλνκειίθνπο γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ. 
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• Δηδηθέο δηαηαξαρέο κλήκεο, ζθέςεο ή ιφγνπ. 

• Αλψξηκεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. 

• Απνδηνξγαλσκέλε πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο. 

Οη παιαηφηεξνη νξηζκνί ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ απαηηνχζαλ ηελ χπαξμε 

κηαο ζνβαξήο αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο απφδνζεο θαη ηεο 

πξνβιεπφκελεο κε βάζε κία ή πεξηζζφηεξεο δνθηκαζίεο γλσζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο, φπσο κηα δνθηκαζία ΓΝ (Frankenberger &Fronzaglio, 199!* 

Meyer, 2000). ηελ πξάμε, πνιιά παηδηά θξίλεηαη φηη έρνπλ κηα καζεζηαθή 

δπζθνιία, φηαλ εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ θάπνησλ 

ππνθιηκάθσλ ζε κηα δνθηκαζία ΓΝ θαη άιισλ ή κεηαμχ κηαο δνθηκαζίαο  

ηθαλφηεηαο θαη κηαο άιιεο. Απηή ε έκθαζε ζηηο αζπκθσλίεο, σζηφζν, 

ακθηζβεηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα ηειεπηαία ρξφληα. Γηα παξάδεηγκα, νη 

Fletcher θαη ζπλεξγάηεο (1994) κειέηεζαλ παηδηά ειηθίαο 7,5 έσο 9,5 εηψλ κε 

αδπλακία ζηελ αλάγλσζε. Οξηζκέλα απφ απηά ηα παηδηά εκθάληδαλ 

ζεκαληηθή αζπκθσλία κεηαμχ ηνπ ΓΝ ηνπο θαη ηεο απφδνζήο ηνπο, ελψ άιια 

είραλ (ρακειφ) ΓΝ ζχκθσλν κε ηελ θαθή ηνπο απφδνζε. ε κηα πεξηεθηηθή 

ζπζηνηρία αμηνινγήζεσλ, ηα παηδηά πνπ παξνπζίαδαλ θαη ηα παηδηά πνπ δελ 

παξνπζίαδαλ ζπκθσλία ΓΝ-απφδνζεο ήηαλ ζρεδφλ φκνηα. Καη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο, απηφ πνπ ηνπο έιεηπε ήηαλ δεμηφηεηεο πνπ ζπλδένληαλ ζηελά κε 

ηελ αλάγλσζε. Πνιιέο άιιεο κειέηεο (π.ρ. Francis, Shaywitz, Stuebing, 

&Fletcher, 1996· Metsala, Stanovich, & Brown, 1998· Stanovich, Siegel, & 

Gottard, 1997) έρνπλ βξεη ην ίδην απνηέιεζκα. Οη ελ ιφγσ κειέηεο έρνπλ 

θινλίζεη ηελ αληίιεςε φηη ππάξρεη έλαο αθξηβήο νξηζκφο ησλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ πνπ ηηο δηαθξίλεη απφ ηε ρακειή επίδνζε (βι. Hessler, 2001). 

Οη κειέηεο επίζεο ππνδεηθλχνπλ πνιχ δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε. Τπάξρεη κηα καθξά παξάδνζε αλαδήηεζεο 

αζπλήζηζησλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, απφ ηελ 

εκπινθή ησλ παηδηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζπληνληζκνχ 

ρεξηνχ-καηηνχ, κέρξη ηελ ηνπνζέηεζε έγρξσκσλ θίιηξσλ πάλσ απφ ην 

αλαγλσζηηθφ πιηθφ θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ κε ηε δηαηξνθή ησλ παηδηψλ. Σέηνηνη 

ρεηξηζκνί βαζίδνληαη ζηελ ππφζεζε φηη ν εγθέθαινο ησλ παηδηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδεη θάπνηα πνηνηηθή δηαθνξά. Χζηφζν, 
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ειάρηζηα απφ απηά ηα παηδηά εκθαλίδνπλ θάπνηα έλδεημε λεπξνινγηθήο 

δπζιεηηνπξγίαο. Οη αζπλήζηζηνη ρεηξηζκνί ελδέρεηαη λα έρνπλ απνηέιεζκα ζε 

θάπνηα παηδηά. Δληνχηνηο, γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, ε απνηειεζκαηηθή πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε εζηηάδεη πνιχ πην 

άκεζα ζηα πξνβιήκαηα πνπ νδήγεζαλ ην παηδί ζηε κέξηκλα ηνπ ζπζηήκαηνο 

εηδηθήο αγσγήο - ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηα πξνβιήκαηα αλάγλσζεο, ηα 

νπνία αθνξνχλ πεξηζζφηεξεο απφ 90% ησλ παξαπνκπψλ ησλ καζεηψλ κε 

ελδερφκελεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Kavale &Reese, 1992· Slavin, 1996a). 

 

      ζνλ αθνξά ηελ αηηηνινγία θαη ηελ εξκελεία ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ 

έρνπλ θαηά θαηξνχο δηαηππσζεί πνιιέο ππνζέζεηο θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

πνιιέο έξεπλεο. Γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 

1960 θαη ηνπ 1970) ε αληίιεςε πνπ θπξηαξρνχζε ήηαλ φηη ε βάζε ησλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ βξίζθεηαη ζηε ιαλζαζκέλε νπηηθή επεμεξγαζία ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Με αθεηεξία ηελ ππφζεζε ηνπ Orton ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία 

ησλ ιαζψλ αληηζηξνθήο (π.ρ. 3 αληί ε) δηεξεπλήζεθε πιήζνο ππνζέζεσλ νη 

νπνίεο ζπλέδεαλ ηηο αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο κε πξνβιήκαηα νπηηθήο ή 

νπηηθν-ρσξηθήο αληίιεςεο. Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 σζηφζν ε 

άπνςε απηή άξρηζε λα ακθηζβεηείηαη] (Vellutino, Pruzek, Steger &Meshoulan, 

1973). Έηζη, νη έξεπλεο απνθαιχπηνπλ φηη 40% ησλ δπζιεθηηθψλ παηδηψλ 

παξνπζηάδεη θαη νπηηθν-ρσξηθά θαη αθνπζηηθν-θσλεηηθά πξνβιήκαηα, πάλσ 

απφ 50% έρεη κφλν αθνπζηηθν-θσλεηηθέο δπζθνιίεο, ελψ κφλν 10% ησλ 

δπζιεθηηθψλ αηφκσλ παξνπζηάδεη βαζηθά νπηηθν-ρσξηθέο δπζθνιίεο (αλάιπζε 

- ζχλζεζε - αληηζηξνθή) (Benton, 1984). Θεσξείηαη ινηπφλ πην αζθαιέο λα 

ππνζέζνπκε φηη νη δηαηαξαρέο ηεο αληίιεςεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηα παηδηά 

κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη κηα μερσξηζηή δηαηαξαρή πνπ ζπλππάξρεη κε 

ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, ρσξίο φκσο λα έρεη αηηηνινγηθή ζρέζε κε απηέο.  

Ζ άπνςε φηη νη δηαηαξαρέο ηεο νπηηθήο αληίιεςεο/επεμεξγαζίαο (δελ 

ζπλδένληαη αηηηνινγηθά κε ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηεξίδεηαη ηφζν ζηα 

απνηειέζκαηα εξεπλψλ ζπζρέηηζεο (Rutter, 1978‘ Carr, 19811Mitchell, 1982· 

Aman & Singh, 1983) φζν θαη ζηηο δηάθνξεο κειέηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζε αζθήζεηο νπηηθήο 
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αληίιεςεο (Coles, 1978-Bateman, 1979· Kavale & Mattson, 1983). Δπηπιένλ, 

ε εθηεηακέλε επηζθφπεζε ζρεηηθψλ κειεηψλ δείρλεη φηη άιινη παξάγνληεο, 

φπσο νη δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ηα θίλεηξα θαη νη γισζζηθέο 

δεμηφηεηεο, είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ χπαξμε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ 

(Vellutino, 1979· Tallal, 1984· Kavale &Forness, 1985) θαη φρη νη δηαηαξαρέο 

αληίιεςεο. 

    Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη κηα ελδνγελήο δηαηαξαρή θαη φρη ζπλέπεηα 

εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ. Ζ άπνςε γηα ηελ ελδνγελή θχζε ησλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ]έρεη ηηο ξίδεο ηεο αξρηθά ζηηο πξψηεο ζρεηηθέο κειέηεο ηνπ Strauss 

κε άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη αξγφηεξα ζηηο κειέηεο ηνπ Cruickshank 

κε άηνκα κέζεο λνεκνζχλεο ηα νπνία είραλ ππνζηεί εγθεθαιηθφ ηξαχκα. Ζ 

άπνςε απηή γηα ηελ ελδνγελή θχζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ 

εμαθνινχζεζε λα ππάξρεη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε 

ηνπ φξνπ «ειάρηζηε εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία», ν νπνίνο παξακέλεη έσο 

ζήκεξα. Ο ζπγθεθξηκέλνο φξνο ζηεξίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ππάξρεη κηα 

λεπξνινγηθή δπζιεηηνπξγία ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηηο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο αλ θαη ζήκεξα ηα ηερλνινγηθά κέζα δελ είλαη ηθαλά λα 

θαηαγξάςνπλ ηελ χπαξμή ηεο. Με ηε ζπλζήθε ηεο ελδνγελνχο θχζεο ησλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ πξνζδηνξίδνληαη επίζεο φινη εθείλνη νη εμσηεξηθνί 

παξάγνληεο νη νπνίνη δελ απνηεινχλ ην αίηην γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

Μαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. Έηζη, ηα νηθνγελεηαθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, 

πνιηηηζκηθά θαη άιια πξνβιήκαηα δελ απνηεινχλ αηηία ηεο ελ ιφγσ 

δηαηαξαρήο, αθνινπζψληαο ην πλεχκα απηνχ ηνπ νξηζκνχ (θαη ηεο 

επηζηεκνληθά θαηνρπξσκέλεο ρξήζεο ηνπ φξνπ «Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο»). 

Δπηζεκαίλεηαη βέβαηα φηη(είλαη δπλαηφλ νη πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο λα 

ζπλππάξρνπλ θαη λα αζθνχλ επίδξαζε, αιιά δελ θαίλεηαη λα είλαη απηνί 

ππεχζπλνη γηα ηε δεκηνπξγία ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ. Ηδηαίηεξα φζνλ 

αθνξά ηε ζεκαζία ηεο δηδαζθαιίαο, έρεη ηνληζηεί επαλεηιεκκέλα φηη ε 

δηδαζθαιία πνπ δελ είλαη πξνζαξκνζκέλε ζην θαηάιιειν επίπεδν ηεο 

γλσζηηθήο εμέιημεο ηνπ παηδηνχ κπνξεί λα δξάζεη πνιιαπιαζηαζηηθά σο πξνο 

ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. 

Δθηφο απφ ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, απνθιείνληαη επίζεο σο 
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αηηηνινγηθνί νξηζκέλνη ελδνγελείο παξάγνληεο, φπσο είλαη ε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε, ηα αηζζεηεξηαθά θαη ηα θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα. 

Απηφ βεβαίσο δελ απνθιείεη ην ελδερφκελν έλα ηπθιφ παηδί, ιφγνπ ράξε, λα 

έρεη θαη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο δελ 

νθείινληαη ζε πξφβιεκα ηεο φξαζεο. 

Δπηπξφζζεηα, ζην λέν νξηζκφ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα δηαρσξηζκνχ ησλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ απφ άιιεο ζπλζήθεο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ηελ 

ππεξθηλεηηθφηεηα θαη ην ζχλδξνκν ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο. Αλ θαη 

αλαγλσξίδεηαη ε πηζαλφηεηα ζε παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο λα 

παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα απηνειέγρνπ ή θνηλσληθήο αληίιεςεο, ηνλίδεηαη 

φηη ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα απφ κφλα ηνπο δελ απνηεινχλ Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο. Αζθαιψο, ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηέηνηεο δηαθξίζεηο 

δελ είλαη εχθνιεο θαη ζπρλά παξαπέκπνπλ ζην πξφβιεκα ηνπ «απγνχ θαη ηεο 

θφηαο». 

Σέινο, φζνλ αθνξά ην ζηνηρείν ηεο χπαξμεο κέζεο λνεκνζχλεο, απηφ έρεη 

απνηειέζεη ηζηνξηθά ην θπξίαξρν δηαθνξνπνηφ ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηα παηδηά 

κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. ήκεξα φκσο παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ζηε 

ζρεηηθή εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία, ε νπνία ακθηζβεηεί ην παξαπάλσ ζηνηρείν, 

ππνγξακκίδνληαο φηη πνιιά απφ ηα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο έρνπλ 

κέζε λνεκνζχλε ή παξνπζηάδνπλ ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε (Torgesen 

&Dice, 1980)] Αθνινπζψληαο απηή ηελ θαηεχζπλζε, έλα ζχλνιν απφ 

εκπεηξηθέο έξεπλεο έρεη δείμεη φηη ηα πξνβιήκαηα παηδηψλ κε αλαγλσζηηθέο 

δπζθνιίεο είλαη ηειηθά φκνηα, αλεμάξηεηα απφ ην δείθηε λνεκνζχλεο ηνπο. Σα 

παηδηά θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη κφλνλ φζνλ αθνξά ηηο δεμηφηεηεο 

θσλνινγηθήο επεμεξγαζίαο (Siegel, 1989' Stanovich, 1991-Fletcher, Espy, 

Francis, Davidson, Rourke & Shaywitz, 1989' Fletcher, Francis, Rourke, 

Shaywitz & Shaywits, 1992* Shaywitz, Escobar, Shaywitz, Fletcher, 

&Makush, 1992' Siegel, 1992' Hurford &et al., 1993· Hurford & et al., 1994). 
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3.2. Τα ηδηαίηερα ταραθηερηζηηθά ηφλ  παηδηώλ κε  εηδηθές εθπαηδεσηηθές 

αλάγθες.  

    Καηά κέζν φξν, νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηείλνπλ λα έρνπλ 

ρακειφηεξε αθαδεκατθή απηνεθηίκεζε ζπγθξηηηθά κε ηνπο καζεηέο πνπ δελ 

έρνπλ δπζθνιίεο, κνινλφηη ζηνπο κε αθαδεκατθνχο ηνκείο ε απηνεθηίκεζή 

ηνπο δελ δηαθέξεη απφ ησλ άιισλ παηδηψλ (Bear, Minke, &Manning, 2001 

Elbaum & Vaughn, 2001- Gresham & MacMillan, 1997· Manning, Bear, & 

Minke, 2001). ηηο πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο δηαζηάζεηο, ηα παηδηά κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο νκνηάδνπλ κε ηνπο άιινπο καζεηέο ρακειήο επίδνζεο 

(Larrivee &Horne, 1991 · Sater & French, 1989)33.  

   Οη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη εμαηξεηηθά απίζαλν λα κάζνπλ 

απφ εθηελείο παξαδφζεηο. πλήζσο απνδίδνπλ θαιχηεξα φηαλ έρνπλ 

ελεξγεηηθφ ξφιν. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ηέηνηνπο 

καζεηέο ζηηο ηάμεηο ηνπο ζα πξέπεη λα θάλνπλ εθηεηακέλε ρξήζε πξαθηηθψλ 

ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ, νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη άιισλ κεζφδσλ 

ελεξγεηηθήο κάζεζεο. Χζηφζν είλαη ζεκαληηθφ απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο λα 

είλαη επαξθψο δνκεκέλεο θαη λα έρνπλ ζαθείο ζηφρνπο θαη ξφινπο (βι. 

Putnam, 1998a·  Slavin, 1995a* Swanson & Hoskyn, 1998). 

Δπηπξφζζεηα, πνιινί καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ρξεηάδνληαη θάπνηνπ 

είδνπο ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο φπσο θξνληηζηεξηαθέο παξαδφζεηο ζε 

κηθξέο νκάδεο, εθπαηδεπηηθνχο ζηήξημεο, αηνκηθή θξνληηζηεξηαθή δηδαζθαιία 

ή δηδαζθαιία κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή. Αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηνπο, νη ελ 

ιφγσ ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα επζπγξακκίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία πνπ 

παξέρεηαη ζηα ζρνιηθά ηκήκαηα. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξνζπάζεηα 

γηα ηε κεγαιχηεξε δπλαηή δηαζχλδεζε, ψζηε ν καζεηήο λα βιέπεη άκεζν 

                                                           
33 Σα αγφξηα είλαη πην πηζαλφ απ‘ φ,ηη ηα θνξίηζηα λα αλαγλσξηζηνχλ σο καζεηέο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σα πνζνζηά ησλ Αθξνακεξηθαλψλ, ησλ Λαηηλνακεξηθαλψλ θαη ησλ 

παηδηψλ απφ νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο ν αξρεγφο ηνπ λνηθνθπξηνχ δελ έρεη θνηηήζεη ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηείλνπλ λα είλαη δπζαλάινγα πςειά ζηηο ηάμεηο ηεο εηδηθήο αγσγήο, 

ελψ ηα πνζνζηά ησλ θνξηηζηψλ ηείλνπλ λα είλαη δπζαλάινγα ρακειά (Heward &Cavanaugh, 

1997). Τπάξρεη κεγάινο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηε δπζαλάινγε ηνπνζέηεζε αγνξηψλ θαη 

καζεηψλ απφ κεηνλφηεηεο ζηελ εηδηθή αγσγή (Meyer, Harry, &Sapon-Shevin, 1997). 
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καζεζηαθφ φθεινο απφ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ ζην ζπκπιεξσκαηηθφ 

πξφγξακκα. Οη καζεηέο κε ηηο εληνλφηεξεο δπζθνιίεο κάζεζεο δελ ζα πξέπεη 

λα είλαη ππνρξεσκέλνη λα αληαπνθξίλνληαη ηαπηφρξνλα ζε δχν εληειψο 

δηαθνξεηηθά είδε δηδαζθαιίαο γηα δηαθνξεηηθά ζέκαηα. 

     ηελ πξνζρνιηθή ειηθία δελ εληνπίδνληαη πξνβιήκαηα κάζεζεο. 

Τπάξρνπλ φκσο παηδηά είηε κε δηαπηζησκέλεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο είηε 

ζε επηθηλδπλφηεηα γη‘ απηέο ιφγσ πνηθίισλ παξαγφλησλ. Σα πξνβιήκαηα ησλ 

παηδηψλ απηψλ κπνξεί αξγφηεξα λα κεηεμειηρζνχλ ζε πξνβιήκαηα ζρνιηθήο 

κάζεζεο. Βέβαηα γηα ηα παηδηά κε αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο φπσο ι.ρ. λνεηη- 

θέο αλεπάξθεηεο, ηα πξνβιήκαηα κάζεζεο είλαη αλακελφκελα. Γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο φκσο επηθηλδπλφηεηαο δηαηαξαρψλ, νη ελδείμεηο δελ εληνπίδνληαη 

ζπλήζσο παξά κφλν κε ηελ έλαξμε ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην λεπηαγσγείν. Οη 

παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο κπνξεί λα ζπλδένληαη είηε κε πξνβιήκαηα ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ είηε κε θνηλσληθά, ζπλαηζζεκαηηθά, πνιηηηζκηθά 

πξνβιήκαηα είηε κε ζπλδπαζκφ πξνβιεκάησλ. Σα παηδηά απηά κε ηελ είζνδφ 

ηνπο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ή 

επηβξάδπλζε ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ θνηλνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκα-

ηνο.  

