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Στα δύσκολα χρόνια πρέπει να ετοιμάζουμε τους μαθητές να ανταπεξέρχονται, να τους 

μαθαίνουμε να δουλεύουν συνεργατικά, να βελτιώνουν το μέλλον τους. Ό,τι διδάσκουν τα 

σχολεία πρέπει να είναι μέσα στη ροή της κανονικής ζωής. Ο μαθητής ανήκει στη 

μαθητική κοινότητα που και αυτή εντάσσεται στην κοινωνία των ενηλίκων. Μέσα στο 

σχολείο παίρνει εφόδια με τα οποία θα διαμορφώσει τον ρόλο του ως ενήλικας (Rosenblatt, 

1995: 3).  
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Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ 

ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ «ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ» 

ΤΟΥ Γ. ΡΙΤΣΟΥ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ L. ROSENBLATT. 

Περίληψη  

Η παρούσα διπλωματική εργασία με βάση τη «Συναλλακτική» Θεωρία της Rosenblatt, 

η οποία εντάσσεται στην υποκειμενική-ψυχαναλυτική εκδοχή της Αναγνωστικής 

Θεωρίας, επιδιώκει να διερευνήσει τη δυνατότητα αξιοποίησής της στη διδακτική 

ποιημάτων του Γ. Ρίτσου, τα οποία διδάσκονται στη Β΄ Λυκείου. Στο πρώτο μέρος 

παρουσιάζεται η προβληματική της έρευνας, οι στόχοι, το υλικό και η μέθοδος μελέτης. 

Στη συνέχεια αναλύεται διεξοδικά η «Συναλλακτική» Θεωρία και η «Θεωρία της 

Πρόσληψης» του Jauss. Επίσης, γίνεται αναφορά στην ποιητική του Γ. Ρίτσου, στην 

εποχή του και στη λογοτεχνική ατμόσφαιρα αυτής.  

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνάς μας πάνω στη δυνατότητα 

αξιοποίησης της «Συναλλακτικής» Θεωρίας στη διδακτική ποιημάτων του Γ. Ρίτσου. 

Πιο συγκεκριμένα φαίνονται οι διδακτικές προεκτάσεις της «Συναλλακτικής» Θεωρίας, 

η οποία συνδέεται με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, και προτείνεται πορεία 

διδακτικής προσέγγισης της λογοτεχνίας. Στη συνέχεια, αυτή η πορεία εντάσσεται σε 

μία πρόταση διδασκαλίας για τρία ποιήματα του Γ. Ρίτσου που περιέχονται στο βιβλίο 

της Β΄ Λυκείου, η οποία έχει τη μορφή τριών διδακτικών σεναρίων με άξονα τη θεωρία 

της Rosenblatt. Μέσα στην εργασία παρουσιάζεται μόνο το σενάριο για το απόσπασμα 

του ποιήματος «Ρωμιοσύνη», ενώ τα άλλα δύο συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα. 
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Τέλος, συνοψίζονται τα συμπεράσματα από τη μελέτη της «Συναλλακτικής» Θεωρίας 

και την εφαρμογή της στα τρία ποιήματα του Γ. Ρίτσου και γίνεται πρόταση επέκτασης 

της συγκεκριμένης διδακτικής μεθοδολογίας.  
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Προλογικό Σημείωμα  

Η επιθυμία μου να ασχοληθώ με αυτό το θέμα είναι απότοκο του μαθήματος «Θεωρία 

και Κριτική της Λογοτεχνίας» που παρακολούθησα στο εαρινό εξάμηνο 2015 στο 

πλαίσιο των σπουδών μου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για απόκτηση μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών. Η διδασκαλία του Δ. Πολίτη, πράγμα για το οποίο τον ευχαριστώ, με 

μύησε στον κόσμο της Θεωρίας της Λογοτεχνίας, που μέχρι εκείνη τη στιγμή 

χρησιμοποιούσα αρχές της χωρίς να γνωρίζω τους συγγραφείς και τη βιβλιογραφία που 

σχετίζονται με αυτή. Η επιθυμία μου μετουσιώθηκε σε αυτήν την εργασία χάρη στην 

αμέριστη υποστήριξη, ενθάρρυνση και άοκνη συμπαράσταση της επιβλέπουσας 

επίκουρης καθηγήτριας Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Μαρίνας 

Ροδοσθένους-Μπαλάφα, την οποία ευχαριστώ θερμά.  

Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τους φίλους μου, Αντώνη και Νίκη Κοντογιάννη 

και Βίκυ Βακάκη, που με βοήθησαν με την αισιοδοξία, την υπομονή και τις συμβουλές 

τους πάνω σε θέματα τεχνικής φύσης. Πάνω από όλους ευχαριστώ την οικογένειά μου, 

τον σύζυγο, τα παιδιά και τη μητέρα μου, επειδή ο καθένας τους με στήριξε και με 

βοήθησε με τον τρόπο του να φέρω σε πέρας την εργασία αυτή αλλά και όλο το 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα.  

Την αφιερώνω στην κόρη μου, Ιωάννα-Μαρία, που με εμψυχώνει και με παρακινεί 

να τολμώ τα ταξίδια της γνώσης και στον σύζυγό μου, Αντώνη, τον συνοδοιπόρο της 

ζωής μου.   
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1ο  Κεφάλαιο: Εισαγωγή  

1.1  Διατύπωση Προβλήματος  

Η παρούσα διπλωματική εργασία βασίζεται στην παραδοχή ότι οι λογοτεχνικές θεωρίες 

είναι απαραίτητες για την ερμηνεία λογοτεχνικών κειμένων και τη θέαση της 

λογοτεχνίας τόσο ως τρόπο επικοινωνίας (Fokkema & Ibsch, 2011: 24) όσο και ως 

τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

(Δ.Ε.), έτσι όπως επισημαίνεται στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) 

Γυμνασίου-Λυκείου. Το να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός τις θεωρίες της Λογοτεχνίας είναι 

αναγκαίο, χωρίς αυτό να αποτελεί απλά το εργαλείο-μέσο για τη διδασκαλία, αλλά τη 

δυνατότητα που του παρέχει να κατανοεί κριτικά τα κείμενα της Λογοτεχνίας και 

ταυτόχρονα να δημιουργεί ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης για αυτόν και τους μαθητές του 

κατά την προσπάθεια προσέγγισης ενός λογοτεχνικού κειμένου (Φρυδάκη, 2003: 22).  

Η ερευνητική πρόταση εστιάζει το ενδιαφέρον της στη «Συναλλακτική» Θεωρία της 

Rosenblatt που εντάσσεται στην υποκειμενική-ψυχαναλυτική εκδοχή, μία από τις έξι 

εκδοχές της Αναγνωστικής Θεωρίας, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που προτείνει η 

Susan Suleiman. Οι άλλες πέντε είναι η ρητορική, η σημειωτική–στρουκτουραλιστική, η 

φαινομενολογική, η κοινωνιολογική–ιστορική και η ερμηνευτική (Suleiman, 1980: 6-7). 
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Η Rosenblatt βάζει στο κέντρο της θεωρίας της τη «συναλλαγή» κειμένου – 

αναγνώστη: την ανταλλαγή των εμπειριών που φέρει ο καθένας τους, η σύνθεση των 

οποίων έχει ως αποτέλεσμα το «ποίημα», καρπό της «βίωσης» του πρώτου από τον 

δεύτερο και της «συναλλαγής» τους (Rosenblatt, 1978: 12-36). Η εμπειρία του 

αναγνώστη, λογοτεχνική και μη, παίζει πρωταρχικό ρόλο, αφού ο καθένας 

νοηματοδοτεί μοναδικά το κείμενο και το προσεγγίζει με βάση τις δικές του 

προσωπικές εμπειρίες που φέρνουν στην επιφάνεια του μυαλού του οι λέξεις 

(Rosenblatt, 1978: 30). Συνεπώς, η ανάγνωση είναι μία κατάσταση υποκειμενική, η 

οποία μπορεί να πάρει δύο μορφές, την «αισθητική» (“aesthetic reading”) και τη «μη 

αισθητική» (“efferent reading”). Όποιος έρχεται σε επαφή με ένα κείμενο επιλέγει και 

τον τρόπο ανάγνωσής του, ο οποίος καθορίζει την τελική «βίωση» του κειμένου 

(Πολίτης, 2015). Κατά τη διάρκεια της «συναλλαγής» ο αναγνώστης, άρα και ο 

μαθητής, αφού αναφερόμαστε στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο Σχολείο, ελέγχει 

τις αντιδράσεις που του προκαλεί το κείμενο, δηλαδή ελέγχει την ερμηνεία του και τις 

εμπειρίες του συζητώντας αυτές με τον δάσκαλο και τους συμμαθητές του (Rosenblatt, 

1938 και Πολίτης, 2015).  

Το Α.Π.Σ. για τη Λογοτεχνία στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, αναφέρει, μεταξύ 

άλλων, ότι σκοπός του μαθήματος είναι η, από μέρους των μαθητών, σχέση της 

λογοτεχνίας με την ανθρώπινη εμπειρία, η σημασία της για την κατανόηση του κόσμου 

και του εαυτού τους, αλλά και η σχετικότητα των πολλαπλών ερμηνευτικών 

προσεγγίσεων και η κριτική αντιμετώπισή τους (Α.Π.Σ., 2011: 72-73). Λαμβάνοντας 

υπόψη τις βασικές παραμέτρους της θεωρίας της «συναλλαγής» που συμφωνούν σε 

μεγάλο βαθμό με τους σκοπούς του Α.Π.Σ. επιλέχτηκε το θέμα της παρούσης 
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ερευνητικής εργασίας με τίτλο «Η δημιουργική ενσωμάτωση της Θεωρίας της 

Λογοτεχνίας στη Μέση Εκπαίδευση: Ένα παράδειγμα διδακτικής της «Ρωμιοσύνης» 

του Γ. Ρίτσου με άξονα τη θεωρία της L. Rosenblatt». Με αυτή τη μελέτη επιδιώκεται 

να διερευνηθεί, κατά πόσο μπορεί η «Συναλλακτική» Θεωρία να διδαχτεί, ουσιαστικά 

να εφαρμοστεί στην τάξη και εάν ναι, με ποιον τρόπο, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι 

του Α.Π.Σ. Με λίγα λόγια, επιδιώκεται να φανεί έμπρακτα η συσχέτιση της υπό 

εξέταση θεωρίας με το Α.Π.Σ. μέσα από τη διδακτική της ποίησης του Ρίτσου και να 

τεκμηριωθεί ότι δεν πρόκειται για μία ουτοπική θεωρία, αλλά για μία πρακτική 

διδακτική με σημαντικά οφέλη. 

1.2  Υποθέσεις και Στόχοι Μελέτης  

Βασική υπόθεση της παρούσης ερευνητικής εργασίας είναι ότι η διδασκαλία των 

σχολικών ποιημάτων του Γ. Ρίτσου, Γυμνασίου-Λυκείου, μπορεί να επιτευχθεί με τη 

συγκεκριμένη θεωρία της Rosenblatt και στόχος μας είναι να δείξουμε ότι η προσέγγιση 

αυτή μπορεί εμπράκτως να εφαρμοστεί στη σχολική τάξη.  

Αφού παρουσιαστεί η «Συναλλακτική» Θεωρία της Rosenblatt, θα εστιάσουμε σε 

όλες τις φάσεις της «συναλλαγής» που συντελούνται κατά την επαφή κειμένου-

αναγνώστη, τονίζοντας τις εμπειρίες των μαθητών που είναι σε θέση να φέρουν στην 

επιφάνεια οι ενδείξεις-λέξεις των λογοτεχνικών κειμένων. Αν οι μαθητές προκρίνουν 

την «αισθητική» ανάγνωση των ποιημάτων, υποθέτουμε πως θα οδηγηθούν στη 

«βίωση» αυτών και στην αισθητική τους απόλαυση. Επιπλέον, θα δούμε πώς 

επηρεάζεται αυτή η «αισθητική» ανάγνωση από προηγούμενες αναγνώσεις, αλλά και 
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πώς επηρεάζει επόμενες. Παράλληλα, θα συνεξετάσουμε τη θεωρία της Rosenblatt με 

αυτή του Jauss, εκπροσώπου της «Θεωρίας της Πρόσληψης». Επίσης, στοχεύουμε να 

δημιουργήσουμε τρία διδακτικά σενάρια για τρία ποιήματα του Γ. Ρίτσου, που 

περιέχονται στο βιβλίο Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (ΚΝΛ) Β΄ Λυκείου και να 

τα δοκιμάσουμε στα δύο τμήματα της Β΄ Λυκείου που διδάσκει η ερευνήτρια. Το 

σενάριο του αποσπάσματος της «Ρωμιοσύνης» θα ενσωματωθεί στην ερευνητική 

εργασία, ενώ τα άλλα δύο με τα ποιήματα «Ο τόπος μας» και «Αυτόπτης μάρτυρας», 

για λόγους οικονομίας λέξεων, θα συμπεριληφθούν στο Παράρτημα.  

1.3  Αναγκαιότητα Μελέτης  

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι γύρω από τη θεωρία της 

Rosenblatt και την εφαρμογή της στη σχολική Λογοτεχνία δεν υπάρχουν αρκετές 

μελέτες. Απεναντίας θα λέγαμε ότι εντοπίσαμε ελάχιστες τόσο στην ελληνική όσο και 

στην αγγλική γλώσσα. Στην ελληνική αμιγώς με τη θεωρία αυτή ασχολείται η Ε. 

Βησσαράκη (2001) στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία της, ο Δ. Πολίτης (2003) 

στη διδακτορική διατριβή του και οι Καλογήρου-Βησαράκη σε άρθρο τους (2004, 58: 

26-40). Άλλοι μελετητές συνδυάζουν τη «Συναλλακτική» Θεωρία με άλλες όπως η Μ. 

Γουρνίκη (2008) με τις ερευνητικές μεθόδους του M. Benton (ανακοίνωση σε συνέδριο 

του Πανεπιστημίου Αθηνών) και η Ε. Μαχαιρά (2014) με τον Κριτικό Γραμματισμό. 

Για αυτό το λόγο θεωρήθηκε σκόπιμο να διερευνηθεί και να δειχθεί, αν εφαρμόζεται 

στην τάξη η «Συναλλακτική» Θεωρία. Αυτό θα αποτελέσει «ολοκλήρωση του 

θεωρητικού στοχασμού της Rosenblatt σε πρακτικό επίπεδο, κυρίως διδακτικό», κάτι 

που εισηγείται ο Πολίτης (2003: 328), θεωρώντας το «πρόκληση και πρόσκληση» 
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(Πολίτης, 2003: 328), αφού η θεωρία αυτή όπως και οι άλλες εκδοχές της 

Αναγνωστικής Θεωρίας επιτρέπουν στον αναγνώστη να αρχίζει την ερμηνεία του 

κειμένου από την ατομική του αντίδραση.  

1.4  Σημαντικότητα Μελέτης  

Η παρούσα διδακτική πρόταση μπορεί να εμπλουτίσει τη διδασκαλία της 

Λογοτεχνίας στη Δ.Ε., δίνοντάς της μια σύγχρονη ματιά, συμβατή με τους στόχους 

του μαθήματος. Η θεωρία της Rosenblatt είναι εύκολα εφαρμόσιμη στη σχολική τάξη 

και επιτρέπει στους μαθητές να προσεγγίζουν τα λογοτεχνικά κείμενα με βάση τη 

δικιά τους «μοναδική» εμπειρία (Πολίτης, 2003: 355), απαλλάσσοντάς τους από την 

απομνημόνευση ερμηνειών και πληροφοριών γύρω από τα διδασκόμενα κείμενα. 

Αυτό μπορεί να τους κάνει να δουν με άλλο «μάτι» τη Λογοτεχνία, να μην τη 

θεωρούν σαν ένα ακόμα μάθημα που το διαβάζουν από ανάγκη και έτσι, ίσως 

επιτευχθεί η φιλαναγνωσία –ένας άλλος στόχος του Α.Π.Σ. – ώστε οι μαθητές να 

γίνουν μέλη ενός «έθνους αναγνωστών» (Α.Π.Σ., 2011: 72).  

1.5  Υλικό Μελέτης και οριοθέτηση Προβλήματος  

Για την εφαρμογή της «Συναλλακτικής» Θεωρίας επιλέξαμε το λογοτεχνικό είδος 

της ποίησης θεωρώντας ότι αυτό είναι πιο κατάλληλο για να έρθουν σε «συναλλαγή» 

οι μαθητές με το λογοτεχνικό κείμενο. Και αυτό, επειδή συνήθως τα ποιήματα είναι 

ευσύνοπτα αλλά πυκνά σε νοήματα, θέλουμε να δούμε την «πρόσληψή» τους από 

τους μαθητές. Νοήματα που πρέπει να αποκωδικοποιηθούν περνώντας από το φίλτρο 
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της εμπειρίας των παιδιών. Έχοντας κατά νου την άποψη του Ρόμπερτ Φροστ
1
 πως 

«ποίηση είναι όταν ένα συναίσθημα έχει βρει τη σκέψη του και η σκέψη έχει βρει 

λέξεις» θα επιδιώξουμε να βρουν οι μαθητές μας τις σκέψεις και τα συναισθήματα 

που τους δημιουργούν οι λέξεις των ποιημάτων που θα εξετάσουμε και να 

απελευθερώσουν τα μηνύματα που φυλακίζουν μέσα τους τα ποιήματα, αφού 

σύμφωνα με τη Δημουλά
2
 «το ποίημα είναι η φυλακή και η απελευθέρωση κάποιου 

μηνύματος».  

Οι λόγοι που επιλέχθηκε ο Γιάννης Ρίτσος από τη χορεία των ποιητών που 

περιέχονται ποιήματά τους στα έξι βιβλία ΚΝΛ Γυμνασίου-Λυκείου είναι διάφοροι: 

α) «είναι ένας ποιητής με ευκρινή φωνή, πληθωρικός στην παραγωγή του, 

προικισμένος με πηγαίο αίσθημα και αρετές καθαυτό ποιητικές (Πολίτης, 1985: 297-

298). Πολυγραφότατος, από τους πιο σημαντικούς ποιητές του 20
ου

 αιώνα, ένας 

«Πικάσο της Ποίησης» κατά τον Βαγενά (1999: 111-112) λόγω του μεγάλου σε όγκο 

έργο του με την αξιοθαύμαστη ποιότητα ανάλογη με του κορυφαίου ζωγράφου.  

β) Θέλαμε έναν ποιητή που η ποίησή του να περιέχει στιγμές της νεότερης 

ελληνικής ιστορίας, στοιχείο που χαρακτηρίζει το συνολικό έργο του, για να δούμε τι 

θα «συναλλάξουν» οι μαθητές με τα κείμενα, τι θα είναι ικανά αυτά να τους 

ανακαλέσουν στην ψυχή και στο μυαλό τους. Η Προκοπάκη (2000: 9-10) αναφέρει 

εύστοχα πως ολόκληρη η ιστορία του 20ου αιώνα βρίσκεται στην ποίηση του Ρίτσου, 

                                                 

1
 http://sxolikibibliothiki.blogspot.gr/2010/10/blog-post.html  

2
 http://sxolikibibliothiki.blogspot.gr/2010/10/blog-post.html  

http://sxolikibibliothiki.blogspot.gr/2010/10/blog-post.html
http://sxolikibibliothiki.blogspot.gr/2010/10/blog-post.html
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στα ποιήματα που καταγράφουν γεγονότα σαν να είναι χρονικά, στους ύμνους και 

ελεγεία των ηρώων, στη βιογραφία που υπάρχει μεταπλασμένη σε πολλές συνθέσεις 

αλλά και στο οδοιπορικό του ποιητή που αποτύπωσε με σαφήνεια αλλά και με 

υπαινικτικότητα τη βία του καθεστώτος, τη συμβατική ηθική των ανθρώπων, τους 

ιδεολογικούς πειθαναγκασμούς.  

γ) Επιπλέον, πρέπει να ομολογήσουμε πως για τη Σάμο και κυρίως για το 

Καρλόβασι –τόπος καταγωγής και εργασίας της ερευνήτριας– ο Ρίτσος είναι 

γνωστός. Οι πλείστοι, αν όχι όλοι οι μαθητές, τον ξέρουν και έχουν έρθει σε επαφή 

με κάποιο ποίημά του. Έχουν περάσει από το σπίτι του και έχουν καθίσει στην 

«καρέκλα» του δίπλα στη θάλασσα, στο λιμάνι του Καρλοβάσου. Οι μαθητές έχουν 

μια κειμενική αλλά και βιωματική επαφή με το έργο και τον χώρο του ποιητή. Για 

αυτούς, λοιπόν, τους λόγους επιλέξαμε την ποίηση του Ρίτσου.  

Ποιήματά του περιέχουν όλα τα βιβλία ΚΝΛ Γυμνασίου-Λυκείου εκτός της Α΄ 

Λυκείου. Πιο συγκεκριμένα ανθολογούνται τα κείμενα: «Τζιτζίκια στήσαν τον χορό» 

από την ενότητα «Άνθρωπος και Φύση, Πόλη-Ύπαιθρος» και «Πρωινό Άστρο» από 

την ενότητα «Η αγάπη για τους συνανθρώπους μας, Οι φιλικοί δεσμοί, Η αγάπη» από 

το βιβλίο της Α΄ Γυμνασίου. «Τ΄ άσπρο ξωκλήσι» από την ενότητα «Θρησκευτική 

ζωή» και «Ερημωμένα χωριά» από την ενότητα «Εθνική ζωή» από το βιβλίο της Β΄ 

Γυμνασίου. «Ρωμιοσύνη» και «Αρχαίο θέατρο» από την ενότητα «Η Νεότερη 

Λογοτεχνία. Η λογοτεχνία από το 1922 ως το 1945» από το βιβλίο της Γ΄ Γυμνασίου. 

«Ρωμιοσύνη», «Ο τόπος μας», «Ανυπόταχτη Πολιτεία», «Αυτόπτης μάρτυρας» από 

την ενότητα «Νεότερη Ποίηση» από το βιβλίο της Β΄ Λυκείου. Τέλος, στο βιβλίο 
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«Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής κατεύθυνσης περιέχονται η «Σονάτα του 

Σεληνόφωτος» και «Το χρέος των ποιητών» από την ενότητα «Συνοδευτικά 

κείμενα».  

Από τα παραπάνω ποιήματα επιλέγουμε τα εξής: «Ρωμιοσύνη», «Ο τόπος μας» 

και «Αυτόπτης μάρτυρας» από το βιβλίο της Β΄ Λυκείου. Όλα τα ποιήματα τα 

επιλέξαμε με βάση τη θεματική τους. Αναφέρονται σε δύο μεγάλα ιστορικά γεγονότα 

που σημάδευσαν την Ελλάδα και τους Έλληνες. Αναφέρονται στον αγώνα του 

ανθρώπου για ελευθερία, ειρήνη, δικαιοσύνη, ανθρωπιά, διακυβεύματα της Κατοχής 

και της Αντίστασης και στο σκοτεινό καθεστώς της Δικτατορίας. Τα συγκεκριμένα 

ποιήματα θα μελετηθούν με την υποκειμενική εκδοχή της Αναγνωστικής Θεωρίας. 

Σαφώς θα μπορούσε να εξεταστούν και με άλλες εκδοχές της, όπως η ρητορική, η 

φαινομενολογική, και η κοινωνιολογική–ιστορική ή και με συνδυασμό αυτών, κάτι 

που δεν εμπίπτει στους στόχους της παρούσης μελέτης και επομένως δεν κρίνεται 

αναγκαίο ούτε εφικτό.  

1.6  Μέθοδος Μελέτης  

Η επιλογή του ερευνητικού υλικού και οι μέθοδοι που ακολουθούνται είναι απότοκο 

των στόχων της μελέτης. Οι αρχές της «Συναλλακτικής» Θεωρίας συνιστούν τη 

μεθοδολογική βάση της παρούσης εργασίας. Άξονες της εφαρμογής της θεωρίας θα 

είναι οι όροι όπως χρησιμοποιούνται στα συγγράμματα της Rosenblatt (1994, 1995): 

«έκκληση», «κίνητρο», «αντίδραση», «κειμενικές ενδείξεις», «δοκιμαστικό πλαίσιο», 
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«έλεγχος αντιδράσεων», «εκλεκτική προσοχή», «αναδημιουργία», «αισθητική» και «μη 

αισθητική ανάγνωση», «συναλλαγή».  

Η θεωρητική προσέγγιση της εργασίας αυτής θα πραγματοποιηθεί μέσα από τη 

συλλογή πρωτογενών δεδομένων διδασκαλίας, όπως εφαρμόστηκαν με βάση τη θεωρία 

της Rosenblatt αλλά και το έργο του Γ. Ρίτσου, που θα συλλεχθούν από βιβλία, άρθρα 

σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, Πτυχιακές, Μεταπτυχιακές και 

Διδακτορικές διατριβές, Διαδίκτυο, εφημερίδες. Η διδακτική των ποιημάτων θα 

εφαρμοστεί στα δύο τμήματα της Β΄ Λυκείου που διδάσκει η ερευνήτρια το τρέχον 

σχολικό έτος 2015-16.  

Για αυτή τη δραστηριότητα θα εφαρμοστεί η εκπαιδευτική έρευνα, η οποία είναι 

στην ουσία έρευνα δράσης, για να επιτευχθεί η ενεργή εμπλοκή του εκπαιδευτικού, ο 

οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με την πρόκληση της διδασκαλίας της κατανόησης του 

λογοτεχνικού κειμένου (Σταύρου & Κουτσελίνη, 2015: 93). Ο όρος Έρευνα-Δράσης, 

που αποδίδει τον αγγλικό «action research", επινοείται από τον Kurt Lewin (1944) και 

αναφέρεται στην έρευνα που στοχεύει στην εξέταση κοινωνικών προβλημάτων 

(Beattie, 1989: 110). Αυτή η μορφή έρευνας, που εμπλέκεται με τη δράση, είναι 

χρήσιμη, αφού παράγει γνώση, έχει άμεσες συνέπειες στην καθημερινότητα του 

εκπαιδευτικού (Αυγητίδου, 2011: 30) και επιδιώκει την προσέγγιση του μαθήματος της 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας με καινοτομία (Cohen, & Manion, 2000). Παράλληλα είναι 

μια διαδικασία στοχευμένης δράσης του ερευνητή που αποσκοπεί να πετύχει στόχους 

που ενδέχεται να αφορούν και άλλους εκπαιδευτικούς. Έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί 
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πολιτική (Παπακωνσταντίνου & Κατσίρας
3
: 9), «γιατί μας ωθεί να κάνουμε αλλαγές 

που θα επηρεάσουν κι άλλους» (Κατσαρού & Τσάφος, 2003: 24).  

Η έρευνα δράσης έχει τις παρακάτω ιδιότητες. Είναι συμμετοχική: ο ερευνητής είναι 

υποκείμενο της έρευνας. Στόχος του η κατανόηση της πρακτικής που ακολουθεί στη 

διδασκαλία και τα καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα στο πεδίο που ερευνά. Είναι 

συνεργατική: ο ερευνητής συνεργάζεται με άλλους συναδέλφους ή μαθητές. Είναι μία 

κοινωνική διαδικασία, αφού είναι συμμετοχική και συνεργατική. Είναι δημοκρατική: ο 

καθένας μπορεί να την πραγματοποιήσει, αρκεί να το επιθυμεί και όχι μόνο οι 

πανεπιστημιακές ερευνητικές ομάδες. Είναι μαθησιακή: στοχεύει στη μάθηση, στη νέα 

γνώση και στη βελτίωση της προηγούμενης. Συνδυάζει θεωρία και πράξη. Ο ερευνητής 

δημιουργεί μία δικιά του θεωρία, που εφαρμόζοντάς την στην τάξη την αξιολογεί. Δίνει 

ευκαιρία για στοχασμό και επιδιώκει την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης (Μάγος & 

Παναγοπούλου, 2008: 2-4). Αυτές οι ιδιότητες χαρακτηρίζουν και την έρευνα που θα 

πραγματοποιήσουμε.  