Ζ αλαγλψξηζε πξψηκσλ ελδείμεσλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη ν εληνπηζκφο 

παηδηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε επηθηλδπλφηεηα, δίλεη ηε δπλαηφηεηα έγθαηξεο 

παξέκβαζεο ε νπνία κπνξεί λα απνηξέςεη ή λα κεηψζεη κειινληηθά 

πξνβιήκαηα ζηε ζρνιηθή κάζεζε. Σα παηδηά απηά παξνπζηάδνπλ 

επηβξάδπλζε ή αλεπάξθεηεο ζηελ αλάπηπμή ηνπο, νη νπνίεο κπνξεί λα 

εθδειψλνληαη κε δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ζρέζεσλ, ή ζηελ αλαπαξάζηαζε 

κέζσ ζπκβφισλ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη πηζαλφ λα επεξεάδεηαη ε 

ηθαλφηεηα ζρεκαηηζκνχ θαηεγνξηψλ, ε ηθαλφηεηα δηάθξηζεο ζρέζεσλ θαζψο 

θαη ν καζεκαηηθφο ζπιινγηζκφο. Μεξηθά παηδηά έρνπλ δπζθνιία ζηελ 

αλαγλψξηζε, δηάθξηζε ή ζχγθξηζε ησλ αληηθεηκέλσλ. Οη δπζθνιίεο απηέο 

κπνξεί λα ζπλδένληαη κε αλεπάξθεηεο ζηελ πξνζνρή. Μεξηθά παηδηά κπνξεί 

λα παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ απφθηεζε ησλ ελλνηψλ, ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, ζηε ζθέςε κέζσ κηαο αθνινπζίαο γεγνλφησλ (Lerner et al., 

1998). Μπνξεί επίζεο λα ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηελ ηθαλφηεηα αληίιεςεο ησλ 
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ζρέζεσλ ζην ρψξν, ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο κνξθήο, ζηελ αληίιεςε κνξθήο - 

πιαηζίνπ θαζψο θαη ζηνλ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ {Μαξθνβίηεο, 

Σδνπξηάδνπ, 1991), ηθαλφηεηεο απαξαίηεηεο γηα ηε δηάθξηζε ιεπηνκεξεηψλ θαη 

γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ δεμηνηήησλ γξαθήο θαη αλάγλσζεο. Οη αληηιεπηηθέο 

δηαηαξαρέο ζπλδένληαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κε δπζθνιίεο ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ ζπκβφισλ ή κε αλεπάξθεηα ζην ζπλδπαζκφ νπηηθψλ θαη 

αθνπζηηθψλ ζπκβφισλ (Johnson &Myklebust, 1967). Αλεπάξθεηεο ζηελ 

νπηηθνθηλεηηθή αληίιεςε ζπλδένληαη επίζεο κε κεηαγελέζηεξεο δπζθνιίεο ζηα 

καζεκαηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ηθαλφηεηεο ηεο κέηξεζεο, ηεο αληηζηνίρηζεο 

«έλα πξνο έλα» θαη ηεο ηαμηλφκεζεο. Ζ ηαμηλφκεζε ηδηαίηεξα κπνξεί λα είλαη 

δχζθνιε γηα παηδηά πνπ ζπγρένπλ ην θπζηθφ αληηθείκελν κε ηελ θαηεγνξία 

ζηελ νπνία αλήθεη, ελψ νη δπζθνιίεο ζηε κλήκε θαη ζηελ αλαπαξάζηαζε 

κέζσ ζπκβφισλ πεξηνξίδνπλ ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

Δπηπιένλ, ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζε επηθηλδπλφηεηα γηα πξνβιήκαηα 

κάζεζεο ζπρλά δελ κπνξνχλ λα ζθεθηνχλ επαγσγηθά, αιιά θηλνχληαη απφ ηε 

κηα εηδηθή πεξίπησζε ζηελ άιιε ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ παξνπζηάδνπλ 

ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε. Αλεμάξηεηα απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ηα παηδηά 

παξνπζηάδνπλ επηβξάδπλζε ή δπζθνιίεο, ε πξψηκε παξέκβαζε φπσο δείρλεη 

ε κέρξη ηψξα έξεπλα έρεη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηε δσή ηνπο. Πνιιά 

πξνβιήκαηα κπνξεί λα μεπεξαζηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη άιια λα 

αληηκεησπηζηνχλ, έηζη ψζηε ην παηδί λα δήζεη θαιχηεξε δσή. Ζ παξέκβαζε ζε 

κηθξή ειηθία επηηαρχλεη ηελ θνηλσληθή θαη γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κε 

δπζθνιίεο. ηαλ ηα κηθξά παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο αλαπηπμηαθέο 

θαζπζηεξήζεηο αλαγλσξηζηνχλ πξηλ ηελ είζνδφ ηνπο ζην ζρνιείν, ε 

καζεζηαθή απνηπρία κπνξεί λα απνθεπρζεί ή λα κεησζνχλ νη επηδξάζεηο ηεο. 

Δπίζεο ππάξρνπλ πεηζηηθέο ελδείμεηο φηη ε πξψηκε παξέκβαζε βνεζά ζηελ 

απνθπγή δεπηεξνγελψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αξρηθή δπζθνιία. 

πλνιηθά ε έξεπλα έδεημε φηη ε πξψηκε παξέκβαζε: α) Δίλαη σθέιηκε γηα 

παηδηά ζε επηθηλδπλφηεηα θαη παηδηά κε αλεπάξθεηεο, β) Δπηηαρχλεη ηελ 

θνηλσληθή θαη γλσζηηθή αλάπηπμε θαη κεηψλεη ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, 

γ) Πξνζθέξεη ζεκαληηθά νθέιε ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο αλάπηπμεο, δ) 

Δκπνδίδεη ηελ εκθάληζε δεπηεξνγελψλ πξνβιεκάησλ, ε) Μεηψλεη ην άγρνο ηεο 

νηθνγέλεηαο, ζη) Πξνζθέξεη νθέιε ζηελ θνηλσλία. (Barnett, 1995; Fletcher & 
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Foorman, 1995; Foorman et al., 1997; Gomby et al., 1995). 

3.3. Η ηζηορηθή ζσλεηδεηοποίεζε ηφλ παηδηώλ κε εηδηθές καζεζηαθές 

δσζθοιίες 

   Ζ ηζηνξία έρεη γηα ηνλ θάζε άλζξσπν νπζηαζηηθφ αληίθξηζκα θαη άκεζν 

ελδηαθέξνλ, πξφθεηηαη γηα κηα ππαξμηαθή θαηάζηαζε, κηα πξνζσπηθή 

ππφζεζε λνεκαηνδφηεζεο ηεο ζέζεο καο ζηνλ θφζκν, έλα βίσκα. Σα ηζηνξηθά 

γεγνλφηα έρνπλ έλα θνηλφ «ζπληειεζηή», ηνλ άλζξσπν κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαη 

ηα θίλεηξά ηνπ, δελ είλαη φκσο ηαπηφζεκα, έρνπλ ηελ «ηδηαηηεξφηεηά» ηνπο, 

γηαηί ζε θάζε θνηλσλία θαη επνρή ιεηηνπξγνχλ ηζηνξηθνγελεηηθά θάπνηεο «άιιεο 

ζπλζήθεο».  Μέζα απφ ηελ ηζηνξία θαηαθηάηαη ε γλψζε, θαζψο θαη ε ηζηνξία 

πξνζθέξεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα, ηε ζθαηξηθφηεηα θαη ηελ πξνζπέιαζε ηεο 

αιήζεηαο θαη  δηαζθαιίδεη ηε ζπιινγηθή κλήκε. Απνηειεί ηέινο, ηνλ άζθαιην 

ζπλδεηηθφ ηζηφ ηεο παξάδνζεο. Ζ ηζηνξηθή ζπλείδεζε θαιιηεξγείηαη κε ηε 

δηδαζθαιία πξαγκαηηθήο (θνηλσληθήο) ηζηνξίαο γεληθά, σξηκάδεη φκσο κε ηε 

ζπνπδή ηεο πξφζθαηεο ηζηνξίαο, γηαηί ηνχηε είλαη «δεζηή», πξνζθέξεη ζέκαηα 

επίκαρα θαη απαηηεί ηδηαίηεξε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ακεξνιεςία. Κάζε άηνκν 

ζπλεξγεί —κε πξάμεηο, αβειηεξία, παξαιείςεηο— ζηελ ηζηνξηθή πνξεία θαη 

γίλεηαη έηζη ζπλππεχζπλν γη‘ απηή ζην βαζκφ πνπ έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα 

φξηα ηεο αλάγθεο, ηνλ παικφ ηεο θνηλσληθήο πνξείαο θαη ηεο δηθήο ηνπ 

ππνρξέσζεο θαη πξνβαίλεη ζε αληίζηνηρεο πξάμεηο ή ζπγρσξεί ζηνλ εαπηφ ηνπ 

παξαιείςεηο (Πεξηνδηθφ Νέμ Παζδεία, ηεφπμξ 13: 15-16). 

Ζ ηζηνξηθή ζπλείδεζε ζεκαίλεη θαηαλφεζε απφ ηε κειέηε ηεο αιεζηλήο 

ηζηνξίαο φηη:  1. Ζ ηζηνξία είλαη έξγν ηνπ αλζξψπνπ, θαχρεκα ή ληξνπή ηνπ. 2. 

Δίλαη έξγν ζπιινγηθφ, γηαηί θαη ε αηνκηθή βνχιεζε δηακνξθψλεηαη θαη δξα 

κέζα ζην θιίκα ηεο νκάδαο. 3. Ζ ηζηνξηθή δξάζε δηακνξθψλεηαη, θαηαλνείηαη 

θαη εξκελεχεηαη κέζα ζηηο θαη ζχκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο θάζε θνξά ζπλζήθεο, 

πνπ ζπλαπνηεινχλ θαη ηα γελεζηνπξγφ αίηηα ησλ γεγνλφησλ. 4. Καη ε 

αλζξψπηλε ζπλείδεζε είλαη ηζηνξηθφ δεκηνχξγεκα, δηακνξθψλεηαη κέζα ζηελ 

ηζηνξία, δηαιεθηηθά πξνο ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα. 5. ηελ ηζηνξηθή δσή 

δξνπλ νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ ή ηε δηακνξθψλνπλ 

θαζνξηζηηθά (π.ρ. νη αλζξψπηλεο αλάγθεο, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θ.α.), φπσο 

πεξίπνπ δξνπλ ζηε θχζε νη λφκνη ηεο. 6. Ζ ηζηνξηθή εμέιημε ππφθεηηαη ζε 
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θάπνηνπο λφκνπο, πνπ ζπλήζσο δηαηππψλνληαη κε «γεληθεπηηθέο θξίζεηο» ησλ 

ηζηνξηθψλ, ησλ θνηλσληνιφγσλ, ησλ νηθνλνκνιφγσλ. 7. Τπάξρνπλ πάλησο γηα 

ηνλ άλζξσπν πεξηζψξηα θαη φξηα ειεχζεξεο επηινγήο θαη δξάζεο· εδψ 

βξίζθεηαη θαη ε επζχλε ηνπ αλζξψπνπ, πνπ κπνξεί ζπλεηδεηνπνηψληαο ηα 

πιαίζηα ηεο ηζηνξηθήο αλάγθεο λα ζπληξέρεη ζηελ νηθνδφκεζε ηεο ηζηνξηθήο 

πνξείαο34. 

       Ζ ζρέζε ηεο ινγνηερλίαο κε ηελ ηζηνξία είλαη νξγαληθφηεξε  θαη ζηεξίδεηαη 

ζε φηη ζα νλφκαδα «δηαπίδπζε», «ακνηβαία επέλδπζε» ξεαιηζκνχ. Απνηειεί 

θνηλή παξαδνρή φηη ην «ηζηνξηθφ πιαίζην» ή «θφλην» ζηε ινγνηερλία -θαη δελ 

λνείηαη ινγνηερλία πςνίξ θνηλσληθνηζηνξηθφ πιαίζην- παξέρεη έλα ππφβαζξν 

ξεαιηζηηθφ ζηα «πιάζκαηα ηεο θαληαζίαο» ηνπ θαιιηηέρλε, φπσο, 

αληίζηξνθα, ηα «δηεγεκαηηθά», ηνπηέζηηλ κπζνπνηεηηθά ζηνηρεία πνπ είλαη 

εββεκή ζηελ ηζηνξηθή αθήγεζε ζπκβάιινπλ ζην δσληάλεκα ηεο ηζηνξίαο θαη 

ησλ πξσηαγσληζηψλ ηεο. Πεξηγξάθνληαο ηε ιεηηνπξγία απηή κε κεηαθνξηθνχο 

φξνπο, ζα ιέγακε πσο ην ηζηνξηθφ ζηνηρείν πξνζγεηψλεη ηε ινγνηερλία (ηε 

κπζνπιαζηηθή θαληαζία) ζην έδαθνο ηνπ αληηθεηκεληθνχ, ηνπ θφζκνπ ησλ 

ζπκβεβεθφησλ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ αιήζεηα ηεο (ή ζηελ αιεζνθάλεηά 

ηεο), φπσο αλάινγα ην ινγνηερληθφ ζηνηρείν (ελ) ζανηχκεζ ηε γεληθή θη 

αφξηζηε Ηζηνξία ζε ζπγθεθξηκέλεο αλζξψπηλεο ηζηνξίεο «κε ζάξθα θαη νζηά», 

ηελ κεηαηξέπεη δειαδή απφ λνεξή έλλνηα ή αθεξεκέλν κεραληζκφ ζε αηνκηθή 

πεξίπησζε, ππαξμηαθφ βίσκα35. 

Ζ δηαπινθή ηζηνξίαο - ινγνηερλίαο δελ θαίλεηαη απιψο ζεκηηή αιιά 

επηβεβιεκέλε απφ ηα ίδηα ηα πξάγκαηα, θαη ην απνηέιεζκά ηεο είλαη φλησο 

κία πην ζχλζεηε, άξα πην αθξηβήο -ή, αλ πξνηηκάηε, πην ιεπηαίζζεηε- εηθφλα 

ηνπ «πξαγκαηηθνχ», πνπ ζα κπνξνχζακε λα ην νξίζνπκε σο ην πεδίν εθείλν 

φπνπ ηέικεηαζ ε θαιιηηερληθή αιήζεηα κε ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα, θαιχηεξα 

αθφκε: ε αιήζεηα ηεο ηέρλεο (πνπ είλαη θαηά θχζε ροπμθμβζηή) κε ηελ 

αιήζεηα ηεο δσήο (πνπ είλαη θαηά θχζε πναβιαηζζηζηή) (ν.π. 106).  

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Michel Foucault, ε πνιπζχλζεηε ζρέζε ηζηνξίαο - 

ινγνηερλίαο εκπινπηίδεηαη κε κία αθφκε νπζηψδε πηπρή, γίλεηαη ζρέζε 

                                                           
34

  
35

 Αθαναςοποφλου, Αφ. 
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«δηαθεηκεληθή», ζρέζε ιφγσλ πνπ εγθαζηδξχνπλ έλαλ νπζηαζηηθφ, δειαδή 

ζδιαίκμκηα δηάινγν αλαθνξηθά κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φρη κφλν εθείλε ηελ 

απψηεξε, ηελ νπνία αλαζπλζέηνπλ, αιιά θαη κε ηε ζχγρξνλή ηνπο πξαγκαηη-

θφηεηα, ηελ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή.  Μέζα απφ ηελ πανάθθδθδ αλάγλσζε ηεο 

αξηηγέλλεηεο εζληθήο ηζηνξίαο θαη ινγνηερλίαο, φρη κφλν γηα λα ελλνήζνπκε 

ηελ εζληθή καο ηαπηφηεηα.  

Οη ιφγνη, ηα θείκελα, ζπληζηνχλ ελ νιίγνηο ηα θέξνληα ζπκβνιηθά νρήκαηα 

(ηηο κνξθέο αλαπαξάζηαζεο θαη ηα κέζα κεηάδνζεο) ησλ ηδεψλ, εκπεηξηψλ, 

λννηξνπηψλ θαη ηεξαξρήζεσλ κηαο θνηλσλίαο, κεηαθέξνληαο ιαλζάλνληνο -

ζην λνεκαηηθφ ηνπο ππφζηξσκα, ή ζην θεηκεληθφ ηνπο «αζπλείδεην», φπσο 

ζα‘ ιεγε έλαο ςπραλαιπηήο -ηνπο απνθιεηζκνχο, ηηο αληζφηεηεο, ηηο 

δηεθδηθήζεηο, ηνπο αληαγσληζκνχο πνπ επηθξαηνχλ ζην εζσηεξηθφ ηεο, ζην 

πιαίζην ηεο «πάιεο ησλ ηδεψλ» (ηεο πάιεο γηα ηελ εμνπζία ηνπ λνήκαηνο). 

Χο εθ ηνχηνπ, βξίζθνληαη ζε ζπλερή δζάδναζδ, ζε «δηαθεηκεληθή ζρέζε», 

άιινηε ζπλαγσληζηηθή θαη άιινηε αληαγσληζηηθή (ε ζρέζε απηή νξίδεηαη απφ 

ηελ εξκελεπηηθή ησλ Πνιηηηζκηθψλ πνπδψλ σο «πνιηηηζκηθή 

δηαθεηκεληθφηεηα»). Ο ξφινο ηνπο είλαη θαζνξηζηηθφο, δηφηη δελ κεζνιαβνχλ 

απιψο ηελ θαηαλφεζή καο γηα ηνλ θφζκν (γη‘ απηφ πνπ νξίδεηαη σο 

«πξαγκαηηθφηεηα» απφ ηελ θνηλσλία), αιιά καο δηακνξθψλνπλ θαη σο 

οπμηείιεκα (κέζα απ‘ απηά απνθηνχκε επίγλσζε ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο 

καο «ηαπηφηεηαο»: ηνπ «πνηνη είκαζηε», «πνχ αλήθνπκε»). Οπζηαζηηθά, απφ 

ηελ έθβαζε ησλ θνηλσληθψλ ζπζρεηηζκψλ θαη αληαγσληζκψλ -πνπ 

αληαλαθιάηαη ζην επίπεδν ησλ ζπκβνιηθψλ κνξθψλ, δειαδή ησλ «θεηκέλσλ» 

θαη ηνπ «δηαθεηκεληθνχ» δηαιφγνπ ηνπο- αλαδεηθλχεηαη ν ηονίανπμξ ιφγνο κηαο 

θνηλσλίαο, θαηαλέκνληαη νη ηαοηυηδηεξ, θαη πξνθχπηεη εληέιεη ην δεζπυγμκ 

λφεκα ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο (ν.π.:110) . Γηαηί, βέβαηα, κφλν αλ δηαζηαπξψζνπκε 

ηηο δχν νπηηθέο36, κφλν αλ δνχκε ζε δζαθμβζηή ζρέζε ηνλ αληίινγν ησλ δχν 

                                                           
36

 Δλλνψληαο εδψ, ηε δηαπινθή Ηζηνξίαο - Λνγνηερλίαο, ηε δηαπινθή ζπγρξνλίαο- δηαρξνλίαο, 

ηε κεηνπζίσζε ηνπ ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο ζε ινγνηερληθφ αθήγεκα θαη ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ ζε 

αθεγεκαηηθφ ρξφλν, ηε ζρέζε ηεο ηζηνξηθήο βκχζδξ (ηνπ επηζηήκνλα ηζηνξηθνχ) κε ηελ 

ηζηνξηθή αίζεδζδ (ηνπ θαιιηηέρλε), ηε «ζηξαηεγηθή» δηαζηαχξσζε ηεο ηερληθήο ηνπ ηζηνξηθνχ 

κε ηελ ηέρλε ηνπ ινγνηέρλε. 
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αθεγήζεσλ, Ηζηνξίαο θαη Λνγνηερλίαο, είκαζηε ζε ζέζε λα αλαζπλζέζνπκε κε 

αμηψζεηο πιεξφηεηαο θαη εγθπξφηεηαο, κε αμηνπηζηία δειαδή, ηε «ζθνηεηλή» 

πξαγκαηηθφηεηα εθείλεο ηεο επνρήο (ν.π.:123). 

 

    Ζ αλάγλσζε- αθξφαζε είλαη κηα πνιχπιεπξε δξαζηεξηφηεηα κε απψηεξν 

ζηφρν ηελ θαηάθηεζε ηνπ λνήκαηνο ηνπ θεηκέλνπ. Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε 

έρεη νξηζηεί σο κηα δηαδηθαζία θαηαζθεπήο λνήκαηνο απφ γξαπηφ θείκελν, πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηνλ πνιχπινθν ζπληνληζκφ ελφο αξηζκνχ αιιεινζπλδεφκελψλ 

πεγψλ πιεξνθνξηψλ (Anderson, Hiebert, Scott &Wilkinson, 1985). Καζψο ε 

δεμηφηεηα ηεο θαηαλφεζεο πεξηιακβάλεη αλψηεξεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη 

ηελ θξηηηθή ζθέςε (Mercer &Mercer, 1985), νη καζεηέο δελ θαινχληαη κφλν λα 

θαηαλνήζνπλ ηα θείκελα πνπ δηαβάδνπλ, αιιά επίζεο λα δηαηππψζνπλ 

ππνζέζεηο, λα εξκελεχζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο ηδέεο πνπ αλαπηχζζν-

ληαη ζε απηά. Δπνκέλσο, νη καζεηέο γίλνληαη ελεξγεηηθνί αλαγλψζηεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίιεο γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο. 

χκθσλα κε ηελ θπξίαξρε άπνςε, ε θαηαλφεζε αμηνινγείηαη κε βάζε ηε 

δηακφξθσζε ησλ νξζψλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ 

(π.ρ. ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα «Ζ Γιψζζα κνπ»). Έηζη, παξαβιέπεηαη ε 

δηεξεχλεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ νη καζεηέο γηα λα δψζνπλ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο. 

Ζ θαηαλφεζε είλαη «ιζα εκενβδηζηή δζαδζηαζία δζαιυνθςζδξ οπμεέζεςκ ή 

βκςζηζηχκ ζπδιάηςκ»(Hammill &Bartel, 1995, ζει. 93) θαηά ηελ 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε λέεο πιεξνθνξίεο θαη ζηελ πξνυπάξρνπζα 

γλψζε. Έηζη, ν αλαγλψζηεο ρξεζηκνπνηεί ηα ππάξρνληα γλσζηηθά ζρήκαηα 

θαη παξάιιεια δηακνξθψλεη λέα ζρήκαηα πνπ ζπλδπάδνπλ παιηέο 

πιεξνθνξίεο κε ην λέν πιηθφ. Ο ηθαλφο αλαγλψζηεο, θαζψο δηαβάδεη, 

επηβεβαηψλεη ή δηαςεχδεη ηηο ππνζέζεηο θαη πξνζδνθίεο ηνπ ζε ζρέζε κε ηε 

λνεκαηηθή εμέιημε ηνπ θεηκέλνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο. 

ηαλ δηαβάδεη, ν ηθαλφο αλαγλψζηεο ζέηεη εξσηήκαηα ζηνλ εαπηφ ηνπ 

αζπλαίζζεηα, ελψ ηα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ελδέρεηαη λα απαηηνχλ 

ζαθή δηδαζθαιία απηήο ηεο δηαδηθαζίαο απηνεξσηήζεσλ. 



74 

 

     χκθσλα κε ηνπο Μercer &Mercer, 1985' Hammill &Bartel, 1995' Idol, 

1997),  ε θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ απαηηεί ηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ37, ηελ  

θπξηνιεθηηθή θαηαλφεζε, ηελ εξκελεπηηθή θαηαλφεζε, ηελ θξηηηθή θαηαλφεζε 

θαη ηελ αληαλάθιαζε – απνηίκεζε. 

Αλαιπηηθά, ε θπξηνιεθηηθή κνξθή θαηαλφεζεο, βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην 

θείκελν, κε ηελ έλλνηα φηη ν αλαγλψζηεο πξέπεη λα αλαγλσξίζεη θαη λα 

αλαθαιέζεη κε αθξίβεηα πιεξνθνξίεο πνπ εθθξάδνληαη κε ζαθήλεηα κέζα 

ζηελ ηζηνξία (ζην θείκελν ή ζηελ εηθφλα) πξνθεηκέλνπ λα απαληήζεη ζηηο 

εξσηήζεηο θαηαλφεζεο. Ζ θπξηνιεθηηθή θαηαλφεζε πεξηιακβάλεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα βξίζθεη κέζα ζην θείκελν ηελ θεληξηθή ηδέα θαη ηηο 

ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο, λα πξνζέρεη ηε ζεηξά ησλ γεγνλφησλ θαη λα απαληά 

ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο. Ζ θπξηνιεθηηθή θαηαλφεζε δηεπθνιχλεηαη κε ηελ 

εηνηκαζία εξσηήζεσλ, φπσο: «Πνηνο είλαη ν βαζηθφο ήξσαο;», «Πνχ...;», 

«Πφηε...;», «Πψο...;», «Ση θάλεη...;». 

ζνλ αθνξά ηελ εξκελεπηηθή θαηαλφεζε, ζηεξίδεηαη ζε κηα ζρέζε 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ αλαγλψζηε κε ην θείκελν. Ο αλαγλψζηεο ηεξεί κηα 

ελεξγεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην θείκελν, ζπλδένληαο ην λέν αλαγλσζηηθφ 

πιηθφ κε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπ γηα παξφκνηα ζέκαηα. Ο αλαγλψζηεο 

πνπ ζπζρεηίδεη φ,ηη δηαβάδεη κε ηηο πξνυπάξρνπζεο πιεξνθνξίεο θαη 

εκπεηξίεο ηνπ δηεπθνιχλεηαη ζηελ επεμεξγαζία θαη θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ 

                                                           
37 Ο εκπινπηηζκφο ιεμηινγίνπ απνηειεί έλα πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηελ επηηπρεκέλε 

θαηαλφεζε. Γηα κηα επηηπρεκέλε αλάγλσζε ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνθέξεη 

ηηο ιέμεηο (απνθσδηθνπνίεζε) θαη λα θαηαλνεί ην λφεκά ηνπο (ρξήζε ζεκαζηνινγηθνχ θψδηθα). 

Ο δπλαηφο αλαγλψζηεο ειέγρεη ζπλερψο ηελ θαηαλφεζή ηνπ ζε ζρέζε κε ην θείκελν πνπ 

δηαβάδεη, πξνζδηνξίδνληαο απηφκαηα ην άγλσζην ιεμηιφγην. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο 

ν καζεηήο απεπζχλεη ηελ εμήο βαζηθή εξψηεζε ζηνλ εαπηφ ηνπ: «Πνηεο είλαη νη ιέμεηο πνπ 

(δελ) γλσξίδσ;». ηαλ ν καζεηήο απνηπγράλεη λα θαηαλνήζεη ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ, ηφηε 

απηφκαηα θαηαθεχγεη ζηε ρξήζε δηνξζσηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, γηα παξάδεηγκα, αλαδεηά ηηο 

άγλσζηεο ιέμεηο ζην ιεμηθφ, δεηά απφ θάπνηνλ λα ηνπ εμεγήζεη ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ ή 

μαλαδηαβάδεη ηελ πξφηαζε ψζηε λα βξεη ην λφεκα απφ ηα ζπκθξαδφκελα. Ο ζηφρνο ηεο 

απφθηεζεο ιεμηινγίνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κε ηελ άκεζε δηδαζθαιία ιέμεσλ πνπ είλαη 

θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηαλφεζε θεηκέλσλ είηε κε ηελ επξεία εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε 

πνηθίιν αλαγλσζηηθφ πιηθφ. 
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πνπ δηαβάδεη. Ο επηηπρεκέλνο αλαγλψζηεο δηακνξθψλεη πξηλ θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ππνζέζεηο γηα ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο, ρξεζηκν-

πνηψληαο ηε δηαίζζεζή ηνπ, ηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία θαη ηηο πιεξνθνξίεο 

ηνπ θεηκέλνπ. Αθφκε, ν καζεηήο κπνξεί λα απαληά ζε εξσηήζεηο θαηαλφεζεο 

πνπ εθθξάδνπλ ζρέζεηο αίηηνπ-αηηηαηνχ θαη λα δηαηππψλεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

γλψκε γηα ηηο ηδέεο ηνπ θεηκέλνπ. πλεπψο, θείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ θαη πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο εληζρχνπλ ηελ 

εξκελεπηηθή θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ.   

ζνλ αθνξά ηελ θξηηηθή θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ, ν αλαγλψζηεο, 

ζηεξηδφκελνο ζηηο δηθέο ηνπ εκπεηξίεο, γλψζεηο θαη αμίεο, θαιείηαη λα 

δηαηππψζεη θξίζεηο γηα ην αλ ε ηζηνξία είλαη πξαγκαηηθή ή θαληαζηηθή, θαζψο 

θαη γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ ζπγγξαθέα. Ο καζεηήο θξίλεη ην θείκελν πνπ 

δηαβάδεη σο πξνο ηελ αθξίβεηά ηνπ ζηελ πεξηγξαθή κηαο θαηάζηαζεο θαη ηελ 

απνδνρή απηήο ηεο πεξηγξαθήο σο αμηφπηζηεο. Δξσηήζεηο, φπσο «Ννκίδεηο 

φηη ε πεξηγξαθή απηνχ ηνπ ηαμηδηνχ (ηαμίδη ηνπ κηθξνχ πξίγθηπα «αλάκεζα 

ζηνπο πιαλήηεο») πνπ θάλεη ν ζπγγξαθέαο είλαη ξεαιηζηηθή ή θαληαζηηθή;», 

«Μήπσο είλαη ππεξβνιηθή ε πεξηγξαθή απηήο ηεο κάρεο;», θαζνδεγνχλ ηνλ 

αλαγλψζηε λα εμεηάζεη ην θείκελν κε θξηηηθή δηάζεζε, δηαηππψλνληαο ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ γλψκε. Αθφκε, ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα ζρνιηάζεη ηελ εζηθή 

δηάζηαζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη γεγνλφησλ, φπσο απνδίδνληαη απφ ην 

ζπγγξαθέα. 

ζνλ αθνξά ηελ αληαλάθιαζε- απνηίκεζε ηνπ θεηκέλνπ, πξφθεηηαη γηα κηα 

άιιε δηάζηαζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ θεηκέλνπ αλαθέξεηαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαη αηζζεηηθήο επαηζζεζίαο ηνπ καζεηή. Δδψ ν ζηφρνο είλαη 

ε ζηξνθή απφ ην θείκελν ζηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ αλαγλψζηε (ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ). Μεηά ηελ αλάγλσζε ν καζεηήο 

ελζαξξχλεηαη λα κεηαθέξεη (γξαπηά ή πξνθνξηθά) ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα, 

ηηο αληηιήςεηο ηνπ θαη ηηο εξκελείεο πνπ γελλήζεθαλ απφ ηελ επαθή ηνπ κε ην 

θείκελν. Αθφκε, θαιείηαη λα θξίλεη αλ ηαπηίδεηαη κε ηνπο ραξαθηήξεο θαη ηε 

δξάζε ηνπο θαη λα εθθξάζεη ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα γηα ηελ πινθή ηεο 

ηζηνξίαο. Καζψο ν αλαγλψζηεο πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ 

ζε ζρέζε κε ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε ησλ εξψσλ, δηεξεπλά ηνλ εαπηφ ηνπ θαη 
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απνθηά κηα ηδηαίηεξε πξνζσπηθή ζρέζε κε ην θείκελν, πνπ πξνσζεί ηελ 

απηνγλσζία ηνπ. 

Βαζηδφκελνη ζηα παξαπάλσ ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλαγλσζηηθή 

θαηαλφεζε ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηελ θάλνπλ λα 

έρεη εοηαζνζαηυ παναηηήνα, κε ηελ έλλνηα φηη νη αλαγλψζηεο θαηαζθεπάδνπλ 

λνήκαηα δεκηνπξγηθά κε βάζε ηηο επθαηξίεο πνπ ηνπο παξέρεη ην ίδην ην 

θείκελν. Δπίζεο, ε αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ 

πνμτπάνπμοζα βκχζδ θαη εκπεξηέρεη ηελ πνμζςπζηή αμφθδζδ, αθφκε θαη 

φηαλ ν ηθαλφο αλαγλψζηεο θηλεηνπνηεί απηφκαηα ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο. 

Σέινο, εκπεξηέρεη έλαλ εθηεηακέλν αοημέθεβπμ σο πξνο ην ηη πξφθεηηαη λα 

θαηα- λνεζεί θαη ηη θαηαλνείηαη, είλαη ακηακαηθαζηζηή, ζην βαζκφ πνπ νη 

αλαγλψζηεο αιιειεπηδξνχλ κε ην θείκελν γηα λα απνθαζίζνπλ εάλ απαηηείηαη 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, θαη πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ηζκήηνςκ γηα λα 

κπνξέζεη ν αλαγλψζηεο λα εκπιαθεί ελεξγεηηθά ζην θείκελν (Pressley & 

Afflerbach, 1995). Πξνέθηαζε ησλ παξαπάλσ δπζθνιηψλ είλαη ε αδπλακία 

ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ηνπο κχζνπο θαη βέβαηα λα εμεγήζνπλ ηηο εζηθέο 

επηινγέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηαλφεζε απηψλ ησλ θεηκέλσλ 

(Abrahamsen &Sprouse, 1995). 
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Κεθάιαηο ηέηαρηο 

 

4.1.  Η κέζοδος ζτεδίφλ εργαζίας (project). 

     

H κέζνδνο project είλαη κία αλνηρηή δηαδηθαζία κάζεζεο ηα φξηα θαη νη 

δηαδηθαζίεο ηεο νπνίαο δελ είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλα θαη εμειίζζεηαη 

αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε θαηάζηαζε θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Απνηειεί έλαλ ηξφπν νκαδηθήο δηδαζθαιίαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη 

απνθαζηζηηθά φιε ε ηάμε θαη είλαη ζην ζχλνιφ ηεο ππεχζπλε γηα ηε 

δηακφξθσζε θαη δηεμαγσγή ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.  

Με ηνλ φξν «ζρέδην εξγαζίαο» απνδίδνπκε ζηελ ειιεληθή γιψζζα ηνλ 

αγγιφθσλν φξν project method ηνλ νπνίν θαζηέξσζε ζηελ παηδαγσγηθή 

βηβιηνγξαθία ην 1918 κε νκψλπκν άξζξν ηνπ ν W. Kilpatrick, καζεηήο ηνπ 

John Dewey. Οη βησκαηηθέο κέζνδνη, φπσο ε κέζνδνο project, δηεπθνιχλνπλ 

ζηελ πξνζπέιαζε ηεο γλψζεο. Σν ηδηαίηεξν πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη 

φηη δελ απαηηεί απφ θάζε παηδί λα ζπκκεηέρεη ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα, ελψ ε 

εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο επλνεί ηα παηδηά κε αλεπάξθεηεο λα εξγαζηνχλ κε 

βάζε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ κηα αίζζεζε 

απηνλνκίαο (Νηνιηνπνχινπ, 2004). 

 Αλαθεξφκελεο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, νη Helm &Katz (2002) νξίδνπλ 

ην ζρέδην εξγαζίαο σο κία ελδειερή κειέηε ελφο ζέκαηνο. Ζ έξεπλα δηεμάγεηαη 

ζπλήζσο απφ κηα κηθξή νκάδα παηδηψλ κηαο ηάμεο, κεξηθέο θνξέο απφ 

νιφθιεξε ηελ ηάμε θαη άιιεο θνξέο απφ έλα θαη κφλν παηδί. Σν ζεκείν-θιεηδί 

ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο είλαη φηη απνηειεί δηεξεχλεζε ή έλα θνκκάηη κηαο 

έξεπλαο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αλαδήηεζε απφ ηα παηδηά απαληήζεσλ ζε 

εξσηήκαηα, ηα νπνία έρνπλ δηακνξθψζεη ηα ίδηα ή ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο θαη εγείξνληαη θαζψο ε δηεξεχλεζε πξνρσξεί. Ο 

παξαπάλσ νξηζκφο θαίλεηαη λα πηνζεηείηαη θαη ζηνλ Οδεγφ Νεπηαγσγνχ, 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ηα «ζρέδηα εξγαζίαο είλαη δηεξεπλήζεηο ζεκάησλ πνπ 

αλαδχνληαη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά, ηα νπνία ζην πιαίζην ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη κε ηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθνχ, πξαγκαηνπνηνχλ 

επηινγέο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ εμέιημή ηνπο» (Γαθέξκνπ, Κνπινχξε & 
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Μπαζαγηάλλε, 2006: 87). 

Ζ βαζηθή δνκή38 ηεο κεζφδνπ project ζπλίζηαηαη ζηα αθφινπζα ζηάδηα: 

 1) έλαξμε ηνπ project κε δχν ραξαθηεξηζηηθά:  αδέζκεπηε έθβαζε: ε πξφηαζε 

γηα δηεμαγσγή ελφο project θαη ε ζρεηηθή  ζπδήηεζε δελ εμαζθαιίδνπλ ηε 

ζίγνπξε δηεμαγσγή ηνπ. ινη νη ζπκκεηέρνληεο απνθαζίδνπλ αλ ζπκθσλνχλ 

γηα ηε δηεθπεξαίσζή ηνπ θαη γηα ηε κνξθσηηθή αμία ηεο δηαδηθαζίαο 

δηεθπεξαίσζήο ηνπ.  

2) Ζ αληαιιαγή απφςεσλ ζρεηηθά κε ηελ πξσηνβνπιία:  θαζνξηζκφο 

ρξνληθψλ νξίσλ θαη θαλφλσλ δηεμαγσγήο (θαζνξηζκφο πιαηζίσλ) ηεο 

ζπδήηεζεο  θαζαπηή δηαδηθαζία αληαιιαγήο απφςεσλ θαηά ηελ νπνία 

εμεηάδεηαη θξηηηθά ην πεξηερφκελν ηεο πξφηαζεο. 

 3) Ζ απφ θνηλνχ δηακφξθσζε ησλ πιαηζίσλ δξάζεο πνπ νδεγεί ζηνλ αθξηβή 

θαη ιεπηνκεξή πξνγξακκαηηζκφ ησλ ελεξγεηψλ. Απνηειεί ηελ αξρή ηνπ 

ζηαδίνπ πξαγκάησζεο: πνηνο ζα θάλεη ηη, πνηεο αθξηβψο δξαζηεξηφηεηεο ζα 

γίλνπλ, ξπζκφο εξγαζίαο, ρξνληθή δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, ηη ζα πξνθχςεη.  

                                                           
38

 Οη παξάγνληεο πνπ θαζφξηζαλ ην ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα Α.Π. πνπ είλαη 

πξνζαξκνζκέλα γηα παηδηά λεπηαγσγείνπ ζε επηθηλδπλφηεηα γηα πξνβιήκαηα κάζεζεο είλαη: 

• Υξήζε δηαθφξσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ψζηε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε φια ηα 

παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα πξνζεγγίδνπλ ηε γλψζε κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν. 

• Έληαμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε έλα ζεκαηηθφ πιαίζην. 

• Βησκαηηθφο ραξαθηήξαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ.. 

• Αμηνπνίεζε φισλ ησλ κέζσλ θαη δηαζέζηκσλ πιηθψλ. 

• Αμηνπνίεζε ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ παηδηψλ.  

• Πξναγσγή ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ παηδηψλ θαη αμηνπνίεζε ησλ ηδεψλ ηνπο. 

       Tα θξηηήξηα ζρεδηαζκνχ δξαζηεξηνηήησλ είλαη: 

Οη ζηφρνη αθνινπζνχλ κηα εμειηθηηθή πνξεία κε βάζε ηα αλαπηπμηαθά ζηάδηα θαη 

ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ. Ζ θάζε ελφηεηα νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

επεμεξγαζία θαη ηελ επίηεπμε φισλ ησλ ζηφρσλ. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ςπρνθηλεηηθνχ ηνκέα ζπλδένληαη κε άιινπο ηνκείο αλάπηπμεο, ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε κεηάβαζε ηεο γλψζεο θαη ε δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ. 
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4) H πινπνίεζε φζσλ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί-εθηέιεζε project: Σν ζηάδην 

απηφ δηαθφπηεηαη απφ ηα δηαιείκκαηα ελεκέξσζεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο θαη –

φπσο αλακέλεηαη– παίξλεη ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν.  

5) Ζ πεξάησζε ηνπ project θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ project παξεκβάιινληαη: 6) 

δηαιείκκαηα ελεκέξσζεο πνπ ζηφρν έρνπλ  ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη 

ηελ ακνηβαία πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ ζηελ 

νινκέιεηα.  

    Oη ηχπνη καζεζηαθψλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη ζε θάζε ηχπν εθπαίδεπζεο: 

γλψζεηο, δεμηφηεηεο, πξνδηαζέζεηο θαη αηζζήκαηα. Γεληθά νη ζηφρνη απηνί ζηε 

κηθξή παηδηθή ειηθία νξίδνληαη σο εμήο:  

1) Χο γλψζεηο νξίδνληαη νη ηδέεο, νη έλλνηεο, ηα ζρήκαηα, ηα ρξψκαηα, νη 

πιεξνθνξίεο, νη ηζηνξίεο, νη κχζνη-ζξχινη, ηα ηξαγνχδηα θαη δηάθνξα ηέηνηα 

λνεηηθά ζρήκαηα, (λεπηαγσγείν θαη πξψηεο ηάμεο δεκνηηθνχ). ΄απηφ ην 

ζεκείν αμίδεη λα αλαθέξνπκε πσο ζχκθσλα κε ηελ Μήηζε, Α. ζην 

Σζηηζαλνχδε, Νηθ., (2013:106), «δ πενίμδμξ ηδξ κδπζαηήξ ηαζ ηδξ πνχηδξ 

ζπμθζηήξ δθζηίαξ είκαζ πμθφ ηνίζζιδ απυ ηδκ άπμρδ ηδξ ηαηάηηδζδξ εκυξ 

επανημφξ θελζθμβίμο, ημ μπμίμ εα απμηεθέζεζ ηδ αάζδ ηαζ ημ εειέθζμ βζα 

ιεθθμκηζηή βθςζζζηή ακάπηολδ, ακαβκςζηζηή εοπένεζα, ζπμθζηή πνυμδμ ηαζ 

βεκζηυηενα επζηοπία ζηζξ ζπμοδέξ ηαζ ζηδ γςή».   