Στην όλη διαδικασία θα αξιοποιηθεί το ημερολόγιο της εκπαιδευτικού και οι 

απαντήσεις μαθητών σε συγκεκριμένα ερωτήματα της διδάσκουσας. Αυτά θα 

διατυπωθούν στην τάξη μετά το πέρας της διδασκαλίας και των τριών ποιημάτων και 

θα καταγραφούν στο ημερολόγιο απαντήσεις μαθητών, υψηλόβαθμων και 

χαμηλόβαθμων. Εξασφαλίζοντας τη βαθμολογική ποικιλία, θα δούμε τις απόψεις του 

συνόλου για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας με τη «Συναλλακτική Θεωρία».  

                                                 

3
 http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B103/94/758,2775/unit=1096  

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B103/94/758,2775/unit=1096
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Θα ερωτηθούν για τη στάση τους απέναντι στον νέο τρόπο διδασκαλίας, για τα 

οφέλη που πιθανόν αποκόμισαν, για την επιθυμία τους για περαιτέρω ανάγνωση 

κειμένων, για το κλίμα της τάξης, τη σχέση τους με τον εκπαιδευτικό και για την 

επιλογή ποιημάτων και ποιητή. Για αυτές τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις των παιδιών, 

που θα καταγραφούν ανώνυμα, θα υπάρχει ενυπόγραφη άδεια από τους κηδεμόνες τους 

και από τον Διευθυντή του Λυκείου, αφού τους δοθούν εγγράφως πληροφορίες γύρω 

από τον σκοπό της έρευνας. Ουσιαστικά αυτές αποτελούν μία πρώτη γραφή 

ημιδομημένης συνέντευξης, με ερωτήσεις κατάλληλες για την ηλικία και το επίπεδο 

κατανόησης των μαθητών, δεν θα προσβάλλουν κανέναν και δεν θα περιέχουν στοιχεία 

άμεσης ή έμμεσης διαφήμισης.  

Στο ημερολόγιο καταγράφονται απαντήσεις, ερμηνείες, συναισθήματα, αντιδράσεις 

των μαθητών και αξιολογήσεις. Η χρήση του στην έρευνα δράσης βοηθάει στην 

τεκμηρίωση του έργου του εκπαιδευτικού. Στόχος η κατανόηση, ο σχεδιασμός μιας 

δράσης, η αυτογνωσία και ο αναστοχασμός (Κατσαρού & Τσάφος, 2003). Βέβαια, ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να είναι προσεκτικός, ώστε να καταγράφει τις απαντήσεις και τις 

αντιδράσεις των παιδιών, χωρίς να επηρεάζεται από τις δικές του προσδοκίες. Οφείλει 

να μην γράφει αυτά που θα ήθελε να ακούσει για χάρη της έρευνας (Elliott, 1984: 70).  

1.7  Ρόλος Ερευνητή  

Ο ρόλος του ερευνητή είναι σημαντικός, αφού πρέπει να διασφαλίζει γενικά την ηθική 

δεοντολογία της έρευνας, των ερευνητικών ερωτημάτων, την αμερόληπτη στάση του 

και την τήρηση όλων των κανόνων δεοντολογίας που διέπουν μια έρευνα και 
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καταγράφονται από τους Παπαναστασίου & Παπαναστασίου (2014: 177-178). Είναι 

αυτός που θα δομήσει σχέση εμπιστοσύνης με τα υποκείμενα της έρευνας και θα τους 

δώσει τη δυνατότητα να φωτίσουν το θέμα από τη δική τους οπτική γωνία χωρίς φόβο 

και πάθος. Επίσης, είναι αυτός που θα ερμηνεύσει και θα παρουσιάσει τα 

αποτελέσματα με καθαρά προσωπικά κριτήρια. Άρα, απαιτείται νηφαλιότητα, οξύνοια 

και κριτική ικανότητα για να προσπεράσει τα ασήμαντα και να προσπελάσει τα 

ουσιώδη.  

1.8  Δεοντολογική συμβατότητα  

Η έρευνα, όσον αφορά τη διδασκαλία, είναι συμβατή με τους εκπαιδευτικούς στόχους 

και βασίζεται στην πεποίθηση ότι απαιτείται συνεργασία εκπαιδευτικού-μαθητών 

(Altrichter, Posch & Somekh, 2001: 122). Οι ερευνητικές μέθοδοι διέπονται από τον 

κώδικα δεοντολογίας. Σύμφωνα με αυτόν οι ερευνητικές τεχνικές χρησιμοποιούνται με 

συναίνεση όλων των ενδιαφερομένων. Ο ερευνητής μιλάει για την έρευνα και τους 

στόχους της και ζητά από τους μαθητές να συνεργαστούν. Για τα ίδια θέματα 

ενημερώνει τους κηδεμόνες εγγράφως και ζητά την άδεια τους για την έρευνα 

(Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2014: 177-178).  
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2ο  Κεφάλαιο: Θεωρητικό πλαίσιο  

2.1  Θεωρίες για την ανάγνωση και ο ρόλος του αναγνώστη  

Η Αναγνωστική Θεωρία ή Θεωρίες για τον Αναγνώστη συμπεριλαμβάνουν πολλές 

εκδοχές λόγω των διαφορετικών επιστημολογικών καταβολών και απόψεων των 

εκπροσώπων τους (Πολίτης, 2003: 27). Οι θεωρητικοί αυτοί, πολύ πριν από το 1960 

στα πανεπιστήμια της Β. Αμερικής και Μ. Βρετανίας, προσπαθούν να εδραιώσουν την 

άποψη πως υπάρχουν πολλές ορθές ερμηνείες για ένα κείμενο και πως κάθε μία από 

αυτές είναι μοναδική. Με αυτόν τον τρόπο θέτουν στο επίκεντρο τον αναγνώστη, του 

οποίου ο ρόλος συστηματικά αγνοούνταν (Πολίτης, 2015).  

Ο «αναγνώστης»-«αναγνωστικό κοινό» είναι ένας από τους τέσσερις παράγοντες, 

σύμφωνα με τον Abrams, που προϋποθέτει η λογοτεχνική επικοινωνία. Οι άλλοι τρεις 

είναι η «πραγματικότητα», ο «καλλιτέχνης» και το «κείμενο» (Abrams, 1953: 3-29). Οι 

λογοτεχνικές θεωρίες μέχρι τη δεκαετία του ΄60 υπερτονίζουν έναν από αυτούς και 

αγνοούν τους άλλους (Πολίτης, 2003: 22). Συνήθως αγνοούνταν ο αναγνώστης και 

τονίζονταν η αυθυπαρξία του κειμένου ή ο δημιουργός του.  

Αυτό αλλάζει από το 1960 και μετά που αναθεωρείται και η αντίληψη για την 

«λογοτεχνικότητα» ενός κειμένου, η οποία δεν είναι κάτι δεδομένο μέσα στο κείμενο 

«αλλά επαναπροσδιορίζεται συνεχώς» (Τζιόβας, 2003: 228-229). Έτσι η Ερμηνευτική 

παίρνει τη θέση της Αισθητικής (Τζιόβας, 2003: 228-229). Στον επαναπροσδιορισμό της 

«λογοτεχνικότητας» συμβάλλουν οι απόψεις του Wittgenstein για τη γλώσσα, ένα 
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«παιχνίδι σχέσεων» σε μεταβαλλόμενο περιβάλλον, στο οποίο επιδρά ο αναγνώστης με 

το πολιτισμικό και λογοτεχνικό του φορτίο (Τζιόβας, 2003: 229). Συνεπώς ο ρόλος του 

είναι σημαντικός, αφού νοηματοδοτεί τα κείμενα και ανάλογα με τις ιδιότητες που 

έχουν τα θεωρεί λογοτεχνικά ή μη (Τζιόβας, 2003: 229).  

Η Susan Suleiman προτείνει έξι εκδοχές για την Αναγνωστική Θεωρία: τη ρητορική, 

τη σημειωτική–στρουκτουραλιστική, την κοινωνιολογική–ιστορική, τη φαινομενολογική, 

την ερμηνευτική και την υποκειμενική-ψυχαναλυτική (Suleiman, 1980: 7).  

Η ρητορική εκδοχή θεωρεί πως κάθε λογοτεχνικό κείμενο είναι μια μορφή 

επικοινωνίας ανάμεσα στον πομπό-συγγραφέα και στον δέκτη-αναγνώστη. Ο πρώτος 

δημιουργεί το μήνυμα του κειμένου και ο δεύτερος το αποκωδικοποιεί. Η ρητορική 

ενδιαφέρεται για το πώς κωδικοποιείται και για το πώς επενεργεί πάνω στους 

αναγνώστες. Ο συγγραφέας παράγει το νόημα μέσω του «νοητού συγγραφέα» και 

ερμηνεύεται μέσω του «νοητού αναγνώστη» (Τζιόβας, 2003: 233), που συνυπάρχουν 

επιτυχημένα για τον Wayne Booth, τον κυριότερο εκπρόσωπο της εκδοχής, λόγω ενός 

επικοινωνιακού σχήματος, σαν το προτεινόμενο από τον Roman Jakobson. Αυτό τονίζει 

πως ο αναγνώστης δυσκολεύεται να αποκωδικοποιήσει το μήνυμα ενός κειμένου εξ 

αιτίας της «αμφισημίας» που σκόπιμα δημιουργεί στο έργο ο συγγραφέας (Πολίτης, 

2003: 28-29).  

Όπως η ρητορική το ίδιο και η σημειωτική-στρουκτουραλιστική βλέπει το κείμενο ως 

μορφή επικοινωνίας. Δεν ενδιαφέρεται για το τι σημαίνει αυτό αλλά πώς ο αναγνώστης 

συμβάλλει στην αναγνωσιμότητα (Τζιόβας, 2003: 234).  
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Ο M. Riffaterre, βασικός εκπρόσωπος του Στρουκτουραλισμού, πρεσβεύει την 

αντικειμενικότητα του κειμένου (Τζιόβας, 2003: 236), αναγνωρίζοντάς το μαζί με τον 

αναγνώστη, ως τους δύο μοναδικούς παράγοντες της λογοτεχνικής επικοινωνίας 

(Σαμαρά, 2000: 17). Εστιάζει στην ανταπόκριση του αναγνώστη, γιατί χωρίς αυτή 

θεωρεί πως το κείμενο απλοποιείται αναγκαστικά (Fokkema & Ibsch, 2011: 254). Το 

νόημα του κειμένου «είναι περιουσία της γλώσσας και όχι του αναγνώστη» (Τζιόβας, 

2003: 236-37).  

Ο R. Barthes στο δοκίμιό του «Ο Θάνατος του Συγγραφέα» τονίζει πως ο 

συγγραφέας χάνει την παντοδυναμία του, ενώ ο αναγνώστης αποκτά δύναμη. Σε αυτό 

θεωρεί πως συμβάλλει το ρεύμα του Υπερρεαλισμού, που απομυθοποιεί με την 

αυτόματη γραφή τον συγγραφέα, αλλά και η Γλωσσολογία, που τον υποβιβάζει σε ένα 

όργανο που γράφει (εγγράφει) αλλά δεν εκφράζεται (2007: 137-143).  

Ο Prince επιστρέφει στο κείμενο δίνοντας προτεραιότητα σε αυτό και στην 

αντικειμενικότητά του. Εγγράφει και τον αναγνώστη, εισάγοντας τον όρο «αποδέκτη» 

της αφήγησης. Αυτός είναι το πρόσωπο που ακούει ή στο οποίο απευθύνεται η 

αφήγηση, χωρίς να ταυτίζεται με τον αναγνώστη της, ο οποίος είναι υπαρκτό πρόσωπο, 

ενώ ο αποδέκτης λεκτικό κατασκεύασμα του συγγραφέα (1991: 185-219).  

Επόμενη εκδοχή της Αναγνωστικής Θεωρίας είναι η φαινομενολογική. Βασικός 

εκπρόσωπος αυτής της εκδοχής είναι ο Wolfgang Iser. Προερχόμενος από τον 

ερμηνευτικό προσανατολισμό της Νέας Κριτικής και της Αφηγηματολογίας, 

επηρεάζεται από το έργο του Roman Ingarden (Holub, 2001: 144). Ανήκει στη 
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γερμανική σχολή της «Αναγνωστικής Ανταπόκρισης». Αναδεικνύει την αλληλεπίδραση 

κειμένου-αναγνώστη και δίνει έμφαση στο πώς διαβάζει ο αναγνώστης το κείμενο και 

όχι στο τι λέει αυτό. Στο κείμενο αναγνωρίζεται ένας βαθμός απροσδιοριστίας, κάτι που 

δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να συμβάλλει στην παραγωγή νοήματος 

(Φρυδάκη, 2003: 166-167).  

Για τον Iser η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού έργου είναι απαραίτητη για όλες τις 

διαδικασίες της λογοτεχνικής ερμηνείας. Από μόνη της όμως δεν επαρκεί για την 

νοηματοδότηση του κειμένου (Iser 1978: 20-21). Αυτή επιτυγχάνεται με τη διάδραση 

της δομής του κειμένου και του παραλήπτη-αναγνώστη και ενώ είναι μία υποκειμενική 

αντίδραση του αναγνώστη, δεν εξαφανίζεται το κείμενο, λόγω του ότι αυτή 

κατευθύνεται από τις δομημένες κειμενικές συνθήκες (Iser, 1978: 49). Το κείμενο 

αποτελεί τον «καλλιτεχνικό» πόλο και η πραγμάτωσή του από τον αναγνώστη τον 

«αισθητικό» πόλο. Αποτέλεσμα αυτής της διάδρασης είναι το λογοτεχνικό έργο, που 

δεν ταυτίζεται με το κείμενο, αλλά βρίσκεται ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πόλους. 

Συνεπώς, ο κάθε αναγνώστης επηρεαζόμενος διαφορετικά από το ίδιο κείμενο αποκτά 

έναν ρόλο ενεργητικό και η ανάγνωση γίνεται μία δημιουργική πράξη (Iser, 1978: 20-

21).  

Διαφορετικά είδη αναγνωστών δημιουργούνται από τη Θεωρία της Λογοτεχνίας και 

δείχνουν ή την επίδραση της λογοτεχνίας στους αναγνώστες ή την αντίδραση αυτών 

στα λογοτεχνικά έργα. Έτσι προκύπτει ο «πραγματικός» αναγνώστης (“real reader”), 

που γίνεται γνωστός από τις καταγεγραμμένες αντιδράσεις του, και ο «υποθετικός» 

(“hypothetical reader”) για τον οποίο υποθέτουμε τις αντιδράσεις που μπορεί να έχει 
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λόγω του κειμένου (Iser, 1978: 27). Στον «πραγματικό αναγνώστη», άσχετα με το ποιος 

και τι είναι, του προσφέρεται ένας συγκεκριμένος ρόλος που, εάν τον αποδεχτεί, αυτός 

αποτελεί την ιδέα του «υπονοούμενου» αναγνώστη (“implied reader”) (Iser, 1978: 27, 

36). Στην ουσία o «υπονοούμενος» αποτελεί ένα μοντέλο που δίνει τη δυνατότητα 

περιγραφής των δομημένων επιδράσεων του λογοτεχνικού κειμένου (Iser, 1978: 38).  

Ο ρόλος του αναγνώστη προκαθορίζεται από τις διαφορετικές αντιλήψεις του 

κειμένου, το σημείο υπεροχής του που τον βοηθά να συνθέσει αυτές τις αντιλήψεις και 

το σημείο σύγκλισής τους. Αυτό δείχνει πως ο ρόλος του δεν ταυτίζεται με τον ρόλο 

του «φανταστικού αναγνώστη» (“fictitious reader”) που παρουσιάζεται μέσα στο 

κείμενο (Iser, 1978: 36).  

Σε ένα λογοτεχνικό κείμενο το μήνυμα το λαμβάνει ο αναγνώστης και το συνθέτει 

με τον δικό του τρόπο. Οι κειμενικές δομές, αν και περιλαμβάνονται στο κείμενο δεν 

ολοκληρώνουν τη λειτουργία τους μέχρι να τον επηρεάσουν (Iser, 1978: 20-21). Η 

κατανόηση οδηγείται από αυτές, αλλά κάποιες φορές ο αναγνώστης αυθαίρετα πρέπει 

να συμμετέχει και ο ίδιος. Η εμπειρία του κειμένου δημιουργείται από την 

αλληλεπίδρασή του με τον αναγνώστη και χαρακτηρίζεται ως ιδιωτική ή αυθαίρετη. 

Ιδιωτική, γιατί ο αναγνώστης ενσωματώνει σε αυτό την εμπειρία του (Iser, 1978: 24-

25), με την οποία πρέπει να γεμίσει τα «κενά» που υπάρχουν στο κείμενο και έτσι να 

προχωρήσει στην ανασύστασή του (Iser, 1978: 109). Γεφυρώνοντας τα «κενά» ξεκινά 

και η επικοινωνία με το κείμενο (Iser, 2000: 200). Αυτά διεγείρουν τη διαδικασία 

σκέψης του αναγνώστη που γίνεται με κειμενικούς όρους (Iser, 1978: 109).  
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Εκτός από τα «κενά» υπάρχουν και οι «αρνήσεις» που δείχνουν τη διάψευση των 

αναγνωστικών προσδοκιών του αναγνώστη και συμβάλλουν στην αλληλεπίδρασή του 

με το κείμενο (Iser, 1974:278). Η «άρνηση» τον προκαλεί να ακυρώσει οικεία ή 

προκαθορισμένα στοιχεία γύρω από αυτό, το οποίο βλέπει με μια άλλη ματιά, δηλαδή 

υιοθετεί μία διαφορετική στάση απέναντί του. Συνεπώς τα «κενά» και οι «αρνήσεις» 

ελέγχουν τη διαδικασία επικοινωνίας με το κείμενο (Iser, 1978: 109).  

Ο Iser για να δείξει το περιεχόμενο του κειμένου χρησιμοποιεί τον όρο «λογοτεχνικό 

ρεπερτόριο» (Iser, 1978: 86). Αυτό αποτελείται από κοινωνικούς και πολιτισμικούς 

κανόνες, καθώς και από στοιχεία και αναφορές ολόκληρης της λογοτεχνικής 

παράδοσης που έχει κάνει κτήμα του ο αναγνώστης (Iser, 1978: 69, 79). Η Rosenblatt 

χρησιμοποιεί τον όρο «ρεζερβουάρ» των αισθημάτων και εμπειριών (1985a: 43) ή 

γλωσσικό και εμπειρικό «ρεζερβουάρ» (Rosenblatt, 1988: 3) για να δηλώσει ό,τι 

δηλώνει και το «λογοτεχνικό ρεπερτόριο». Επιπλέον, όπως ο κάθε αναγνώστης 

«διαλέγεται» με το κείμενο ανάλογα με το «λογοτεχνικό ρεπερτόριό» του (Iser, 1978: 

80), έτσι και η «συναλλαγή» αναγνώστη-κειμένου είναι ανάλογη των εμπειριών που 

γεμίζουν το «ρεζερβουάρ» του (Rosenblatt, 1988: 3-4· 1995: 11, 30-31).  

Κοινό του Iser (1978: 22· 1980a· 1980b) και της Rosenblatt (1988: 4· 1980: 388) 

είναι το ότι θεωρούν το διάβασμα μία δυναμική διαδικασία όπου ο αναγνώστης 

συνθέτει νόημα σε αλληλεπίδραση με το κείμενο. Αντίθετα στο θέμα των «κενών» 

(“the gaps”), τα οποία ο αναγνώστης συμπληρώνοντάς τα, κρατάει την επικοινωνία με 

το κείμενο (Iser, 2000: 200), η Rosenblatt δεν συμφωνεί (1985a: 45).  
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Για την ιστορική-κοινωνιολογική εκδοχή της Αναγνωστικής Θεωρίας η ανάγνωση 

αποτελεί συλλογικό φαινόμενο και ο αναγνώστης είναι μέλος ενός αναγνωστικού 

κοινού.  

Οι κοινωνιολόγοι, με βασικό εκπρόσωπο τον Ian Watt, προσπαθούν να δουν πώς 

επηρεάζονται οι αναγνωστικές συνήθειες και προτιμήσεις του αναγνώστη από την 

ένταξή του σε μια κοινωνική ομάδα (Πολίτης, 2003: 32). Εδώ κατατάσσεται και ο 

Lucien Goldmann, που έχοντας μαρξιστικές καταβολές, υποστηρίζει πως το νόημα του 

κειμένου δεν παράγεται από τον αναγνώστη, αλλά από τον συγγραφέα, ο οποίος 

προσδιορίζεται και αυτός από την κοινωνία της οποίας είναι μέλος (Τζιόβας, 2003: 250-

251).  

Μέσα στην ιστορική-κοινωνιολογική εκδοχή εντάσσεται και η σχολή της 

«Αισθητικής Πρόληψης» (“Rezeptionsgeschichte”) με κυριότερο εκπρόσωπο τον Hans 

Robert Jauss (Πολίτης, 2003: 33). Στην ερώτηση για ποιο λόγο ένα κείμενο 

προσλαμβάνεται με συγκεκριμένο τρόπο από τον αναγνώστη, απαντά πως οφείλεται 

στις ιστορικές παραμέτρους του λογοτεχνικού κειμένου. Στη μελέτη της λογοτεχνίας 

παίρνουν θέση η ιστορικότητα του κειμένου και του αναγνώστη.  

Ο Jauss ενδιαφέρεται για τη θεωρία της «Πρόσληψης», γιατί ενδιαφέρεται για τη 

σχέση λογοτεχνίας-ιστορίας. Στόχος αυτής της θεωρίας είναι να δει το λογοτεχνικό 

φαινόμενο σε όλες τις διαστάσεις του, δίνοντας έμφαση στον αναγνώστη, και να το 

μελετήσει μέσα από τις διαδοχικές αναγνωστικές πραγματώσεις του, έτσι ώστε να 

φανεί η ανταλλαγή και η διαμεσολάβηση της εμπειρίας (Jauss, 1995: 11). Είναι η 
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μέθοδος που εξετάζει κείμενα του παρελθόντος με νέο τρόπο, διαφυλάττοντάς τα από 

τη λήθη και συνδέοντάς τα με το παρόν (Holub, 2001: 18-20, 95). Αυτά μπορούν να 

προσληφθούν με τη γραμματική και την αλληγορική τους ερμηνεία. Η πρώτη 

αναδημιουργεί το νόημα του παρελθόντος, μεταπλάθοντάς το σε σύγχρονη μορφή, ενώ 

η δεύτερη το ερμηνεύει σύμφωνα με τον παραλήπτη. Το νόημα δεν θεωρείται δεδομένο 

από πριν, αλλά μπορεί να κατανοηθεί με διαφορετικό τρόπο από εποχή σε εποχή, 

ανάλογα πάντα με τους αναγνώστες. Έτσι η «πρόσληψη» είναι μία «εν προόδω» 

διαδικασία, η οποία γεφυρώνει το νόημα του κειμένου, που δεν καθορίζεται εκ των 

προτέρων, με την κατανόηση, που είναι θέμα του κάθε αναγνώστη (Jauss, 1995: 110-

112).  

Βλέπει το κείμενο σε σχέση με τους αναγνώστες και την πρόσληψή τους και το 

νόημά του ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης κειμένου-αναγνωστών (Holub, 2001: 

259). Οι τελευταίοι παίρνουν μία σημαντική θέση στην ιστορία της λογοτεχνίας, αφού 

η έρευνα προσανατολίζεται σε αυτούς (Holub, 2001: 267).  

Η σχολή της Κωνσταντίας εισηγείται την «Αισθητική της Πρόσληψης», η οποία 

εξελίσσεται σε θεωρία της λογοτεχνικής επικοινωνίας από το 1966. Ο όρος 

«Πρόσληψη» αναφέρεται στην «οικειοποίηση και ανταλλαγή» και ο όρος «αισθητική» 

στην «εμπειρία» της τέχνης, στην αισθητική πράξη, που βρίσκεται σε κάθε εκδήλωση 

της τέχνης ως «παραγωγική, προσληπτική και επικοινωνιακή δραστηριότητα» (Jauss, 

1995: 93-94). Έτσι μπορεί να το καταναλώσει απλά, δηλαδή να το διαβάσει ή να το 

«δεξιωθεί» κριτικά και να απαντήσει σε αυτό παράγοντας ένα δικό του έργο. Με τη 

σύμπραξη του «ορίζοντα της προσδοκίας» που φέρει το έργο και του «ορίζοντα της 
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εμπειρίας» που φέρει ο παραλήπτης διαμορφώνεται κάθε φορά ένα νέο νόημα του 

έργου. Πρόκληση αποτελεί να φανεί πώς αλληλεπιδρούν οι δύο ορίζοντες και 

διαμορφώνουν το νόημα (Jauss, 1995: 93-94).  

Η «Αισθητική της Πρόσληψης» αποσκοπεί στην κατανόηση του έργου και όχι στην 

ερμηνεία, αφού δεν θεωρεί σωστή μόνο μία ερμηνεία για ένα έργο, θέτοντας τρεις 

στόχους-στάδια, την «κατανόηση», την «εξήγηση» και την «εφαρμογή», που μπορούν 

να αποτελέσουν τις τρεις φάσεις μιας διδασκαλίας. Με την «κατανόηση» διερευνώνται 

οι αναγνωστικές «προσλήψεις» και εντοπίζεται η κοινή περιοχή ανάμεσα στους 

«ορίζοντες» του κειμένου και των αναγνωστών. Με την «εξήγηση» ελέγχονται οι 

ενδοκειμενικές σχέσεις που μπορούν να αλλάξουν τον «ορίζοντα» και με την 

«εφαρμογή» ενισχύεται η αναγνωστική εμπειρία από την κοινωνική και ιστορική 

εμπειρία των αναγνωστών (Jauss, 1995: 93-94).  

Ο Jauss προσπαθεί να συμβιβάσει «το Ρωσικό Φορμαλισμό, που αγνοεί την ιστορία, 

με τις κοινωνικές θεωρίες, που αγνοούν το κείμενο» (Τζιόβας, 2003: 250). Επιδιώκει 

τον συγκερασμό φορμαλιστικής και μαρξιστικής θεωρίας, αναζητώντας σημεία επαφής 

μεταξύ τους, ικανά να περιγράφουν τη σχέση λογοτεχνίας και ιστορίας, χωρίς τη 

συρρίκνωση της πρώτης εξ αιτίας της απλής αντανάκλασης ή του σχολιασμού της 

δεύτερης (Jauss, 1995: 46-50). Αυτό γίνεται με την «πρόσληψη» και την «επίδραση» 

του έργου και την αμοιβαία τους εξάρτηση (Jauss, 1995: 46-50). Ως «επίδραση» θεωρεί 

την πραγμάτωση του νοήματος που καθορίζεται από το κείμενο και ως «πρόσληψη» 

την πραγμάτωση του νοήματος που καθορίζεται από τον αναγνώστη. Με λίγα λόγια ό,τι 

εμπεριέχει το κείμενο και ό,τι προσκομίζει ο αναγνώστης ερχόμενος σε αυτό, 
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αλληλοεξαρτώνται και επιπλέον, το κείμενο, επειδή ελέγχει τις ερμηνείες, εγγυάται για 

τη συνέχεια της αισθητικής εμπειρίας (Jauss, 1995: 119).  

Έτσι ο Jauss ξαναβλέπει τον παραγκωνισμένο αναγνώστη στις σωστές του 

διαστάσεις. Του δίνει ενεργό ρόλο ανάμεσα στον συγγραφέα και στο κείμενο. Άλλωστε 

με τη δική του εργασία το έργο γίνεται φορέας αισθητικής εμπειρίας, κατανοείται 

κριτικά και προσλαμβάνεται ενεργητικά (Jauss, 1995: 50-51). Βρίσκεται σε μία σχέση 

με αισθητική και ιστορική διάσταση με τη λογοτεχνία. Αισθητική, αφού κατά την 

πρώτη ανάγνωση πιστοποιείται η αισθητική του αξία, κάνοντας σύγκριση με άλλα 

αναγνώσματα, και ιστορική, αφού η «πρόσληψή» του συνεχίζεται και εμπλουτίζεται 

από όλους τους μετέπειτα αναγνώστες του ίδιου έργου, που με τη δική τους 

«πρόσληψη» κρίνουν τη συνέχεια στον χρόνο και την αισθητική του αξία (Jauss, 1995: 

52).  