2) Χο δεμηφηεηεο νξίδνληαη νη κηθξέο, απηφλνκεο θαη κηθξήο δηάξθεηαο ελέξγεηεο 

π.ρ. (λα θφβεηο, λα ζρεδηάδεηο, λα κεηξάο κηα ζεηξά αληηθεηκέλσλ, λα 

ζπληνλίδεηο δξαζηεξηφηεηεο κε ζπλνκειίθνπο, δηάθνξεο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο). 

3) Χο πξνδηαζέζεηο κπνξνχλ λα νξηζηνχλ νη ζπλήζεηεο ηνπ λνπ πνπ 

παξνπζηάδνπλ κηα ζηαζεξφηεηα, νη ηξφπνη αληίδξαζεο ζε δηάθνξα είδε 

θαηαζηάζεσλ δξαζηεξηφηεηεο, ε πεξηέξγεηα, ε γελλαηνδσξία ή πιενλεμία, ε 

έθεζε ζην δηάβαζκα ή ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ). πξνδηάζεζε δελ 

θαηαθηηέηαη γηα πάληα, φπσο νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο, αιιά είλαη κηα ηάζε 

ή έλα ακεηάβιεην ζρήκα ζπκπεξηθνξάο, φπνπ ε θαηνρή ηνπ ζεκειηψλεηαη 

κφλν κε ηελ επαλάιεςή ηνπ. 

 4) Σα ζπλαηζζήκαηα είλαη νη ππνθεηκεληθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, 

(π.ρ. απηνεθηίκεζε, απηνπεπνίζεζε, ην ζπλαίζζεκα ηνπ άγρνπο, ηεο 

επάξθεηαο ή αλεπάξθεηαο, ηεο ηθαλφηεηαο ή αληθαλφηεηαο). Σα ζπλαηζζήκαηα 

κπνξεί λα είλαη παξνδηθά, κφληκα, ακθηιεγφκελα, έληνλα ή αδχλακα.  
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ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ην ζρέδην εξγαζίαο Project, δηαζθαιίδνπλ φηη ην λα 

απνθηάο γλψζεηο θαη λα θαιιηεξγείο δεμηφηεηεο βνεζνχλ λα ελδπλακψλνπλ νη 

πξνδηαζέζεηο. Αλ δελ αμηνπνηεζνχλ νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο ηφηε νη 

πξνδηαζέζεηο κπνξεί φρη κφλν λα κελ απνθηεζνχλ αιιά θαη λα 

απνδπλακσζνχλ. ε έλα Project θαη νη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο καζεζηαθψλ 

ζηφρσλ αληηκεησπίδνληαη ηαπηφρξνλα(Β. Katz L., CHARDS, ζ. 17,18). 

    Mε ηελ πηνζέηεζε ηεο κεζφδνπ project γίλεηαη κεηαθνξά βάξνπο απφ ηε 

δηδαζθαιία ζηε κάζεζε θαη ζηελ αλαθάιπςε, ηφζν ησλ καζεηψλ φζν θαη ησλ 

δαζθάισλ ηνπο. Ζ κέζνδνο project πξνυπνζέηεη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιίαο 

εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ, ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε (discovery learning), ηελ 

νκαδηθή εξγαζία ησλ καζεηψλ, ηε ζπλέρεηα ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο ζε 

πεξηζζφηεξε απφ κία ζρνιηθή ψξα, ηελ ηειηθή ηεο παξνπζίαζε ζηελ 

ζηελφηεξε (ηάμε ή θαη ζρνιείν) ή θαη επξχηεξε θνηλφηεηα (γεηηνληά, πφιε), ηελ 

αιιαγή ηνπ ξφινπ ηνπ δαζθάινπ απφ θχξην θαζνδεγεηή ζε ζπληνληζηή θαη 

εκςπρσηή ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο. Με ηε κέζνδν project πξηκνδνηείηαη ε 

παξαγσγή πξσηφηππνπ πιηθνχ, ε έξεπλα ζην ‗πεδίν‘ (γηα ηελ πεξίπησζή καο 

πεδίν ζπληζηνχλ νη πξνθνξηθνί πιεξνθνξεηέο ηξαγνπδηψλ, παξακπζηψλ, 

θ.ν.θ.) ή ηηο βηβιηνζήθεο, ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλφηεηα εληφο ηεο 

νπνίαο απηφ ιεηηνπξγεί. Δπίζεο, αλαδεηθλχεη ηα ηαιέληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο 

φισλ ησλ καζεηψλ: ηφζν ησλ αθαδεκατθά ηθαλψλ, φζν θαη ησλ «αδχλαησλ» 

καζεηψλ: αλαδεηθλχεη απηνχο πνπ γξάθνπλ θαη κηινχλ νξζά, αιιά θαη απηνχο 

πνπ εθθξάδνληαη ακήραλα ή θαη πνηεηηθά, απηνχο πνπ είλαη νξγαλσκέλνη αιιά 

θαη ηνπο αθεξεκέλνπο νλεηξνπφινπο, ηνπο ρεηξσλαθηηθά ηθαλνχο αιιά θαη 

ηνπο ιηγφηεξν ηθαλνχο, ηνπο θνηλσληθνχο αιιά θαη ηνπο ζηνραζηηθνχο καζεηέο, 

ηνπο έμππλνπο αιιά θαη ηνπο ιηγφηεξν έμππλνπο, ηνπο επηδέμηνπο αιιά θαη 

ηνπο αδέμηνπο.  

Πξνθεηκέλνπ κηα ηάμε λα είλαη ζε ζέζε λα δηεθπεξαηψζεη έλα project ζσζηά, 

ζα ρξεηαζηεί ηα ηαιέληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο φισλ ησλ καζεηψλ ηεο. Σν project 

ιεηηνπξγεί σο κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο θαη βαζίδεηαη ζε δχν πνιχ 

ζεκαληηθέο αξρέο: ηελ αξρή ηεο θνηλσληθήο ζπζρέηηζεο θαη αιιειεπίδξαζεο 

θαη ηελ αξρή ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο.  
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       ζνλ αθνξά ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο θαη ζηε ζρέζε ησλ καζεηψλ 

κε ηα βηβιία, κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία:  κεηψλεηαη ην άγρνο ηνπ 

λνήκαηνο, ην άγρνο δειαδή πνπ πξνθαιεί ζην καζεηή ε αίζζεζε φηη πξέπεη, 

κε ην ηέινο ηεο αλάγλσζεο, λα κπνξεί λα απαληήζεη κφλνο ηνπ ζην δάζθαιν 

γηα ην ηη θαηάιαβε  αζθείηαη έλαο ήπηνο έιεγρνο ζηνλ καζεηή απφ ηα ππφινηπα 

κέιε ηεο νκάδαο σο πξνο ην αλ δηάβαζε ην ινγνηερληθφ θείκελν πνπ έρνπλ 

αλαιάβεη νη καζεηέο, ζην εζσηεξηθφ ηεο νκάδαο, δηαπξαγκαηεχνληαη ηα 

λνήκαηα ηνπ θεηκέλνπ θαη, κέζα απφ ηε ζπδήηεζε, θζάλνπλ ζε κηα πην 

νινθιεξσκέλε πξνζσπηθή εξκελεία ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ε ηάμε, ζην 

ζχλνιν ηεο, λα αζρνιεζεί κε πεξηζζφηεξα θείκελα, θαζψο ε θάζε νκάδα ζα 

κειεηήζεη δηαθνξεηηθφ θείκελν  δίλνληαη θίλεηξα γηα αλάγλσζε, θαζψο νη 

καζεηέο αθνχλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο λα παξνπζηάδνπλ θαη λα ζπζηήλνπλ 

ινγνηερληθά βηβιία. Δηδηθά γηα ηάμεηο κε δηαθνξνπνηεκέλν πνιηηηζκηθά 

καζεηηθφ πιεζπζκφ, ε νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία κπνξεί λα δηεπθνιχλεη 

ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία θαη ηελ ελαξκφληζε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ 

αλαγθψλ, επηπέδσλ θαη «γισζζψλ», θάηη πνπ ε κεησπηθή δηδαζθαιία 

αδπλαηεί λα αληηκεησπίζεη.  Υσξηζκφο ζε νκάδεο: Πνιιά θξηηήξηα γηα ηελ 

νκαδνπνίεζε ησλ καζεηψλ έρνπλ πξνηαζεί, φπσο βαζκφο λνεκνζχλεο, 

ζρνιηθή επίδνζε, ειηθία, θχιν, ελδηαθέξνληα. ε κάζεκα ινγνηερλίαο, φκσο, 

νη νκάδεο είλαη ζπλήζσο θαιφ λα ζρεκαηίδνληαη κε θξηηήξην ην ελδηαθέξνλ 

ησλ καζεηψλ καο γηα ηα πξνηεηλφκελα γηα δηδαζθαιία θείκελα αιιά θαη ηηο 

θηιηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Γηφηη, ζεκαληηθφ γηα λα ιεηηνπξγήζεη κηα νκάδα 

αλάγλσζεο είλαη λα ληψζνπλ νη καζεηέο άλεζε θαη αζθάιεηα κεηαμχ ηνπο, έηζη 

ψζηε λα κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη λα κνηξαζηνχλ 

εθηηκήζεηο.  

      ζνλ αθνξά ηε κέζνδν project γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο  καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο αθνινπζνχκε ηζηνξηθά ηα ππνδείγκαηα κάζεζεο θάζε ρξνληθήο 

πεξηφδνπ θαη ζηαδηαθά γίλεηαη ε αιιαγή, φπσο: 

 α. Γηδαζθαιία βαζηθψλ δεμηνηήησλ θαη παξνρή άκεζσλ ακνηβψλ, 

 β. Γηδαζθαιία κε βάζε ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ θεηκέλσλ, 

 γ. Γηδαζθαιία ησλ απηνεξσηήζεσλ, 
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 δ. Οιηθή πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο. 

Σα επξήκαηα ησλ ζχγρξνλσλ εξεπλψλ παξέκβαζεο ππνγξακκίδνπλ φηη ε 

αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε ησλ «θησρψλ» αλαγλσζηψλ βειηηψλεηαη δξακαηηθά 

κεηά απφ ηε δζδαζηαθία ζηναηδβζηχκ (Palincsar &Brown, 1984). 

Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο απφ ηηο δηδαζθφκελεο ζηξαηεγηθέο ζε παηδηά κε 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, φπσο θάλεθε απφ ηηο έξεπλεο παξέκβαζεο, αθνξά ηε 

δμιή ηνπ θεηκέλνπ. Οη έξεπλεο απηέο θαηέδεημαλ φηη ζεκεηψζεθε κεγάιε 

πξφνδνο ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε ησλ παηδηψλ κεηά ηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ (Idol &Croll, 1987- Griffey, Zigmond, & Leinhardt, 

1988" Johnson, Graham& Harris, 1997). Δηδηθφηεξα, φηαλ νη Dimino, Gersten, 

Carnine θαη Blake (1990) δίδαμαλ ζε καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πψο 

λα βξίζθνπλ ηα κέξε κηαο ηζηνξίαο, λα ηα θαηαγξάθνπλ ζε έλα ραξηί θαη κεηά 

λα μαλαιέλε ηα ζεκαληηθά κέξε ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζεκεηψζεηο ηνπο, ε 

αλαγλσζηηθή ηνπο θαηαλφεζε βειηηψζεθε ζεκαληηθά. 

Μηα άιιε ζπληζηψζα πνπ αθνξά ηε βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ 

κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη ε άιεζδ θαη ζαθήξ δηδαζθαιία ηεο 

θαηαλφεζεο, ε νπνία εμαζθαιίδεη κεγάιε απνηειεζκαηηθφηεηα εμαηηίαοηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ δηεμαγσγήο ηεο (Idoll &Croll, 1987· Newby, Caldwell & 

Recht, 1989). To ίδην επεζήκαλαλ νη Darch θαη Kamenenui (1988),  νη νπνίνη 

θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

επσθεινχληαη ζεκαληηθά απφ ηε δζδαζηαθία ζηδκ ηνζηζηή ακάβκςζδ, φηαλ 

απηή είλαη ζαθήο θαη πεξηιακβάλεη εηδηθή δηνξζσηηθή ακαηνμθμδυηδζδ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ηνλίζηεθε επίζεο απφ ηνπο Rabren, Darch θαη Eaves 

(1999), ηα επξήκαηα ησλ νπνίσλ θαηέδεημαλ φηη γηα λα κπνξέζνπλ απηνί νη 

καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ πιεξνθνξίεο απφ δηεγήκαηα κε επαβςβζηυ ηνυπμ 

ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί αληίζηνηρε δηδαζθαιία πνπ έρεη ζρεδηαζηεί κε 

εμαηξεηηθή ζαθήλεηα θαη έρεη βαζηζηεί ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο39. 

                                                           
39

 Σν ζρέδην εθπαηδεπηηθήο δξάζεο (κέζνδνο project) πνπ αθνξά ζηε κειέηε ελφο ζέκαηνο ζε 

βάζνο, έρεη βησκαηηθφ ραξαθηήξα θαη πεξηιακβάλεη πνηθηιία δεμηνηήησλ. Καηά ηε δηάξθεηα 

εθαξκνγήο ελφο ζρεδίνπ εθπαηδεπηηθήο δξάζεο ηα παηδηά ελζαξξχλνληαη λα παίξλνπλ 

απνθάζεηο θαη λα θάλνπλ επηινγέο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη ηνλ 
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Κεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηζρχνληνο Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

απνηειεί ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε40 ε νπνία είλαη κηα νξγαλσκέλε, 

πξνγξακκαηηζκέλε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ εκπεηξία κάζεζεο πνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα πξνζεγγίζνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Μέζα απφ ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη ηελ 

πνιπεπίπεδε επεμεξγαζία ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

εκπινπηίδεηαη κε ζηνηρεία πνπ απνπζηάδνπλ απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο πξαθηηθέο 

φπσο ε δηεξεχλεζε, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε θξηηηθή ζθέςε, ε 

δεκηνπξγηθφηεηα, ε ζπκκεηνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. Έλαο ηξφπνο 

πινπνίεζεο ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο είλαη ε εθαξκνγή ζρεδίσλ εθπαηδεπηηθήο 

δξάζεο, ηα νπνία απνηεινχλ πξνσζεκέλε κνξθή δηαζεκαηηθφηεηαο θαη 

κπνξνχλ λα πινπνηήζνπλ κε θπζηθφ θαη αβίαζην ηξφπν δηαζεκαηηθέο 

πξνεθηάζεηο. 

      Δίλαη γλσζηφ φηη ε αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά θαιιηεξγείηαη ζηηο κηθξέο 

ειηθίεο θαη φηη ε ζπλήζεηα λα δηαβάδνπκε βηβιία αλαπηχζζεηαη ζηα πξψηα 

ρξφληα ηεο δσήο καο (Καιιέξγεο, 1995). Αθφκα θαη νη ζεηηθέο επηζηήκεο 

αλαγλσξίδνπλ ηνλ παηδαγσγηθφ αθεγεκαηηθφ ιφγν: Απνηειεί κηα ζχγρξνλε 

θαηλνηνκία ε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ αιιά θαη ηεο θπζηθήο κέζα απφ 

ηελ αθεγεκαηνπνίεζε ησλ ζεκαληηθψλ ζεσξεκάησλ ηεο επηζηήκεο ηνπο. 

ην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δηακνξθψλνληαη νη 

θαηαζηάζεηο εθείλεο πνπ δίλνπλ ζηα παηδηά επθαηξίεο γηα δηήγεζε βησκέλσλ 

εκπεηξηψλ θαη αθήγεζε ηζηνξηψλ. Καηαζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

βησκαηηθή εκπεηξία θαη βξίζθνληαη εγγεγξακκέλεο ζηα βηβιία σο αληαλάθιαζε 

αξρηθά ηεο θνηλσληθήο εκπεηξίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο, γηαηί νδεγνχλ ην παηδί 

σο αλαγλψζηε κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπιινγηθή εξγαζία, ζηελ 

θαηάθηεζε ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο ηεο εκπεηξίαο (Καλαηζνχιε, 2001: 35, 

1987).  

                                                                                                                                                                      
εθπαηδεπηηθφ (Katz, 1998). Βαζηθφ ζηνηρείν ζηελ εθαξκνγή ηνπ είλαη ε επηινγή ηνπ ζέκαηνο, 

γηα ηελ νπνία έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξα θξηηήξηα. 

40
 Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο παηδαγσγηθέο ζέζεηο ησλ  Dewey θαη ηελ ηαμηλνκία ηνπ Bloom 

(Dewey, 1910 θαη Bloometal, 1986) ζπλεηδεηνπνηνχκε ηε δπλακηθή ηεο γλψζεο, ηεο κλήκεο 

αιιά θπξίσο ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο σο πην ζχλζεησλ κνξθψλ ζθέςεο. 
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4.2. Γηδαθηηθή πρόηαζε – project ζηο Νεπηαγφγείο. Το παράδεηγκα ηοσ 

«Πιαηύ ποηάκη» ηοσ Γηάλλε Μπεράηε.  

Βαζηδφκελνη ζηα ζεσξεηηθά δεδνκέλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

αθήγεζεο, δίλνπκε έλα δηδαθηηθφ παξάδεηγκα δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ 

λα νξγαλσζνχλ ηφζν ζην Νεπηαγσγείν φζν θαη ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ 

Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, φπνπ θνηηνχλ θαη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. Πξνηείλνπκε έλα αθεγεκαηηθφ project κε ζέκα ην ηζηνξηθφ 

κπζηζηφξεκα «Σν πιαηχ πνηάκη» ηνπ Γηάλλε Μπεξάηε πνπ δηαξθεί έλα 

ηξίκελν, ψζηε λα έρνπκε ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

Παξάιιεια, πξνηείλνπκε ηελ νξγάλσζε κεηαθεγεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

δσγξαθηθή, ρεηξνηερλία, θνπθινζέαηξν, δξακαηνπνίεζε, δεκηνπξγία 

απηνζρέδησλ παξακπζηψλ, ή πνηεκάησλ, δεκηνπξγία ζπιινγηθψλ, νκαδηθψλ 

ζπλζέζεσλ, αλαγλψξηζε θάπνησλ θνκβηθψλ θαη «ηζηνξηθψλ» ιέμεσλ κέζα 

ζην θείκελν. Ώζηε λα δψζνπκε ηε δπλαηφηεηα πνπ δίλνπκε ζηνπο καζεηέο κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο λα εθθξάζνπλ ηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξηθήο 

ηνπο ηαπηφηεηαο κε πξαθηηθέο πνπ πξνθαιεί ην θείκελν.  

 Σν θείκελν πξνηείλνπκε λα δνπιεπηεί πξνζαξκνδφκελν απφ ηνλ-ηελ 

εθπαηδεπηηθφ ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα εμήο θξηηήξηα:  α) ηελ θνηλσληθή 

ειηθία ησλ καζεηψλ, δειαδή ν βαζκφο ζπγθξφηεζεο ηεο, 

 β) ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ηνπο ηαπηφηεηα,  

 γ) ηε λνεηηθή ηνπο ειηθία θαη δπλαηφηεηα, δειαδή ε δπλαηφηεηά ηνπο λα 

ζπιιακβάλνπλ έλλνηεο θαη ζχλζεηεο θαηαζηάζεηο, 

  δ) ηε ςπρνινγηθή ηνπο εμέιημε (ηα πξνζσπηθά θαη ζπγθξνπζηαθά 

πξνβιήκαηα ηεο πξν- ζρνιηθήο ειηθίαο) θαη ηε γισζζηθή ηνπο εμέιημε, δειαδή 

ν βαζκφο ηεο γισζζηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο θαη ηέινο ηηο αηνκηθέο δπζθνιίεο ηνπ 

θάζε παηδηνχ πνπ έρεη δηαγλσζηεί απφ δηαγλσζηηθφ θέληξν.  

 

Αλαθορά ζηο θείκελο ηοσ Γηάλλε Μπεράηε, Το πλατύ ποτάμι: 

 Ο ειιελνηηαιηθφο πφιεκνο ζηάζεθε γηα ηνλ Μπεξάηε έλα εξέζηζκα, κηα 

εκπεηξία, πνπ ηνλ βνήζεζε λα επηβηψζεη θαη σο άλζξσπνο θαη σο 

ζπγγξαθέαο. Σνπ παξέζρε κηα αμηφινγε πξψηε χιε, κηα επθαηξία γηα λα 
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γξάςεη, θάλνληαο πξάμε ηηο πεξί ηέρλεο θαη ηερληθήο απφςεηο πνχ είρε 

δηαηππψζεη ζην παξειζφλ. ην ζπκπέξαζκα απηφ καο νδεγεί κάιινλ θαη ή 

εκεξνινγηαθή δηαπίζησζε ηνπ ζπγγξαθέα: «Σμ Πθαηφ Πμηάιζ ιπμνεί κα ‟ιμοκ 

εβχ, ή  Εςή, ή -πμζυξ λένεζ;- αηυιδ, ίζςξ, ηαζ ή Πανάδμζδ». Πξφθεηηαη γηα 

εκεξνινγηαθφ κπζηζηφξεκα ην νπνίν ν Μπεξάηεο δηάιεμε λα πεξηγξάςεη ηελ 

εκπεηξηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ πνιέκνπ ζηνλ νπνίν επηζπκεί δηαθαψο -γηα 

δηάθνξνπο θαη αζχκβαηνχο κεηαμχ ηνπο ιφγνπο- λα ζπκκεηάζρεη, θαη ηελ 

νπνία απνδίδεη σο ινγνηέρλεο κε ηζηνξηθά κνληέια αλαπαξάζηαζεο, φπσο ε 

καξηπξία, ην εκεξνιφγην θαη  ην ρξνληθφ. ην Πιαηχ πνηάκη ν Μπεξάηεο 

αθεγείηαη ηνλ ειιελντηαιηθφ πφιεκν ηνπ 1940-41 φπσο ηνλ έδεζε. Γελλεκέλνο 

ην 1904, ν Μπεξάηεο πήγε εζεινληήο ζην αιβαληθφ κέησπν, φπνπ σο 

ηηαινκαζήο αλέιαβε ηειηθά ρξέε εθθσλεηή, δειαδή έγξαθε πξνπαγαλδηζηηθά 

θείκελα πνπ ηα εθθσλνχζε απφ ηελ πξψηε γξακκή γηα λα ππνλνκεχζεη ην 

εζηθφ ησλ Ηηαιψλ ζηξαηησηψλ. Έγξαςα «ηειηθά», επεηδή γηα αξθεηφ δηάζηεκα 

δελ ήηαλ θαζαξφ πψο ζα ηνλ αμηνπνηνχζε ην ζηξάηεπκα, απηφλ θαη κεξηθνχο 

αθφκα ηηαινκαζείο εζεινληέο, νχηε θαη ην θαζεζηψο ηνπο ήηαλ ζαθέο αθνχ 

ζην θχιιν πνξείαο ηνπο έγξαθε απιψο φηη «δφκαηαζ κα ιεηαθένεζ απμζηεοάξ 

αλζςιαηζημφ» αιιά δελ αλέθεξε ηνλ βαζκφ ηνπο -ηειηθά ππεξέηεζε σο 

αλζππαζπηζηήο. 

 Ζ θεληξηθή ηδέα ηνπ έξγνπ είλαη λα αλαδείμεη θαη λα αλπςψζεη κέζα ζην 

πλεχκα ηεο πνιεκηθήο ηξαγηθφηεηαο, ηηο αμίεο ηεο αθηινθεξδνχο πξάμεο θαη 

ηεο ζπζίαο, πνπ κέζα απφ ην εθήκεξν ηεο δσήο παίξλεη ν Άλζξσπνο φιε ηελ 

αμία.  

Σν πιαηχ πνηάκη είλαη έλα βηβιίν πνχ δελ γξάθεηαη ζε ζοκέπεζα, εθδίδεηαη 

φκσο ζε ζοκέπεζεξ. Πάλησο, αθφκε θαη ζήκεξα, ην πιαηχ πνηάκη δελ είλαη 

«νινθιεξσκέλν», θαζψο απφ ηελ ηειεπηαία ηνπ θξάζε «ΘΑΛΑΑ! - υ 

εθεφεενμξ δνυιμξ!» δείρλεη φηη ην βηβιίν είλαη εκηηειέο. Δίλαη ην Έπνο ηεο 

Αιβαλίαο δίρσο εξσηζκνχο, κα κ‘ έλαλ πην βαζχ εξσηζκφ. Σνλ εξσηζκφ ηνπ 

απινχ αλζξψπνπ πνπ δε ζέιεη κήηε λα ζθνηψζεη κήηε λα πεζάλεη, αιιά πνπ 

ηνλ εμπςψλνπλ νη ζπλζήθεο θη έλα ήζνο πνπ ‘ρεη ξηδψζεη ζηελ αλζξψπηλε 

ςπρή ράξε ζηελ νπζηαζηηθή θαιιηέξγεηα, θαη ράξε ζηε θηινπαηξία δίρσο 

κηζαιινδνμία.  
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"Όζμζ ακμίβμοκ ημ αζαθίμ ημφημ ιυκμ βζα κ' απμθαφζμοκ έκα ελαίνεηα ηίιζμ ηζ 

ελαίζζα ηαθμβναιιέκμ πμθειζηυ αθήβδια, ιπμνμφκ κα παναηνέλμοκ ηζξ θίβεξ 

ζεθίδεξ ημο πνμθυβμο. Ακ υιςξ , φζηενα απυ ημ δζάααζια ημο αζαθίμο, ημοξ 

βεκκδεεί δ δζάεεζδ κα ζογδηήζμοκ πάκς ζ' αοηυ, ίζςξ ανμοκ εδχ ιενζηέξ 

ζηέρεζξ πμο εα ιπμνέζμοκ κα ενέρμοκ ημ ζημπαζιυ ημοξ, ηαζ αξ ιδκ 

ιπμνμφκ κα ημκ πμνηάζμοκ. Ο ζφκημιμξ αοηυξ πνυθμβμξ είκαζ βναιιέκμξ, 

υπςξ ζοιααίκεζ ζοκήεςξ ιε ημοξ πνμθυβμοξ, βζα ηείκμοξ πμο αβαπμφκ υπζ 

ιυκμ ηδκ απυθαοζδ πμο πανέπεηαζ απυ ημ δζάααζια, αθθά ηαζ ηδ εεχνδζδ ηαζ 

ηδκ ακάθοζδ ηδξ απυθαοζδξ αοηήξ. Κζ αθδεζκά, κμιίγς υηζ ημ αζαθίμ ημο 

Γζάκκδ Μπενάηδ, ηυζμ απυ ημ εέια ημο υζμ ηαζ απυ ημ πεζνζζιυ ημο εέιαηυξ 

ημο, ηαη' ελμπήκ πνμζθένεηαζ βζα ιζα ηέημζα εεχνδζδ. [. . .] Σμ "Πθαηφ Πμηάιζ" 

είκαζ έκα άνηζμ ένβμ, μνβακζηυ, ιε ζφκεεζδ, ανπή , ιέζδ ηαζ ηέθμξ. Μα μ 

οπυηζηθυξ ημο, "οιθςκία", ιαξ δίκεζ κα ζηεθεμφιε υηζ, υπςξ ημ ηάεε ιένμξ 

ιζαξ ζοιθςκίαξ είκαζ αηένζμ ηζ υιςξ εκηάζζεηαζ ζ' έκα βεκζηυηενμ ζφκμθμ, έηζζ 

ηαζ αοηήξ ηδξ ζοιθςκίαξ έπμοιε εδχ έκα ιένμξ μθυηθδνμ, ια πμο οπυζπεηαζ 

ιζα εκδεπυιεκδ ζοκέπεζα. Σδκ παναηήνδζδ αοηή ηδκ ηάκς βζα υζμοξ ηοπυκ εα 

έανζζηακ υηζ δεκ ιαξ πανέπεηαζ ζημ αζαθίμ μθυηθδνδ δ αθήεεζα, ιζα πμο 

πνμκζηά ζηαιαηά δ αθήβδζδ ιέζα ζημκ πυθειμ. Αθθά δ αθήεεζα ζηδκ 

πενίπηςζδ αοηή είκαζ πείνα γςήξ· ηαζ δ πείνα πμθειζηήξ γςήξ ημο ζοββναθέα 

είκαζ αηένζα, ζοκεπχξ αηένζα δυεδηε ιέζα ζημ αζαθίμ ημφημ. Ζ αοημηέθεζά ημο 

είκαζ, θμζπυκ, μνβακζηή. [. . .] "(Κ.Θ. ΓΖΜΑΡΑ, απφ ηνλ πξφινγν ηεο 

έθδνζεο). 

Σν πιαηχ πνηάκη είλαη έλα αλαθνξηθφ θείκελν, δειαδή έλα θείκελν πνχ 

παξνπζηάδεη κηα εκπεηξία ή νπνία κπνξεί λα επαιεζεπηεί θαη έμσ απφ ηνλ 

θφζκν ηνπ θεηκέλνπ, ζπλεπψο, ζε κεγάιν βαζκφ βαζίδεηαη ζηελ νκνηφηεηα ζε 

ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηφζν ζην επίπεδν ησλ πξνζψπσλ θαη ησλ 

γεγνλφησλ ηεο ηζηνξίαο - θαη απηφ κπνξνχκε λα ην νλνκάζνπκε «θξηηήξην ηεο 

αθξηβείαο» - θαη ζην επίπεδν ηνπ αθεγήκαηνο σο δφινπ - θαη απηφ ζα ην 

νλνκάζνπκε «θξηηήξην ηεο πηζηφηεηαο». Ζ αθξίβεηα αλαθέξεηαη ζην πνζφλ θαη 

ην πνηφλ ησλ παξερνκέλσλ  ελψ ε πηζηφηεηα ζρεηίδεηαη κε ην λφεκα ηνχ 

θεηκέλνπ θαη ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ είλαη απνηέιεζκα θάπνησλ ηερληθψλ πνπ 

ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνχ Μπεξάηε: «Βέααζα, δεκ οπάνπεζ ηαιζά αιθζαμθία: δ 

πναβιαηζηυηδξ. Μα δ πναβιαηζηυηδξ „θηζαβιέκδ‟ βζα αζαθίμ». 
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ρνιηάδεη ζρεηηθά ν Γεκαξάο γηα ηνλ Μπεξάηε: «ακ πνμζθμνά δζηή ημο ζηδκ 

πεγμβναθία ιαξ, εα ήεεθα κα ικδιμκεφζς ημκ ζδζαίηενμ ηνυπμ ηδξ αθήβδζήξ 

ημο. Γεκ εκκμχ ηδκ ελαζνεηζηή γςκηάκζα ηαζ ηδ βμνβυηδηα ημο θυβμο ημο ηαζ ηδξ 

πενζβναθήξ ημο, αθθά ηάηζ άθθμ: είηε ζημ δζάθμβμ, είηε ζηδκ αοημπενζβναθή, 

δίκεζ ζοπκά ιζα ιμνθή πθάβζα. ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ, ελςηενζηεφεζ ημ 

άημοζια ημο δζαθυβμο απυ ημκ ζοκμιζθδηή, πενκχκηαξ έηζζ πάθζ ηδκ 

ακηζηεζιεκζηή πναβιαηζηυηδηα ιέζα απυ ημ δζοθζζηήνζμ ηδξ ακενχπζκδξ ροπήξ. 

ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ, ζηδκ αοημπενζβναθή, ηδξ δίκεζ ζοπκά ημκ ηφπμ ημο 

δζαθυβμο, ζπάγμκηαξ ηάεε ιμκμημκία ηαζ ακακεχκμκηαξ ημ εκδζαθένμκ ημο 

ακαβκχζηδ». 

 Ζ καηηά ηνπ αθεγεηή ιεηηνπξγεί σο ελεξγνπνίεζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ 

κεηψπνπ, ή παζεηηθή πξφζιεςε ηνπ παξειζφληνο ησλ άιισλ ζην 

Οδμζπμνζηυ κεηαζέηεη ηε δξάζε απφ ην πξψην ζην δεχηεξν αθεγεκαηηθφ 

επίπεδν, δειαδή ηε κπζνπνηεί. Με άιια ιφγηα ηφζν ηα θαηνξζψκαηα ηεο  

Αληίζηαζεο (Οδ. ζζ. 44-45), φζν θαη νη απνηξνπηαζηηθέο ζεξησδίεο ηεο 

Καηνρήο είλαη πξάγκαηα πνχ δελ δνθίκαζε ν αθεγεηήο θαη πνπ πξνθαινχλ 

θξίθε ζηνλ αλαγλψζηε. πσο ζην πξψην κέξνο ηνπ Οδμζπμνζημφ γηα ηελ 

Καηνρή θαη ηε κεηαμχ ΔΓΔ-ΔΛΑ δηακάρε φπνπ βαζαληζκνί, ηξαπκαηηζκνί 

θαη θξηθηαζηηθνί ζάλαηνη.  

 

Οη αηηίες θαη ε αθορκή ποσ οδήγεζαλ ηολ Μπεράηε ζηο κέηφπο 

Οη  ζπλζήθεο πνχ νδήγεζαλ ηνλ Μπεξάηε ζην κέησπν είλαη πσο ην κέησπν 

ήηαλ γηα απηφλ κηα δηαθπγή απφ ην θελφ πνχ αηζζάλζεθε εμαηηίαο ηνπ ζαλάηνπ 

ηεο αγαπεκέλεο ηνπ Νίηζαο απφ ζνβαξή αξξψζηηα, ε νπνία σζηφζν 

δεκηνπξγήζεθε ζηνλ Μπεξάηε ακέζσο κεηά ηελ θήξπμε ηνπ πνιέκνπ. Ζ ίδηα ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ Μπεξάηε είλαη δηαξθψο δηραζκέλε αλάκεζα ζηνλ 

άλζξσπν ηεο «ζηέρδξ, ηςκ ζδεχκ ηαζ ηςκ βναιιάηςκ» θαη ζηνλ άλζξσπν 

«ηδξ γςήξ, ηδξ δνάζδξ». Χζηφζν, ην θιίκα ηεο επνρήο επλνεί ηελ αλάδεημε 

ηνπ αλζξψπνπ ηεο δξάζεο, φ φπνηνο κέζα ζηε ζπιινγηθή δξαζηεξηνπνίεζε 

απειεπζεξψλεηαη απφ ηα δεζκά ηνχ εαπηνχ ηνπ θαη αθνκνηψλεηαη κε πφιεκνο 

γηα ηνλ Μπεξάηε απνθηά θαη ππαξμηαθφ πεξηερφκελν, αθμφ «πςνίξ Κυθαζδ 

δεκ ιπμνεί κα κμδεεί Πανάδεζζμξ [...]».  
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ην πιαηχ πνηάκη πεξηγξάθεηαη ηφζν ην ηαμίδη ηεο γεκάηεο αλακνλή πνξείαο 

κέρξη ηελ άθημε ζην κέησπν, φζν θαη νη κεηαθηλήζεηο ζηα δηάθνξα ζεκεία ηνπ 

κεηψπνπ γηα ηε κεηάδνζε ησλ πξνπαγαλδηζηηθψλ εθπνκπψλ ζηα Ηηαιηθά θαη 

ή γεκάηε εγθαξηέξεζε πνξεία ηεο αλνξγάλσηεο επηζηξνθήο, κεηά ηελ 

επίζεζε ησλ Γεξκαλψλ θαη ηε ζπλζεθνιφγεζε. Δπνκέλσο ην «ηαμίδη», 

δειαδή νη νδνηπνξίεο ζ‘ έλα γεσγξαθηθά πξνζδηνξηζκέλν κέξνο, πσο ην 

κέησπν, είλαη ην πξφζρεκα γηα λα παξαθνινπζήζνπκε έλα κέξνο ηεο δσήο 

ηνπ Μπεξάηε πνχ ζπκπίπηεη κε έλα εζληθφ γεγνλφο, πσο είλαη φ 

ειιελνηηαιηθφο πφιεκνο. Σν θέληξν βάξνπο ηεο αθεγεκαηηθήο πνξείαο 

βξίζθεηαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνχ ήξσα θαη ζηελ εμέιημή ηεο κέζσ ηεο 

βίσζεο ηνπ πνιέκνπ, ή ζε κηα εμηζνξξφπεζε κεηαμχ ηνχ θχξηνπ ήξσα σο 

αηφκνπ θαη ηεο νκάδαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη, αθνινπζψληαο κηα ακθίδξνκε 

πνξεία απφ ηνλ πεξηγξάθνληα ζηα πεξηγξαθφκελα, ν ζπγγξαθέαο καο δίλεη 

κηα πεξηγξαθή ηνχ κεηψπνπ, φπσο ππνπίπηεη ζηελ αληίιεςε ηνπ.  

Ζ γιψζζα ηνπ Μπεξάηε είλαη αλππφθξηηε, αιιά θάζε άιιν παξά απαίδεπηε 

είλαη. Σν νκνινγεί θη ν ίδηνο: «Να ηζξ ζοιπενζθάαεζξ υθεξ (ηζξ θεπημιένεζεξ) 

πςνίξ, ζοβπνυκςξ, κα θαίκεζαζ (ηαζ κα θαίκεηαζ) πςξ ζοιπενζθαιαάκεζξ. Δδχ 

είκαζ υθμ ημ ζημίπδια. Γδθαδή, κα ηζξ ηοθίβεζξ ιέζα ζηδκ πζμ θοζζηή ζμο 

θνάζδ – ηάπα πςνίξ κα ηζξ ηοκδβάξ Κζ έηζζ ιυκμ εα ηζξ αάθεζξ ακέηςξ (ηαζ 

ηάπα πανειπζπηυκηςξ) υθεξ». 

Ο Κ.Θ. Γεκαξάο, πεξηγξάθεη πνιχ θαιά: «ακ πνμζθμνά δζηή ημο ζηδκ 

πεγμβναθία ιαξ, εα ήεεθα κα ικδιμκεφζς ημκ ζδζαίηενμ ηνυπμ ηδξ αθήβδζήξ 

ημο. Γεκ εκκμχ ηδκ ελαζνεηζηή γςκηάκζα ηαζ ηδ βμνβυηδηα ημο θυβμο ημο ηαζ ηδξ 

πενζβναθήξ ημο, αθθά ηάηζ άθθμ: είηε ζημ δζάθμβμ, είηε ζηδκ αοημπενζβναθή, 

δίκεζ ζοπκά ιζα ιμνθή πθάβζα. ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ, ελςηενζηεφεζ ημ 

άημοζια ημο δζαθυβμο απυ ημκ ζοκμιζθδηή, πενκχκηαξ έηζζ πάθζ ηδκ 

ακηζηεζιεκζηή πναβιαηζηυηδηα ιέζα απυ ημ δζοθζζηήνζμ ηδξ ακενχπζκδξ ροπήξ. 

ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ, ζηδκ αοημπενζβναθή, ηδξ δίκεζ ζοπκά ημκ ηφπμ ημο 

δζαθυβμο, ζπάγμκηαξ ηάεε ιμκμημκία ηαζ ακακεχκμκηαξ ημ εκδζαθένμκ ημο 

ακαβκχζηδ». 
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Τα κέρε ηοσ κσζηζηορήκαηος 

Σν βηβιίν δνκείηαη κε βάζε ηηο δχν απνζηνιέο. Οη ζηαζκνί ηεο  πξψηεο 

απνζηνιήο είλαη νη εμήο: 

 «1) Πξεκεηή 2) νχθα 3) Ρνληέλ (Α' Μεξαξρία) Μνλάο... 4) Γθάηηζα 5) 

Ρνβίηζα 6) Νηζίηζα (α, β, γ) 11ε Μεξαξρία. Μνλάο... 7) Μάιη πάληαξηη (50φλ 

χλ/κα, Σάγκαηα θαη ιφρνη) 8) Μπνπδνχθη-παζάξα-Σνκέαο θεληξηθφο  

Βεξαηίνπ 9) Νηζίηζα (επηζηξνθή θαη β' αλαρψξεζε) 11ε Μεξαξρ. 10) 

Σφγιηαξηη 11) Βηλνθάδηη (15ε Μεξαξρία) Μνλάο... 12) Υάλη Μπαιακπάλη 13) 

νχθα (επηζηξνθή) 14) Κφξηδα 15) Πέηξαλε».  

Ζ δεχηεξε απνζηνιή αξρίδεη ζηηο 30/3/41 (ιφγσ αζζέλεηαο ηνχ Καςσκέλνπ) 

θαη δηαξθεί σο ηηο 11/4/41. Οη  ζηαζκνί ηεο δεχηεξεο πεξηνδείαο είλαη νη εμήο: 

«1) Βξχζε Κεληαχξσλ 2) νχθα 3) Ρνληέλ 4) Γθάηηζα 5) Βηλνθάδηη (15ε 

Μεξαξρία- ν ζθνπφο κνπ) 7) Μπνχκπεζη (2νλ Σάγκα, 90νχ πληάγκαηνο) 8) 

Έδξα 90νχ πλ/ηνο (εκεξήζηα επηζηξνθή) 9) Μπνχκπνπζη (β' θνξά-3νΣάγκα 

17εο Μεξαξρίαο, 29νπ πλ/ηνο, ιφγσ αληηθαηαζηάζεσο Μεξαξρίαο 15εο) 10) 

Δθνδηαζκφο 29νπ πλ/ηνο (επηζηξνθή) 11) Υάλη Μπακπάλη 12) Δθνδηαζκφο 

17εο Μεξαξρίαο 13) Σξία Απγά (έλαληη) 14) Σξεκπεζίλα (πξφπνδεο)».  