Ο αναγνώστης, κατά την ανάγνωσή του, παίρνει διαφορετική εικόνα του κειμένου το 

οποίο κάθε φορά δίνει νέους ήχους, σαν να πρόκειται για εκτέλεση μιας μουσικής 

παρτιτούρας (Jauss, 1995: 53-55). Συναντάται με αυτό φέρνοντας μαζί του εμπειρίες 

και γνώσεις, που ανακαλεί από τη μνήμη του, και προσδοκίες για την έκβαση του 

έργου, οι οποίες επιβεβαιώνονται ή τροποποιούνται κατά την αναγνωστική πορεία 

(Jauss, 1995: 56-58).  

Για τον Jauss ο κοινωνικός ρόλος της λογοτεχνίας πραγματώνεται εκεί όπου η 

λογοτεχνική εμπειρία εισέρχεται στον «΄ορίζοντα προσδοκιών΄ του πρακτικού βίου» 

δίνοντας νέα κατεύθυνση στην κοσμοθεωρία του και επιδρώντας με αυτό τον τρόπο στη 
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συμπεριφορά του μέσα στην κοινωνία (Jauss, 1995: 83). Αναφερόμενος στον Popper, 

τονίζει πως η πρόοδος στην επιστήμη και στους άλλους κοινωνικούς τομείς είναι 

αποτέλεσμα της «διάψευσης των προσδοκιών» μας, που μας προσγειώνει και μας 

αναγκάζει να ανασκευάσουμε τα σφάλματά μας (Jauss, 1995: 85).  

Ο Jauss και ο Iser στη βιβλιογραφία έχουν τον κοινό χαρακτηρισμό «Σχολή της 

Κωνσταντίας» (Φρυδάκη, 2003: 163).  

O Jauss έχει δεχτεί επιδράσεις από την ερμηνευτική εκδοχή της Αναγνωστικής 

Θεωρίας. Αυτή ενδιαφέρεται για την κατανόηση του κειμένου από τον αναγνώστη. 

Κάθε αναγνωστική πράξη είναι προσπάθεια ερμηνείας και κριτικής (Πολίτης, 2003: 

34). Για τον J. Hawthorn πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα στην «ερμηνεία» που 

αποκαλύπτει το προϋπάρχον νόημα και σε αυτήν που δημιουργεί, παράγει κάτι 

διαφορετικό από το νόημα του συγγραφέα (1993: 42-43). Διακρίνονται δύο τάσεις στην 

Ερμηνευτική: η «παραδοσιακή» («θετική») και η «μοντέρνα» («αρνητική») (Πολίτης, 

2003: 34).  

Βασικός εκπρόσωπος της «παραδοσιακής» είναι ο E. D. Hirsch. Αυτός διακρίνει το 

«νόημα» από τη «σημασία». Το «νόημα» το δίνει ο συγγραφέας σε ένα κείμενο και το 

θεωρεί αντικειμενικό, ενώ τη «σημασία» υποκειμενική προερχόμενη από τον 

αναγνώστη-ερμηνευτή, τον οποίο χαρακτηρίζει μεταφραστή και όχι δημιουργικό 

εκτελεστή (Hawthorn, 1993: 44-46).  
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Εκπρόσωπος της «μοντέρνας» τάσης ο H. G. Gadamer, ο οποίος θεωρεί την 

ερμηνεία του αναγνώστη παραγωγική δραστηριότητα και όχι αναπαραγωγή, τονίζοντας 

την ιστορικότητά της. Με αυτή τη θέση πλησιάζει την ιστορική-κοινωνιολογική εκδοχή. 

Ο αναγνώστης κατανοεί και ερμηνεύει το κείμενο με βάση τη σκοπιά του δικού του 

ιστορικού παρόντος, τοποθετώντας το και στο παρόν και στο παρελθόν. Έτσι 

περιορίζεται η υποκειμενική ματιά χωρίς να γίνεται και αντικειμενική ερμηνεία 

(Τζιόβας, 2003: 252-253).  

Η υποκειμενική-ψυχαναλυτική εκδοχή της Αναγνωστικής Θεωρίας τονίζει τη σημασία 

του Υποκειμένου της Ανάγνωσης θεωρώντας πως είναι μοναδική εμπειρία, κάθε φορά, 

η συνεύρεση αναγνώστη-κειμένου. Επειδή δίνει εξέχοντα ρόλο στην ατομική εμπειρία, 

συνυπάρχει με την ψυχανάλυση. Αυτή θεωρεί το ασυνείδητο του δημιουργού «χώρο» 

της λογοτεχνίας. Αντλώντας πληροφορίες από τη ζωή και το έργο του λογοτέχνη, 

προσπαθεί να εξηγήσει πώς γεννήθηκε το συγκεκριμένο ταλέντο. Συμβουλεύεται και 

μαρτυρίες του περιβάλλοντός του (Σαμαρά, 2000: 72-73).  

Οι βασικοί της εκπρόσωποι (Norman Holland, David Bleich, Walter Statoff, Louise-

Michelle Rosenblatt) υποστηρίζουν πως κάθε ανάγνωση είναι ατομική υπόθεση και 

συνάρτηση της προσωπικότητας και της εμπειρίας του αναγνώστη. Η εκδοχή αυτή 

σχετίζεται αμεσότερα με τη διδακτική αξιοποίηση του λογοτεχνικού κειμένου και τις 

προεκτάσεις της (Πολίτης, 2003: 44).  

Ο γνωστότερος εκπρόσωπος αυτής της εκδοχής, ο Holland, στοχεύει στην 

αντικειμενική προσέγγιση του κειμένου με βάση τα χαρακτηριστικά του. Σε συνδυασμό 
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με την «ψυχολογική περιγραφή της ανταπόκρισης του αναγνώστη» θεωρεί πως αυτός 

με την προσωπικότητά του κάνοντας ελεύθερα συνδυασμούς πλάθει το κείμενο. Στις 

θεωρητικές του αναζητήσεις δεν ισορροπεί κείμενο και αναγνώστης, αφού τονίζει 

περισσότερο τον έναν ή τον άλλον (Τζιόβας, 2003: 246).  

Στην ορολογία του κυριαρχεί η έννοια της «ταυτότητας». Αυτή είναι το μόνο 

σταθερό στη ζωή του ανθρώπου που αλλάζει διαρκώς. Τη στηρίζει στην ανάλυση του 

Φρόυντ για τα όνειρα. Ό,τι κάνει ο άνθρωπος και όπως το κάνει αποδίδεται σε αυτή, 

που είναι υπεύθυνη για την κάθε του κρίση. Η ερμηνεία του κόσμου, άρα και της 

λογοτεχνίας, στηρίζεται στις ανάγκες του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά, όπως 

εκφράζονται με την «ταυτότητά» του (Λεοντσίνη, 2000: 321-350).  

Από όλες τις εκδοχές της Αναγνωστικής Θεωρίας περισσότερο η υποκειμενική-

ψυχαναλυτική τονίζει τη σημαντικότητα του αναγνώστη και θεωρεί την αναγνωστική 

εμπειρία ατομική εμπειρία (Πολίτης, 2003: 44). Η Rosenblatt από το 1938 πρεσβεύει 

αυτές τις αρχές, οι οποίες φαίνονται μέσα στο έργο της. Οι θέσεις της αποτυπώνονται 

στη «Συναλλακτική» Θεωρία, την οποία παρουσιάζουμε και εφαρμόζουμε σε σχολική 

τάξη και θα εξηγήσουμε στην επόμενη ενότητα. 

2.2  Από τη Νέα Κριτική στη «Συναλλακτική» Θεωρία  

Η θεωρία της Rosenblatt εμφανίστηκε ως αντίδραση στην Αμερικανική Νέα Κριτική η 

οποία θεωρήθηκε το πρώτο «δόγμα» της κειμενικής αυτονομίας (Φρυδάκη, 2003: 118) 

και της αισθητικής αυτοτέλειας, ενώ παραμελούσε τον ρόλο του αναγνώστη 
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(Rosenblatt, 1985a: 45). Η διδασκαλία της λογοτεχνίας με τη Νέα Κριτική βασίζεται 

αποκλειστικά στον δάσκαλο, αφού αυτός δίνει στους μαθητές τις πληροφορίες γύρω 

από τα κείμενα, το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιό τους και τον συγγραφέα. Οι μαθητές 

δεν έχουν πρόσβαση σε όλα αυτά και δυστυχώς δεν καταλαβαίνουν πως κάτι τέτοιο 

αποβαίνει σε βάρος τους. Πείθονται πως το κείμενο έχει μία μαγεία, την οποία μόνο οι 

πιο έξυπνοι και χαρισματικοί μαθητές μπορούν να πλησιάσουν. Όλοι αφήνονται στις 

πληροφορίες του δασκάλου.  

Αν και η Νέα Κριτική θεωρείται απελευθερωτική, στην ουσία δίνει εξουσία στον 

δάσκαλο, για να πληροφορεί για το κείμενο. Βέβαια, παραμελείται ο αναγνώστης όπως 

και ο συγγραφέας και έτσι το κείμενο καθίσταται αβλαβές ιστορικά και κοινωνικά 

(Hunt, 1991) και αποδεσμευμένο από αυτούς τους δύο (Ζαφειριάδου, 2011: 2). Στην 

Αγγλία ο Richards πρεσβεύει πως η τέχνη προετοιμάζει για τη ζωή και η ποίηση μπορεί 

να μας σώσει (Richards, 1926: 82), αφού με αυτήν «ο αναγνώστης ανασυντάσσει την 

ευαισθησία του και εμπλουτίζει την ύπαρξή του, εμψυχώνει το ποίημα και εμψυχώνεται 

από αυτό (“inter- animation”) (Αριστοδήμου-Ιακωβίδου, στο Πάτσιου & Καλογήρου, 

2013: 32). Στη διαδικασία ανάγνωσης ανάμεσα στο γλωσσικό σημείο και το 

αντικείμενο υπάρχει η ψυχολογική αντίδραση του αναγνώστη (Πολίτης, 2015: 5 και 

Φρυδάκη, 2003: 119). Οι έμμονοι συνειρμοί και αναμνήσεις δημιουργούν πλαστές ή 

άσχετες ανταποκρίσεις που αποτελούν αναγνωστικά εμπόδια (Φρυδάκη, 2003: 120) και 

στη Rosenblatt γίνονται «αντίδραση» του αναγνώστη.  
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2.3  «Συναλλακτική» Θεωρία – Θεωρητικές Αρχές  

Κεντρικός άξονας της «Συναλλακτικής» Θεωρίας της Rosenblatt είναι η «συνεύρεση 

αναγνώστη-κειμένου» (Πολίτης, 2003: 47) με ίσους όρους. Παίρνει ως βάση τη 

Φαινομενολογία, για την οποία υπαρκτό είναι μόνο ό,τι υπάρχει στη συνείδηση του 

καθενός (Τζιόβας, 2003: 240) και την ψυχαναλυτική εκδοχή, η οποία υποστηρίζει πως 

είναι ατομική εμπειρία κάθε λογοτεχνική εμπειρία (Πολίτης, 2003: 44). Το σημείο 

τομής αυτών των δύο αναγνωστικών θεωριών βρίσκουμε μέσα στη «Συναλλακτική» 

Θεωρία, το οποίο η δημιουργός της το υπερβαίνει.  

Η Louise M. Rosenblatt (1904-2005), η μοναδική γυναίκα στον χώρο της 

Αναγνωστικής Θεωρίας, δεν τυγχάνει της αντιμετώπισης που της αξίζει. Αν και 

πρωτοπόρος, αγνοείται από τους θεωρητικούς της εποχής της και από τους σύγχρονους. 

Μη χρησιμοποιώντας ηχηρή ορολογία και χωρίς να παίρνει μέρος στις θεωρητικές 

διαμάχες, μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Στην ουσία, όμως, είναι η 

πρώτη που επαναφέρει στις σωστές διαστάσεις του τον αναγνώστη, τονίζοντας τον 

ρόλο του (Πολίτης, 2003: 47-48). Αρχικά, το 1938, στο έργο της Literature as 

Exploration (Rosenblatt, 1985a: 45) μιλάει για «συναλλαγή» αναγνώστη και κειμένου 

(Πολίτης, 1996: 21), δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αλληλεπίδρασή τους (Σιορίκης, 

2013: 91). Τη θεωρία της αυτή, την παρουσιάζει πληρέστερα στα 1978 στο έργο της 

The Reader, the Text, the Poem, χρησιμοποιώντας παράλληλα συγκεκριμένη ορολογία.  

Σημαντική θέση στη θεωρία της κατέχουν οι όροι «συναλλαγή» (“transaction”) και 

«συναλλακτικός» (“transactional”). Η χρήση αυτών είναι σύμφωνη με την αλλαγή 
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σκέψης που επιφέρει ο 20
ος

 αιώνας γύρω από τις σχέσεις των ανθρώπων με τον φυσικό 

κόσμο. Ο όρος «συναλλαγή» είναι σημαντικά διαφορετικός από τον όρο «διάδραση» ή 

«αλληλεπίδραση» (“interaction”) (Rosenblatt, 1985a: 39).  

Ο όρος «διάδραση» ή «αλληλεπίδραση» σχετίζεται άμεσα με τον φιλοσοφικό δυισμό 

ή δυαδισμό του Καρτέσιου και του Νεύτωνα, όπως φαίνεται στο έργο των Dewey and 

Bentley, και δείχνει πως οι άνθρωποι αναφέρονται διαφορετικά στους ανθρώπους και 

στη φύση (Rosenblatt, 1994: 17). Παλιά θεωρούνταν «διάδραση» η ανάγνωση όπου το 

νόημα εξάγονταν ή από τη σελίδα του κειμένου ή από τον αναγνώστη. Η Rosenblatt 

κάνει λόγο για «εποικοδομητική διάδραση» και των δύο, κειμένου και αναγνώστη, 

δείχνοντας πως κάθε όρος επηρεάζει και επηρεάζεται αμφίδρομα, βρισκόμενοι σε μια 

σπειροειδή σχέση (Rosenblatt, 1995: 26 · 1988: 2).  

Η επιμονή της στον όρο «συναλλαγή» είναι ένας τρόπος να εδραιώσει τον ενεργό 

ρόλο και του αναγνώστη και του κειμένου στην ερμηνεία. Επιπλέον, επιβεβαιώνει ότι 

αναγνωρίζεται οποιαδήποτε ερμηνεία ως ένα γεγονός που συμβαίνει σε μία δεδομένη 

χρονική στιγμή, σε συγκεκριμένα ιστορικά-κοινωνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα 

(Rosenblatt, 1995: 295). Τελικά και οι Dewey & Bentley (1949), σύμφωνα με τη 

Rosenblatt (1985a: 42 · 1995: 291-292) χρησιμοποιούν τον όρο «συναλλαγή». Έτσι 

ξεφεύγει η σχέση αναγνώστη-κειμένου από τον όρο «αλληλεπίδραση» που παραπέμπει 

στη μηχανική και φυσική (Rosenblatt, 1985a: 42) και επιβεβαιώνεται η δήλωσή της, 

του 1938, πως δεν υπάρχουν γενικοί αναγνώστες και γενικές ερμηνείες, αλλά μόνο 

αμέτρητες σχέσεις μεταξύ αναγνωστών και κειμένων (Rosenblatt, 1995: 291-292).  
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Βασικός άξονας της «Συναλλακτικής» Θεωρίας της Rosenblatt είναι η «συναλλαγή» 

αναγνώστη (reader)-κειμένου (text) που έχει ως αποτέλεσμα το «ποίημα» (poem), ένα 

δημιούργημα του αναγνώστη με βάση το κείμενο. Αυτό υπάρχει και αποκτά τη 

σημασία του, επειδή το πνεύμα και τα αισθήματα του αναγνώστη απαντούν στις 

γλωσσικές ενδείξεις που προσφέρει (Rosenblatt, 1995: 28).  

Κατά την επαφή κειμένου-αναγνώστη και οι δύο δίνουν και παίρνουν πληροφορίες. 

Κάθε αναγνώστης φέρνει μαζί του το δικό του γλωσσικό και εμπειρικό «ρεζερβουάρ» 

(Rosenblatt, 1988: 3). Αυτό γεμίζει από τη συναλλαγή του με το γλωσσικό περιβάλλον, 

στο οποίο εκτίθεται, αλλά και από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο 

ανήκει. Μέσα του ενσωματώνει προσδοκίες, συμπεριφορές και υποθέσεις για τη 

γλώσσα και τον κόσμο και δημιουργεί ένα κεφάλαιο με το οποίο αντιμετωπίζει τη 

γραφή και την ανάγνωση (Rosenblatt, 1988: 3). Από αυτό, λοιπόν, ανασύρει 

συναισθήματα, λεκτικές και συμβολικές συνδέσεις, τα οποία κάτω από την ομπρέλα της 

«εκλεκτικής προσοχής» εξάγουν νόημα. Νόημα που δεν βρίσκεται έτοιμο ούτε στον 

αναγνώστη, ούτε στο κείμενο, αλλά είναι αποτέλεσμα της «συναλλαγής» τους 

(Rosenblatt, 1988: 4) μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο (Rosenblatt, 1980: 388).  

Σημαντικός ο ρόλος του αναγνώστη στη δόμηση του νοήματος, αλλά όχι ασήμαντος 

και ο ρόλος του κειμένου. Οι «κειμενικές ενδείξεις» λειτουργούν μοναδικά σε κάθε 

αναγνώστη (Rosenblatt, 1995: 30) και τον βοηθούν να διαμορφώσει ένα «δοκιμαστικό 
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πλαίσιο»
4
, ώστε να καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη αισθητική εμπειρία και «βίωση» 

(Πολίτης, 2015). «Κειμενικές ενδείξεις» είναι οι λέξεις-κλειδιά του κειμένου που 

δείχνουν την πλοκή, τη γλώσσα, τα λεκτικά σχήματα, τα συναισθήματα και το ήθος των 

ηρώων, τις σκέψεις τους, αλλά και το ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό 

περιβάλλον της εποχής, στην οποία αναφέρεται το κείμενο. Αυτές πρέπει να τις 

κατανοήσει ο αναγνώστης και να δει τις ερμηνείες τους. Διαβάζοντας συνειδητοποιεί 

πως πρέπει να αφήσει στοιχεία του κειμένου ή να προσθέσει δικά του, που δεν 

υπάρχουν σε αυτό. Ταυτόχρονα ίσως χρειαστεί να αναθεωρήσει αρχικές του σκέψεις 

και υποθέσεις (Rosenblatt, 1995: 11). Η «συναλλαγή» του κειμένου και των στοιχείων 

του με τον αναγνώστη, που φέρει εμπειρίες, μνήμες, επιθυμίες και την προσωπικότητά 

του (Rosenblatt, 1995: 30), θα οδηγήσουν στο «ποίημα» που είναι το μοναδικό 

αποτέλεσμα της «βίωσης» του κειμένου κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες της 

«συναλλαγής» και με το συγκεκριμένο πολιτισμικό φορτίο του αναγνώστη (Rosenblatt, 

1994: 12).  

Ο αναγνώστης μπορεί να εμπλακεί με το κείμενο σε δύο φάσεις, της «έκκλησης» 

(“evocation”) και της «αντίδρασης» (“response”). Κατά την «έκκληση», βρισκόμενοι 

σε επαφή πρώτη φορά, το κείμενο προσπαθεί να του προκαλέσει ενδιαφέρον και να τον 

κατακτήσει. Επιτυγχάνεται με την επαφή του με το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργείται το λογοτεχνικό γεγονός (Καλογήρου & 

Βησαράκη, 2004: 29). Προβολή ταινιών, ντοκιμαντέρ, άκουσμα μελοποιημένων 

                                                 

4
 Αυτό είναι ένα «προσχέδιο» δηλαδή ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο ο αναγνώστης δοκιμάζει τις ερμηνείες του 

για το κείμενο. Αν κάποια από αυτές δεν ανταποκρίνεται στο κείμενο την αλλάζει. 
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ποιημάτων και άλλων μουσικών κομματιών, συζητήσεις μπορεί να αποτελέσουν το 

ερέθισμα για την επιθυμία της επαφής με το κείμενο. Ακολουθούν η ανάγνωση και η 

ακρόαση, που αποτελούν και την ουσιαστική επαφή του αναγνώστη με το κείμενο και 

του δημιουργούν τις πρώτες σκέψεις και συναισθήματα.  

Η «αντίδραση» αποτελεί τη βασική αναγνωστική φάση. Εδώ έρχονται σε επαφή οι 

εμπειρίες κειμένου-αναγνώστη, που αισθητοποιεί την «αντίδρασή» του με το κείμενο, 

που το αντιμετωπίζει ως «ποίημα
5
» και οι «ενδείξεις» του γίνονται σύμβολα (Πολίτης, 

2003: 51). Εξαρτάται από την ποιότητα της προσωπικής συμβολής του αναγνώστη. 

Έτσι, όταν κάποια επιμονή θολώνει τη ματιά του για το τι έχει παρουσιάσει ο 

συγγραφέας, «βιαιοπραγεί» απέναντι στο κείμενο. Αντίθετα, το δικαιώνει, όταν η 

ιδιοσυγκρασία του, η εμπειρία του και μία ευέλικτη στάση αποδοχής, του επιτρέπουν 

να δει καθαρά, τι προσφέρει το ίδιο το κείμενο και να δεχτεί τη σημασία του 

(Rosenblatt, 1995: 100-101).  

Η «έκκληση» αποτελεί το έναυσμα της «αντίδρασης» του αναγνώστη κατά την 

αναγνωστική διαδικασία. Και οι δύο αποτελούν το βασικό αντικείμενο της «ερμηνείας» 

που είναι η προσπάθεια να αναφερθεί στη φύση της δομής, της σκέψης και του 

αισθήματος που προκαλείται κατά τη διάρκεια της «συναλλαγής» με το κείμενο 

(Rosenblatt, 1985a: 45). Καθένας νοηματοδοτεί και ερμηνεύει ανάλογα με το 

πολιτισμικό και προσωπικό φορτίο που κουβαλά, ανάλογα με την «ταυτότητά» του και 

ανεξάρτητα του συγγραφέα και του κειμένου (Holland στο Λεοντσίνη, 2000: 321-350).  
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Και η πολυσημία της γλώσσας δείχνει τις απεριόριστες ερμηνείες και δυνατότητες 

του κειμένου (Rosenblatt, 1993: 382). Καθώς το μάτι συναντά το κείμενο, συνδέει αυτό 

που βλέπει με προηγούμενες εμπειρίες και προβλέπει τι θα ακολουθήσει. Κάθε 

επιπρόσθετη πρόταση σηματοδοτεί συγκεκριμένες επιλογές αποκλείοντας άλλες, έτσι 

ώστε, καθώς σχηματίζεται το νόημα, να ανασχηματίζεται και να δοκιμάζεται η 

«εκλεκτική προσοχή» (“selective attention”) (Rosenblatt, 1988: 4). Αυτή δείχνει ποιο 

κειμενικό στοιχείο και γιατί, επιλέγει να προτάξει κάθε αναγνώστης και το 

«δοκιμαστικό πλαίσιο» στο οποίο το βάζει (Πολίτης, 2015). Η δομή, το ύφος και όλα τα 

άλλα στοιχεία του κειμένου σε συνδυασμό με τις προϋπάρχουσες εμπειρίες του 

αναγνώστη, τον οδηγούν σε μία νέα ολοκληρωτική εμπειρία, της «βίωσης» του 

κειμένου (Rosenblatt, 1995: 45-46). Η καθοδήγηση του κειμένου, αλλά και οι σκέψεις, 

τα αισθήματα και οι ευαισθησίες του αναγνώστη ξαναδημιουργούν το έργο τέχνης 

(Rosenblatt, 1995: 266).  

Έτσι το κείμενο μπορεί να λειτουργήσει ως «κίνητρο» και να βγάλει στην επιφάνεια 

στοιχεία της εμπειρίας του αναγνώστη και ως «προσχέδιο» διαμόρφωσης προσδοκιών 

και υποθέσεων (Πολίτης, 2003: 51-52). Ο «ορίζοντας των προσδοκιών» του (Jauss, 

1995: 93-94) είναι ανάλογος των προηγούμενων εμπειριών του με τα κείμενα και με 

την «κοινότητα» που ανήκει (Rosenblatt, 1994). Η αναγνωστική διαδικασία είναι μία 

συνεχόμενη αλληλεπίδραση ανάμεσα στις προσδοκίες, που προσαρμόζονται, και στις 

μνήμες, που μεταπλάθονται (Τζιόβας, 2003: 242). Αν κάποια στοιχεία των προσδοκιών 

του δεν ταιριάζουν με προηγούμενα πλαίσια, μπορεί να αναθεωρήσει και να 

ξαναδιαβάσει το κείμενο (Rosenblatt, 1989: 37). Έτσι ο αναγνώστης το 

«αναδημιουργεί» και «βιώνει» την αναγνωστική εμπειρία (Πολίτης, 2003: 52), 
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κάνοντάς την κτήμα του και ξαναπλάθοντάς τη σε κάτι νέο που φέρει την προσωπική 

του σφραγίδα. Αυτή τη συνεχή, αμοιβαία σχέση κειμένου-αναγνώστη η Rosenblatt 

ονομάζει «συναλλαγή» (Rosenblatt, 1995: 27, 34-35), στην οποία δεν θεωρεί τον 

αναγνώστη «στατική οντότητα ούτε το κείμενο να έχει πλήρη διαμορφωμένη σημασία 

μέσα του» (συνέντευξη Rosenblatt, 1999: 5). Δεν υποτιμά την κειμενική υπόσταση, 

αλλά προβάλλει τον αναγνώστη (Σιορίκης, 2013: 90), που είναι επαρκής, γιατί είναι 

ευαίσθητος και βάζει κάτι από τον εαυτό του στο κείμενο που διαβάζει (Σεφέρης, 1962: 

127).  

Για τη Rosenblatt, και κάτω από την επίδραση της ψυχαναλυτικής εκδοχής, η 

λογοτεχνική εμπειρία είναι μια προσωπική εξερεύνηση. Ο αναγνώστης αντιδρά στα 

μικρά, μαύρα σημάδια της σελίδας και στους ήχους, που παράγουν στο αυτί του, και 

δημιουργεί κάτι νέο από αυτά. Συνδυάζοντας τις αντιδράσεις του με στοιχεία από τις 

προηγούμενες εμπειρίες του διαμορφώνει μία νέα εμπειρία νοηματοδοτώντας το 

κείμενο (Rosenblatt, 1995: 25, 264-265). Η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού έργου, που 

διαρκεί και μετά την ολοκλήρωσή της, είναι ένα μοναδικό συμβάν στον χρόνο και στη 

ζωή του και στο οποίο συμμετέχει με το συναίσθημα και το μυαλό του (Rosenblatt, 

1995: 28). Το ίδιο κείμενο σε διαφορετικές στιγμές αποκτά διαφορετική αξία και 

νόημα. Προκαταλήψεις, προβλήματα και η διάθεση του μπορούν να οδηγήσουν στο 

ενδιαφέρον για αυτό ή στην αδιαφορία (Rosenblatt, 1995: 35). Με άλλα λόγια, οι 

εμπειρίες του αναγνώστη διευρύνουν τη λογοτεχνία και αντίστροφα οι εμπειρίες του 

διευρύνονται από εκείνη. Στο Literature as Exploration τονίζει τη σημασία να βλέπει ο 

αναγνώστης οποιοδήποτε αναγνωστικό γεγονός μέσα στο προσωπικό και κοινωνικό του 

σύμπλεγμα. Όχι μόνο αυτό που φέρνει στο κείμενο από τις περασμένες του εμπειρίες 
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στη γλώσσα, αλλά και από τις κοινωνικές περιστάσεις και από το σκοπό της ανάγνωσης 

(Rosenblatt, 1985a: 46), που δεν είναι η διήγηση ή η περίληψη ενός κειμένου, γιατί σε 

αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει «συναλλαγή» κειμένου και αναγνώστη (Rosenblatt, 

1995· Karolides, 1997: 9-10).  