Οη δχν απηέο απνζηνιέο ζην πιαηχ πνηάκη ζπλελψλνληαη ζε κία ε νπνία 

πεξηιακβάλεη κεγάιν κέξνο ηεο πξψηεο θαη κφλνλ ηελ παξακνλή ζηφ 

Μπνχκπεζη απφ ηε δεχηεξε, κε ηελ νπνία αξρίδεη ε «Κάζνδνο». 

Σν δεχηεξν βηβιίν ε «Κάζνδνο», πξαγκαηεχεηαη δχν θπξίαξρα ζέκαηα: α) ηελ 

αλνξγάλσηε θαη παληθφβιεηε νπηζζνρψξεζε, δειαδή ηελ μαθληθή καηαίσζε 

ηνπ ζπλεθηηθνχ ζθνπνχ θαζψο θαη ην αλαπνδνγχξηζκα ηνπ ξπζκνχ πνπ 

επηθξαηνχζε ζην κέησπν, θαη β) ηελ πξψηε επαθή ησλ Διιήλσλ ζηξαηησηψλ 

κε ηνλ Γεξκαλφ θαηαθηεηή. Γηα ην πξψην ζέκα πηνζεηείηαη ε θαηαγξαθή ηεο 

πνιιαπιήο αληίδξαζεο ησλ αλζξψπσλ ηνπ κεηψπνπ αιιά θαη ησλ 

αλζξψπσλ ηεο πφιεο ζην άθνπζκα ηεο είδεζεο ηεο θήξπμεο ηνπ πνιέκνπ 

άπσ ηε Γεξκαλία. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε πσο έρνπκε γηα πξψηε θνξά 

παξεκβνιή πξαγκαηηθψλ απνζπαζκάησλ απφ ηελ αιιεινγξαθία ηνπ 

ζπγγξαθέα κε ηνχο δηθνχο ηνπ.  
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   ην πιαηχ πνηάκη ε δσή ζην κέησπν θαηέρεη ην θέληξν ηνχ βηβιίνπ θαη 

πνζνηηθά θαη πνηνηηθά. Ζ πνξεία πξνο ην κέησπν θαηαιακβάλεη κηθξφ κέξνο 

ηεο «πκθσλίαο», κφλνλ ηελ Δηζαγσγή, ελψ ζην Οδμζπμνζηυ ε πνξεία ζην 

ζηξαηεγείν ηνχ ΔΓΔ, ζηνπο θηαδάδεο, νιφθιεξν ην πξψην κέξνο. 

 Σα ππφινηπα ηξία κέξε ηεο «πκθσλίαο» αζρνινχληαη κε ηελ πεξηγξαθή ηεο 

δσήο ζε φιν ην κήθνο ηνπ κεηψπνπ.   

ην Οδμζπμνζηυ ε πεξηγξαθή ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο δσήο ζην Αληάξηηθν 

εληάζζεηαη ζην δεχηεξν κέξνο, ζεσξείηαη δειαδή ηκήκα ηεο άδνμεο 

επηζηξνθήο. Ζ δσή ζην ζηξαηεγείν ηνχ ΔΓΔ ζπκπηέδεηαη απφ άπνςε 

έθηαζεο θαη απφ άπνςε  αμίαο. 

Χζηφζν, θαη ηα δχν κέξε ηνπ βηβιίνπ, ην Πιαηχ πνηάκη θαη ην είλαη κηα 

απηνδηεγεηηθή αθήγεζε. ην Πθαηφ πμηάιζ ν αθεγεηήο  έρεη έλαλ απηφπηε 

κάξηπξα ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη ησλ άιισλ, ν νπνίνο θαηλνκεληθά δελ 

θαηαζθεπάδεη ηίπνηε, παξά κφλνλ αλακεηαδίδεη ηηο παξαηεξήζεηο. Αληίζεηα 

ζην Οδνηπνξηθφ θαη εηδηθφηεξα ζην πξψην κέξνο, ζπλαληνχκε πνιχ ζπρλά ηνλ 

Μπεξάηε  αλήκπνξν θαη αθηλεηνπνηεκέλν  ζην λνζνθνκείν, ν νπνίνο δελ 

ιεηηνπξγεί σο παξαηεξεηήο ηνπ παξφληνο ησλ άιισλ θαη ηνπ εαπηνχ ηνπ, 

αιιά παξνπζηάδεηαη σο παζεηηθφο απνδέθηεο-αθξναηήο ησλ ηζηνξηψλ άιισλ 

αθεγεηψλ. 

ην Πιαηχ πνηάκη ε δσή ζην αιβαληθφ κέησπν πεξηγξάθεηαη κε κηα ζεηξά 

ιεπηνκεξεηψλ «κνπζηθά» αξρηηεθηνλεκέλσλ, ελψ αληίζεηα, ε θαζεκεξηλή δσή 

ζην ζηξαηεγείν ηνπ Εέξβα, ζηνπο θηαδάδεο, απνδίδεηαη κε ζακηζηηθή 

αθήγεζε. Έηζη ζηνλ αλαγλψζηε δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε πσο απηή ε 

πεξίνδνο ηεο απξαμίαο απφ ηελ άθημε ζηνπο θηαδάδεο σο ηηο πνξείεο-

επηρεηξήζεηο ήηαλ αηειείσηε, ελψ θξάηεζε ηέζζεξηο κφλνλ εκέξεο. 

Δπηπξφζζεηα, ε πνηθηιία πνπ δηαθαίλεηαη φηαλ αξρίδνπλ νη πνξείεο γηα ηελ 

παξαιαβή ησλ ηηαιηθψλ ηκεκάησλ κεηά απφ ηε ζπλζεθνιφγεζε ηεο Ηηαιίαο, 

ηζνπεδψλεηαη αθεγεκαηηθά, δηφηη πεξηθφπηνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ηα 

πεξηζηαηηθά θαη επεηδή παξνπζηάδνληαη σο ζακηζηηθή αθήγεζε. 

χκθσλα κε ηελ Φαξίλνπ- Μαιακαηάξε «ημ Πθαηφ πμηάιζ υθδ δ δεφηενδ 

πμνεία ημο Μπενάηδ πνμξ ηζξ πνχηεξ βναιιέξ παναθείπεηαζ, αάζεζ ηδξ 
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βεκζηυηενδξ ηαηηζηήξ ημο ζοββναθέα κα οπμααειίγεζ ηδκ πνμζςπζηή ημο 

ζοιαμθή ζημκ πυθειμ. Πανυιμζα πενζημπή -βζα άθθμοξ υιςξ θυβμοξ- έπμοιε 

ηαζ ζημ Οδμζπμνζηυ, υπςξ ιπμνμφιε κα ηνίκμοιε απυ ημ δνμιμθυβζμ πμφ 

πενζβνάθεηαζ ζε ιζα ιεηαβεκέζηενδ έββναθή (20/9/48 Σ3): «ΑΝΟΓΟ: 

Λοημπμνζά, Αβνίκζμ, Εαπάκηζ, Άιμνβζακμί (μ Παπάξ), Πνμθ. Ζθίαξ (ζημκ 

βενμηζέθζβηα), αηανέηζζ (4-5 κφπηεξ), Σεηνάηςιμ, ηζαδάδεξ. (Ύπκμζ. 

Πενίπμο δέηα κφπηεξ). ΠΟΡΔΗΑ: 1) ηζαδάδεξ, Γναηυηνοπα, Βμοθβανέθζ, 

Λεζρυξ, Σεηνάηςιμ (φπκμξ). 2) ζηθίζηα, Μεβαθυπανδ, ημ ζπίηζ πένα απ‟ ηδ 

Μεβαθυπανδ (ηα ηνέαηα, ημ ηναπέγζ - φπκμξ). 3) ηάκεξ Υανδαθζά, αηανέηζζ 

(φπκμξ). 4) Διπεζυξ, βέθονα Υαθηζυπμοθςκ (φπκμξ). 5), 6), 7) Μπαιπαθζυ 

(φπκμξ 3 κφπηεξ). 8) Διπεζυξ (ιε θυπμ Μεζζήκδ ζηδκ πεηνςιέκδ πθαβζά. 

Ύπκμξ). 9) Παηζυπμοθμ, Μδθάηεξ (φπκμξ). 10) Κθεζδί (φπκμξ). 11) Βμοθβανέθζ 

(φπκμξ ζημ ζπίηζ ηδξ πθαηείαξ ιε ημ Μεζζήκδ). 12) ηζαδάδεξ. (Γζα ημ ζπίηζ ηδξ 

πθαηείαξ, ζημ Βμοθβανέθζ, ηα ιπενδεφς, ίζςξ, ιε ηδκ άθθδ εηδνμιή ιαξ εηεί, 

βζα κα δεζ μ Πφννμξ ηζ μ Σγμάκκμξ, μ πνχημξ ημκ αδεθθυ ημο, μ άθθμξ ηδ 

βοκαίηα ημο. ημ ζηναηζςηζηυ Νμζμημιείμ... Θαιπά - Να ηα 

λακαακαπαναζηήζς) - Έκα ανάδο πμο ακαπμθμφζα ηαζ πενκμφζακ ζακ 

ηαζκία ιπνμζηά ιμο». 

       Ο Μπεξάηεο γξάθεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ απφ ην κέησπν αθνχ έρεη 

επηζηξέςεη ζηελ Αζήλα, κε βάζε ηηο ζεκεηψζεηο θαη ηα εκεξνιφγηα πνχ 

θξαηνχζε ζηνλ πφιεκν. Άξα ππάξρεη κηα απμαλφκελε απφζηαζε αλάκεζα ζην 

εγψ πνχ βηψλεη (Φεβξνπάξηνο-Απξίιηνο 1941) θαη ζην εγψ πνχ αθεγείηαη 

(κεηαμχ ηνπ επηεκβξίνπ 1941-1948). Χζηφζν, ν Μπεξάηεο δελ πηνζεηεί ηελ 

πξννπηηθή ηνπ εαπηνχ ηνπ σο αθεγεηή (κε φιν ην πιηθφ πνπ έρεη ζην κεηαμχ 

ζπιιέμεη θαη αμηνινγήζεη), αιιά ηνπ εαπηνχ ηνπ σο ήξσα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

ε εκπεηξία ζην κέησπν δελ παξνπζηάδεηαη ζπλνιηθά σο παξειζφλ, αιιά πνιχ 

ζπρλά σο παξφλ. Ζ επηινγή απηή δηθαηνινγείηαη θαηαξρήλ θαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απυ ημ πξσηνγελέο εκεξνινγηαθφ πιηθφ απφ ην φπνην πξνήιζε ην 

βηβιίν θαη πηνζεηψληαο ηελ θηλνχκελε νπηηθή γσλία ηνχ αθεγεηή ηνπ, 

πξνζπαζεί λα απνδψζεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηνχ κεηψπνπ, απαζαλαηίδνληαο 

θαη ζπλδένληαο επηκέξνπο ηφπνπο, πξφζσπα θαη γεγνλφηα. 

 Τα πρόζφπα ηοσ βηβιίοσ 
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Καζψο ην έξγν είλαη βαζηζκέλν ζε βησκαηηθά ζηνηρεία, αλαγλσξίδνπκε θάπνηα 

γλσζηά νλφκαηα. Έλαο απφ ηνπο δεπηεξεχνληεο ραξαθηήξεο είλαη ν αδεξθφο 

ηνπ Κεξθπξαίνπ πνηεηή Νηθνθάβνπξα (ν αθεγεηήο ην δειψλεη ξεηά), ελψ ν 

Καςσκέλνο, ζπκπαξαζηάηεο ηνπ αθεγεηή ζην ηαμίδη ηνπ ηέινπο, είλαη θαηά 

πάζα πηζαλφηεηα ν γλσζηφο θηιφινγνο ηπιηαλφο Καςσκέλνο -ηαηξηάδεη θαη ε 

ειηθία (ν η.Κ. γελλήζεθε ην 1907) θαη ε γεξκαλνκάζεηα, πνπ παίδεη θάπνην 

ξφιν ζηελ ηζηνξία. Ννκίδσ φηη δελ αλαθέξεηαη πνπζελά ην κηθξφ ηνπ φλνκα 

ζην κπζηζηφξεκα -άιισζηε ζε ζηξαηφ είκαζηε φπνπ ε πξνζθψλεζε κε ην 

επψλπκν θπξηαξρεί.  

ην πιαηχ πνηάκη δίλεηαη κηα νκαδηθή πξνζσπνγξαθία ησλ πνιεκηζηψλ ηνπ 

κεηψπνπ, δίλνληαο ην αηνκηθφ ηνπο πνξηξέην σο ζχκβνιν ηχπσλ.  Ο 

ζχληξνθφο ηνπ ν σηήξεο ρσξίο επψλπκν, πνπ ηνλ θξνληίδεη κε αξθεηή 

πξνζπκία θαη απηαπάξλεζε δελ απνθηά πνηέ απηνηέιεηα κπζηζηνξεκαηηθνχ 

ραξαθηήξα, φπσο π.ρ. ν αληίζηνηρνο Παλαγηψηεο ή φ Νψληαο Πηλάηζεο. 

Δπίζεο, νη  άλζξσπνη πνχ ηνχο αλαθέξεη σο αμηνκλεκφλεπηνπο ηχπνπο φ 

Μπεξάηεο ζην εκεξνιφγηφ ηνπ Απφ ην Αληάξηηθν, ηξεηο ηχπνη: ν Μεζζήλεο, ν 

Γαιάηεο  θαη ν θαιηζάο, δελ έρνπλ απνδνζεί κε επάξθεηα ή δελ αλαθέξνληαη 

θαζφινπ. Αληίζεηα, ζπλαληάκε πεξηζζφηεξν απφ κηα θνξά ηελ θαξηθαηνχξα 

ελφο επψλπκνπ αλψηεξνπ, ηνπ ηξαηεγνχ Εέξβα πνχ πξνθχπηεη απφ ηελ 

επίκνλε πεξηγξαθή θάζε πιεζσξηθνχ ηνπ κέινπο ρσξηζηά: «Ο ηναηδβυξ 

ηααάθα ζη‟ άθμβυ ημο, ιέ ημφξ δου πζζζκμφξ ημο πμφ λεπείθζγακ άπ‟ ηίξ δου 

ιενζέξ ηήξ ζέθαξ ηαί ιέ ηά [...] „άθδπαζαδίηζηα‟ βέκζα ημο, πμφ άκ θφζαβε 

πςνζγυκημοζακ ίζμιεηνζηά ζηά δου, ή άκ δέ θφζαβε πάθζ ενπυκημοζακ 

πμζιακημνζηά κ‟ άημοιπήζμοκ πάκς ζηίξ δου φπενηείιεκεξ ημζθζέξ ημο». 

Θα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ηα πξφζσπα πνπ κέλνπλ ζηε κλήκε καο δελ 

είλαη νη ζπκπνιεκηζηέο ή νη ζπζηξαηεπφκελνη ζηελ ίδηα ηδενινγία, αιιά νη 

βαζαληζκέλνη απφ ηνλ πφιεκν αλεμαξηήηνπ εζληθφηεηαο φπσο ν Ηηαιφο 

Λνπίηδη, ν Ρψζνο Αιεμέη θαη ζηελ Καηνρή ε αλψλπκε κηθξή πνπ άζειά ηεο 

ζπλεξγάζηεθε κε ηνπο Ηηαινχο θη επίζεο ε αλψλπκε ρσξηάηηζζα πνπ 

αλαθξίλεηαη σο ζπλεξγαδφκελε χζηεξα απφ θαηάδνζε ηνπ άκηνα ηεο πνπ 

ζέιεη λα θαξπσζεί ηελ πεξηνπζία ηεο. Ο αληηζπληαγκαηάξρεο Ζξαθιήο 

γνπξφο απφ καθξηά κνηάδεη ιε «βένμοξ -ζά δοκαηά βένζηα δέκηνα- ηνδηζημφξ 
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μπθανπδβμφξ, πμφ δεκ παναδεπηήηακ πμηέ ηή ζηθααζά». Ζ πεξηγξαθή απηή 

αληαπνθξίλεηαη ζην κηθξφ ηνπ φλνκα απφ θνληά είλαη ν θηιφμελνο πξνζηάηεο 

πνπ δηαηεξεί κηα πνιχ ηππνηηθή εηθφλα ηνπ πνιέκνπ θαζψο θαη  πξψελ 

θνζκνπνιίηεο (bon-viveur) ν νπνίνο σζηφζν, θαηαθέξλεη λα έρεη 

θαινκαγεηξεκέλν θαγεηφ ζηεο πξψηεο γξακκέο. Παξφια απηά, απφ πην θνληά 

είλαη έλαο απνξθαληζκέλνο άλζξσπνο πνπ έκαζε γηα ηνλ ζάλαην ηεο 

αγαπεκέλεο γπλαίθαο ηνπ φηαλ ήηαλ ζην κέησπν. 

θηαγξαθνχληαη επίζεο, θαη ηα πνξηξαίηα θάπνησλ πξνζψπσλ κέζσ ηεο 

εμηζηφξεζεο ηεο δσήο ηνπο, ηελ νπνία  αθεγνχληαη νη ίδηνη ή θάπνηνη άιινη.  

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην απφζπαζκα: «άνπζγα κά ιδκ αίζεάκμοιαζ ηαιζά 

ροπζηή επαθή ι‟ δθμοξ αοημφξ ημφξ άκενχπμοξ - πνάια πμφ δέ ιμΰ ‟πε 

ζοιαεΐ πμηέ ζηυ Μέηςπμ, ζηήκ Αθαακία, άηυιδ ηαί ιέ ηυκ ηεθεοηαίμ ιμοθανά, 

βζαηί εηεί ιάξ έκςκε ηυζμ δοκαηά έκαξ ημζκυξ ζημπυξ ηαί ιζά ημζκή 

πνμζπάεεζα». πσο επίζεο ε πεξηγξαθή ηνπ Σζίξθα ηνπ Σζνπκπξή σο 

«ηαπάηζμξ, θακθανυκμξ, δαζιυκζμξ, ηαθμθαβάξ, ζοιθενμκημθυβμξ, 

αίζεδιαηίαξ, υκεζνμ- πυθμξ, πναπηζηυξ, ηαοβαηγήξ, είκαζ ιζά εηεαιαςηζηή 

πνμζςπμπμίδζδ ημΰ Έθθδκα ιζηνμαζημφ πμφ ανέεδηε ζέ ζηθδνέξ ηζ 

αζοκήεζζηεξ πενζζηάζεζξ».       

ινη νη ραξαθηήξεο σζηφζν, καο δίλνληαη ηκεκαηηθά θάζε θνξά πνπ 

ζπλαληηέηαη καδί ηνπο ν αθεγεηήο: π.ρ. βιέπνπκε ηνλ ηαιαληνχρν λέν κε  

πνιηηηθφ κέιινλ Ά. αθειιαξφπνπιν, ηνλ ζπγθξνηεκέλν επηζηήκνλα, η. 

Καςσκέλν, ηνλ επαξθή ηερλίηε θαη αθνζησκέλν βνεζφ ηνπ Μπεξάηε ζηε 

κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ησλ κεγαθψλσλ Νψληα Πηλάηζε, ηνλ 

ζπκθεξνληνιφγν θαη δεηιφ ζπλάδειθν Αλαλίνπ κφλν κε ην επψλπκν ηνπ θαη 

ηέινο, ηνλ θηιφμελν κνπζνπικάλν Ραθίη.  

Παξαηεξνχκε πσο ηα πξφζσπα πνπ ππνπίπηνπλ ζηε καηηά θαη ζηελ 

πξνζνρή ηνπ αθεγεηή είλαη άλζξσπνη απνζπαζκαηηθνί νη νπνίνη 

πξνζιακβάλνληαη  σο ζεαηξηθέο θηγνχξεο πνπ δηεθπεξαηψλνπλ ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή έλα νξηζκέλν ξφιν, δειαδή άλζξσπνη ρσξίο παξειζφλ 

θαη κέιινλ.  
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Η αθεγεκαηηθή ηέτλε ηοσ Μπεράηε  

Ο αθεγεηήο παξαθνινπζεί θαη ηνλ εαπηφ ηνπ σο άιινλ ζηε κεηάδνζε ηνπ 

ιφγνπ ησλ ραξαθηήξσλ. Ο επζχο ιφγνο ησλ εξψσλ θαη ηνχ ίδηνπ ηνπ αθεγεηή 

είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζην κέηξν πνχ πεξηιακβάλεη 

κηθξέο κφλνλ θνηλνηνπίεο. Απηφ φκσο πνχ έρεη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ είλαη 

φηη ν επζχο ιφγνο δελ κεηαδίδεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, φπσο εθθσλήζεθε, 

αιιά φπσο ηνλ άθνπζε ν ζπλνκηιεηήο ή αθφκε πεξηζζφηεξν φπσο ηνλ αθνχεη 

έλαο ηξίηνο ή σο ζπκθπξκφο θαη ησλ δχν πεξηπηψζεσλ (π.ρ. ζ.171-172). 

Παξαηεξεί ε Φαθίλνπ πσο ν επζχο ιφγνο πνπ αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζην 

αληηθείκελφ ηνπ, απνδίδεηαη φπσο αθνχζηεθε θη φρη φπσο εηπψζεθε, 

αληαπνθξίλεηαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν ζ‘ απηφ πνπ ν Μπαρηίλ νλνκάδεη «ιφγν 

δηπιήο θαηεπζχλζεσο».  Απνπζηάδνπλ ζπλήζσο ηφζν ηα αθεγεκαηηθά ζρφιηα 

πνπ παξέρνπλ ηε ιεθηηθή πεξηγξαθή ηεο ζθελνγξαθίαο ηνπ δηαιφγνπ, φζν θαη 

ηα ζεκεία ζηίμεο πνχ θαζνξίδνπλ ην είδνο ηνπ ιφγνπ. Χζηφζν, ππάξρνπλ 

νξηζκέλα απνζπάζκαηα πνπ κέλνπλ κεηέσξα: δελ μέξνπκε αλ κεηαδίδνληαη 

φπσο εηπψζεθαλ ή φπσο αθνχζηεθαλ (π.ρ.  ζζ. 236-237), φπσο 

δηαπηζηψλεηαη απφ ηηο αθφινπζεο εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο: «[...] "Ακ δπζ εβχ, 

ηυ αφηί ιμο, πάκηςξ, ήηακ ιμκίιςξ εκαξ πενζ- θενυιεκμξ ηαενέθηδξ» 

28/12/45 θαη 14/4/43  «Μ‟ εκδζαθένεζ πζυ πμθφ κά ιπμνέζς κ‟ άπμδχζς ηήκ 

ημοαέκηα εκυξ ακενχπμο πμφ κά ιήκ πηοπάεζ θάθηζμ [...] Συ πχξ η‟ άημοζα, 

ή πχξ άημφζηδηε, ή πχξ επνεπε κ‟ αημοζηεί» (23/3/47). Παξαηεξνχκε κηα 

«ζεαηξηθφηεηα», ζηελ άθήγεζε φπνπ ν πξσηαγσληζηήο έρεη σο θχξην ξφιν λα 

είλαη κάιινλ ζεαηήο ησλ ηεθηαηλνκέλσλ, «Μή ζπμθζάγεζξ πμηέ - ηζ άθδκε ηά 

πνάιαηα κά ιζθμΰκ ιυκα ημοξ».  

Ο Γεκαξάο ζρνιηάδεη κε ηε ζεηξά ηνπ ηελ αθεγεκαηηθή ηέρλε ηνπ Μπεξάηε 

:«Καζ ζηδκ ηέπκδ μ Γζάκκδξ Μπενάηδξ είκαζ ιάζημνδξ. ε πμθφ θίβμοξ 

ζοββναθείξ ανίζηεζ ηακείξ ηυζμ ακεπηοβιέκδ, υζμ ζ‟ αοηυκ, ηδ δζπθή 

ζηακυηδηα κα αθέπμοκ ηαζ ιαγί κα ιαξ ιεηααζαάγμοκ άιεζα ηδκ αίζεδζή ημοξ. 

Λίβεξ ανάδεξ, θίβεξ θέλεζξ ημφ ανημφκ ηάπμηε βζα κα πενζβνάρεζ έκα 

πνυζςπμ, ηζ φζηενα ημ πνυζςπμ αοηυ ιαξ βίκεηαζ μζηείμ, ημ αθέπμοιε, ημ 

ακαβκςνίγμοιε, ακαηαθφπημοιε πςξ ημ λέναιε απυ πάκηα. Άθθμηε ημκ 

ανίζημοιε κα βονίγεζ επίιμκα, κα ένπεηαζ ηαζ κα λακάνπεηαζ βφνς ζ‟ έκα εέια 
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πμο ιαξ θαίκεηαζ μθυηεθα θεπημιενεζαηυ. ια βνήβμνα ένπεηαζ δ ζηζβιή πμο 

ηαηαθαααίκμοιε υηζ δ θεπημιένεζα αοηή έβζκε αηιυζθαζνα, ιαξ έπεζ ηοθίλεζ, ιαξ 

έπεζ ηαηαηηήζεζ.[…].Μα ηα εέθβδηνά ημο, ηα ιοζηζηά ηδξ ηέπκδξ ημο είκαζ 

πμθθά, ηζ μφηε είκαζ πάκηα εφημθμ κα η‟ απμηαθφρεζ ηακείξ. Έηζζ, δίπθα ζε υζα 

ζδιείςζα, εα ήεεθα ιενζηά κα ηα ημκίζς ζδζαίηενα, είηε αηνζαχξ βζαηί δέκμοκ 

ιε ηδ ιεβάθδ πανάδμζδ ηδξ ηέπκδξ είηε βζαηί ακακεχκμοκ. ηδκ πνχηδ 

ηαηδβμνία, εα ηυκζγα ζδζαίηενα ηδκ απθυηδηα ημο φθμοξ ημο, απθυηδηα ζμθή, 

πμο απυ λεηαεάνζζια ζε λεηαεάνζζια ηαηαθήβεζ κα δίκεζ ιυκμ ηδκ απαναίηδηδ 

μοζία. απθυηδηα, δδθαδή, ηαιςιέκδ απυ πθμφημ ηαζ απυ εοζία, υπζ απυ 

θηχπεζα, ακεπάνηεζα ή δεζθία. Ο ακαβκχζηδξ δεκ ημπζάγεζ ζημ δζάααζια, βζαηί 

υθμκ ημκ ηυπμ ημκ ηνάηδζεκ μ ζοββναθέαξ βζα ημκ εαοηυ ημο. Ζ εοημθία ημο 

φθμοξ είκαζ ζημκ Μπενάηδ ηανπυξ ηυπμο ιαηνμφ, ηαζ εκαβχκζμο ζημπαζιμφ 

ιπνμζηά ζηα πνμαθήιαηα ηδξ ηέπκδξ. ακ πνμζθμνά δζηή ημο ζηδκ 

πεγμβναθία ιαξ, εα ήεεθα κα ικδιμκεφζς ημκ ζδζαίηενμ ηνυπμ ηδξ αθήβδζήξ 

ημο. Γεκ εκκμχ ηδκ ελαζνεηζηή γςκηάκζα ηαζ ηδ βμνβυηδηα ημο θυβμο ημο ηαζ ηδξ 

πενζβναθήξ ημο, αθθά ηάηζ άθθμ: είηε ζημ δζάθμβμ είηε ζηδκ αοημπενζβναθή, 

δίκεζ ζοπκά ιζα ιμνθή πθάβζα. ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ, ελςηενζηεφεζ ημ 

άημοζια ημο δζαθυβμο απυ ημκ ζοκμιζθδηή, πενκχκηαξ έηζζ πάθζ ηδκ 

ακηζηεζιεκζηή πναβιαηζηυηδηα ιέζ‟ απυ ημ δζοθζζηήνζμ ηδξ ακενχπζκδξ ροπήξ. 

ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ, ζηδκ αοημπενζβναθή, ηδξ δίκεζ ζοπκά ημκ ηφπμ ημο 

δζαθυβμο, ζπάγμκηαξ ηάεε ιμκμημκία ηαζ ακακεχκμκηαξ αδζάημπα ημ 

εκδζαθένμκ ημο ακαβκχζηδ. Οζ θζβμζηέξ εζηυκεξ ημο έπμοκ ηζ αοηέξ ζοκήεςξ 

ηδ ιμνθή ηδξ πνμζςπζηήξ εκηφπςζδξ: δεκ απμαθέπμοκ ζημ κα εοιδεεί ηάηζ 

βκςζηυ ημο μ ακαβκχζηδξ, αθθά ζημ κα οπμαάθμοκ ηδκ εκηφπςζδ πμο είπε μ 

αθδβδηήξ». 

      

 Γηδαθηηθό παράδεηγκα - Δλδεηθηηθές δραζηερηόηεηες 

Μέζα απφ ηελ ηζηνξηθή θαη ινγνηερληθή αθήγεζε πξνζπαζνχκε καδί κε ηα 

παηδηά λα αληηιεθζνχκε ηε ζπλέξγεηα ησλ θεηκέλσλ θαη λα θαηαλνήζνπκε ηελ 

αλζξψπηλε πεξηπέηεηα σο φιν (Αζαλαζνπνχινπ, 2004). 

Πξνηείλνπκε δηαβάδνληαο έλα απφζπαζκα απφ ην αθήγεκα σο αθφξκεζε,  

λα μεθηλήζεη ε ζπδήηεζε θαη θπξίσο λα αλαδπζνχλ ηα εξσηήκαηα γχξσ απφ 
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ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα, ψζηε λα κεηαθέξεηαη ν παικφο ησλ γεγνλφησλ έηζη 

φπσο αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηε ινγνηερληθή αθήγεζε, ζηελ πεξίπησζή καο 

νη αλαθνξέο ζηνλ ειιελντηαιηθφ πφιεκν. 

Στέδηο εργαζίας 

Ζ παξνπζίαζε γίλεηαη κέζα απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ «To πθαηφ 

πμηάιζ»,  

 ηφρνη Πξνγξάκκαηνο 

Α) πλεηδεηνπνίεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ αλαγλσζηηθνχ ξφινπ ζηα 

ινγνηερληθά θείκελα, ε νπνία νδεγεί ζηε θηιαλαγλσζία. 

Β) Οπζηαζηηθή επηθνηλσλία θαη δεκηνπξγία ηζρπξψλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. 

Γ) Καιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. 

Γ) Καιιηέξγεηα ηεο ιεθηηθήο έθθξαζεο ησλ καζεηψλ. 

Δ) Καιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο εηθαζηηθήο έθθξαζεο ησλ καζεηψλ. 

Σ) Αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο αθξφαζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. 

Ε) Καηαλφεζε ηεο ζχλδεζεο αλάκεζα ζηνλ πξνθνξηθφ θαη ην γξαπηφ ιφγν, 

ηεο ηδηφηεηαο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ λα αλαπαξηζηά ηνλ πξνθνξηθφ. 

Ζ) Άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία. 

Θ) Γεκηνπξγία ηζρπξψλ δεζκψλ ησλ καζεηψλ κε ηε δαζθάια. 

Η) Δμνηθείσζε ησλ λεπίσλ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα. 

 

Μεζόδεσζε 

 

χλδεζε ζηφρσλ κε ζηνηρεία πξνγξάκκαηνο 

Α) Ο ζηφρνο ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο αλαγλσζηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο 

επηδηψθεηαη κε ηελ απνηχπσζε ησλ αλαγλσζηηθψλ εληππψζεσλ ησλ λεπίσλ 

θαη ηε ζπζρέηηζε ησλ εληππψζεσλ απηψλ κε πξνεγνχκελεο αλαγλσζηηθέο 

εκπεηξίεο ηνπο, θαζψο θαη κε πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία, επηζπκίεο, 
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πξνηηκήζεηο, ραξαθηεξηζηηθά. Ζ θηιαλαγλσζία επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ 

θαζεκεξηλή αλάγλσζε ηνπ έξγνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλαγλσζηηθή εκπεηξία 

απφ ηελ επαθή κε ην βηβιίν. 

Β) Ο ζηφρνο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ηζρπξψλ θηιηθψλ δεζκψλ 

επηδηψθεηαη λα επηηεπρζεί θαζψο νη ζπκκαζεηέο κνηξάδνληαη ηηο αλαγλσζηηθέο 

εκπεηξίεο ηνπο ηφζν θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ δσγξαθηψλ ηνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ φζν θαη θαηά ηελ αθήγεζε ηεο εληαίαο 

νκαδηθήο ηζηνξίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ εηθφλα ζην εμψθπιιν ηνπ παξαπάλσ 

βηβιίνπ. 

Γ) Ο ζηφρνο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο επηδηψθεηαη θαζψο ην 

βηβιίν Σμ πθαηφ πμηάιζ ην αλαδηεγνχληαη ηα ίδηα ηα παηδηά, πνπ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ηεο δεκηνπξγηθήο κίκεζεο, ηεο ηξνπνπνίεζεο ή αθφκε θαη ηεο 

αλαηξνπήο ηνπ. 

Γ) Ο ζηφρνο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ιεθηηθήο έθθξαζεο ησλ καζεηψλ 

επηδηψθεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα ησλ δσγξαθηψλ πνπ έρνπλ 

εηνηκάζεη γηα ην θάζε θεθάιαην, θαζψο θαη κέζα απφ ηελ νκαδηθή αθήγεζε 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε εξέζηζκα ηελ εηθφλα ζην εμψθπιιν. 

Δ) Ο ζηφρνο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο δεκηνπξγηθήο εηθαζηηθήο έθθξαζεο 

επηδηψθεηαη κε ηελ εηθνλνγξάθεζε απφ ηνπο καζεηέο ησλ θεθαιαίσλ ηνπ 

βηβιίνπ. 

Σ) Ο ζηφρνο ηεο αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο ηεο αθξφαζεο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο επηδηψθεηαη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο εηθνλνγξάθεζεο απφ ηα 

λήπηα, αθνχ νη δσγξαθηέο ηνπο ζηεξίδνληαη ζηα θεθάιαηα πνπ δηαβάζηεθαλ 

θαη απνηεινχλ αλαγλσζηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπο. Δπίζεο επηδηψθεηαη κέζα 

απφ ηελ αθήγεζε ηεο νκαδηθήο ηζηνξίαο. 

Ε) Ο ζηφρνο λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηελ ηδηφηεηα ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ λα 

αλαπαξηζηά ηνλ πξνθνξηθφ επηδηψθεηαη κε ηελ θαηαγξαθή απφ ην δάζθαιν 

ηεο νκαδηθήο αθήγεζήο ηνπο. 

Ζ) Ο ζηφρνο λα αλνίμεη ην ζρνιείν ζηελ θνηλσλία επηδηψθεηαη κε ηελ αλάδεημε 

θαη αμηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ παηδηψλ κέζα απφ ηελ αλνηρηή ζεαηξηθή 
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παξάζηαζε θαη ηηο δηάθνξεο δεκνζηεχζεηο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ θαη 

αιινχ. 

Θ) Ο ζηφρνο ηεο δεκηνπξγίαο ηζρπξψλ δεζκψλ κε ηε δαζθάια, επηδηψθεηαη 

κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ αγαπεκέλνπ ηεο βηβιίνπ, κε ηελ αλάγλσζε 

ζηνπο καζεηέο ηεο ηνπ έξγνπ  

Η) Ο ζηφρνο ηεο εμνηθείσζεο κε ην ζπγγξαθέα επηηπγράλεηαη, εθφζνλ ηα 

παηδηά αλαθαιχπηνληαο ηελ «άιιε» ηδηφηεηα ηεο δαζθάιαο ηνπο, 

αληηιακβάλνληαη φηη νη ζπγγξαθείο είλαη δσληαλά, θπζηθά πξφζσπα, πνπ δνπλ 

θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη αλάκεζά ηνπο. 

   Γλσξίδνληαο απφ ηελ Αθεγεκαηνινγία, πσο  νη ηαπηίζεηο ηνπ παηδηνχ κε ηα 

πξφζσπα θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο κέζα ζην θείκελν, είλαη ζχκκεηξεο πξνο ηε 

βαζκίδα αλάπηπμήο ηνπ, πξνηείλνπκε κηα ζεηξά αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ 

κε θάπνηα θαηάιιεια αθεγεκαηηθά απνζπάζκαηα. 

   Α. Πξνηείλνπκε ηελ αθεγεκαηηθή παξνπζίαζε απφ ηα παηδηά ηεο απφδνζεο 

ηνπ πνιέκνπ, σο απνηέιεζκα κηαο πξνζζεηηθήο αθεγεκαηηθήο παξάζεζεο 

νξηζκέλσλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ πνχ είηε ζπκπιεξψλνπλ, είηε 

ηξνπνπνηνχλ ηελ αξρηθή εηθφλα, ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαξθή 

ελδνζθφπεζε ηνπ ήξσα. 

  Β.  Πξνηείλνπκε ηελ εμέηαζε απφ ηα παηδηά ηεο ζέζεο ηνπ ήξσα, θαζψο ζηνλ 

πφιεκν ν Μπεξάηεο δελ ιεηηνπξγεί κφλνλ σο ζεαηήο ησλ άιισλ αιιά  θαη σο 

ζεαηήο ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ ηνπ. Πεξηγξάθεη ηνλ εαπηφ ηνπ, φπσο ηνλ 

πξνζιακβάλεη ν ίδηνο σο άιινλ, αιιά θαη φπσο λνκίδεη πσο ηνλ 

πξνζιακβάλνπλ νη γχξσ ηνπ.  

  Γ. Πξνηείλνπκε ηελ ειεχζεξε απφδνζε απφ ηα παηδηά ησλ πεξηγξαθψλ γηα 

ηηο ηαιαηπσξίεο θαη ηηο θαθνπρίεο ηνπ πνιέκνπ, νη νπνίεο είλαη εμαηξεηηθά 

δσληαλέο. Μπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα:  

"Με ηα ζημοπζαζιέκα βάκηζα ιμο πμο΄πακ πμηζζηεί ι΄εηείκα ηα οβνά πμο 

ανεεήηακε ιεξ ζημ πακηάηζ ζακ πέζαιε δίπθα ζημ δνυιμ ηδξ μφηαξ, είπα 

ζημοπίζεζ ημ ηαηαζδνςιέκμ πνυζςπυ ιμο ηαζ ηα πείθζα ιμο, πμο ηχνα είπακε 

βίκεζ ημφιπακμ ζημ πνήλζιμ ηαζ ιε ηζμφγακε θμαενά. Σμ ίδζμ είπακε πάεεζ ηαζ 

μ Ακακίμο, μ Πμθζηυπμοθμξ ηζ μ ζηναηζχηδξ- πμο θαίκεηαζ πςξ είπε ηνίςεζ ηαζ 
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ηα ιάηζα ημ, ηζ απ΄ηα δάηνοα πμο ημο ηνέπακε δεκ έαθεπε πζα κα πενπαηήζεζ. 