Απαραίτητη για την ανάγνωση είναι να υιοθετήσει ο αναγνώστης μία συγκεκριμένη 

αναγνωστική στάση. Στη «μη αισθητική ανάγνωση» (“efferent reading”) ο αναγνώστης 

αναζητά πληροφορίες και δίνει προσοχή στη χρηστική αξιοποίηση του κειμένου. Το 

νόημα είναι ορατό και κοινό, δημόσιο. Διαβάζοντας για παράδειγμα ένα νομικό κείμενο 

ή μία εφημερίδα εστιάζει στις πληροφορίες που μπορούν να του φανούν χρήσιμες 

(Rosenblatt, 1980: 388· 1985a: 43· 1988: 5· 1988: 14· 1994: 22-47· 1995: 32-33· 

Karolides , 1999: xxvi ).  

Το άλλο μισό της συνέχειας είναι η «αισθητική ανάγνωση» (“aesthetic reading”). 

Εδώ ο αναγνώστης εστιάζει σε αυτό που διαδραματίζεται κατά την ανάγνωση, σε αυτό 

που «βιώνει». Η προσοχή δεν βασίζεται μόνο στα δημόσια, ορατά νοήματα των 

λεκτικών συμβόλων, αλλά εστιάζει στις εικόνες, στα συναισθήματα, στις ιδέες και στις 

εμπειρίες που είναι κατάλοιπα παλιών ψυχολογικών γεγονότων και εμπλέκουν αυτές τις 

λέξεις με τα νοήματά τους (Rosenblatt, 1980: 388· 1985a: 43· 1988: 5· 1988: 14· 1994: 

22-47· 1995: 32-33· Karolides, 1999: xxvi ). Για την Galda η «αισθητική ανάγνωση» 

είναι μία ενεργητική διαδικασία κατά την οποία ο αναγνώστης συναλλάσσει την 

εμπειρία του με το ίδιο το κείμενο. Στηρίζεται στο αμοιβαίο «δούναι-λαβείν» των δύο 

αυτών πόλων και λόγω της ατομικότητας της διαδικασίας και επειδή ο αναγνώστης 
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αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο τη γλώσσα, αντιλαμβάνεται με μοναδικό τρόπο 

το περιεχόμενο (2013: 6).  

Η προσοχή στρέφεται και στον εσωτερικό ρυθμό των λέξεων, που είναι μοναδικός 

για τον κάθε αναγνώστη και σύμφωνος με την προσωπικότητά του. Η βιωμένη έννοια 

δίνει την αίσθηση της συνομιλίας με το κείμενο (Rosenblatt, 1988: 5). Η έμφαση είναι 

στην «εκλεκτική προσοχή» που σχετίζεται με τις εμπειρίες και τις επιθυμίες του και δεν 

προσέχει όλες τις «κειμενικές ενδείξεις», αλλά όσες βρίσκονται μέσα στον περίγυρό 

του (Rosenblatt, 1994: 42-43· 1995: 32), μέσα στο «ρεζερβουάρ» των αισθημάτων και 

εμπειριών (1985a: 43) και καθοδηγείται από λέξεις-κλειδιά του κειμένου (Rosenblatt, 

1989: 36). Τις λέξεις αυτές τις αναζητεί μέσα στο δικό του λεκτικό «ρεζερβουάρ».  

Η Rosenblatt αναφέρει πως σύμφωνα με τον William James είμαστε συνεχώς σε μια 

διαδικασία «εκλεκτικής προσοχής», μέσω της οποίας βάζουμε στο περιθώριο κάθε 

φορά τα στοιχεία που δεν μας ενδιαφέρουν. Προς επίρρωση αυτού χρησιμοποιεί τον 

όρο «κοκτέιλ πάρτι» (“cocktail party phenomenon”) που σημαίνει πως σε ένα χώρο με 

πολλές ταυτόχρονες συζητήσεις μπορούμε να εστιάσουμε μόνο σε μία κάθε φορά. Η 

«εκλεκτική προσοχή» συνεισφέρει στη «Συναλλακτική» διαδικασία σαν ένας 

μηχανισμός επιλογής (Rosenblatt, 1988: 3-4). Πέρα από επιλεκτική είναι οργανωτική 

και συνθετική δραστηριότητα που εξηγεί τη σπειροειδή επιρροή αναγνώστη και 

κειμένου στη δημιουργία νοήματος. Δημιουργεί δοκιμαστική σημασία, η οποία μπαίνει 

στο επίκεντρο της προσοχής. Αν κάτι δεν είναι σωστό, αναθεωρείται (Rosenblatt, 1999: 

xxv). Αποκωδικοποιεί τις «κειμενικές ενδείξεις» βάσει των συναισθημάτων. Έτσι, η 



 

  38 

 

ανάγνωση γίνεται δημιουργική εξερεύνηση, που οδηγεί στην αισθητική απόλαυση του 

έργου (Πολίτης, 2003: 56-57).  

Ο αναγνώστης, λοιπόν, επιλέγει το είδος της ανάγνωσης μέσω της «εκλεκτικής 

προσοχής» (Rosenblatt, 1994: 42-43) και μετακινείται ανάμεσα και στα δύο είδη της
6
 

(Benton 1988: 19). Από την επαφή του με το κείμενο ο κόσμος των αισθήσεων 

διαποτίζεται «όπως ένα σφουγγάρι μέσα στο νερό» (Κακλαμανάκη, 1976: 174). 

Παρόλο που πολλά κείμενα βρίσκονται στα άκρα αυτού του αναγνωστικού συνεχούς, 

δηλαδή στη μια ή στην άλλη αναγνωστική στάση, τα περισσότερα βρίσκονται στη μέση 

και μπορεί ο αναγνώστης να οδηγηθεί από τη μία στάση στην άλλη (Rosenblatt, 1985a: 

43· 1988: 5). Ενώ με τον «μη αισθητικό» τρόπο μπορεί να διαβάσει κάποιος άλλος για 

μας ένα κείμενο και να μας δώσει τις πληροφορίες του, με τον «αισθητικό» δεν μπορεί 

να συμβεί αυτό, αφού η εμπειρία μας είναι προσωπική και μοναδική, άρα και η 

«αισθητική» μας ανάγνωση (Rosenblatt, 1988: 6). Η Rosenblatt αμφισβητεί πως η 

«αισθητική» στάση είναι μία εγγενής συνεισφορά του κειμένου προς τον αναγνώστη, 

αφού αυτός και ο συγγραφέας την υιοθετούν ή την απορρίπτουν (1993: 382). Επίσης 

αναγνωρίζει τον «αισθητικό» αναγνώστη ως το ένα όριο της αισθητικής συνέχειας, ο 

οποίος βιώνει πλήρως το λυρικό ποίημα ή αναγνωρίζει τον εαυτό του στο χαρακτήρα 

της ιστορίας που διαβάζει (1982: 270).  

Στη θεωρία της Rosenblatt, που εξετάζουμε, είναι εμφανείς οι επιδράσεις από 

άλλους επιστήμονες. Όπως βλέπουμε στον Hunt (1991), αλλά μας βεβαιώνει και η ίδια 
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(1994: 17), λαμβάνει υπόψη της τους Dewey & Bentley (1949, Knowing and the 

Known) που ισχυρίζονται πως ακόμα και η πιο απλή φυσική διαδικασία δεν γίνεται 

κατανοητή, αν αφαιρεθεί από τον παρατηρητή και από τη συγκεκριμένη περίσταση που 

συμβαίνει, ή αν τα αντικείμενα εξεταστούν από μόνα τους, αποκομμένα από το 

περιβάλλον τους. Και αυτό για τη Rosenblatt σημαίνει πως το κείμενο μπορεί να 

κατανοηθεί από τον αναγνώστη σε σχέση με τα συμφραζόμενά του, το συγκείμενό του.  

Επιπλέον, εμπνέεται από τον αμερικανικό «Πραγματισμό» και κυρίως από τον John 

Dewey που πρεσβεύει πως στην πραγματική ζωή η εποικοδομητική σκέψη ξεκινά, όταν 

υπάρχει κάποια δύσκολη κατάσταση ή όταν ενοχλείται η συνηθισμένη συμπεριφορά. 

Αυτή η επιλογή από νέα μονοπάτια σκέψης ή συμπεριφοράς (Rosenblatt, 1995: 216) 

στη Rosenblatt γίνεται αλλαγή «δοκιμαστικού πλαισίου». Η ίδια βλέπει επίδραση και 

από τον Jean Piaget, ο οποίος σχεδιάζει μία «Συναλλακτική» εικόνα της διαδικασίας ή 

δραστηριότητας, που είναι κοινή για όλους τους τρόπους ζωής. Έτσι, ο κάθε 

οργανισμός βρίσκεται σε μία διάδραση με το περιβάλλον του, ανάλογη της 

ψυχοχημικής δομής του (Rosenblatt, 1994: 17-18). Αυτό στην ουσία έχει να κάνει με τη 

«συναλλαγή» κειμένου-αναγνώστη και την «εκλεκτική προσοχή» που εκδηλώνει 

απέναντι στο κείμενο.  

Αλλά και από τον Charles Sanders Peirce μαθαίνει πως το σχολείο για να βοηθά τους 

μαθητές, οφείλει από Ίδρυμα διδασκαλίας να γίνει Ίδρυμα εκμάθησης, στο οποίο δεν θα 

διδάσκονται έτοιμες φόρμουλες και σταθερές απόψεις, αλλά θα αποκτούν τη θέληση να 

μάθουν (Rosenblatt, 1995: 125). Και πράγματι η θεωρία της για τη μη μοναδικότητα 

του κειμενικού νοήματος καταφέρνει να μην αναπαράγουν έτοιμες γνώσεις και 
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απόψεις. Τέλος, οι επιδράσεις κυρίως από τους Peirce, William James, και Dewey τη 

βοηθούν να ξεπεράσει τα όρια της λογοτεχνικής πειθαρχίας που επικρατούν στην εποχή 

της (Rosenblatt, 1993: 379), κάτι που είναι απαραίτητο για τη διαμόρφωση της 

«Συναλλακτικής» θεωρίας.  

2.3.1 Κριτική πάνω στη θεωρία της Rosenblatt  

Όπως παραδέχεται η ίδια η Rosenblatt με τη θεωρία της, που αποκτά πολλούς 

υποστηρικτές αλλά και επικριτές είναι μπροστά 30 χρόνια από την εποχή της, πράγμα 

που το αποδίδει στις συνθήκες, στην κατάλληλη στιγμή εμφάνισής της και στις καλές 

επιρροές της (Rosenblatt, 1999: xix). Γίνεται το έναυσμα για να γραφτούν πολλές 

θεωρίες γύρω από τη σχέση κειμένου-αναγνώστη και γύρω από τον σκοπό και το 

πλαίσιο μελέτης ενός λογοτεχνικού έργου (Newton, Stegemeier & Padak, 1999: 192).  

Η Becker (1999: 122) της καταλογίζει πως θεωρεί το κείμενο στατικό, όταν εστιάζει 

περισσότερο στη «συναλλαγή» αυτού με τον κάθε αναγνώστη και γι’ αυτό πρέπει να 

βρεθεί μία πιο περιεκτική θεωρία που να εξετάζει τη δυναμική των εξελισσόμενων 

κειμενικών περιεχομένων και τη δυναμική των αναγνωστών, καθώς συναντιούνται με 

ένα κείμενο. Βέβαια, της αναγνωρίζει ότι αναβάθμισε τη διδασκαλία της λογοτεχνίας 

δίνοντας το 1980 οδηγίες να μη ζητούν οι δάσκαλοι από τους μαθητές συγκεκριμένες 

πληροφορίες από τα κείμενα, να μην τους διδάσκουν αποκωδικοποιητικές ικανότητες 

και να μην θεωρούν σωστή μόνο μία ερμηνεία.  
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Κριτική στο θέμα της «αισθητικής» ανάγνωσης (όρος που παρουσιάστηκε σε 

προηγούμενο κεφάλαιο) ασκείται μεταξύ των άλλων από την Lewis, και τους Hunt & 

Vipond. Η Lewis της δίνει μία ευρύτερη έννοια, αφού τη συσχετίζει με την προσωπική 

ευχαρίστηση του αναγνώστη, αλλά και με την πολιτική και κοινωνική υπόσταση του 

κειμένου. Αναφέρει τους Wade, Thompson, και Watkins (1994), που δείχνουν με 

επιχειρήματα πως η «αισθητική» στάση της Rosenblatt δεν εμπεριέχει την ανάλυση και 

την κριτική. Για αυτό το θέμα όμως, η ίδια τονίζει πως το έργο της πάντα περιλαμβάνει 

την αμφισβήτηση των κοινωνικών και πολιτισμικών υποθέσεων, χωρίς ωστόσο να 

καθορίζει, αν η ανάλυση και η κριτική εστιάζουν στην «αισθητική» ή «μη αισθητική» 

στάση (2000: 257). Οι Hunt & Vipond (1987: 179) υποστηρίζουν πως η «αισθητική» 

ανάγνωση παρουσιάζει προβλήματα, αφού ο αναγνώστης δεν μπορεί να αποκοπεί από 

τις προηγούμενες λογοτεχνικές του εμπειρίες που μοιραία επηρεάζουν κάθε ανάγνωσή 

του. Αυτό σημαίνει ότι ο αναγνώστης δεν αντιμετωπίζει με ανεπηρέαστη ματιά τα 

κείμενα.  

Όσον αφορά τους τρόπους ανάγνωσης οι Vipond, Hunt, Jewett, και Reither, πέρα 

από τους δύο που προτείνει η Rosenblatt, προτείνουν και έναν τρίτο που ονομάζεται 

από τους Vipond & Hunt «point-driven reading» για τα κείμενα που θεωρούνται 

λογοτεχνικά και δηλώνει την ανάγνωση την καθοδηγούμενη από τα «σημεία». Τα 

«σημεία» δεν είναι μέσα στην ιστορία, αλλά αναγνωρίζονται και κατασκευάζονται στη 

βάση της αξιολόγησης. Η ανάγνωση σε «σημεία» εμπεριέχει ένα σκοπό κατανόησης 

του κειμένου ως πράξη επικοινωνίας (Vipond & Hunt, 1984: 112) και για τον Vigotsky 

το «σημείο» είναι σημαντικό ως το σύνολο όλων των ψυχολογικών γεγονότων που 

προκύπτουν στη συνείδησή μας από μία λέξη (Rosenblatt, 1999: xxv).  
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Αλλά και το ίδιο το αναγνωστικό γεγονός επισύρει κριτικές. Οι ερευνητές που 

αναφέρθηκαν πιο πάνω (Vipond & Hunt), με τις έρευνές τους (1984 και 1987), 

καταλήγουν στο συμπέρασμα πως το διάβασμα (ανάγνωση) πολλές φορές στοχεύει να 

δημιουργήσει επαφή με άλλους ανθρώπους, κάτι που η Rosenblatt δεν δέχεται, αφού 

θεωρεί πως είναι προσωπική επικοινωνία του αναγνώστη με το κείμενο (Rosenblatt, 

1985). Και για τον Hunt (1991) είναι απίθανο η «συναλλαγή» κειμένου-αναγνώστη να 

συμβεί στην τάξη αποτελεσματικά, επειδή πάντα παρεμβάλλεται ο δάσκαλος ως 

διαμεσολαβητής ανάμεσά τους. Για αυτό η επαφή με ένα κείμενο λογοτεχνίας στην 

τάξη είναι επαφή με ένα παράδειγμα λογοτεχνίας, το οποίο εξηγεί ο δάσκαλος. Άρα 

σημασία έχει όχι να πει πώς θα διαβάσουν –πράγμα που η Rosenblatt δείχνει– αλλά πώς 

θα αλλάξει αυτή η κατάσταση επηρεασμού από τον δάσκαλο προς τους μαθητές. Ο 

Hunt προτείνει η επαφή με το κείμενο να γίνεται ομαδοσυνεργατικά και όχι ατομικά, 

γιατί έτσι θα ελαχιστοποιείται η παρέμβαση του δασκάλου (Hunt, 1991).  

H Rosenblatt επίσης ομολογεί πως έχει γίνει μόδα στη δεκαετία του 1980 η θεωρία 

της (1988: 2) και ο Beach (1993: 9) πως οι συνθήκες που επικρατούν τις δεκαετίες του 

1980 και 1990 με τον φεμινισμό, τον δομισμό, τoν μεταδομισμό και με την κυριαρχία 

των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης οδηγούν σε αυξημένο ενδιαφέρον για αυτήν. Τέλος, 

η θεωρητικός αναφέρει πως ο Karolides (1997: 167) τη βρίσκει υπεραπλουστευτική για 

τη σχολική τάξη, όταν γίνονται μόνο ερωτήσεις του τύπου ποιον θυμίζει ο ήρωας στους 

μαθητές και αν η κατάσταση που αναφέρεται στο κείμενο είναι οικεία για αυτούς.  

Συμφωνούμε με τους Hunt & Vipond (1987: 179) πως οι προηγούμενες λογοτεχνικές 

εμπειρίες δεν αφήνουν τον αναγνώστη να αντιμετωπίσει ένα κείμενο με ξεκάθαρη 
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ματιά, αφού δεν του επιτρέπουν να πάρει όσα αυτό μπορεί να του δώσει. Οι ίδιοι πάλι 

ερευνητές πολύ ορθά πρεσβεύουν πως η ανάγνωση μπορεί να φέρει σε επαφή 

αναγνώστες (Hunt & Vipond, 1985). Ναι μεν είναι μοναχική εμπειρία ανάμεσα σε ένα 

κείμενο και έναν αναγνώστη, αλλά μπορεί να γίνει η αφορμή για ανταλλαγή απόψεων, 

εμπειριών, σκέψεων και βαθύτερη επικοινωνία, αρχής γενομένης από τον έλεγχο του 

«δοκιμαστικού πλαισίου».  

Όσον αφορά τη «συναλλαγή» μαθητών-κειμένου μέσα στην τάξη συμφωνούμε με 

τον Hunt (1991) πως είναι λίγο «προβληματική», αφού πάντα θα επηρεάζεται από τον 

δάσκαλο ο οποίος παίζει τον ενδιάμεσο κρίκο ανάμεσά τους. Λιγότερη παρέμβαση θα 

υπάρχει, αν εφαρμόζει την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Σε αυτή την περίπτωση η ομάδα 

τον χρειάζεται λιγότερο από ότι το κάθε μέλος ξεχωριστά. Επιπλέον, όπως σωστά 

επισημαίνει ο Karolides η «Συναλλακτική» Θεωρία είναι υπεραπλουστευτική όταν 

περιορίζεται σε ερωτήσεις του τύπου ποιον θυμίζει ο ήρωας στους μαθητές και αν η 

κατάσταση που αναφέρεται στο κείμενο είναι οικεία για αυτούς (1997: 167), γιατί κάτι 

τέτοιο απέχει από την ουσία της που είναι η ουσιαστική επαφή κειμένου-αναγνώστη.  

2.4  Σχέση «Θεωρίας Πρόσληψης» με «Συναλλακτική» Θεωρία  

Πρόδρομος της «Θεωρίας της Πρόσληψης» θεωρείται η Louise-Michelle Rosenblatt, η 

οποία από το 1932 με το έργο της Literature as Exploration αναφέρεται στη 

«συναλλαγή» κειμένου-αναγνώστη και στην οικοδόμηση μοναδικού νοήματος για κάθε 

κείμενο από κάθε αναγνώστη (Rosenblatt, 1985a: 45). Ο Jauss, κύριος εκπρόσωπος της 

«Θεωρίας της Πρόσληψης», διατυπώνει το 1970 τις θέσεις του γύρω από αυτήν και 
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εντοπίζουμε πολλές ομοιότητες με τη «Συναλλακτική» Θεωρία. Θα επιχειρήσουμε, 

λοιπόν, μία σύγκριση των δύο αυτών Θεωριών.  

Και οι δύο δίνουν προτεραιότητα στη σχέση αναγνώστη-κειμένου, τονίζοντας τον 

ρόλο του πρώτου. Υπάρχει μία ανταλλαγή εμπειρίας ανάμεσά τους, η οποία έχει ως 

σκοπό την ανάγνωση και νοηματοδότηση του κειμένου. Η Rosenblatt αναφέρεται στη 

«συναλλαγή», στην ανταλλαγή εμπειριών, αντιλήψεων, συναισθημάτων, προσδοκιών 

και ο Jauss στην «αλληλεπίδραση» τους μέσω της σύμπραξης του «ορίζοντα 

προσδοκιών» τους (Rosenblatt, 1995: 27, 34-35 και Jauss, 1995: 93-94). Οι προσδοκίες 

και για τους δυο είναι ανάλογες των λογοτεχνικών εμπειριών τους (Rosenblatt, 1994 

και Jauss, 1995: 93-94).  

Το νόημα του κειμένου σχετίζεται άμεσα με τον αναγνώστη και τον «ορίζοντα 

προσδοκιών» του στον Jauss και είναι ανάλογο των εμπειριών του στη Rosenblatt. Ο 

«ορίζοντας προσδοκιών» είναι ό,τι κουβαλάει μαζί του ο αναγνώστης από εμπειρίες, οι 

οποίες του δημιουργούν προσδοκίες για το κείμενο, που όμως μπορεί να αναθεωρηθούν 

και να τροποποιηθούν (Rosenblatt, 1995: 11, 30 και Jauss, 1995: 56-58). Είναι όμως 

ανάλογος και του λογοτεχνικού είδους με το οποίο έρχεται σε επαφή ο αναγνώστης, 

που περιμένει διαφορετική αντίδραση και πρόκληση μη όμοιων συναισθημάτων από 

διάφορα λογοτεχνικά είδη (Rosenblatt, 1995: 47 και Jauss, 1995: 60). Είναι το 

«ρεζερβουάρ» της Rosenblat, το οποίο είναι γεμάτο από εμπειρίες και προσδοκίες. Για 

αυτό το λόγο, δεν υπάρχει μόνο ένα νόημα σωστό και δεδομένο από πριν. Αυτό είναι το 

αποτέλεσμα της «συναλλαγής» (Rosenblatt, 1988: 4) ή της «πρόσληψης» (Jauss, 1995: 



 

  45 

 

110-112), που κάνει κάθε ανάγνωση μοναδική (Rosenblatt, 1995: 35 και Jauss, 1995: 

53-55).  

Τα δύο είδη ανάγνωσης που διακρίνει η Rosenblatt: «μη αισθητική» και «αισθητική» 

(Rosenblatt, 1985a: 43· 1988: 5· 1995: 32-33), απαντώνται και στον Jauss χωρίς 

ιδιαίτερη ονομασία. Θα λέγαμε ότι το πρώτο αντιστοιχεί στην «απλή κατανάλωση» 

ενός κειμένου και το δεύτερο στην κριτική «δεξίωσή» του (Jauss, 1995: 93-94). 

Αποτέλεσμα αυτής και στους δύο είναι η παραγωγή ενός νέου έργου (Rosenblatt, 1994: 

12· 1995: 28 και Jauss, 1995: 93-94).  

Αντιστοιχία παρατηρούμε και στις φάσεις διδακτικής προσέγγισης ενός 

λογοτεχνικού έργου. Ο Jauss θέτει τρία στάδια: την «κατανόηση», την «εξήγηση» και 

την «εφαρμογή». Η «έκκληση» του κειμένου δηλαδή η πρόκληση ενδιαφέροντος, η 

αφόρμηση και η «αντίδραση» του αναγνώστη στις «κειμενικές ενδείξεις» (Rosenblatt, 

1985: 45) είναι η «κατανόηση» όπου εντοπίζονται οι αναγνωστικές «προσλήψεις» και 

το σημείο τομής ανάμεσα στους «ορίζοντες» του κειμένου και των αναγνωστών (Jauss, 

1995: 93-94). Το «δοκιμαστικό πλαίσιο» και η αυτοκριτική του αναγνώστη της 

Rosenblatt (1995: 30) γίνεται «εξήγηση» που ελέγχει τις ενδοκειμενικές λειτουργίες 

(Jauss, 1995: 93-94). Τέλος η «εφαρμογή» ενισχύει την αναγνωστική εμπειρία (Jauss, 

1995: 93-94) που στη Rosenblatt ονομάζεται «βίωση» (1994: 12).  

Όσον αφορά τους όρους «επίδραση» και «πρόσληψη» μπορούμε να τους 

ανιχνεύσουμε και αυτούς στη Rosenblatt. Την «επίδραση», το νόημα που καθορίζεται 

από το κείμενο, βρίσκουμε στη Rosenblatt στον εντοπισμό των «κειμενικών ενδείξεων» 
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κατά τη φάση της «έκκλησης». Και η «πρόσληψη», το νόημα που πραγματώνει ο 

αναγνώστης, είναι η «βίωση» του κειμένου και η αναδημιουργία του (Jauss, 1995: 119 

και Rosenblatt, 1994: 12· 1995: 30). 

Και οι δυο βλέπουν την αλληλεξάρτηση κειμένου-αναγνώστη και τον έλεγχο των 

ερμηνειών του από το ίδιο το κείμενο, κάτι που διασφαλίζει την συνέχιση της 

αισθητικής εμπειρίας (Jauss, 1995: 119 και Rosenblatt, 1995: 11), αφού ουσιαστικά δεν 

υπάρχει η αυθαιρεσία του αναγνώστη στη δόμηση του νοήματος. Η διαφορά τους σε 

αυτό το σημείο βρίσκεται στο ότι, ενώ η Rosenblatt σπάει αυτή την παντοδυναμία και 

σταθερότητα του κειμένου δίνοντας μεγαλύτερη ελευθερία στον αναγνώστη, ώστε να 

συμμετάσχει ισότιμα με αυτό στη δόμηση του νοήματος, ο Jauss επικαλείται ένα 

κείμενο με σταθερή δομή, για να αποφύγει την αυθαίρετη ανταπόκριση του αναγνώστη 

(Holub, 2001: 261-262).  

Μελετώντας προσεκτικά τις δύο θεωρίες βλέπουμε πως ο Jauss, αν και δεν 

τεκμηριώνεται από τη βιβλιογραφία ότι έχει μελετήσει τη Rosenblatt, φαίνεται ότι 

συνομιλεί με τη θεωρία της και την αναπτύσσει περαιτέρω. Χρησιμοποιώντας δικιά του 

ορολογία για έννοιες που έχει αναφέρει η Rosenblatt δρα εποικοδομητικά στη θεωρία 

της, προσθέτοντας τον ρόλο της ιστορικότητας του κειμένου και του αναγνώστη, που 

είναι ένα από τα σημεία που ασκούμε κριτική στο έργο της. Επειδή ακριβώς στον τρόπο 

προσέγγισης της θεωρίας της Rosenblatt θεωρούμε σημαντική την ιστορικότητα, 

προτού προχωρήσουμε στη διδακτική θα δώσουμε στοιχεία για το ιστορικό πλαίσιο των 

έργων που εξετάζουμε.  



 

  47 

 

 

3ο  Κεφάλαιο: Ο Ποιητής Γιάννης Ρίτσος και η εποχή του  

3.1  Ιστορικό πλαίσιο
7
  

Τα χρόνια που έζησε ο Ρίτσος καλύπτουν όλη την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Από 

το 1909 έως το 1991 σημαντικά ιστορικά γεγονότα σημαδεύουν τη χώρα, την Ευρώπη 

και την υφήλιο.  

Μετά το κίνημα στο Γουδί (1909) ο Ελευθέριος Βενιζέλος συνεχίζοντας το έργο του 

Χ. Τρικούπη, ξεκινά συνταγματικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις. Οι Βαλκανικοί 

Πόλεμοι (1912-1913) ξαναοριοθετούν τα σύνορα των κρατών της Βαλκανικής και η 

Ελλάδα επανακτά πολλές περιοχές.  

Το 1914 η Ευρώπη μπαίνει σε πόλεμο που γενικεύεται και αποκτά παγκόσμιες 

διαστάσεις: τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο που λήγει το 1918. Με τη βραχύβια Συνθήκη 

των Σεβρών (1920) η τραυματισμένη από τον «Εθνικό Διχασμό» Ελλάδα γίνεται των 

δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών.  