Πζακυιαζηε ζηα πθασκά ηθαδζά ημο ιμκμπαηζμφ ηαζ πενπαημφζαιε, ζπεδυκ 

μνζγυκηζα, ζηζξ άηνεξ ημο πμο ήηακ πζμ ορςιέκεξ, πζμ ζηεβκέξ, πζμ ρδθά 

απ΄αοηυκ ημκ αηίκδημ πμηαιυ ηδξ θάζπδξ. Μα ηζ αοηυ δεκ ήηακ εφημθμ 

ηαευθμο, μφηε ιπμνμφζε κα βίκεζ υθδ ηδκ χνα. Οζ άηνεξ βζκυκημοζακ ζε 

πμθθά ιένδ ζηεβκέξ, αδζάααηεξ, ηθεζκυκημοζακ απυ έκα αθάκηαζημ ιπένδεια 

εάικςκ ή απμλεναιέκςκ ιζηνχκ ημνιχκ πμο δεκ ζ΄αθήκακε κα παηήζεζξ ημ 

πυδζ ζμο πμοεεκά ή πμο ιπθεηυκημοζακ έηζζ ακάιεζα ζηα αήιαηά  ζμο πμο 

λακαπδδμφζεξ, εέθμκηαξ ηαζ ιδ, ιέζα ζηδ θάζπδ βζα κα ιπμνέζεζξ κα 

πνμπςνήζεζξ. Γεκ λένς πυζδ χνα αάζηαλε αοηυ ημ ιανηφνζμ, ια εηεί 

θαζκυηακ αζχκζμ.{...}” 

“Πενπαηάβαιε πμθθή χνα. Δίπαιε βίκεζ υθμζ ιαξ ζημοπί ζημκ ζδνχηα, αηυιδ ηζ 

αοημί μζ ζοκδεζζιέκμζ ιεηαβςβζημί. Να πς ηδκ αθήεεζα, δε θακηαγυιμοκα πςξ 

ιεηά ημΡμκηέκ εα΄παιε ηζ άθθμοξ ηαζ ηέημζμοξ ακήθμνμοξ. Πμφ ζημ δζάαμθμ 

ε΄ακεααίκαιε θμζπυκ! Μπνμζηά ιαξ πάθζ ορςκυκημοζακ μζ πζμ απυημιεξ 

νάπεξ ηζ υθμ ηνααμφζαιε ηαηά ηεζ. Οζ ιεηαβςβζημί ηνέπακε ζπεδυκ. Ο Νχκηαξ 

ηάπςξ ηα ηαηάθενκε αηυιδ, ια εβχ άνπζζα κα πάκς απυζηαζδ. Ζ ηανδζά ιμο 

ιεξ ζημ ζηήεμξ ιμο πηφπαβε ζακ ηνεθή ηαζ αανζά ζακ ιμθφαζ. Ήιμοκα 

ηαηαηυηηζκμξ ηζ υθμ είπα ηδκ εκηφπςζδ πςξ ηα πθειυκζα ιμο εα ζηάζμοκ ηαζ 

εα λενάζς εδχ πάις υθμ ημ αίια.{...}” 

“Ξεδζπθςκυηακε ιε αυββμοξ, ιε αθαζηήιζεξ, ιε θςκέξ. Με ημιιέκα πένζα, ιε 

ζπαζιέκα πυδζα, ιε ηοθζβιέκα αζιυθονηα ηεθάθζα, ημοξ είπακε επάκς ζηα 

ιμοθάνζα βζαηί δεκ ιπμνμφζε κα βίκεζ αθθζχξ. Όπςξ ιπμνμφζακ ημοξ 

ηναημφζακ απυ δς ηζ απυ ηεζ δομ ζηναηζχηεξ, ηζ εηείκμζ βένκακ αηαηάπαοζηα 

πυηε ιπνμξ , πυηε πίζς, δελζά, ανζζηενά, ηζ υθμ αμββμφζακ, υθμ δάβηακακ ηα 

πείθζα ημοξ. Σα πνυζςπά ημοξ ήηακ ιαφνα ηαζ πεθζδκά. Σα ιάηζα ημοξ ιαξ 

ημζημφζακ ζακ κα ιδ ιαξ αθέπακε. Ήηακ παιέκα, πονεηχδδ, ααιιέκα ιε 

αίια.{...} Ο πθδβςιέκμξ αυββαβε ηαζ ημοξ ημζημφζε- ή ηα ημζημφζε υθα ηαζ 

ηίπμηα ιαγί. Σμ ιάηζ ημο πενκμφζε έηζζ απακςηά πάκς ζηα πνυζςπά ιαξ ηαζ 

αμββμφζε: “Απ! Μάκα ιμο!” ηαζ δχζημο ηζ έπεθηε δς ηζ εηεί. Ήηακ ηζ άθθμζ πμο 

ημοξ θένκακε ζηα πένζα, πάκς ζηα θμνεία, δομ ζηναηζχηεξ. Έπνεπε κα 

ηναηάκε ηέζζενζξ, ια ημ ζηέκεια δεκ ημ επέηνεπε. Οζ ζηναηζχηεξ είπακε βείνεζ 
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απυ ημ αάνμξ , αβημιαπμφζακε ηζ αοημί. Ο ιυκμξ αηίκδημξ ιε μνεάκμζπηα 

ιάηζα ηανθςηά ζημκ μονακυ, ήηακε εηείκμξ λαπθςηυξ ιαηνφξ-ιαηνφξ ηαζ ίζζμξ 

πάκς ζημ θμνείμ. Πανα ηάης, υηακ μ δνυιμξ ακμίλεζ, εα ημκ ηνειάζμοκε ζηα 

πθάβζα ημο ιμοθανζμφ ηαζ απυ ηδκ άθθδ ιενζά εα ηνειάζμοκε άθθμκ έκα. Σμο 

ημ θέβακε, ημο ημ θςκάγακε. Σα ιάηζα ημο μφηε ηνειμπαίγακε, αθθά ήηακ 

ηανθςηά εηεί. Γεκ ήλενεξ ακ ήηακ γςκηακυξ ή πεεαιέκμξ. Κζ έκαξ θχκαγε 

δοκαηά, απ! πςξ θχκαγε. Γεκ ήηακ αοηυξ ηναοιαηζζιέκμξ απυ αθήια αθθά 

ημκ είπακ εάρεζ ηα πχιαηα. Έιεζκε χνεξ έηζζ ηζ έκαξ ανάπμξ ημο΄πε πέζεζ 

πάκς ζημ ζηήεμξ ημο. Καεζζηυξ ηχνα πάκς ζημ ιμοθάνζ ημο, αδφκαημξ, 

ιαφνμξ, ιε εευπθαηα ακμζβιέκα ιάηζα, ζήηςκε ηαζ ηα δομ ημο ΄πενζα, έπςκε 

ηαζ ηα δέηα δάηηοθά ημο ιέζα ζηα ιαθθζά ημο ηαζ ηα ηνααμφζε , ηα ηνααμφζε 

κα ηα λενζγχζεζ.{...}”. 

“ήιμοκ αλμφνζζηζμξ, ιε ζζπαιέκα αναζά βέκζα, ανςιενυξ, δ βνααάηα ιμο,  

πμο΄πα ηυζεξ ιένεξ  κα ηδ θφζς, είπε βίκεζ πζα ιαονμηαθέ απ΄ημοξ 

αδζάημπμοξ ζδνχηεξ πμο ηδκ είπακε πμηίζεζ, ημ ημθάνμ ήηακε ζε πμθφ 

πεζνυηενδ ηαηάζηαζδ ηζ υθμ ημ ημνιί ιμο ι΄έηνςβε θμαενά, έηζζ πμο κα 

λφκμοιαζ ζοκεπχξ ηαζ κα ακαηανάγς υθδ ηδκ χνα ηζξ πθάηεξ ιμο ηαεχξ 

ημζηαβυιμοκα ζημ ιζηνυ ηαενεθηάηζ ηδξ ηζέπδξ.{...}Οζ ιπυηεξ ιμο ήηακ ζε ιζα 

απενίβναπηδ ηαηάζηαζδ απ΄ηζξ θάζπεξ ηαζ ηα βδανζίιαηα η΄δ ηοθυηα ιμο, εδχ 

ζημ δελζυ ιμο βυκαημ είπε λεναθηεί ζπεδυκ απυ πάκς ςξ ηάης ζ΄'πθλ ηδκ 

ναθή ηδ, αθήκμκηαξ κα θαίκεηαζ υθμ  ημ βοικυ ιμο ιπμφηζ, πμο δεκ ήλενα 

πςξ κα ημ ζηεπάζς.{...}” 

Δπίζεο, πξαγκαηηθή θξίθε είλαη νη ςείξεο: ―Καηαναιέκμ, ηνζηαηάναημ γςφθζμ δ 

ρείνα Μπενάηδ! Α! Γεκ λένεζξ ηζ ηνααάεζ ηακείξ! Καζ δεκ ηζξ ζοκδείγεζξ ηζξ 

πακαεειαηζζιέκεξ, δεκ ηζξ ζοκδείγεζξ! Ναζ, είκαζ χνεξ πμο ζα κα θθςιυκμοκ 

ηαζ ζμο ηάκμοκ βζμονμφζζ απυ πακημφ.{...}” 

   Γ. Πξνηείλνπκε επίζεο, ηελ ειεχζεξε πεξηγξαθή θαη ηε δξακαηνπνίεζε απφ 

ηα παηδηά (ε νπνία ιεηηνπξγεί θαη σο κέζνδνο αλάπηπμεο ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ), ησλ εηθφλσλ ζηνξγήο, αγάπεο θαη απαξάκηιιεο θπζηθήο νκνξθηάο, 

πνπ απνδεηθλχνληαη πξαγκαηηθή παλάθεηα ηελ ψξα ηνπ πνιέκνπ. Μπνξνχκε 

λα αλαθέξνπκε ηηο ηξπθεξέο ζθελέο κε ην αλακαιιηάξηθν καληξφζθπιν, ην 

ηαιαηπσξεκέλν κνπιάξη ηνπ, ηα ρξψκαηα ηεο ραξαπγήο έμσ απφ ην 
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ζηξαηεγείν ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κπγδαιηέο, ηα ηηηηβίζκαηα ησλ πνπιηψλ θαη ηα 

ήξεκα, έξεκα, εηξεληθά ρσξάθηα. 

  Δ. Πξνηείλνπκε ηέινο, έπεηηα απφ ηελ νινθιήξσζε θάζε θεθαιαίνπ, ηα 

λήπηα λα ην εηθνλνγξαθνχλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπλ ηηο δσγξαθηέο ηνπο 

ζηελ νινκέιεηα, φπσο αθξηβψο ζην πξψην κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα 

κεγαιχηεξα θεθάιαηα παξνπζηάδνληαη θαη εηθνλνγξαθνχληαη ρσξηζκέλα ζε 

επηκέξνπο ελφηεηεο. ηαλ νινθιεξσζεί ε αλάγλσζε θαη ε εηθνλνγξάθεζε 

φισλ ησλ θεθαιαίσλ, θαζψο θαη ε παξνπζίαζε ησλ δσγξαθηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζε απηά, πεξλάκε ζηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία. Έρνληαο δειαδή 

ήδε δηαβάζεη ζηα λήπηα νιφθιεξν ην βηβιίν, κε εξέζηζκα πιένλ κηα εηθφλα, ηα 

λήπηα αλαδηεγνχληαη νκαδηθά ηελ ηζηνξία. Ζ εηθφλα πεξηέρεη φια ηα βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο αθεγεκαηηθήο ππφζεζεο, ρξεζηκνπνηείηαη δε σο εξέζηζκα γηα ηελ 

αλαδηήγεζε- αλαηξνθνδφηεζε41, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα λήπηα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ηεο δεκηνπξγηθήο κίκεζεο, ηεο ηξνπνπνίεζεο ή ηεο αλαηξνπήο 

ηεο πξφηππεο ηζηνξίαο. Σν ηειηθφ, εληαίν θείκελν πνπ πξνθχπηεη, 

δξακαηνπνηείηαη απφ ηα λήπηα κε ηελ πξννπηηθή λα παξνπζηαζηεί κε ηε 

κνξθή αλνηρηήο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο. 

 

Δλδεηθηηθή δραζηερηόηεηα γηα ηελ θαηαλόεζε ηοσ ηζηορηθού θεηκέλοσ 

Γξαζηεξηφηεηα 1ε  

ηφρνο: Δμνηθείσζε κε ην ινγνηερληθφ θείκελν, αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ αθεγήκαηνο ημ Πθαηφ πμηάιζ. 

Δλδεηθηηθή πνξεία 

Σν θείκελν κπνξεί λα δίδεηαη γηα επεμεξγαζία ζην ζπίηη θαη αθνχ δηαβαζηεί 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή απφ ηα παηδηά γίλεηαη αληηθείκελν εηδηθήο 

επεμεξγαζίαο. Τπνγξακκίδνπκε ζην θείκελν ηα ζεκεία ζηα νπνία εληνπίδνληαη 

νη απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζα ζέζνπκε ζηα παηδηά, ζεκεηψλνληαο 

αξρηθά θαη απαιείθνληαο αξγφηεξα κε αξηζκνχο ηα ζεκεία πνπ αληηζηνηρνχλ 

                                                           
41

 Για τον Piaget, η ανατροφοδότηςη (feedback), δηλαδή η χρηςιμοποίηςη προγενζςτερων 
πληροφοριών και εμπειριών, επιτρζπει ςτο παιδί το χειριςμό των αντικειμζνων με τα αντίςτοιχα 
ςφμβολά τουσ (Σαρρήσ, Δ., 2004:54).  
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ζηηο εξσηήζεηο. 

 

Γξαζηεξηφηεηα 2ε 

ηφρνο: αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ θαηαλφεζεο θεηκέλνπ  

Δλδεηθηηθή πνξεία: 

Σα παηδηά απαληνχλ ζε εξσηήζεηο φρη κφλν θαηαλφεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη 

ρξνληθψλ αθνινπζηψλ (πνηνο είλαη ν πξσηαγσληζηήο, ηη ήζειε, ηη έθαλε ηειηθά, 

πνπ πεγαίλεη θαη ηη έγηλε ηφηε, ηη έγηλε κεηά), αιιά θαη ζε εξσηήζεηο πνπ 

εξκελεχνπλ ηα θίλεηξα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξψσλ θαη απαηηνχλ ρξήζε 

ζπκπεξαζκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ (γηαηί ράξεθε, γηαηί ιππήζεθε, γηαηί ν ήξσαο 

ζχκσζε, πψο ηα θαηάθεξε ζην ηέινο) θαη ζε εξσηήζεηο πξνβνιηθέο ή 

επεθηαηηθέο πνπ νδεγνχλ ζηε ζεσξεηηθή ρξήζε ηεο απνθηεκέλεο 

πιεξνθνξίαο θαη γλψζεο (ηη ζα έθαλεο εζχ ζηε ζέζε ηνπ ήξσα, ήηαλ ζσζηφο 

ν ήξσαο ή έθαλε ιάζνο θαη γηαηί) θαη ζπλδένληαη κε πιήξε θαη βαζηά θαηαλφε-

ζε ηνπ θεηκέλνπ. 
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     Σσκπεραζκαηηθά 

Πξνζπαζήζακε ζηελ παξνχζα εξγαζία λα δείμνπκε πσο,  ε ηζηνξηθή 

ζπλεηδεηνπνίεζε  δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηε ινγνηερληθή κεηάπιαζή ηεο , ε 

νπνία νδεγεί ζηελ θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο θχζεο. Σα παηδηά κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο κπνξνχλ λα γίλνπλ θνηλσλνί ηνπ πνιηηηζκηθνχ 

πξντφληνο . 

Μέζα απφ ην ινγνηερληθφ θείκελν, απφζπαζκα ή νιφθιεξν, ππάξρεη ε 

επειημία θαη ε δπλαηφηεηα ν καζεηήο λα κπνξέζεη λα κπεζεί ζηα κπζηηθά ηεο 

αθήγεζεο αιιά θαη λα εκβαζχλεη ζηελ ηζηνξηθή γλψζε δηακνξθψλνληαο ηε 

ζθέςε ηνπ θαιχηεξα απφ φηη κέζα απφ έλα ηζηνξηθφ εγρεηξίδην.  

 Σν κπζηζηφξεκα πνπ αμηνπνηήζακε σο δηδαθηηθφ παξάδεηγκα, ζεσξνχκε πσο 

είλαη ηδαληθφ γηα παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πξνζρνιηθήο θαη 

πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο θαζψο, θάζε θνκκάηη ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ην «Πιαηχ 

Πνηάκη» είλαη ζρεδφλ απηνηειέο, είλαη έλαο πιήξεο κηθξφθνζκνο, κε ηελ 

πνξεία ηνπ, ηελ έληαζή ηνπ θαη ηελ πηψζε ηνπ θαη ηελ ιαρηάξα γηα θάπνην λέν 

μεθίλεκα42.  

 Δλ θαηαθιείδη, ε δηακφξθσζε ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο ησλ παηδηψλ κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο αλαπηχζζεηαη απφ ηελ πξψηε παηδηθή ειηθία θαη 

κέζα απφ ηα ηζηνξηθά θείκελα ηεο λενειιεληθήο καο ινγνηερλίαο. 

 

 

 

 

 

                                                           

42 Σφμφωνα με τον Μπεράτη: «Κάεε ηυζμ ζηαιάηα, ζπάζ‟ ημ, θαί πζάζ‟ ημ άπυ άθθδ ιενζά ημ 

εέια ζμο» ηαζ «ηαλ κζχεεζξ πχξ έθηαζεξ  ζέ ιζά ημνοθή - βζά κά ιήκ επαημθμοεήζεζ 

ακαβηαζηζηή ηαηάααζδ[...]».Ο Μπεξάηεο αθφκε θαη κεηά ηε γεξκαληθή επίζεζε φπνπ ην 

κέησπν θνκκαηηάδεηαη θη ν ζηξαηφο δηαιχεηαη,  ζέιεη λα βιέπεη η‘ αλζξψπηλν κεγαιείν θαη 

ζηνπο αλζξψπνπο ηνπ βηβιίνπ ηνπ βξίζθεη αμίεο.   
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ΠΕΡΙΛΗΦΗ 

 

Τα λογοηεσνικά ιζηοπικά κείμενα, έσοςν ηη δςναηόηηηα να αξιοποιηθούν υρ 

αθηγήμαηα ιζηοπικών πηγών και να δημιοςπγήζοςν ιζηοπική ζςνείδηζη ζηα 

παιδιά με ειδικέρ μαθηζιακέρ δςζκολίερ, καθώρ η εγκςπόηηηα ηηρ αθήγηζηρ 

ζε επίπεδο θευπίαρ αποηελεί και ζςνέπεια ζε επίπεδο διδακηικήρ ππάξηρ. Ο 

ζκοπόρ ηηρ παπούζαρ µελέηηρ είναι να επισειπήζει να εξεηάζει ηη ζσέζη ηηρ 

νεοελληνικήρ λογοηεσνίαρ ζηη διαμόπθυζη ηηρ ιζηοπικήρ ζςνείδηζηρ ηυν 

παιδιών με ειδικέρ μαθηζιακέρ δςζκολίερ. Το αποηέλεζμα αςηήρ ηηρ 

θευπηηικήρ μελέηηρ, είναι ένα διδακηικό παπάδειγμα για πποζέγγιζη ηηρ 

ιζηοπικήρ γνώζηρ ηόζο ζε παιδιά πποζσολικήρ ηλικίαρ όζο και ζε παιδιά 

δημοηικήρ εκπαίδεςζηρ με ειδικέρ μαθηζιακέρ δςζκολίερ. Το κείμενο πος 

αξιοποιούμε είναι ηο Πλαηύ ποηάμι ηος Γιάννη Μπεπάηη, υρ αθήγηζη-

μαπηςπία η οποία εκηςλίζζεηαι ζσεδόν παπάλληλα με ηα ιζηοπικά γεγονόηα. 

Σςμπεπαζμαηικά, η ιζηοπική ζςνειδηηοποίηζη διαμοπθώνεηαι μέζα από ηη 

λογοηεσνική μεηάπλαζή ηη , η οποία οδηγεί ζηην καηανόηζη ηηρ ανθπώπινηρ 

θύζηρ. Τα παιδιά με ειδικέρ μαθηζιακέρ δςζκολίερ μποπούν να γίνοςν 

κοινυνοί ηος πολιηιζμικού πποφόνηορ, καθώρ μέζα από ηο λογοηεσνικό 

κείμενο, (απόζπαζμα ή ολόκληπο), ςπάπσει η εςελιξία και η δςναηόηηηα να 

μςηθούν ζηα μςζηικά ηηρ αθήγηζηρ αλλά και να εμβαθύνοςν ζηην ιζηοπική 

γνώζη. διαμοπθώνονηαρ ηη ζκέτη ηοςρ καλύηεπα από όηι μέζα από ένα 

ιζηοπικό εγσειπίδιο.  

Λέξειρ-κλειδιά: Ιζηορικό νεοελληνικό μσθιζηόρημα, Ιζηορική Σσνείδηζη, 

Ειδικές Μαθηζιακές Δσζκολίες, Διδακηικό παράδειγμα. 

 

ABSTRACT 

Literary historical texts have the potential to be used as narratives of historical 

sources and to create historical consciousness for children with special 

learning difficulties, as the validity of narrative at the level of theory is also a 

consequence in the level of didactic act. The purpose of the present study is to 

attempt to examine the relationship of Modern Greek literature to the 

formation of the historical consciousness of children with special learning 
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difficulties. The result of this theoretical study is a teaching example of an 

approach to historical knowledge for both preschool children and primary 

school children with special learning difficulties. The text that we use is ηthe 

Plati Potami of Yannis Berati, as a narrative-testimony that unfolds almost 

parallel to the historical events. In conclusion, the historical consciousness is 

shaped by its literary transformation, which leads to the understanding of 

human nature. Children with special learning difficulties can become members 

of the cultural product, as through the literary text, (excerpt or whole), there is 

the flexibility and the possibility to be able to initiate in the secrets of narration 

but also to deepen the historical knowledge.  

 

Key words: Historical Modern Greek Novel, Historical Consciousness, 

Special Learning Difficulties, Teaching Example. 
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Δσταρηζηίες 

 

Αηζζάλνκαη βαζχηαηα ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ηελ Καζεγήηξηά κνπ θα. 

Ηθηγέλεηα Σξηάληνπ- Καςσκέλνπ, ε νπνία κε ην ακέξηζην ελδηαθέξνλ θαη ηηο 

γλψζεηο ηεο, κνπ πξφζθεξε απιφρεξα ηελ πνιχηηκε θαη νπζηαζηηθή ηεο 

βνήζεηα γηα ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο. 

Οθείισ επίζεο λα επραξηζηήζσ ηνλ ζχδπγφ κνπ θαη ηα ηξία παηδηά καο, γηα 

ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ ππνκνλή ηνπο. 
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