                                                 

7
 Πηγές για το κεφάλαιο: Συλλογικό, (2000). Ιστορία Ελληνικού Έθνους. Σύγχρονος Ελληνισμός από το 1941 

έως το τέλος του αιώνα. τόμος 16. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών· Κολιόπουλος, Ι., Σβολόπουλος, Κ., 

Χατζηβασιλείου, Ευ., Νημάς, Θ. & Σχολινάκη-Χελιώτη Χ., (2008). Ιστορία του Νεότερου και του 

Σύγχρονου Κόσμου. Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξη Εσπερινού Λυκείου. Αθήνα: ΟΕΔΒ.  
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Η περίοδος 1919-1922 βρίσκει τη χώρα να διεκδικεί εδάφη με τον Βενιζέλο. Ο 

ελληνικός στρατός, μετά από συμμαχική εντολή, κάνει απόβαση στη Σμύρνη, και μετά 

από ήττα της Ελλάδας στον ελληνοτουρκικό πόλεμο, που ακολουθεί, υπογράφεται η 

σκληρή και ταπεινωτική για αυτήν Συνθήκη της Λωζάννης (1923). Η Μικρασιατική 

καταστροφή βρίσκει τη χώρα ηττημένη στρατιωτικά και διχασμένη πολιτικά. 

Απομονωμένη και με απειλητικούς γείτονες, οικονομικά εξαθλιωμένη και με 

περισσότερους από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες που έχρηζαν περίθαλψης.  

Σε διεθνές επίπεδο αξιοσημείωτο γεγονός είναι η Ρωσική Επανάσταση (1917). Κατά 

τη διάρκεια του Μεσοπολέμου (1920-1930) δεσπόζει η διεθνής οικονομική κρίση, 

συνέπειες της οποίας μεταξύ των άλλων είναι η άνοδος του φασισμού και του ναζισμού 

στην Ευρώπη και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.  

Στην Ελλάδα η φτώχεια, η χρεοκοπία του 1932 και η πολιτική αστάθεια 

εγκαθιδρύουν τη δικτατορία του Ι. Μεταξά (4/8/1936).  

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος αρχίζει το Σεπτέμβρη του 1939 με τη χιτλερική Γερμανία 

να επιδιώκει την κυριαρχία της στον ευρωπαϊκό χώρο. Με τη συμμετοχή των 

Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο κατά του γερμανικού άξονα (Γερμανία-Ιταλία-

Ιαπωνία) κάμπτεται η Γερμανία και το 1945 υπογράφεται η λήξη του πολέμου, αφού 

πρώτα πέφτει η πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι από τους 

Αμερικανούς.  
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Η Ελλάδα μπαίνει στον πόλεμο στις 28 Οκτωβρίου 1940 μετά από ιταλική επίθεση 

που αποκρούει. Αγωνίζεται και κατά των Γερμανών που επιτίθενται τον Απρίλη του 

1941. Δημιουργείται αντιστασιακό μέτωπο που βοηθά στην απελευθέρωση της χώρας 

τον Οκτώβρη του 1944. Το 1946 αρχίζει ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος που 

υποδαυλίζεται από τον Ψυχρό Πόλεμο που ξεσπά μετά το Β΄ Παγκόσμιο ανάμεσα στις 

ΗΠΑ και Σοβιετική Ένωση (ΕΣΣΔ). Συγκρούονται ο Εθνικός Στρατός, που αποτελείται 

από τις δυνάμεις του Κέντρου και της Δεξιάς, και ο Δημοκρατικός Στρατός, που 

αποτελείται από δυνάμεις του Κομμουνιστικού κόμματος.  

Καταστροφές, οπισθοδρόμηση, διαψεύσεις ελπίδων που γεννούνται από τον αγώνα 

του 1940 και βαθιά ψυχολογικά τραύματα, που ταλανίζουν τους Έλληνες για πολλές 

δεκαετίες, είναι τα επακόλουθα του Εμφυλίου. Όλα αυτά επισύρουν άλλη μία οδυνηρή 

συνέπεια: τη δικτατορία των συνταγματαρχών (21/4/1967), περίοδος κατά την οποία 

ανακόπτεται ο εκδημοκρατισμός της χώρας, η οποία απομονώνεται από την Ευρώπη 

και διεθνώς. Συλλήψεις, εξορία, βασανισμοί και θάνατος σημαδεύουν αυτή τη βίαιη 

επταετία, αλλά και αντιστασιακή δράση και η εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973.  

Το 1974 πέφτει η δικτατορία και αρχίζει μία νέα περίοδος εκσυγχρονισμού 

(πολιτικού και κοινωνικού) για τη χώρα, αλλά παράλληλα γίνεται η τουρκική εισβολή 

στην Κύπρο και δημιουργεί ένα μεγάλο και ακόμα άλυτο πρόβλημα για τον ελληνισμό, 

το Κυπριακό. Η «Μεταπολίτευση» ξεκινάει με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και με 

πολίτευμα την «Αβασίλευτη Δημοκρατία». Καλλιεργούνται σχέσεις με ευρωπαϊκές και 

μη χώρες και το 1981 η Ελλάδα γίνεται πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

Κοινότητας (ΕΟΚ).  
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Όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα καλύπτουν την εποχή που ζει ο Ρίτσος. Όλη η 

σύγχρονη Νεοελληνική Ιστορία περνάει μπροστά του και επηρεάζει όχι μόνο τον 

περίγυρό του, αλλά και την οικογένειά του και τον ίδιο. Παράλληλα στοιχεία αυτής της 

ιστορίας βρίσκουμε μέσα στην ποίησή του και συνδέονται με τους κοινωνικούς αγώνες 

για ελευθερία, ειρήνη, αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη.
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3.2  Λογοτεχνική Ατμόσφαιρα
8
  

Όλες οι ιστορικές και κοινωνικές αλλαγές του 20ου αιώνα αποτυπώνονται στην τέχνη 

και κατά συνέπεια και στη λογοτεχνία. Στις αρχές του 1900, αλλά και πριν από αυτό 

δεσπόζει ο εθνικός μας ποιητής Δ. Σολωμός. Με το έργο του διεισδύει στις ρίζες του 

νεοελληνικού έθνους χρησιμοποιώντας δημοτική και λυρικό λόγο, συνεχίζοντας στην 

ουσία τη νεοελληνική ποιητική παράδοση που είχε διακοπεί από την τουρκοκρατία. Η 

δημοτική αρχίζει να εισχωρεί όχι μόνο στην ποίηση, αλλά και στην πεζογραφία. 

Οτιδήποτε παλιό στη γλώσσα, στη μορφή, στις ιδέες θεωρούσαν πως ευθύνονταν για τα 

δεινά του ελληνισμού, τα οποία ήταν πολλά και δυσεπίλυτα (Πολίτης, 1985: 251).  

Στην ποίηση από το 1880 μέχρι το 1918 επικρατεί ο Παρνασσισμός, με κυριότερο 

εκπρόσωπο τον Κ. Παλαμά το έργο του οποίου απηχεί τον ελληνισμό και τους αγώνες 

των ετών 1880-1922, ο Συμβολισμός και οι ιδιαίτερες ποιητικές φυσιογνωμίες των Κ. 

Καβάφη, Α. Σικελιανού και Κ. Βάρναλη. Από το 1920 μέχρι το 1930 επικρατεί ο 

νεοσυμβολισμός και ο ψυχικός κάματος των ποιητών που δυσκολεύονται να 

προσαρμοστούν στην πραγματικότητα. Ο κυριότερος εκπρόσωπός τους, ο Κ. 

Καρυωτάκης, εκφράζει το αίσθημα του ανικανοποίητου και της παρακμής της εποχής 

του.  

                                                 

8
 Πηγές για το κεφάλαιο: Πολίτης, Λ. (1985). Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (4

η
 έκδ.). Αθήνα: 

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζη∙ Λούβη, Ευ. & Ξιφαράς, Δ. (2009). Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία 

Γ΄ Γυμνασίου. Αθήνα: ΟΕΔΒ· Γρηγοριάδης, Ν., Καρβέλης, Δ., Μηλιώνης, Χ., Μπαλάσκας, Κ., Παγανός, 

Γ. & Παπακώστας, Γ. (2002). Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄, Β΄ και Γ΄ τεύχος. Αθήνα: ΟΕΔΒ.  
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Γύρω στα 1930 στην Ελλάδα οι ποιητές επηρεάζονται από το κίνημα του 

Υπερρεαλισμού, που πρωτοεμφανίζεται στη Γαλλία με τον Αντρέ Μπρετόν (1924). 

Αυτό πρεσβεύει την παντοδυναμία του ονείρου, του ενστίκτου και της επανάστασης και 

την εξάλειψη κάθε ελέγχου από τη λογική. Χρησιμοποιεί την αυτόματη γραφή και την 

καταγραφή των ονείρων. Κυριότεροι εκπρόσωποι του είναι ο Ε. Εμπειρίκος, ο Ν. 

Εγγονόπουλος, ο Ο. Ελύτης, ο Γ. Ρίτσος και άλλοι που ανήκουν στη Γενιά του ΄30.  

Μετά το 1940 έχουμε την Πρώτη και Δεύτερη Μεταπολεμική Γενιά λογοτεχνών. 

Στην Πρώτη γράφουν επηρεασμένοι από τα σκληρά βιώματα του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου, της Κατοχής και του Εμφυλίου (1940-1949). Κυριαρχεί το όραμα για ένα 

δικαιότερο κόσμο. Επικρατούν τρεις τάσεις: Η αντιστασιακή ή κοινωνική ποίηση που 

μετουσιώνει σε τέχνη τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα (Ά. Αλεξάνδρου, Μ. 

Αναγνωστάκης, Τ. Λειβαδίτης, Γ. Παυλόπουλος). Η νεοϋπερρεαλιστική που προωθεί 

την υπερρεαλιστική ποίηση του Μεσοπολέμου και χρησιμοποιεί τη γλώσσα για να 

εκφράσει την εφιαλτική πραγματικότητα (Ελ. Βακαλό, Μ. Σαχτούρης). Τέλος, η 

υπαρξιακή ή μεταφυσική ποίηση που εκφράζει το άγχος του σύγχρονου ανθρώπου 

απέναντι σε υπαρξιακά προβλήματα όπως η ζωή και ο θάνατος (Γ. Κότσιρας).  

Στη Δεύτερη Μεταπολεμική Γενιά οι ποιητές εκφράζουν τον σκεπτικισμό και την 

κριτική τους για την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της χώρας, για τα χαμένα 

ιδεολογικά οράματα και τον έρωτα. Καλλιεργούν συχνά έναν αντιλυρικό λόγο, 

επηρεασμένοι από τον Καρυωτάκη (Κ. Αγγελάκη-Ρουκ, Κ. Δημουλά, Μ. Ελευθερίου, 

Ντ. Χριστιανόπουλος).  
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Ακολουθούν οι ποιητές της δεκαετίας του ΄70, οι οποίοι ζουν σε μία Ελλάδα που 

αρχίζει να υπερκαταναλώνει υλικά αγαθά επηρεασμένη από το δυτικό τρόπο ζωής, 

αλλά και να βιώνει τη Δικτατορία (1967-1974). Ποιητές που αμφισβητούν, σαρκάζουν 

και ειρωνεύονται με ρεαλιστική γλώσσα (Ν. Βαγενάς, Μ. Γκανάς, Γ. Χρονάς).  

3.3  Ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος  

Ο Γιάννης Ρίτσος γεννιέται το 1909 στη Μονεμβασιά από πλούσια οικογένεια που 

ξεπέφτει νωρίς. Χάνει τη μητέρα και τον αδερφό του από φυματίωση, ασθένεια από την 

οποία προσβάλλεται και ο ίδιος. Τελειώνοντας το Γυμνάσιο στο Γύθειο πηγαίνει στην 

Αθήνα, όπου δουλεύει για να ζήσει. Το 1934 εκδίδει την πρώτη του συλλογή με τον 

τίτλο Τρακτέρ και ακολουθούν περισσότερες από εκατό, καθώς και πεζά, μεταφράσεις 

ποιημάτων ξένων ποιητών και δοκίμια. Για την ποιητική προσφορά τιμάται με 

διακρίσεις στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Πεθαίνει το 1990. Το έργο του θα μπορούσε 

να χωριστεί σε πέντε φάσεις – περιόδους κατά τον Διαλησμά (1999: 13-14).
9
 Στην 

πρώτη (1926-1936) τα θέματα αντλούνται από τα δύσκολα προσωπικά βιώματα και το 

απαισιόδοξο κλίμα του μεσοπολέμου. Εδώ ανήκουν τα έργα Τρακτέρ (1934), Πυραμίδες 

(1935) και Επιτάφιος (1936). Στη δεύτερη (1936-1941) χρησιμοποιεί νέους 

εκφραστικούς τρόπους όπως τον «ελεύθερο» λυρικό στίχο και τον συμβολιστικό 

υπαινιγμό. Τα συνθετικά του ποιήματα Το τραγούδι της αδερφής μου (1936/37), Εαρινή 

συμφωνία (1938) και Το εμβατήριο του ωκεανού (1940) υφαίνουν τις παιδικές του 

                                                 

9 Ο Βελουδής (1984:19-32) τις ονομάζει φάσεις και έχουν τα εξής χρονολογικά όρια: 1η) 1926-1936,  2η)  

1936-1943,  3η) 1944-1955, 4η) 1956-1966 και 5η) 1967-1976.  
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αναμνήσεις και τις εμπειρίες της ζωής του (Ηλίνσκαγια, 1973: 30). Στην τρίτη περίοδο 

(1942-1955) η κατοχή, η ταπείνωση, το όραμα, η αντίσταση, η εξορία, ο διχασμός 

αποτελούν το υλικό των έργων. Η σκληρότητα του βιώματος αποτυπώνεται στον στίχο 

και στη γλώσσα στη Ρωμιοσύνη (1945-47), στα Μακρονησιώτικα (1949) και Στα 

Ημερολόγια εξορίας (1948-1950). Παράλληλα σε αυτά αλλά και σε άλλα έργα του όπως 

Η Κυρά των Αμπελιών (1945-1947) δίνεται νέα μορφική επεξεργασία. Συνενώνονται 

ετερόκλητοι εκφραστικοί τρόποι (στοιχεία δημοτικού τραγουδιού, συμβολισμού, 

υπερρεαλισμού), παρουσιάζεται και μετουσιώνεται η παράδοση με τη σύγχρονη 

ιστορία. Επανασυνδέεται το χαμένο παρελθόν με το ξανακερδισμένο παρόν 

(Ανυπόταχτη Πολιτεία, 1952/53), διατηρώντας σε εγρήγορση το πνεύμα (Αγρύπνια, 

1941-1953). Η τέταρτη περίοδος (1956-1971), της ωριμότητας, είναι ποιοτικά και 

ποσοτικά η πιο γόνιμη. Κεντρική θέση τα ποιήματα της Τέταρτης διάστασης (1956-

1971/72) με συνύπαρξη του αυτοβιογραφικού, μυθικού και ιστορικού στοιχείου 

διυλισμένα μέσα από τις εμπειρίες του ποιητή. Τέλος, στην πέμπτη περίοδο, που 

καλύπτει από το 1970/71 μέχρι το τέλος της ζωής του (1990), γράφονται μεταξύ άλλων 

η Γκραγκάντα (1972), όπου με την αποσπασματικότητα των εικόνων περνάει το κλίμα 

της δικτατορίας, και ο Ύμνος και Θρήνος για την Κύπρο (1974) (Διαλησμάς: (1999: 13-

14).  

Το έργο του Ρίτσου έχει πληρότητα ζωής με συνοχή και έκταση μυθιστορηματική. 

Είναι σαν ένα πλήρες ιστορικό και ψυχολογικό χρονικό της εποχής του. Μέσα σε αυτό 

ωριμάζει το θέμα της επικοινωνίας και της μοναξιάς. Παντού υπάρχει το «εσύ» και το 

για «σας», υπάρχουν εκμυστηρεύσεις, παρακλήσεις, υποδείξεις, αγγίγματα ψυχής και 

γνώση (Αλεξανδρόπουλος, 1981: 68-69). Από το «εγώ» που κυριαρχούσε αρχικά στο 
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έργο του περνάει στο «εμείς» οικειοποιούμενος κοινά προβλήματα, αναζητώντας τη 

νίκη στην ηθική και πνευματική πορεία του ανθρώπου, αρνούμενος τον θάνατο και 

συμφιλιωμένος μαζί του και όλα αυτά χωρίς να εκμηδενίζει το άτομο, αλλά 

ανυψώνοντάς το «στο ανάστημα του συνόλου» (Κακλαμανάκη, 1976: 171). Για τον 

Λήβι (1976: 94) ο Ρίτσος είναι εθνικός ποιητής, αφού γνωρίζει σε βάθος την ελληνική 

γλώσσα, και το θέμα του, που είναι οι εμπειρίες της ζωής του, είναι καθαρά ελληνικό. 

Λέξεις παγκόσμιες όπως η ειρήνη και η ελευθερία παίρνουν ελληνική ηχώ στα 

ποιήματά του. Και για την Αναγνωστάκη (1976: 146) ο Ρίτσος δεν είναι στρατευμένος, 

αλλά εθνικός ποιητής που δημιουργεί με την αναπλαστική του μνήμη «συνείδηση 

ύπαρξης μέσα στον ελληνικό χώρο». Ο όγκος του έργου του συνάδει με την αδιάκοπη 

ροή στοιχείων του κοινωνικού και φυσικού γίγνεσθαι. Είναι ο χώρος που κινούνται 

χωρίς να επαναλαμβάνονται όλα τα τεκταινόμενα της εποχής του (Θασίτης, 1973: 153). 

Το έργο του είναι επίκαιρο, αφού είναι παρών ο ποιητής στο παρόν του έργου 

(Θασίτης, 1973: 157).  

Έχοντας παρουσιάσει την ιστορική και καλλιτεχνική ατμόσφαιρα της εποχής του 

Ρίτσου στη συνέχεια περνάμε στο Β΄ Μέρος της εργασίας μας, όπου, αφού συνδεθούν η 

«Συναλλακτική Θεωρία» και η «Θεωρία Πρόσληψης» με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών και παρουσιαστεί η πορεία διδακτικής προσέγγισης ενός λογοτεχνικού έργου, 

θα μεταβούμε στη διδακτική πρότασή μας.  
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ   
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1ο  Κεφάλαιο: Διδακτικές προεκτάσεις  

1.1  Σύνδεση Α.Π.Σ. με «Συναλλακτική» Θεωρία και «Θεωρία Πρόσληψης»  

Στόχος της μελέτης αυτής είναι να εφαρμοστεί η «Συναλλακτική» Θεωρία σε 

συγκεκριμένα κείμενα που περιέχονται στο βιβλίο Λογοτεχνίας της Β΄ Λυκείου. Ενώ η 

Λογοτεχνία αποτελεί ένα μάθημα της Δ.Ε. η προσπάθεια ορισμού της γενικής έννοιας 

της λογοτεχνίας είναι δύσκολη, καθώς από τη φύση της αυτή είναι πολυδιάστατη.  

Έτσι για τον Culler (2000: 36) το λογοτεχνικό έργο είναι γλώσσα που έχει 

ιδιάζουσες ιδιότητες και χαρακτηριστικά και η λογοτεχνία αποτελεί προϊόν συμβάσεων. 

Για τον Hawthorn (1993: 5) είναι ένας ανοιχτός όρος που το νόημά του ποικίλει από 

εποχή σε εποχή και από πολιτισμό σε πολιτισμό. Για τον Τζιόβα (2003: 26) ο όρος, που 

επιβάλλεται τις πρώτες δεκαετίες του 20
ου

 αιώνα, δεν θεωρείται αντικειμενική έννοια, 

σταθερή και δεδομένη εκ των προτέρων. Όσον αφορά τη λογοτεχνική αξία αναφέρει 

πως για τον Eagleton παράγεται από την οικειοποίηση του κειμένου κατά την 

ανάγνωση (Τζιόβας, 2003: 31). Τέλος για την Αθανασοπούλου (2004: 147) είναι μία 

ειδική γλώσσα με τη δική της Γραμματική.  

Ανεξάρτητα από το πώς ορίζεται, η λογοτεχνία αποτελεί αντικείμενο διδασκαλίας 

στην Εκπαίδευση. Αυτή, ενδεχομένως περισσότερο από τα άλλα μαθήματα, εμπλέκεται 

με τη ζωή και τις συνήθειες των ανθρώπων άρα με τον πολιτισμό τους (Φρυδάκη, 2003: 
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50). Το γνωστικό αντικείμενό της μετατρέπεται σε διδακτικό, όπως για κάθε μάθημα, 

χάρη στους εκπαιδευτικούς σκοπούς που ορίζονται στα Α.Π.Σ. που δείχνουν τι 

αναμένεται από μια διδασκαλία (2011: 57). Ο ρόλος, οι γενικοί και ειδικοί στόχοι και οι 

βασικές αρχές Διδακτικής αποτυπώνονται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και στα Α.Π.Σ. Γυμνασίου-Λυκείου 

(Αργυροπούλου, Πατούνα & Βαρέση, 2009: 7). Επειδή για το Λύκειο δεν υπάρχει 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. περιοριζόμαστε στη μελέτη του τελευταίου Α.Π.Σ. (2011).  

Ο βασικός σκοπός της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας, όπως αποτυπώνεται στο 

Α.Π.Σ. του «Νέου Σχολείου» (2011: 72-84) είναι η παροχή εργαλείων για κατανόηση 

του κόσμου και συγκρότηση της υποκειμενικότητάς μας. Αυτό ακριβώς συστήνει το 

«υποκειμενικό» παράδειγμα της Rosenblatt, θέλοντας η λογοτεχνία να δημιουργεί 

μοναδικές προσωπικότητες και όχι παθητικά άτομα (Πολίτης, 2015: 17).  

Σημαντική θέση κατέχει και η ανάδειξη της ιστορικότητας του κειμένου, που δείχνει 

την αλληλεπίδρασή του με το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο δημιουργείται, διαβάζεται και 

δημιουργεί τις αξίες που υπάρχουν σε αυτό. Κυρίως όμως ενδιαφέρει η ιστορικότητα 

του αναγνώστη. Η «πρόσληψη» ενός κειμένου από το πρώτο κοινό του δεν μπορεί να 

επηρεάζει την αντίδραση των σημερινών αναγνωστών. Δεν είναι εύκολο, αλλά ούτε και 

πάντα εφικτό (είναι εκ των πραγμάτων «ανιστορικό») να έχουν την ίδια αντίδραση 

απέναντι στο κείμενο οι πρώην με τους νυν αναγνώστες. Αυτή τη βασική θέση της 

σημασίας της ιστορικότητας του αναγνώστη αναγνωρίζει πρώτος ο Jauss, όταν 

αναφέρει πως αυτός με την «πρόσληψή» του κρίνει τη συνέχεια στον χρόνο και την 

αισθητική αξία του έργου (Jauss, 1995: 52).  
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Πρωταρχική αξία του μαθήματος θεωρείται η κριτική στάση απέναντι σε αξίες και 

μηνύματα ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής τους. Και στη Rosenblatt η κριτική 

παίζει σημαντικό ρόλο, αφού γίνονται σεβαστές όλες οι απόψεις, αλλά αποδεκτές μετά 

από κριτική και έλεγχο σε «δοκιμαστικό πλαίσιο» (Rosenblatt, 1995: 30). Αν και δεν 

υπάρχει μία μόνο σωστή εξήγηση και ερμηνεία για ένα κείμενο, κάποιες επεξηγήσεις 

και απόψεις μπορούν να θεωρηθούν καλύτερες ή φτωχότερες από ό,τι οι άλλες. Μία 

ερμηνεία που λαμβάνει υπόψη περισσότερο το κείμενο, θεωρείται καλύτερη από μία 

άλλη που το αγνοεί. Με τον ίδιο τρόπο μία ερμηνεία που δεν στηρίζεται στο κείμενο 

δεν γίνεται αποδεκτή. Επίσης, προτιμάται μία ερμηνεία που οργανώνει, συσχετίζει τα 

στοιχεία ή τις ιδέες με έναν πιο απλό και ώριμο τρόπο. Αν ισχύουν αυτά τα κριτήρια 

μπορούν να υπάρξουν περισσότερες της μιας ερμηνείες. Αυτό σημαίνει επιστροφή στο 

κείμενο για έλεγχο και όχι παντοδυναμία αυτού. Συγκρίνοντας και επιστρέφοντας στο 

κείμενο αυξάνεται η ικανότητα για αυτοκριτική και αυτοέλεγχο και γίνεται πιο 

ουσιαστική η ανάγνωση (Rosenblatt, 1999: xxiii-xxiv).  

Επίσης το Α.Π.Σ. δίνει σημασία στο να κατανοούν οι μαθητές τη σύνδεση της 

λογοτεχνίας με την εμπειρία τους, γιατί έτσι κατανοούν καλύτερα τον κόσμο (2011: 

72). Αυτή η αρχή είναι πρωταρχικής σημασίας για τη Rosenblatt (1985α: 46), αφού 

ανάλογα με την εμπειρία του αναγνώστη, λογοτεχνική ή μη, γίνεται η συνάντησή τους 

(«συναλλαγή») με το κείμενο και η επικοινωνία τους.  

Θεμέλιος λίθος του μαθήματος της λογοτεχνίας είναι η ανάγνωση, που 

χαρακτηρίζεται από το Α.Π.Σ. ως ένα φαινόμενο που σχετίζεται με κάθε σχεδόν πλευρά 

της ζωής των μαθητών και του πολιτισμού του οποίου είναι φορείς (2011: 79). Και στη 
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Rosenblatt όλη της η θεωρία περιστρέφεται γύρω από την ανάγνωση του κάθε 

αναγνώστη. Αυτή αποτελεί ένα μοναδικό συμβάν (Rosenblatt, 1995: 28), που 

νοηματοδοτεί το κείμενο και οδηγεί τον αναγνώστη στη «βίωση» και αισθητική 

απόλαυση (Rosenblatt, 1980: 388· 1985a: 43· 1988: 5· 1988: 14· 1994: 22-47· 1995: 32-

33· Karolides, 1999: xxvi). Άλλωστε «η ανάγνωση είναι πράξη φυσική, εθελούσια και 

απολαυστική, γι αυτό ακριβώς αναγκαία και αναπότρεπτη» (Καλογήρου, 2008: 36). Η 

επαφή με αυτή από τη μια καλλιεργεί τη φαντασία, οξύνει την κρίση, ενθαρρύνει το 

συναίσθημα και οδηγεί σε αισθητική συγκίνηση (Καλογήρου, 2008: 36). Από την άλλη, 

δίνει δυνατότητα νέων εμπειριών στον αναγνώστη απελευθερώνοντάς τον από 

διλήμματα, προκαταλήψεις και δυσκολίες της πρακτικής ζωής (Jauss, 1995: 86). Έτσι, 

η ανάγνωση λογοτεχνικών έργων αποτελεί μέρος του βιωμένου χρόνου του αναγνώστη 

(Καλογήρου, 2008: 41) και του δίνει τη δυνατότητα να προγευτεί μη υλοποιημένες 

εμπειρίες και επιθυμίες (Jauss, 1995: 86). Επομένως, είναι φανερό πως για το μάθημα 

της Λογοτεχνίας στο σχολείο το Α.Π.Σ. (2011) συνδέεται με τις Θεωρίες των 

Rosenblatt και Jauss, αφού και οι τρεις θεωρούν την αναγνωστική διαδικασία βασική 

προϋπόθεση για να έρθει σε επαφή ο αναγνώστης με το κείμενο, ώστε να το «βιώσει» 

και να το απολαύσει αισθητικά.  

Σύμφωνα με το Α.Π.Σ. (2011: 79) κατά τη διδασκαλία της λογοτεχνίας διδάσκεται 

όχι το κείμενο, αλλά ο μαθητής. Ο μαθητής «με την υποκειμενικότητά του», την 

οικογενειακή, κοινωνική, πολιτισμική, εθνική, θρησκευτική ταυτότητά του (Α.Π.Σ., 

2011: 79). Με αυτήν την «ταυτότητα» (Holland) και την προσωπικότητά του 

συναντιέται με το κείμενο και «συναλλάσσεται» μαζί του (Rosenblatt, 1995: 30). Έτσι 

η λογοτεχνία γίνεται ο τόπος συνάντησης των πολιτισμικών στοιχείων αναγνώστη-
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κειμένου-συγγραφέα (Α.Π.Σ., 2011: 79) και επικοινωνίας των ιδιαίτερων πολιτισμικών 

αναφορών τους (Rosenblatt, 1994: 12).  

Ο αναγνώστης-μαθητής για να «αντιδράσει» σε ένα κείμενο πρέπει να δει την 

αισθητική του πλευρά και ό,τι συνιστά τη λογοτεχνικότητά του (Α.Π.Σ., 2011: 79). 

Αυτά όμως αποτελούν μέρος των διδακτικών προεκτάσεων της «Συναλλακτικής» 

Θεωρίας, αφού αυτή προκρίνει την «αισθητική ανάγνωση» των λογοτεχνικών κειμένων 

στο σχολείο, τη συναισθηματική «αντίδραση» του μαθητή, τη «βίωση» της 

Λογοτεχνίας. Η Rosenblatt παρόλο που δεν δίνει συνταγές διδασκαλίας για τη 

λογοτεχνία, επηρεάζει με τη θεωρία της τη διδακτική πρακτική και μεθοδολογία.  

Το Α.Π.Σ. (2011), αν και δεν κατονομάζει τη θεωρία της Rosenblatt και του Jauss 

δομείται πάνω στις βασικές τους αρχές. Η υποκειμενικότητα του αναγνώστη, η 

ιστορικότητά του, η ανάγνωση και η αισθητική απόλαυση είναι παρμένα από τους δύο 

θεωρητικούς. Επομένως η εφαρμογή της «Συναλλακτικής» Θεωρίας σε κείμενα 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Λυκείου είναι όχι απλά συμβατή με το Α.Π.Σ. αλλά και 

κωδικοποιεί /ταυτοποιεί τις εισηγήσεις του.  

1.2  Ο ρόλος του δασκάλου σύμφωνα με τη Rosenblatt και το Α.Π.Σ.  

Από τη «Συναλλακτική» Θεωρία δίνεται ένας νέος ρόλος στον δάσκαλο της 

λογοτεχνίας, του διαμεσολαβητή και όχι του απλού μεταδότη γνώσης. Έχει ισάξιες 

θέσεις με τον μαθητή και επικοινωνούν χωρίς να κυριαρχούν ο ένας πάνω στον άλλον 

(Πολίτης, 2015: 17). Από διανομέας έτοιμων ιδεών γίνεται διευκολυντής της 
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«συναλλαγής» κειμένου-μαθητών. Με τη συμπεριφορά του δημιουργεί κατάλληλη 

ατμόσφαιρα μέσα στην τάξη και ενθαρρύνει τους μαθητές «να συμμετέχουν ελεύθερα, 

με ειλικρίνεια και ουσιαστικά με αυτοκριτική στη ‘συναλλαγή’ με τα κείμενα» 

(Rosenblatt, 1989: 49).  

Βέβαια, ο δάσκαλος «συναλλάσσεται» τόσο με το κείμενο όσο και με τους μαθητές. 

Σε αυτή τη «συναλλαγή» πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το κοινωνικό και πολιτισμικό 

περιβάλλον και των δύο και τα κειμενικά στοιχεία. Έτσι μόνο αλληλεπιδρούν και οι 

τρεις συντελεστές της ανάγνωσης, όταν δεν απομονώνεται ο ένας από τον άλλον 

(Rosenblatt, 1988: 12).  

Για να βοηθήσει τους μαθητές του να αναπτύξουν μία ζωντανή αίσθηση για τη 

λογοτεχνία, προσπαθεί να καταλάβει την προσωπικότητά τους, γιατί με αυτή θα 

βιώσουν το κείμενο. Είναι προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει τις «αντιδράσεις» τους 

πάνω σε αυτό με βάση το υπόβαθρο και το ταπεραμέντο τους. Ίσως όλες να μην 

δικαιώνουν το κείμενο, αλλά συνιστούν ένα πρώτο νόημα, το οποίο οφείλει να 

σεβαστεί και όχι να επιβάλει το δικό του (Rosenblatt, 1995: 50). Οφείλει να προτρέπει 

τα παιδιά να εκφράζουν τις απόψεις τους, οι οποίες απορρέουν από τις εμπειρίες τους. 

Και εδώ η Rosenblatt καταλογίζει ευθύνες στους εκπαιδευτικούς, που, φοβούμενοι την 

έκφραση των μαθητικών εμπειριών, δεν εφαρμόζουν τη «Συναλλακτική» Θεωρία ενώ 

είναι κατάλληλη για εκπαιδευτική εφαρμογή (1995: 81).  

Ο επιτυχημένος καθηγητής πρέπει να παραδέχεται στους μαθητές του ότι η 

αναδημιουργία, δηλαδή η «βίωση» του κειμένου, είναι μία δύσκολη και απαιτητική 
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εργασία αλλά γοητευτική και προκλητική (Rosenblatt, 1995: 272). Δεν είναι εύκολο να 

οδηγηθούν στο δικό τους «ποίημα», αφού απαιτείται χρόνος και διάθεση για 

ουσιαστική επαφή με το κείμενο. Το αποτέλεσμα βέβαια δικαιώνει τις απαιτήσεις. Η 

χαρά της δημιουργίας και της αναδημιουργίας του κειμένου είναι απόλαυση. Μία 

απόλαυση αισθητική.  

Αλλά και το ΑΠΣ του «Νέου Σχολείου» (2011) φαίνεται να δίνει ανάλογο ρόλο στο 

δάσκαλο. Η διδασκαλία σε ομάδες, η μέθοδος project καθώς και η χρήση ΤΠΕ 

(Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας) ως εργαλείο διδασκαλίας αποτελούν τη 

βάση για ένα μαθητοκεντρικό σχολείο. Ο δάσκαλος απομακρύνεται από την άμεση ή 

κατευθυνόμενη διδασκαλία (Ματσαγγούρας, 1998), την παραδοσιακή, στην οποία δεν 

υπάρχει καθόλου ελαστικότητα και κάνει το μάθημά του με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

δείχνει ότι είναι η πηγή της γνώσης την οποία στερούνται οι μαθητές.  

Από την άλλη, η διδασκαλία σε ομάδες καλλιεργεί τη συνεργασία, την ομαδικότητα 

και μπορεί να κινητοποιεί τους αδιάφορους και αδύνατους μαθητές, δίνοντας το 

δικαίωμα σε όλους να εκφράζουν την άποψή τους (Α.Π.Σ.: 79). Και η μέθοδος project 

και η χρήση ΤΠΕ τούς μαθαίνει να συνεργάζονται, να ερευνούν, να βρίσκουν υλικό και 

να παράγουν από αυτό άλλο, πρωτότυπο δηλαδή να αναδημιουργούν και να φτάνουν 

στο «ποίημα»
10

 της Rosenblatt. Ο ρόλος του δασκάλου σε όλα αυτά είναι 

διευκολυντικός. Δεν γεμίζει τον χώρο της διδασκαλίας με την αυθεντία του, αλλά τον 

                                                 

10
 Βλ. σελ. 175 
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μοιράζει στους μαθητές δείχνοντάς τους πώς να μαθαίνουν και να προσεγγίζουν το 

κείμενο με βάση τις εμπειρίες τους.  
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2ο  Κεφάλαιο: Προτεινόμενη πορεία διδακτικής προσέγγισης λογοτεχνικού 

έργου  

O μαθητής έρχεται σε πρώτη επαφή με το κείμενο («έκκληση») με τις κατάλληλες 

προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (όπως: προβολή ταινιών, ντοκιμαντέρ, άκουσμα 

μελοποιημένων ποιημάτων, συζητήσεις) και την ανάγνωση, που γίνονται «κίνητρο» για 

να ενεργοποιηθούν στοιχεία της εμπειρίας του, αισθήσεις, σκέψεις, συναισθήματα. 

Εντοπίζονται οι «κειμενικές ενδείξεις» που στη φάση της «αντίδρασης» που ακολουθεί, 

αποκωδικοποιούνται, λειτουργώντας ως σύμβολα. O μαθητής «αντιδρά» στο κείμενο 

σημειώνοντας πάνω του ό,τι θέλει. Η έρευνα των Newton, Stegemeier, Padak, σε παιδιά 

του δημοτικού δείχνει πως καθένα «αντιδρά» με το δικό του, μοναδικό τρόπο πάνω σε 

ένα κείμενο, χρησιμοποιώντας διαφορετική ορολογία και αριθμό λέξεων στις 

απαντήσεις του (1999: 200-201) και πάντα σε σχέση με τις εμπειρίες του, το κείμενο 

και τη δουλειά που του ανατίθεται (1999: 204-205). Δουλεύοντας εξατομικευμένα οι 

πρώτες παρατηρήσεις του δημιουργούν ένα «δοκιμαστικό πλαίσιο»
11

 στο οποίο 

διαμορφώνει προσδοκίες, υποθέσεις και ερμηνείες που τις αξιολογεί, τις συζητάει με 

τους συναναγνώστες του συγκρίνοντας τις «αντιδράσεις» τους. Αν από τη συζήτηση 

καταλάβει πως κάποιες από αυτές δεν συνάδουν με το κείμενο, ανακεφαλαιώνει το 

πλαίσιο της ανάγνωσης, δηλαδή αλλάζει «δοκιμαστικό πλαίσιο» δοκιμάζοντας άλλες 

ερμηνείες. Με αυτό τον τρόπο συνεχώς συμβαίνει μία «συναλλαγή» αυτοδιορθούμενη 

ανάμεσα στον αναγνώστη και στο κείμενο (Rosenblatt, 1988: 4).  

                                                 

11
 Βλ. σελ. 171 
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Οι συζητήσεις και η ανταλλαγή απόψεων δασκάλου και μαθητών, και συμμαθητών 

μπορεί να οδηγήσουν σε γόνιμο διάλογο και διάδραση. Έτσι, οι μαθητές μπορούν να 

αναπτύξουν μεταγλωσσικές ικανότητες, χωρίς να είναι στόχος η αριστεία και το σωστό, 

αλλά η ανάπτυξη ικανοτήτων παραγωγής νοήματος. Στόχος να βλέπουν τα κείμενα με 

διορατική ματιά (Rosenblatt, 1988: 13). Επιπλέον, αυτή η ανταλλαγή ιδεών τούς 

βοηθάει στην ανάπτυξη κριτικής ανάγνωσης που είναι απαραίτητη για τον πολίτη ενός 

δημοκρατικού πολιτεύματος (Rosenblatt, 1993: 380). Η «αντίδραση» του καθενός 

σχετίζεται με την «εκλεκτική προσοχή» του δηλ. με το ποιο κειμενικό στοιχείο επιλέγει 

να προτάξει και ποιο είδος ανάγνωσης – «αισθητική», «μη αισθητική» – θα εφαρμόσει 

(Rosenblatt, 1988: 11). Ανάλογα δηλαδή με το τι τον απασχολεί τη στιγμή της 

ανάγνωσης εστιάζει σε χαρακτήρες και καταστάσεις που τον οδηγούν σε ικανοποίηση 

βάσει των προσωπικών του εμπειριών-βιωμάτων. Και, επειδή η λογοτεχνία παρέχει 

εμπειρίες και όχι πληροφορίες, εμπλουτίζει τις γνώσεις για τον κόσμο των αναγνωστών 

(Rosenblatt, 1995: 38).  

Ο μαθητής επιλέγει ανάμεσα στην «αισθητική» ή «μη αισθητική» αναγνωστική 

στάση. Γενικά, χρησιμοποιείται η «μη αισθητική» στάση όταν πρέπει να αναλύει, να 

ερμηνεύει, να συνοψίζει (Rosenblatt, 1988: 11). Μαθαίνει να εστιάζει στο κοινό νόημα 

και να αγνοεί τις προσωπικές θεωρήσεις του (Rosenblatt, 1988: 4). Αυτό ισχύει ακόμα 

και αν το κείμενο είναι «αισθητικό» ή λογοτεχνικό. Μπορεί να υιοθετεί την 

«αισθητική» στάση
12

 όταν θέλει να γράψει και να επικοινωνήσει μια εμπειρία. Εδώ ο 

αναγνώστης εστιάζει σε αυτό που «βιώνει». Η προσοχή δεν βασίζεται μόνο στα 

                                                 

12
 Βλ. και σελ. 36-37, 170  
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δημόσια, ορατά νοήματα των λέξεων, αλλά εστιάζει στις εικόνες, στα συναισθήματα, 

στις ιδέες και στις εμπειρίες του που εμπλέκουν αυτές τις λέξεις με τα νοήματά τους. 

Αναφέρει η Rosenblatt ως παράδειγμα το κείμενο της Διακήρυξης της Αμερικανικής 

Ανεξαρτησίας, που, ενώ είναι πληροφοριακό, μπορεί να οδηγήσει σε μία «αισθητική» 

ανάγνωση και στη δημιουργία ενός «ποιήματος» ως αποτέλεσμα της «βίωσής» του 

(Rosenblatt, 1988: 11). Έτσι ξεκινώντας από την προσωπική κατανόηση φτάνει στην 

πλήρη κατανόηση και «βίωση» του κειμένου που το «αναδημιουργεί» μέσα από τη δική 

του δημιουργία.  

Δυστυχώς, οι δάσκαλοι προτιμούν δραστηριότητες που εμπεριέχουν μόνο «μη 

αισθητική» απόκριση, όπως ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης και πολλαπλής επιλογής 

που προϋποθέτουν μόνο μία σωστή απάντηση (Rosenblatt, 1989a: 14), ή ζητούν 

διαδοχικά εργασίες, που πότε χρήζουν «αισθητικής» και πότε «μη αισθητικής» 

ανάλυσης, πράγμα που δεν διευκολύνει την ανάπτυξη «αισθητικής» σκέψης 

(Rosenblatt, 1986: 126). Βέβαια, καλό είναι να βοηθάνε τον κάθε μαθητή ξεχωριστά 

(Διαφοροποιημένη Διδασκαλία), ώστε να ανακαλύψει τα ενδιαφέροντά του και την 

απόλαυση της λογοτεχνίας, να έχει κριτική ματιά απέναντι σε αυτή, να αντιλαμβάνεται 

τους χαρακτήρες και την ανθρώπινη φύση  ̶ όρος που περιέχει πολλούς υπαινιγμούς 

πέρα από το αισθητό της ανθρώπινης συμπεριφοράς ̶  (Rosenblatt,1995: 4-13). Όλη 

αυτή η επαφή, η συνομιλία κειμένου-αναγνώστη αποτελεί αυτό που η Rosenblatt 

ονομάζει «συναλλαγή» (Πολίτης, 2003: 339· 2015: 18). H διδασκαλία της «αισθητικής» 

ανάγνωσης και της γραφής θα πρέπει να δημιουργούν τέτοιες συνθήκες στην τάξη, 

ώστε οι μαθητές να ενθαρρύνονται και να κινητοποιούνται για να δημιουργούν το δικό 

τους «ποίημα», το δικό τους ζωντανό νόημα. Εμπλουτίζοντας το «ρεζερβουάρ» των 
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εμπειριών τους και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εκφράζονται ελεύθερα, ο στόχος 

του μαθήματος διευρύνεται. Η σκόπιμη γραφή και ανάγνωση τούς επιτρέπει να χτίζουν 

πάνω σε παλιές εμπειρίες της ζωής και της γλώσσας, να εξασκούν την «εκλεκτική 

προσοχή» τους και να παράγουν νέο νόημα (Rosenblatt, 1988: 11).  

Εύκολα καταλαβαίνουμε πως η διδασκαλία με άξονα τη θεωρία της Rosenblatt 

βρίσκει καλύτερη εφαρμογή με μαθητοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας, όπως η 

εργασία σε ομάδες, την οποία προτείνει το Α.Π.Σ. Οι μαθητές, αφού έρθουν ατομικά σε 

επαφή με το κείμενο κατά την ανάγνωση, θέτουν στην κρίση της ομάδας τους –

συνήθως του συμμαθητή τους που κάθεται δίπλα στο θρανίο (συνεταιριστικά) – τις 

ερμηνείες που βάζουν σε «δοκιμαστικό πλαίσιο». Εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους, 

αναθεωρούν απόψεις και ισχυροποιούν άλλες. Ο ένας μαθαίνει από τον άλλον και 

αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις. Σέβονται τις απόψεις των συμμαθητών τους, 

αλλά ταυτόχρονα τις κρίνουν (Α.Π.Σ., 2011: 79).  
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3ο  Κεφάλαιο: Δημιουργία σεναρίων διδασκαλίας με άξονα τη «Συναλλακτική» 

Θεωρία της Rosenblatt  

Με άξονα τη «Συναλλακτική» Θεωρία της Rosenblatt δημιουργούμε τρία διδακτικά 

σενάρια για αντίστοιχα ποιήματα του Γ. Ρίτσου που διδάσκονται στη Β΄ Λυκείου. Το 

σενάριο του αποσπάσματος της «Ρωμιοσύνης» ενσωματώνεται στην ερευνητική 

εργασία, ενώ τα άλλα δύο των ποιημάτων «Ο τόπος μας» και «Αυτόπτης μάρτυρας», 

για λόγους οικονομίας λέξεων, συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα.  

Λέγοντας σενάριο εννοούμε μία ολοκληρωμένη πρόταση διδασκαλίας, η οποία 

απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και αφορά κάθε διδασκόμενο μάθημα. Τα τελευταία 

χρόνια χρησιμοποιείται ο όρος αυτός για προτάσεις που αφορούν διδασκαλία 

μαθημάτων σε συνδυασμό με αξιοποίηση των ΤΠΕ, σπάζοντας έτσι τη μονοδιάστατη 

διδασκαλία (Χατζησαββίδης & Αλεξίου, 2012: 63-65). Η δομή της πρότασης είναι 

τέτοια που δίνει ολοκληρωμένη εικόνα σχεδιασμού της διδασκαλίας (Κουτσογιάννης & 

Αλεξίου, 2012: 13-15) και των στόχων που επιδιώκει να επιτευχθούν. Απομακρύνεται 

από τη στενή σύνδεση με τη σχολική ύλη και το διδακτικό εγχειρίδιο και δίνει 

περιθώρια ελευθερίας και δημιουργικότητας στη μάθηση (Κουτσογιάννης & Αλεξίου, 

2012: 13-15).  
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3.1 Σενάριο για τη διδασκαλία της «Ρωμιοσύνης» (Ενότητα 1) του Γ. Ρίτσου  

3.1.1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  

Τίτλος  

Διδασκαλία ποιημάτων του Γ. Ρίτσου με άξονα τη «Συναλλακτική» Θεωρία της 

Rosenblatt  

Δημιουργός: Κουκουζέλη Ευαγγελία  

E-mail: ekoukouzeli@yahoo.gr  

Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας  

Ενότητα: Γιάννης Ρίτσος  

Υποενότητα: «Ρωμιοσύνη» (Ενότητα 1)  

Τάξη: Β΄ Λυκείου  

Τμήματα: Β1 και Β2  

Αριθμός μαθητών: 34 (16 και 18)  

Χρονολογία: Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015  

Διαθεματικό: Ναι  

Εμπλεκόμενες Γνωστικές Περιοχές: Λογοτεχνία, Ιστορία, Νεοελληνική Γλώσσα-

Έκθεση, Πληροφορική, Μουσική, Καλλιτεχνικά  

Χρονική διάρκεια: 5 ώρες: «Έκκληση» 2 ώρες, «Αντίδραση» 2 ώρες και 1 ώρα για 

παρουσίαση των εργασιών που δημιουργούν στο σπίτι  

Χώρος  

Ι. Φυσικός χώρος:  

Εντός σχολείου: αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής.  

mailto:ekoukouzeli@yahoo.gr
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ΙΙ. Εικονικός χώρος: ομάδα Λογοτεχνίας στο Facebook, όπου αναρτάται υλικό από 

την καθηγήτρια σχετικό με το κείμενο, όπως video/ταινίες και η ιστοσελίδα του 

Σχολείου, όπου αναρτώνται οι εργασίες όσων μαθητών το επιθυμούν. Μπορεί να 

δημιουργηθεί και ιστοσελίδα της τάξης που θα εξυπηρετεί την ανάρτηση υλικού και 

εργασιών και την επικοινωνία εκπαιδευτικού και μαθητών.  

Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και μαθητή  

Για τον εκπαιδευτικό: ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία, γνώση και κατανόηση της 

«Συναλλακτικής» Θεωρίας της Rosenblatt, γνώσεις Τεχνολογίας Πληροφοριών και 

Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) Α΄ Επιπέδου, ετοιμότητα για εφαρμογή μαιευτικής, 

συνεργατικής και ομαδοκεντρικής μεθόδου, ετοιμότητα για διαφοροποιημένη 

διδασκαλία, γνώση σύστασης και διαχείρισης ομάδας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

όπως Facebook και γνώση ανάρτησης αρχείων σε ιστοσελίδα. Το τελευταίο μπορεί να 

γίνει σε συνεργασία με τον καθηγητή πληροφορικής του σχολείου.  

Για τον μαθητή: απαιτείται εξοικείωση με την εφαρμογή συνεργατικής και 

ομαδοκεντρικής μεθόδου εργασίας, εξοικείωση με χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 

(Η/Υ) και συμμετοχής σε ομάδα στο Facebook. Ανάλογα με το είδος των κατ οίκον 

εργασιών που θα επιλέξουν απαιτείται η εξοικείωση με επεξεργαστή κειμένου, με 

δημιουργία πολυμεσικής παρουσίασης (χρήση εικόνων, τραγουδιών, video). Σημαντική 

προϋπόθεση για την υλοποίηση του σεναρίου η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των 

μαθητών.  
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Σχετικά με τις πρότερες γνώσεις των μαθητών, θεωρούμε δεδομένο πως έχουν έρθει 

σε επαφή με τις αρχές της λογοτεχνικής γενιάς του ΄30, στην οποία εντάσσεται και ο 

Ρίτσος, και του κινήματος του υπερρεαλισμού, καθώς και με τα κυριότερα γεγονότα της 

ελληνικής ιστορίας από το 1940 έως το 1950 (Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος πόλεμος). 

Βέβαια, οι προσδοκίες μας για τις σχετικές γνώσεις τους δεν είναι πολύ υψηλές, γιατί, 

συνήθως, αυτά που οι εκπαιδευτικοί θεωρούμε δεδομένα για τα παιδιά δεν είναι.  

Όσον αφορά, τέλος, στην υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου, είναι απαραίτητο να 

υπάρχει Wi-Fi, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση στο διαδίκτυο, φορητός Η/Υ, 

βιντεοπροβολέας και δύο ηχεία. Αυτά μπορούν να μεταφερθούν στην τάξη ή να 

βρίσκονται στο εργαστήριο πληροφορικής.  

Εφαρμογή στην τάξη  

Το συγκεκριμένο σενάριο έχει εφαρμοστεί στην τάξη.  

3.1.2. Σύντομη περιγραφή / περίληψη  

Βασικός στόχος αυτού του σεναρίου είναι να αποκτήσουν οι μαθητές τη δεξιότητα 

σύνδεσης του λογοτεχνικού κειμένου που διαβάζουν με τα προσωπικά τους βιώματα. 

Για να γνωρίσουν το δημιουργό βλέπουμε αποσπάσματα από ντοκιμαντέρ γύρω από τη 

ζωή, το έργο και την εποχή του. Για να καταλάβουν το ιστορικό κλίμα του ποιήματος 

συζητάμε για την Κατοχή, την Αντίσταση και τον Εμφύλιο. Γίνεται ανάγνωση του 

ποιήματος, εκφράζουν οι μαθητές τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, εντοπίζουν τις 

«κειμενικές ενδείξεις» («έκκληση»). Στο στάδιο της «αντίδρασης» κρατούν ελεύθερα 

σημειώσεις, ξεκινώντας από τις εμπειρίες τους. Δοκιμάζουν ερμηνείες για σημεία του 
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κειμένου που επιλέγουν και τις ελέγχουν με τους συμμαθητές τους και τη διδάσκουσα, 

που κατευθύνει και σε σημεία που δεν προσέχτηκαν από αυτούς. Τέλος «βιώνουν» και 

αναδημιουργούν το κείμενο δημιουργώντας το δικό τους «ποίημα».  

3.1.3. Σύλληψη και Θεωρητικό Πλαίσιο  

Το κείμενο της «Ρωμιοσύνης» απευθύνεται σε μαθητές Β΄ Λυκείου και ιστορικά 

καλύπτει την εποχή της Αντίστασης και του Εμφυλίου. Οι αναγνώστες, λοιπόν, είναι 

έφηβοι που έχουν διδαχτεί στη Γ΄ Γυμνασίου τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία, άρα, 

θεωρητικά, γνωρίζουν τα προαναφερθέντα ιστορικά γεγονότα και ίσως κάποιοι από 

αυτούς να έχουν οικείους ή γνωστούς που συμμετείχαν ενεργά σε αυτά. Επιπλέον, 

επειδή οι περισσότεροι ζουν στην ίδια επαρχιακή πόλη ή κοντά σε αυτή, στην οποία 

πέρασε πολλά χρόνια της ζωής του ο Ρίτσος, αφού ήταν τόπος καταγωγής και κατοικίας 

της γυναίκας του, ίσως να γνωρίζουν στοιχεία γύρω από τη ζωή του ποιητή και το έργο 

του.  

Το παρόν διδακτικό σενάριο έχει ως στόχους οι μαθητές: α) να γνωρίσουν την 

ποιητική γραφή του Γ. Ρίτσου, β) να νοηματοδοτήσουν το κείμενο μέσω των δικών 

τους εμπειριών και βιωμάτων, γ) να σταθούν κριτικά απέναντι του, να δουν πώς ένα 

ιστορικό γεγονός γίνεται αφορμή σύλληψης του ποιήματος, πώς ενσωματώνεται σε 

αυτό και τελικά δ) πώς το ποίημα γίνεται καθολικό και διαχρονικό. Το κείμενο της 

«Ρωμιοσύνης», όπως αναφέρει και στην εισαγωγή του σχολικού βιβλίου, τους δείχνει 

τον αδιάκοπο αγώνα των ανθρώπων για ελευθερία, δικαιοσύνη, ανθρωπιά.  
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Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων χρησιμοποιείται η «Συναλλακτική» 

Θεωρία, η επαγωγική, η ερμηνευτική και η διαφοροποιημένη μέθοδος διδασκαλίας. 

Επίσης, υιοθετούνται στοιχεία της ανακαλυπτικής μάθησης και από τις 

κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες για τη γνώση υιοθετείται η θέση του Vygotsky για τη 

«Ζώνη της Επικείμενης Ανάπτυξης» (1930: 76-85). Βασική φροντίδα του καθηγητή να 

δημιουργεί κίνητρα για την ανάγνωση του κάθε κειμένου, ώστε ο «‘ορίζοντας 

προσδοκιών’, τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες των μαθητών να μπορούν να εκφραστούν 

μέσα από την αναγνωστική εμπειρία (Καλογήρου & Βησαράκη, 2007: 61 και 2004: 

29). Βέβαια, όλα αυτά ιδωμένα από τη ματιά του κριτικού γραμματισμού, αφού 

στοχεύοντας στην κριτική ανάγνωση και παραγωγή κειμένων διαμορφώνει ανθρώπους 

κριτικά σκεπτόμενους που αργότερα μπορούν να γίνουν ενεργοί πολίτες 

(Χατζησαββίδης, Κωστούλη & Τσιπλάκου, 2011).  

Εξετάζεται  στη συνέχεια, αν το κείμενο αυτό μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα 

διδακτικής αξιοποίησης της θεωρίας της Rosenblatt προκαλώντας δυνητικά, μέσα από 

τη νοητική και συναισθηματική αντίδραση των μαθητών, την «αισθητική» ανάγνωσή 

τους. Επίσης, εξετάζεται πώς η ιστορικότητα των μαθητών, με βάση τη θεωρία του 

Jauss, επηρεάζει την «πρόσληψή» τους.  

Για την ανάλυσή του ακολουθείται η διδακτική πορεία που σχηματικά αποτυπώνεται 

ως εξής:  

 «έκκληση»  

o προπαρασκευαστικές δραστηριότητες  
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o ανάγνωση κειμένου  

o ενεργοποίηση εμπειριών, αισθήσεων, σκέψεων, συναισθημάτων  

o «κειμενικές ενδείξεις»  

 

 «αντίδραση»  

o οι «κειμενικές ενδείξεις» γίνονται σύμβολα  

o εξατομικευμένες ελεύθερες σημειώσεις στο κείμενο ή σε ένα 

χαρτί  

o «δοκιμαστικό πλαίσιο»  

o Αυτοκριτική  

o αποδοχή ή αλλαγή δοκιμαστικού πλαισίου ύστερα από 

συζήτηση, συνεταιριστική αρχικά και ομαδική μετά  

o Υιοθέτηση «αισθητικής» ή «μη αισθητικής» αναγνωστικής 

στάσης  

 «ποίημα»  

o αναδημιουργία και «βίωση» κειμένου μέσω πρωτότυπων 

δραστηριοτήτων  

3.1.4. Σκοπός σεναρίου  

Σκοπός της λογοτεχνίας σύμφωνα με το Α.Π.Σ. είναι η «κριτική αγωγή στο σύγχρονο 

πολιτισμό. Αφετηρία το παρόν, τα προβλήματα και τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου, 

περίπλοκου και δυσνόητου κόσμου» (2011: 72). Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές 

ξεκινώντας από τα προσωπικά τους βιώματα να τα συνδέσουν με το απόσπασμα της 
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«Ρωμιοσύνης», ώστε να το νοηματοδοτήσουν, μη αγνοώντας και το ίδιο το κείμενο. 

Συνεπώς, με το πέρας της διδασκαλίας, όλοι πρέπει να έχουν κατανοήσει το 

περιεχόμενο του κειμένου, να έχουν δει την Ελλάδα και τους ανθρώπους της που 

αγωνίζονται αδιάκοπα για ελευθερία, δικαιοσύνη και ανθρωπιά. Στη συνέχεια μπορούν 

να προεκτείνουν τον ελληνικό αυτό αγώνα ως ένα καθολικό αγώνα για αυτά τα 

πανανθρώπινα ιδεώδη.  

3.1.5. Διδακτικοί Στόχοι  

Οι διδακτικοί στόχοι που διατυπώνονται παρακάτω βρίσκονται σε συμφωνία με το 

Α.Π.Σ. (2011), το οποίο όπως δείξαμε συνάδει με τη «Συναλλακτική» Θεωρία. Αυτοί 

διαρθρώνονται στις παρακάτω υποενότητες:  

3.1.5.1. Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής  

 Να κατανοήσουν τις ιστορικές και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που 

επικρατούσαν την εποχή δημιουργίας του ποιήματος.  

 Να συνειδητοποιήσουν ότι η Ρωμιοσύνη είναι σύνθεση του ελληνικού τόπου και 

των ανθρώπων του. Σε αυτά (τόπο και ανθρώπους) δίνει διαχρονικά 

χαρακτηριστικά και τα αναγάγει σε καθολικά.  

 Να δειχτεί η στενή σχέση του φυσικού και ανθρώπινου στοιχείου. Η μοίρα του 

φυσικού τοπίου (άνυδρο, αλλά γεμάτο φως) είναι παράλληλη με την ανθρώπινη 

μοίρα (όλοι διψάνε… μα κανένας δεν πέθανε).  
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 Να διαπιστώσουν πως η φύση και οι άνθρωποι αντλούν δύναμη και θέληση για 

αντίσταση και αγώνα από το ίδιο στοιχείο της στέρησης. Ό,τι δεν έχουν τους 

κινητοποιεί να το αποκτήσουν. Ελευθερία και δικαιοσύνη στερούνται και για 

αυτά αγωνίζονται.  

 Να καταλάβουν πως κάθε αναγνώστης προσλαμβάνει με διαφορετικό τρόπο το 

κείμενο.  

3.1.5.2. Λογοτεχνικός γραμματισμός  

 Να συνειδητοποιήσουν τη λειτουργία του τίτλου.  

 Να δουν αν ο τίτλος συμβαδίζει με τις προσδοκίες που τους γεννά η ανάγνωση.  

 Να εντοπίσουν στοιχεία που εικονογραφούν το ελληνικό τοπίο.  

 Να βιώσουν τα συναισθήματα του ποιητή και τα δικά τους.  

 Να συνειδητοποιήσουν πως η τέχνη, εδώ η λογοτεχνία και συγκεκριμένα η 

ποίηση, αποτελεί μέσο έκφρασης των προβληματισμών και των προβλημάτων 

του ανθρώπου που αποτυπώνονται μέσα από αυτήν.  

 Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με έναν από τους κύριους εκπροσώπους της 

νεότερης ποίησής μας.  

 Να δουν κάποια χαρακτηριστικά της ποιητικής γραφής του Ρίτσου.  

 Να εντοπίσουν στοιχεία υπερρεαλισμού, εκφραστικά μέσα.  

 Να αντιληφθούν τη γόνιμη επικοινωνία του ποιητή με άλλους ομότεχνούς του.  

 Να κάνουν συνανάγνωση κειμένων.  

 Να αναδημιουργήσουν το κείμενο.  
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3.1.5.3. Γραμματισμοί  

Γλωσσικός Γραμματισμός  

 Να ασκηθούν στην καταγραφή ελεύθερων σημειώσεων.  

 Να ασκηθούν στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, επικοινωνιακά 

λειτουργικό.  

 Να συνειδητοποιήσουν την πληθώρα και λειτουργία των ρηματικών προσώπων.  

 Να διακρίνουν τα σύμβολα και να τα αποκωδικοποιούν.  

Ψηφιακός Γραμματισμός  

 Να εξοικειωθούν με τη χρήση του διαδικτύου ως περιβάλλον μάθησης, 

καλλιεργώντας δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού.  

 Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και παραγωγικά την τεχνολογία.  

 Να ασκηθούν στη χρήση του επεξεργαστή κειμένου, Word, και στην 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων του για την παραγωγή πολυτροπικού κειμένου.  

 Να ασκηθούν στα χαρακτηριστικά του ψηφιακού κειμένου και στην έννοια της 

πολυτροπικότητας.  

 Να αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης, αποτίμησης και αξιοποίησης 

πληροφοριών από το διαδίκτυο.  

 Να ασκηθούν στη χρήση του λογισμικού παρουσίασης (Power Point) και στη 

δημιουργία πολυμεσικών παρουσιάσεων.  
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Κριτικός Γραμματισμός  

 Να καταστούν ικανοί να αναλύουν κριτικά γραπτά κείμενα. Να 

συνειδητοποιήσουν πως αυτά αναπαριστούν την πραγματικότητα όπως την 

αντιλαμβάνεται ο συγγραφέας.  

 Να αποδώσουν κοινωνικοπολιτική χροιά στα θέματα που θίγονται.  

 Να προβληματιστούν πάνω σε αυτά, να τα συνδέσουν με το παρόν, και, αν είναι 

δυνατό, να αναλάβουν δράσεις.  

3.1.5.4. Παιδαγωγικοί στόχοι ως προς τη διαδικασία μάθησης  

 Να καλλιεργήσουν τις αναγνωστικές τους δεξιότητες και τα αισθητικά τους 

κριτήρια.  

 Να καλλιεργήσουν συνεργατικές δεξιότητες και να αναπτύξουν πνεύμα 

συλλογικής δημιουργίας.  

 Να αναπτύξουν στρατηγικές διερευνητικής και βιωματικής μάθησης. Να 

επιδιώκουν να ανακαλύπτουν μόνοι τους τη γνώση και να την οικοδομούν πάνω 

σε στέρεες βάσεις.  

 Να παράγουν λόγο συνεταιριστικά (ανά δύο άτομα) και συνεργατικά (με 

περισσότερα από δύο άτομα) ο οποίος να προκύπτει μέσα από την 

εξατομικευμένη προσπάθεια.  
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3.1.6. Συμβατότητα με το Α.Π.Σ.  

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις βασικές παραμέτρους της θεωρίας της «συναλλαγής» 

όσο και τους σκοπούς του Α.Π.Σ.
13

 θεωρούμε ότι το προτεινόμενο Διδακτικό Σενάριο 

είναι συμβατό με τις αρχές και τους στόχους αυτών. Το Α.Π.Σ. (2011), αν και δεν 

κατονομάζει τη θεωρία της Rosenblatt και του Jauss δομείται πάνω στις βασικές τους 

αρχές. Η υποκειμενικότητα του αναγνώστη, η ιστορικότητά του, η ανάγνωση και η 

αισθητική απόλαυση είναι παρμένα από τους δύο θεωρητικούς. Επομένως, η εφαρμογή 

της «Συναλλακτικής» Θεωρίας σε κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Λυκείου 

είναι όχι απλά συμβατή με το Α.Π.Σ. αλλά και κωδικοποιεί/ταυτοποιεί τις εισηγήσεις 

του.  

3.1.7. Μέθοδος  

Εφαρμόζουμε τη «Συναλλακτική» μέθοδο,
14

 δίνοντας πρωταρχικό ρόλο στην εμπειρία 

των μαθητών που τροφοδοτεί σκέψεις και συναισθήματα κατά τη «συναλλαγή» τους με 

το κείμενο, που ταυτόχρονα είναι και επαγωγική, αφού ξεκινάμε από το ατομικό, άρα 

μερικό, και καταλήγουμε στο γενικό. Οι ερωτήσεις πάνω στο κείμενο είναι το μέρος, το 

συγκεκριμένο, που διευκρινίζουν και δίνουν πληροφορίες για τις κειμενικές ενδείξεις 

με τις οποίες χτίζουμε την ερμηνεία του ποιήματος. Οι ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου 

ενσωματώνονται μέσα στην πορεία προσέγγισης του κειμένου. Στο τέλος 

                                                 

13
 για τη σύνδεση αυτών βλέπε σσ. 59-63. 

14
 για τη διδακτική πορεία με βάση αυτή βλέπε σ.76-77 
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ανακεφαλαιώνουμε δίνοντας τα βασικά σημεία της ερμηνείας, το κεντρικό νόημα, τα 

χαρακτηριστικά της ποιητικής γραφής του Ρίτσου και της Γενιάς του ΄30. Η 

ανασύσταση του κειμένου με τις δημιουργίες των μαθητών μας οδηγεί σε ένα δικό τους 

«όλο». Έτσι από το μερικό, τις «κειμενικές ενδείξεις», οδηγούμαστε σταδιακά στην 

ερμηνεία όλου του κειμένου. Επίσης, εφαρμόζουμε τη διερευνητική μέθοδο για να 

δοκιμάσουμε ερμηνείες και τελικά να ερμηνεύσουμε τα ποιητικά σύμβολα, και τη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία όσον αφορά τις εργασίες που βάζουμε για το σπίτι, και τη 

μαιευτική, αφού ρωτάει ο καθηγητής και οι μαθητές απαντούν.  

3.1.8. Οργάνωσης τάξης  

Δουλεύουμε εξατομικευμένα, συνεταιριστικά και συνεργατικά. Οι μαθητές σκέφτονται, 

αντιδρούν στο κείμενο και καταγράφουν την «αντίδρασή» τους ατομικά. Ανά δύο 

(συνεταιριστικά) ελέγχουν τις ερμηνείες τους και αργότερα με όλη την τάξη και τον 

καθηγητή (συνεργατικά). Επίσης, οι εργασίες στο σπίτι μπορούν να γίνουν ατομικά, 

συνεταιριστικά ή συνεργατικά.  

Από τη «Συναλλακτική» Θεωρία (Rosenblatt, 1989: 49) και το Α.Π.Σ. (2011: 79) 

δίνεται ένας νέος ρόλος στον δάσκαλο της λογοτεχνίας, του διαμεσολαβητή και όχι του 

απλού μεταδότη γνώσης. Στόχος του είναι να διευκολύνει τους μαθητές στην επαφή 

τους με το κείμενο. Τους βοηθάει να εκφράσουν χωρίς φόβο τις σκέψεις, τα 

συναισθήματα και τις προσδοκίες που τους γεννά αυτό, διαβεβαιώνοντάς τα πως είναι 

σεβαστή κάθε άποψη. Τους ξεκαθαρίζει πως το κείμενο θα τους κατευθύνει, ώστε να 

βρουν στοιχεία που θα τους επιτρέψουν την ερμηνεία του. Βέβαια, θα ξεκινήσουν από 
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τις δικές τους εμπειρίες, που προέρχονται από την λογοτεχνία αλλά και από τη ζωή τους 

γενικότερα.  

Με αυτόν τον τρόπο ο ρόλος του μαθητή είναι ενεργητικός, διερευνητικός. 

Συνεργάζεται, προβληματίζεται, ανταλλάσσει απόψεις. Κρίνει, σκέφτεται, επιλύει 

προβλήματα. Αναπτύσσει δεξιότητες για την κριτική παραγωγή και «πρόσληψη» 

κειμένων. Ενδυναμώνει την κριτική γλωσσική επίγνωση. Αποκτά ικανότητα ανάγνωσης 

και σύνθεσης πληροφοριών, οικοδόμησης και διαχείρισης επιχειρηματολογίας και 

κριτικής αξιολόγησης δεδομένων. Η διδακτική αυτή πρόταση τους παρέχει περιθώρια 

πρωτοβουλίας και αυτενέργειας, προϋποθέσεις για την οικοδόμηση της γνώσης και την 

αναδιάταξη του σχολικού χωροχρόνου που γεμίζει από αυτούς (Bernstein, 1989). H 

τάξη μετατρέπεται σε χώρο συνεργασίας, προβληματισμού και ανταλλαγής απόψεων. 

Έτσι όμως κατασκευάζει την ταυτότητά του ελεύθερα και αυτοδύναμα και ως 

αναγνώστης και ως πολιτικό υποψιασμένο και χειραφετημένο ον, αφού αρχίζει να 

σκέφτεται κριτικά σε όλη τη ζωή του (Κουτσογιάννης & Αλεξίου, 2012: 99-103).  
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Κείμενο 

«Ρωμιοσύνη» (Ενότητα 1)15  

Η «ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ» (γραμμένη το 1945-47 και τυπωμένη πρώτη φορά το 1954 μέσα στην 

ευρύτερη συλλογή Αγρύπνια που περιέχει το έργο του ποιητή από το 1941 ως το 1953) είναι μια 

μεγάλη ποιητική σύνθεση χωρισμένη σε επτά μέρη-ενότητες. Στη σύνθεση αυτή ο ποιητής, 

συνδέοντας με τρόπο προσωπικό διάφορα στοιχεία της ιστορικής παράδοσης και ποικίλους 

εκφραστικούς τρόπους, μάς δίνει ανάγλυφη τη μορφή της Ελλάδας και των ανθρώπων της στον 

αδιάκοπο αγώνα τους για ελευθερία, δικαιοσύνη και ανθρωπιά.  

 

Αυτά τα δέντρα δε βολεύονται με λιγότερο ουρανό, 

αυτές οι πέτρες δε βολεύονται κάτου απ' τα ξένα βήματα, 

αυτά τα πρόσωπα δε βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο, 

αυτές οι καρδιές δε βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. 

 

Eτούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή, 

σφίγγει στον κόρφο του τα πυρωμένα του λιθάρια, 

σφίγγει στο φως τις ορφανές ελιές του και τ' αμπέλια του, 

σφίγγει τα δόντια. Δεν υπάρχει νερό. Mονάχα φως. 

O δρόμος χάνεται στο φως κι ο ίσκιος της μάντρας είναι σίδερο. 

 

Μαρμάρωσαν τα δέντρα, τα ποτάμια κ' οι φωνές μες στον ασβέστη 

    του ήλιου. 

H ρίζα σκοντάφτει στο μάρμαρο. Τα σκονισμένα σκοίνα. 

Το μουλάρι κι ο βράχος. Λαχανιάζουν. Δεν υπάρχει νερό. 

Όλοι διψάνε. Xρόνια τώρα. Όλοι μασάνε μια μπουκιά ουρανό 

      πάνου απ' την πίκρα τους. 

Τα μάτια τους είναι κόκκινα απ' την αγρύπνια, 

μια βαθιά χαρακιά σφηνωμένη ανάμεσα στα φρύδια τους 

σαν ένα κυπαρίσσι ανάμεσα σε δυο βουνά το λιόγερμα. 

 

Το χέρι τους είναι κολλημένο στο ντουφέκι 

το ντουφέκι είναι συνέχεια του χεριού τους 

το χέρι τους είναι συνέχεια της ψυχής τους – 

έχουν στα χείλια τους απάνου το θυμό 

κι έχουνε τον καημό βαθιά-βαθιά στα μάτια τους 

σαν ένα αστέρι σε μια γούβα αλάτι. 

                                                 

15
 ανάκτηση 11/12/15 από http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14881  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14881
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Όταν σφίγγουν το χέρι, ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο 

όταν χαμογελάνε, ένα μικρό χελιδόνι φεύγει μες απ' τ' άγρια 

      γένια τους 

όταν κοιμούνται, δώδεκα άστρα πέφτουν απ' τις άδειες τσέπες τους 

όταν σκοτώνονται, η ζωή τραβάει την ανηφόρα με σημαίες και 

      με ταμπούρλα. 

Τόσα χρόνια όλοι πεινάνε, όλοι διψάνε, όλοι σκοτώνονται 

πολιορκημένοι από στεριά και θάλασσα, 

έφαγε η κάψα τα χωράφια τους κ' η αρμύρα πότισε τα σπίτια τους 

ο αγέρας έριξε τις πόρτες τους και τις λίγες πασχαλιές της πλατείας 

από τις τρύπες του πανωφοριού τους μπαινοβγαίνει ο θάνατος 

η γλώσσα τους είναι στυφή σαν το κυπαρισσόμηλο 

πέθαναν τα σκυλιά τους τυλιγμένα στον ίσκιο τους 

η βροχή χτυπάει στα κόκκαλά τους. 

 

Πάνου στα καραούλια πετρωμένοι καπνίζουν τη σβουνιά και τη 

      νύχτα 

βιγλίζοντας το μανιασμένο πέλαγο όπου βούλιαξε 

το σπασμένο κατάρτι του φεγγαριού. 

 

Το ψωμί σώθηκε, τα βόλια σώθηκαν, 

γεμίζουν τώρα τα κανόνια τους μόνο με την καρδιά τους. 

 

Τόσα χρόνια πολιορκημένοι από στεριά και θάλασσα 

όλοι πεινάνε, όλοι σκοτώνονται και κανένας δεν πέθανε – 

πάνου στα καραούλια λάμπουνε τα μάτια τους, 

μια μεγάλη σημαία, μια μεγάλη φωτιά κατακόκκινη 

και κάθε αυγή χιλιάδες περιστέρια φεύγουν απ' τα χέρια τους 

για τις τέσσερις πόρτες του ορίζοντα.
16

  

  

                                                 

16
 Σχόλια 

στ. 1. δε βολεύονται: δεν ικανοποιούνται, δεν μπορούν να ζήσουν. 

στ. 13. όλοι διψάνε: κυριολεκτικά και μεταφορικά. 

στ. 22. σε μια γούβα αλάτι: η εικόνα από τα παραθαλάσσια βράχια, όπου με την εξάτμιση του νερού 

συγκεντρώνεται αλάτι στα κοιλώματα. 

στ. 24. ένα μικρό χελιδόνι: το χελιδόνι ως προάγγελος ανοίξεως και χαράς. 

στ. 25. όταν κοιμούνται... ο στίχος αναφέρεται στα όνειρά τους για μια νέα κοσμογονία. 

στ. 35. καπνίζουν τη σβουνιά: οι στεγνές σβουνιές, σε πολλά μέρη της Ελλάδας όπου δεν υπάρχουν 

ξύλα, χρησιμοποιούνται ως καύσιμη ύλη. Ο ποιητής επεκτείνει εδώ τη χρήση τους, για να δηλώσει τη 

στέρηση. 
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3.1.9. Πορεία διδακτικής προσέγγισης  

«Έκκληση» 2 ώρες  

Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες.  

 Συζήτηση γύρω από τον Γ. Ρίτσο. Πιστεύουν πως είναι Σαμιώτης, γνωρίζουν 

όλοι την πέτρα που κάθονταν και έγραφε βλέποντας τη θάλασσα και αρκετά 

παιδιά γνωρίζουν το σπίτι του, στο Μεσαίο Καρλόβασι της Σάμου.  

 Βλέπουμε επιλεγμένα τμήματα από το Ντοκιμαντέρ πορτρέτο για το Γιάννη 

Ρίτσο από το Αρχείο της ΕΡΤ. Ακούμε τον ίδιο τον ποιητή, τη Μελίνα 

Μερκούρη, τον Μίκη Θεοδωράκη, τη Χρύσα Προκοπάκη.  

 Βλέπουμε επιλογές από το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ Έλληνες του Πνεύματος 

και της Τέχνης: Γιάννης Ρίτσος. Εντυπωσιάζονται από κάποιες μαρτυρίες για 

τον ποιητή όπως τη «γενναιοδωρία του χρόνου» που τον διέκρινε, όπως 

αναφέρει ο Τίτος Πατρίκιος και ότι έγραφε κάθε μέρα ξαπλωμένος πάνω σε μια 

σανίδα, που είχε στα γόνατά του, κατάλοιπο από τις περιόδους της έντονης 

φυματίωσης. Μαθαίνουμε από την κόρη του Έρη πώς όλα του τα προβλήματα 

τα «εξάγνιζε» μέσα στην ποίησή του.  

 Βλέπουμε το μεγαλύτερο μέρος από το αρχείο της ΕΡΤ Γιάννης Ρίτσος: 

Ποίηση και εικόνα. Χαίρονται που αναγνωρίζουν δρόμους του τόπου τους και 

πρόσωπα.  

 Ολόκληρο το οπτικοακουστικό υλικό στέλνεται στην ομάδα λογοτεχνίας στο 

Facebook, ώστε, όποια παιδιά επιθυμούν, να δουν κάτι παραπάνω.  

http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-view.aspx?tid=6682&tsz=0&act=mMainView
http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-view.aspx?tid=6682&tsz=0&act=mMainView
http://www.skai.gr/player/TV/?MMID=236609
http://www.skai.gr/player/TV/?MMID=236609
http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-view.aspx?tid=68575&tsz=0&act=mMainView
http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-view.aspx?tid=68575&tsz=0&act=mMainView
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 Με αφορμή κάποια στοιχεία των ντοκιμαντέρ, σύντομα αναφέρουμε τα 

σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα που καλύπτουν τα ποιήματα: 1940, Κατοχή, 

Αντίσταση, Εμφύλιος, Δικτατορία 1967, Μεταπολίτευση.  

 Αφήνουμε τον ίδιο τον ποιητή να απαγγείλει, από ανέκδοτη ηχογράφηση που 

βρήκαμε στο YouTube, τη «Ρωμιοσύνη» και ακούμε μελοποιημένα τμήματα της 

σύνθεσης: «Αυτά τα δέντρα», «Θα σημάνουν οι καμπάνες» και «Όταν σφίγγουν 

το χέρι». Tα παιδιά ενθουσιασμένα παραδέχονται πως δεν γνώριζαν τον ποιητή 

των στίχων παρά μόνο τον συνθέτη, που τους έχει μελοποιήσει.  

 Αναφέρουμε ότι μότο της συλλογής Αγρύπνιας, μέρος της οποίας είναι η 

«Ρωμιοσύνη», είναι ο γνωστός στίχος του Σολωμού «Πάντα ανοιχτά, πάντα 

άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου» και είναι ενδεικτικό της άγρυπνης ψυχής του 

ποιητή (Πρεβελάκης, 1983: 115).  

 Σιωπηλή ανάγνωση κειμένου, εισαγωγής και σχολίων.  

 Εκφράζουν τι σκέφτονται, αισθάνονται, θυμούνται, φαντάζονται, επιθυμούν, 

φοβούνται. Σκέφτονται το χωριό τους, τα χωράφια τους με τις ελιές και τα 

αμπέλια, το καλοκαίρι διαβάζοντας τη λέξη «ήλιος», την περίοδο της Κατοχής, 

τη φτώχεια των σημερινών Ελλήνων, τους Σύριους πρόσφυγες που 

καταφτάνουν καθημερινά στο νησί. Αισθάνονται λύπη για τα δεινά και φόβο 

μήπως η φτώχεια εξαπλωθεί σε όλη την Ελλάδα. Απελπισία, αλλά και ελπίδα 

που την αντλούν από το στίχο «κανένας δεν πέθανε» και «χιλιάδες περιστέρια». 

Θυμούνται ιστορίες προσωπικές και επιθυμούν ξεκούραση από το διάβασμα 

που κάνει τα μάτια τους «κόκκινα από την αγρύπνια», αλλά και ένα καλύτερο 

κόσμο, δικαιότερο.  
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 Εντοπίζουν «κειμενικές ενδείξεις» που προκύπτουν από ερωτήσεις, που απαντούν 

προφορικά, όπως: Ποιοι δεν βολεύονται και κάτω από ποιες συνθήκες; Πώς 

περιγράφεται το τοπίο; Τι λείπει; Πώς αντιδρούν οι άνθρωποι; Πώς περιγράφονται 

οι άνθρωποι; Πώς είναι τα μάτια τους και γιατί; Τι χρειάζεται για την σκοπιά; Τι 

νιώθουν; Τι γίνεται όταν σφίγγουν το χέρι, όταν χαμογελάνε, όταν κοιμούνται, 

όταν σκοτώνονται; Ποια τα δεινά των αγωνιστών; Τι αναφέρει για τους ανθρώπους 

στα καραούλια; Τελικά τι συμβαίνει; Τι νιώθει ο αφηγητής; Αυτές τις ερωτήσεις ο 

κάθε μαθητής τις απαντάει πάνω στο βιβλίο του με οδηγό το κείμενο. Αν σε κάποια 

δυσκολεύεται, έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με τους συμμαθητές του που 

κάθονται δίπλα του.  

«Αντίδραση» 2 ώρες  

Ελεύθερες σημειώσεις των μαθητών πάνω σε λευκό χαρτί. Σημειώνουν:  

 εκφραστικά μέσα, όπως: Εικόνες για τοπίο και ανθρώπους (στ. 1-2, 14-16, 17-22, 

23-26), προσωποποιήσεις: το τοπίο σφίγγει στο φως, σφίγγει στον κόρφο του, 

σφίγγει τα δόντια (στ. 6-8), παρομοιώσεις: σαν τη σιωπή (στ. 5), σαν ένα 

κυπαρίσσι (16), μεταφορές: ο δρόμος χάνεται στο φως (στ. 9), ασβέστη του ήλιου 

(στ. 10), επαναλήψεις λέξεων: σφίγγει (στ. 6-8), χέρι, ντουφέκι (στ. 17-19).  

 στοιχεία υπερρεαλισμού, όπως: τη φράση «Όλοι μασάνε μια μπουκιά ουρανό» (στ. 

13), την τολμηρή εικόνα του χελιδονιού που φεύγει μέσα από τα άγρια γένια τους 

(στ. 24), τον ελεύθερο στίχο, την ποικίλη έκταση των στροφών, την ελλειπτική 

σύνταξη (Τα σκονισμένα σκοίνα. Το μουλάρι κι ο βράχος. Λαχανιάζουν. στ. 11-

12).  
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 λέξεις που λειτουργούν ως σύμβολα, όπως: ήλιος = δικαιοσύνη, ξένα βήματα = 

κατακτητές, χελιδόνι = ελπίδα, αισιοδοξία, άδειες τσέπες = οικονομική εξαθλίωση, 

πείνα, περιστέρια = ειρήνη, κατακόκκινη φωτιά και μεγάλη σημαία = αγώνες λαού.  

 ό,τι τους θυμίζει, όπως τους Ελεύθερους Πολιορκημένους του Δ. Σολωμού με την 

αναφορά στην αγρύπνια, στο χέρι, στο ντουφέκι και στην πολιορκία από στεριά και 

θάλασσα και το δημοτικό τραγούδι «Της κλεφτουριάς τα βάσανα» που μιλάει για 

τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες ζούσαν οι κλέφτες, της φτώχειας, της 

αγρύπνιας, του πολέμου. Αλλά η πείνα, η δίψα και οι αγώνες των ανταρτών τούς 

θυμίζουν τους Σύριους πρόσφυγες, που κατακλύζουν καθημερινά το νησί μας. 

Τους έρχονται αυτόματα στο μυαλό η πείνα και η δίψα που νιώθουν, μόλις 

βρεγμένοι βγουν στη στεριά, η ταλαιπωρία και η αγρύπνια τους, όταν κοιμούνται 

στο δρόμο, το κλάμα των παιδιών και κυρίως τα πνιγμένα παιδιά.  

 τον αγώνα του ανθρώπου για ελευθερία, ειρήνη, αξιοπρέπεια, ένα καλύτερο αύριο, 

προοπτική ύπαρξης. Του δίνουν διαχρονικά και πανανθρώπινα χαρακτηριστικά. 

Ξεκινάνε με τον αγώνα των Ελλήνων κατά των ξένων κατακτητών, των Ανταρτών 

μέσα στον Εμφύλιο που αγωνίζονταν για ιδανικά, των σημερινών ανθρώπων από 

ξένα κράτη που γίνονται πρόσφυγες και μετανάστες για να σωθούν από τον πόλεμο 

και τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στον τόπο τους και καταλήγουν με τον 

αγώνα των Ελλήνων να επιβιώσουν μέσα στην οικονομική κρίση.  

 Διαμορφώνονται «υποθέσεις» και «προσδοκίες» στους μαθητές. Ο αγώνας του 

ανθρώπου για το δίκαιο και την αξιοπρέπεια είναι σεβαστός όποιος και αν τον 

διεξάγει, βοηθάει στο ξεπέρασμα των δυσκολιών και δίνει ελπίδα για μια καλύτερη 

ζωή.  
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 Ερμηνεύουν την ποιητική δημιουργία της Αγρύπνιας ως αποτέλεσμα της 

εγρήγορσης, στην οποία βρίσκεται διαρκώς ο ποιητής και της «αγρύπνιας» του, 

παλεύοντας για τις ιδέες και τα οράματά του.  

 Επιλέγουν τα ίδια τα παιδιά φράσεις και λέξεις και δοκιμάζουν τις ερμηνείες τους. 

Ανά δύο θρανία ανταλλάσσουν απόψεις και «αυτοκρίνονται». Συζητούν μεταξύ 

τους και με τον εκπαιδευτικό και κάποια παιδιά αναθεωρούν, γιατί η «εκλεκτική 

προσοχή» τους εστίασε σε μικρές λεπτομέρειες και όχι στο θέμα του αγώνα των 

Ελλήνων.  

 Βάζουν για παράδειγμα σε «δοκιμαστικό πλαίσιο» τη λέξη «Ρωμιοσύνη» και τη 

λέξη «αγρύπνια». Για την πρώτη βλέπουν το λαϊκό χαρακτήρα της σε σχέση με τη 

λέξη «Ελληνισμός», που τη θεωρούν πιο ‘ελιτίστικη’ και λέξη των μορφωμένων. 

Θυμούνται τους Ρωμιούς, τους Ρωμαίους και τους Γραικούς, όνομα, που 

χρησιμοποιούνταν προσβλητικά από τους Τούρκους. Καταλήγουμε πως στο 

ποίημα γίνεται συνώνυμο της αντίστασης και του αγώνα για ελευθερία και 

δικαιοσύνη. Για τη δεύτερη σκέφτονται την αϋπνία λόγω κούρασης, λόγω 

προβλημάτων, λόγω διαβάσματος, αλλά καταλήγουμε πως άγρυπνοι είναι οι 

Έλληνες που μάχονται ανά τους αιώνες: Οι Ακρίτες του Βυζαντίου, οι Έλληνες της 

Τουρκοκρατίας, οι Αντάρτες. Αγρύπνια όμως έχουν και όλοι οι άνθρωποι που 

πολεμάνε για τα ιδανικά τους.  

 Από τα παραπάνω καταλαβαίνουν πως η «Ρωμιοσύνη» δεν αναφέρεται μόνο στον 

τόπο, αλλά και στον χρόνο, αφού τα χαρακτηριστικά του τοπίου συνυφαίνονται 

μέσα σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους της ελληνικής ιστορίας (Spanos, 1975: 

83).  
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 Βλέπουν την ομοιότητα των χαρακτηριστικών του ελληνικού τοπίου και των 

ανθρώπων του. Έτσι, το προσωποποιημένο τοπίο αποκτά ανθρώπινα 

χαρακτηριστικά (στ. 1-2) και ο άνθρωπος τη δομή του ελληνικού τοπίου (στ. 15-

16) (Spanos, 1975: 83).  

 Δοκιμάζουν την ερμηνεία της φράσης: «Όλοι μασάνε μια μπουκιά ουρανό»: ο 

«ουρανός» συμβολίζει την ελπίδα, την αισιοδοξία, αφού όταν έχουν οι άνθρωποι 

προβλήματα τον κοιτάνε, θεωρώντας πως εκεί είναι ο θεός που θα τους βοηθήσει. 

Άρα, οι αγωνιστές ελπίζουν για κάτι καλύτερο. Κάποιος μαθητής ερμηνεύει τον 

«ουρανό» σαν τόπο των νεκρών, εκεί που πάνε οι αγωνιστές, όταν πεθαίνουν 

πεινασμένοι και χωρίς μέλλον. Με βάση το κείμενο, δεν δεχόμαστε την ερμηνεία 

του, γιατί ο «ουρανός» φαίνεται πως σημαίνει ελπίδα και δικαιοσύνη. Εδώ, με 

παρέμβαση του καθηγητή και προς επίρρωση της ερμηνείας, διαβάζεται το «Ψωμί» 

του Μ. Σαχτούρη, το οποίο καταλήγει […] «Ας μην το κρύβουμε Διψάμε για 

ουρανό.»  

 Με τον ίδιο τρόπο δοκιμάζουν ερμηνείες για τους περισσότερους στίχους του 

ποιήματος. Αν κάτι σημαντικό δεν το έχουν προσέξει, με καθοδήγηση το 

νοηματοδοτούν. Έτσι προσέχουν τους τέσσερις πρώτους στίχους, που είναι σχεδόν 

αυτόνομοι μέσα στο απόσπασμα. Εντοπίζουν τα τέσσερα υποκείμενα με το ένα 

κοινό ρήμα και τις συνθήκες με τις οποίες το υποκείμενο δεν «βολεύεται» κάθε 

φορά. Καταλαβαίνουν πως τα υποκείμενα (δέντρα, πέτρες, πρόσωπα, καρδιές) 

παρουσιάζουν, αναλογικά, κοινά αισθήματα άρα και συμπεριφορά. Η φύση μαζί με 

τους ανθρώπους δεν ανέχονται τους κατακτητές και επιθυμούν τη δικαιοσύνη. 

Επιπλέον, παρατηρούν πως φύση και άνθρωποι στερημένοι και ταλαιπωρημένοι 

από τις δύσκολες συνθήκες ζωής αντιστέκονται και αγωνίζονται για κάτι καλύτερο.  
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 Ασχολούνται με την ιστορικότητα του κειμένου. Βλέπουν πώς συνδέει ο Ρίτσος το 

ιστορικό του παρόν με τους αγωνιστές της Αντίστασης και τους Αντάρτες με το 

ιστορικό ελληνικό παρελθόν των Κλεφτών της Τουρκοκρατίας και της Ελληνικής 

Επανάστασης και των Ακριτών στα σύνορα του Βυζαντινού κράτους (Spanos, 

1975: 83-84). Επίσης, συζητάνε για τη γλώσσα, τη μεστή ελληνική που μοιάζει με 

αυτή των δημοτικών τραγουδιών.  

 Τα υπερρεαλιστικά στοιχεία που έχουν εντοπίσει βλέπουν πως «δένουν» αρμονικά 

με στοιχεία που συναντάμε στην παραδοσιακή ποίηση όπως με τον ιαμβικό 

δεκαπεντασύλλαβο στίχο και εικόνες των δημοτικών τραγουδιών και της ποίησης 

του Σολωμού (στ. 17-22).  

 Με βάση αυτό το κείμενο δίνουμε κάποια χαρακτηριστικά της ποίησης του 

Ρίτσου
17

 όπως: σκληρότητα βιώματος που αποτυπώνεται στο στίχο (στ.5-8, 13-14), 

ετερόκλητοι εκφραστικοί τρόποι με στοιχεία δημοτικού τραγουδιού 

(προσωποποίηση δέντρων στ. 1), συμβολισμού (ύπαρξη συμβόλων: Ρωμιοσύνης, 

αγρύπνιας …), υπερρεαλισμού [ελεύθερος στίχος, ελλειπτική σύνταξη (στ. 8, 11, 

12, 13), αιφνιδιαστικές εικόνες, απροσδόκητες μεταφορές (13-14, 24)], σύζευξη 

παράδοσης με σύγχρονη ιστορία, εγρήγορση πνεύματος.  

 Τα χαρακτηριστικά της γενιάς του ΄30, στην οποία εντάσσεται και ο Ρίτσος, 

δίνονται επιγραμματικά, γιατί οι μαθητές τα διδάχτηκαν πέρυσι εκτενώς. 

Αναφέρουμε: ελεύθερο, ανομοιοκατάληκτο, χωρίς μέτρο στίχο (στ. 5-9), χρήση 

λεξιλογίου καθημερινής ομιλίας (ίσκιος, μάντρας, μουλάρι, γούβα), κατάργηση 

                                                 

17
 Διαλησμάς (1999: 13-14) και Βελουδής (1984:19-32) 
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λογικής αλληλουχίας (21-22, 24) και τονίζουμε πως οι νέοι εκφραστικοί τρόποι 

εκφράζουν τις αλλαγές που συντελούνται σε Ευρώπη και Ελλάδα μετά το 1920.18  

«Ποίημα»  

Οι μαθητές προτείνουν, επιλέγουν και τελικά δημιουργούν:  

 Γράφουν κείμενο με τις σκέψεις τους για τους πρόσφυγες, αποδεικνύοντας την 

καθολικότητα του ποιήματος.  

 Φτιάχνουν κολάζ άλλοι με στίχους από έργα του ποιητή, άλλοι με βιογραφικά 

στοιχεία και φωτογραφικό υλικό.  

 Διαβάζουν άλλα ποιήματα του Ρίτσου, όπως: «Σονάτα του Σεληνόφωτος», 

Ανυπόταχτη Πολιτεία, «Ειρήνη» και Πρωινό άστρο.  

 Ζωγραφίζουν ό,τι τους ενέπνευσε το ποίημα. 

 Επιλέγουν στίχους του ποιήματος, τους οποίους συνδυάζουν με εικόνες σχετικές με 

το περιεχόμενό τους. 

 Δημιουργούν πολυμεσικές παρουσιάσεις.  

 Λίγα παιδιά προτιμούν τον «ασφαλή» δρόμο των ασκήσεων του βιβλίου.  

 Μία ομάδα παίρνει συνέντευξη από την κόρη του, Έρη. Παραθέτουμε μικρό 

απόσπασμα
19

:  

  

                                                 

18
 ανάκτηση από http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14862  11/12/2015 

19
 Ολόκληρη η συνέντευξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του σχολείου http://lyk-

karlov.sam.sch.gr/index.php/materialcourses/34-courseliterature/literature15-16/36-literatureinterview 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14862n
http://lyk-karlov.sam.sch.gr/index.php/materialcourses/34-courseliterature/literature15-16/36-literatureinterview
http://lyk-karlov.sam.sch.gr/index.php/materialcourses/34-courseliterature/literature15-16/36-literatureinterview
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Ερώτηση: Γιατί έγινε ποιητής ο Ρίτσος;  

Απάντηση: « […] μου είχε πει πως η ποίηση ήταν η πρώτη του 

μεγάλη αγάπη […], μετά οι καταστάσεις αποφάσισαν για εκείνον. 

Μου είπε πως, επειδή είχε ενταχθεί στο Κομμουνιστικό Κόμμα και 

ήξερε πως θα περάσει μία ζωή με εξορία και διώξεις, […] ένα 

κομματάκι χαρτάκι και ένα μολυβάκι πάντα θα έβρισκε για να κάνει 

τη δουλειά του.»  

Ερώτηση: Μέσα στην οικογένεια πώς ήταν;  

Απάντηση: «Ήταν πάρα πολύ τρυφερός άνθρωπος. Και στους 

φίλους και στους γνωστούς και σε μας μιλούσε πάντα με 

υποκοριστικά.»  

 

 «Βίωση» κειμένου.  

 Επίδραση ανάγνωσης από προηγούμενες αναγνώσεις.  

 Επίδραση ανάγνωσης σε επόμενες αναγνώσεις.  

Αυτές οι εργασίες είναι διαφοροποιημένες ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο του κάθε 

μαθητή, επειδή έχουμε τάξεις μεικτής ετοιμότητας. Ξεκινάμε από τις απλές ασκήσεις 

του σχολικού βιβλίου, που απαντώνται εύκολα και ακόμα πιο εύκολα μπορούν να 

βρεθούν οι απαντήσεις από έντυπα ή ηλεκτρονικά βοηθήματα, ώστε να τις αντιγράψουν 

και οι πιο αδύνατοι μαθητές. Προχωράμε σε δραστηριότητες μετρίου επιπέδου όπως η 

έκφραση μέσω της ζωγραφικής, η δημιουργία κολάζ και η ανάγνωση άλλων ποιημάτων 

του Ρίτσου και φτάνουμε στις ασκήσεις μετασχηματισμού της γνώσης. Δημιουργούν 

δικά τους κείμενα με αφορμή τη «Ρωμιοσύνη» που τη συνδέουν με το παρόν, 

συνθέτουν ποιήματα, φτιάχνουν πολυμεσικές παρουσιάσεις. Η δουλειά των μαθητών 

παρουσιάζεται στην τάξη και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην καθηγήτρια, ώστε να 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου, αφού τα κείμενα διορθωθούν.  
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Παράλληλα οι εργασίες αυτές δείχνουν και τη «βίωση» των ποιημάτων από τους 

μαθητές και την υιοθέτηση της «αισθητικής ανάγνωσης» από μέρους τους, αφού δεν 

μένουν μόνο στο περιεχόμενο και στις κειμενικές πληροφορίες που παρέχει το ποίημα. 

Προχωρούν στην αποκωδικοποίηση των κειμενικών σημάτων και στη σύνδεσή τους με 

δικές τους εμπειρίες, λογοτεχνικές και μη. Η «αισθητική ανάγνωση» είναι φυσικό να 

επηρεάζεται από προηγούμενες αναγνώσεις και να επηρεάζει επόμενες.  

Έτσι η ανάγνωση της «Ρωμιοσύνης» επηρεάζεται από άλλο απόσπασμα
20

 του ίδιου 

έργου που τα παιδιά είχαν διδαχτεί στην Γ΄ Γυμνασίου. Προχωράμε σε μία νέα 

ανάγνωσή του. Εντοπίζουμε το ελληνικό τοπίο με τα γνώριμα ήδη χαρακτηριστικά του, 

τις χαρούμενες εικόνες του καλοκαιριού που έρχονται σε αντίθεση με τη θλίψη, τον 

πόνο και το πένθος από τον εμφύλιο, τη φύση με τον εκπρόσωπό της, την προβατίνα, 

που συμμετέχει στο ανθρώπινο δράμα και την ταύτιση του ελληνικού τοπίου με τους 

ανθρώπους ως προς τα ιδανικά. Στο απόσπασμα αυτό, της Γ΄ Γυμνασίου,
21

 αποκτά 

ανθρώπινη υπόσταση, αφού χρησιμοποιεί καθημερινά, χρηστικά αντικείμενα: λύχνο, 

σούβλα, ξύγκι, σκόρδο, πιπέρι, ενώ στο προηγούμενο, της Β΄ Λυκείου, ο άνθρωπος 

αγωνιστής παρουσιάζεται με χαρακτηριστικά του τοπίου έχοντας χαρακιά ανάμεσα στα 

φρύδια «σαν κυπαρίσσι ανάμεσα σε δυο βουνά το λιόγερμα». Εδώ ξανασυναντούν την 

ελληνική ιστορία που φτάνει μέχρι τον Όμηρο, αφού «ο ναύτης πίνει [ …] στην κούπα 

του Οδυσσέα». Επίσης, νιώθουν την ελπίδα με το «κι αυτό θα περάσει». Θα 

ξεπεραστούν οι δυσκολίες που μαστίζουν την Ελλάδα μετά την Κατοχή και τον 

                                                 

20
 Βλ. Παράρτημα σελ. 167-168 

21
 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2368,9031  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2368,9031
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Εμφύλιο. Θα ξεπεραστούν και οι δυσκολίες των ανθρώπων που υποφέρουν σήμερα. Το 

παιδί που κλαίει από ορφάνια και πείνα, και τα πνιγμένα παιδιά των προσφύγων και 

των μεταναστών θα σταματήσουν να υπάρχουν, η αιματοβαμμένη Παναγία θα 

ξαναντυθεί τα πορφυρά, χαρούμενα ιμάτιά της; Αναρωτιούνται, ελπίζουν και 

φοβούνται για το δικό τους αύριο, για τη δικιά τους ζωή.  

Επιπλέον, ξαναδιαβάζουν από τους Ελεύθερους Πολιορκημένους του Δ. Σολωμού το 

2 από το Α΄ Σχεδίασμα και το 1 από το Β΄ Σχεδίασμα,
22

 καθώς και άλλους στίχους 

συναφείς με τη «Ρωμιοσύνη». Καταλαβαίνουν την επίδραση που δέχεται ο Ρίτσος από 

το Σολωμό. Η σιωπή, το πουλί που το ζηλεύει η μάνα, γιατί βρίσκει ένα σπυρί για τα 

παιδιά του, η πολιορκία, η αγρύπνια, ο θάνατος, αλλά η ελπίδα και η δύναμη του 

ανθρώπου που αγωνίζεται για τα ιδανικά του, το τουφέκι και το χέρι είναι σολωμικής 

έμπνευσης. Βέβαια, δεν υστερούν στον τρόπο παρουσίασης από τον Ρίτσο. 

Καταλαβαίνουν τη «συναλλαγή» εμπειριών ανάμεσα σε έναν αναγνώστη (Ρίτσος) και 

σε ένα κείμενο (Ελεύθεροι Πολιορκημένοι) και τη «βίωση» του κειμένου, που οδηγεί σε 

ένα «ποίημα» («Ρωμιοσύνη»), ένα μοναδικό δημιούργημα του αναγνώστη.  

Η «αισθητική ανάγνωση» της «Ρωμιοσύνης» μπορεί να επηρεάσει και επόμενες 

αναγνώσεις όπως την «Πολιορκία» του Α. Κοτζιά,
23

 και το «13-12-43» του Γ. 

Ιωάννου
24

 που περιέχονται στο βιβλίο Λογοτεχνίας της Γ΄ Λυκείου. Κοινό τους οι 

                                                 

22
 Βλ. Παράρτημα σελ. 168-169 

23
 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3929,17360  

24
 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3929,17363  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3929,17360
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3929,17363
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δύσκολες και σκληρές συνθήκες της Κατοχής και η επίδρασή τους στη ζωή των 

ανθρώπων. 

Τέλος η διαθεματικότητα μπορεί να επιτευχθεί σε συνεργασία με τους καθηγητές 

που διδάσκουν τα μαθήματα της Ιστορίας, των Καλλιτεχνικών και της Πληροφορικής. 

Ο καθηγητής της Ιστορίας θα αναφερθεί εκτενέστερα στα γεγονότα της περιόδου 1940-

1949, των Καλλιτεχνικών στην καλλιτεχνική παραγωγή που παρουσιάζει αυτά τα 

γεγονότα και της Πληροφορικής θα τα εξασκήσει στον επεξεργαστή κειμένων και στο 

λογισμικό παρουσίασης γράφοντας τα παιδιά τις εργασίες τους για τη λογοτεχνία.  

3.1.10. Αξιολόγηση  

Η αξιολόγηση εστιάζει στο αποτέλεσμα αλλά και στη διαδικασία, στην πορεία του 

μαθήματος. Είναι ατομική και ομαδική, ανάλογα με τον αριθμό ατόμων που 

διεκπεραιώνουν τις δραστηριότητες. Διενεργείται από τον καθηγητή αλλά και από τους 

μαθητές στο τέλος της διδακτικής ενότητας.  

Είναι διαμορφωτική, αφού ελέγχει την πορεία των μαθητών, ανατροφοδοτεί και 

διορθώνει παρανοήσεις. Είναι συντρέχουσα, καθώς ο καθηγητής προσέχει και 

αξιολογεί συνεχώς την αντίδρασή τους πάνω στο κείμενο, τη συμμετοχή τους στις 

δραστηριότητες και το ενδιαφέρον τους για το μάθημα (Assessment Reform Group, 

2002). Είναι και τελική, αξιολογώντας τις ατομικές, συνεταιριστικές ή ομαδικές 

δραστηριότητες και την επίδοσή τους στο γραπτό διαγώνισμα, το οποίο γράφεται, αφού 

τελειώσει η ενότητα με τα τρία ποιήματα του Γ. Ρίτσου.  
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Παράλληλα διενεργείται απολογιστική ή τελική αξιολόγηση του όλου εγχειρήματος, 

στο τέλος, με ερωτήσεις που απευθύνονται στους μαθητές
25

 και έχει ως σκοπό την 

εξαγωγή συμπερασμάτων (Κόκκος, 1999: 128-142).  

3.1.11. Κριτική  

Το σενάριο αυτό, όπως και κάθε άλλο, μπορεί να θεωρηθεί ψηφίδα διδακτικής 

πρακτικής. Συνεισφέρει σημαντικά στον προσεχτικό σχεδιασμό κατά την προετοιμασία 

της διδασκαλίας και στο να δίνεται βαρύτητα σε όλες τις πτυχές που σχετίζονται με τη 

διδασκαλία (Κουτσογιάννης & Αλεξίου, 2012: 104). Η πορεία της διδασκαλίας και οι 

δραστηριότητες
26

, που έφεραν σε πέρας οι μαθητές δείχνει πως οι στόχοι που είχαν 

τεθεί αρχικά επετεύχθησαν. Συγκεκριμένα, ως θετικά του σεναρίου, μπορούμε να 

αναφέρουμε:  

 Παρέχει περιθώρια πρωτοβουλίας και αυτενέργειας στους μαθητές. 

Παρατίθενται σχόλια των μαθητών: «Το μάθημα ήταν παραγωγικό. Ο 

καθένας συγκρίνει και λέει τις ιδέες του. Επίσης, μου άρεσε η ελευθερία στην 

ερμηνεία.» και «Φέτος μπορούμε να εκφραστούμε ελεύθερα. Στην ομάδα 

πέρισυ δεν ακούγονταν όλες οι σκέψεις … δεν είχαμε τη δυνατότητα να τις 

πούμε …» (Παράρτημα: 163-164).  

                                                 

25
 Οι ερωτήσεις και απαντήσεις των μαθητών παραθέτονται στο Παράρτημα (σελ. 162-166).  

26
 Οι περισσότερες από αυτές αναρτώνται τμηματικά στην ιστοσελίδα του σχολείου http://lyk-

karlov.sam.sch.gr/index.php/materialcourses/34-courseliterature/literature15-16  

http://lyk-karlov.sam.sch.gr/index.php/materialcourses/34-courseliterature/literature15-16
http://lyk-karlov.sam.sch.gr/index.php/materialcourses/34-courseliterature/literature15-16
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 Οι μαθητές εργάζονται με όρεξη, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και 

δημιουργούν το δικό τους «ποίημα» ανακατασκευάζοντας το κείμενο.  

 Δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης του ποιήματος με τα προσωπικά τους 

βιώματα. «Μου φάνηκε παράξενο το «τι σου θυμίζει το κείμενο;». Θυμάσαι τα 

κείμενα που έχεις διαβάσει;» (Παράρτημα: 162).  

 Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων, οι οποίες 

καλλιεργούνται με τις μετασχηματιστικές δραστηριότητες και τη σύνδεση του 

ποιήματος με το παρόν. «Μπορώ να παρομοιάζω το περιεχόμενο με το 

σήμερα.» (Παράρτημα: 164). 

 Κατανοούν καλύτερα και προσλαμβάνουν το περιεχόμενο του κειμένου 

με τον δικό τους μοναδικό τρόπο. «Παλιά δεν καταλάβαινα το νόημα, τώρα 

νιώθω πως μπορώ  να διαβάσω και να καταλάβω.» (Παράρτημα: 164).  

  Τονίζεται η κριτική διάσταση του γραμματισμού, που τους κάνει να 

συνειδητοποιούν πως το κείμενο αναπαριστά την πραγματικότητα όπως την 

αντιλαμβάνεται ο δημιουργός και πως τα θέματα που θίγονται έχουν 

κοινωνικοπολιτική χροιά. «Μάθαμε γενικά να διαβάζουμε ένα κείμενο, 

μάθαμε να βλέπουμε τι υπάρχει πίσω από αυτό. … Αυτό πιστεύω πως είναι και 

το σωστό σε ένα κείμενο, αλλιώς είναι σαν να μην το έχεις διαβάσει» και «… 

μας δώσατε την ελευθερία να σκεφτούμε κάθε λέξη τι μπορεί να σημαίνει, 

κάθε στίχος και έτσι κάνουμε κριτική …» (Παράρτημα: 164).  
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 Οι διαφοροποιημένες εργασίες ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο του 

κάθε μαθητή, τους ενθαρρύνουν να δουλέψουν χωρίς το άγχος της αποτυχίας 

και τους προκαλούν να δοκιμάσουν και κάτι περισσότερο από τις δυνατότητές 

τους. «Μου άρεσε που δεν μας βάζατε κάθε μέρα ασκήσεις και που όλα τα 

παιδιά δεν κάναμε τις ίδιες» και «πιστεύω ότι οι περισσότεροι έχουμε 

ξεπεράσει τα όριά μας.» (Παράρτημα: 162, 164). 

 Καλλιεργούνται νέοι γραμματισμοί όπως χρήση του επεξεργαστή 

κειμένου, λογισμικού παρουσίασης και παραγωγή πολυτροπικών κειμένων. 

«Εξασκηθήκαμε να γράφουμε σε word και εγώ έμαθα να φτιάχνω 

παρουσιάσεις στον υπολογιστή.» «Μπορώ να βάλω εικόνες και μουσική μέσα 

στο κείμενό μου και αυτό θα το χρησιμοποιώ συχνά και όταν ηλεκτρονικά 

έρχομαι σε επαφή με τους φίλους μου.» (Παράρτημα: 165). 

Βέβαια, στο σενάριο αυτό, όπως και σε κάθε άλλο, οφείλουμε να δίνουμε τόση 

έμφαση όση δεν θα μας εμποδίζει να βλέπουμε συνολικά το μάθημα της λογοτεχνίας 

και να σχεδιάζουμε πρακτικές στις οποίες θα συμμετέχει όλη η τάξη μας 

(Κουτσογιάννης & Αλεξίου, 2012: 105). Επειδή δοκιμάστηκε στην τάξη μπορούμε να 

αναφέρουμε κάποια τρωτά σημεία που εντοπίσαμε μαζί με τους μαθητές κατά την 

απολογιστική αξιολόγηση του όλου εγχειρήματος. 

Αναστοχασμός: 

 Λόγω του ότι οι μαθητές επιλέγουν σημεία του κειμένου που θα 

ερμηνεύσουν, υπάρχει ο κίνδυνος να μην επιτευχθούν όλοι οι επιδιωκόμενοι 
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στόχοι, αν ο καθηγητής δεν τους έχει συνεχώς στο μυαλό του.  

 Με την ελευθερία της επιλογής δραστηριοτήτων από μέρους των 

μαθητών, μπορεί κάποιοι να το δουν σαν ευκαιρία να μην κάνουν τίποτα. 

«Πέρισυ λύναμε τις ασκήσεις με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού βιβλίου από το 

Internet.», «Ήθελα συγκεκριμένες ασκήσεις κάθε μέρα. Η μεγάλη ελευθερία 

στην επιλογή με κουράζει, γιατί πρέπει να αποφασίσω τι μου αρέσει» και 

«Μας δίνετε το δικαίωμα να κάνουμε ό,τι άσκηση θέλουμε. Αυτό μας 

δυσκολεύει.» (Παράρτημα: 162).  

 Απαιτούνται πολλές διδακτικές ώρες (5) για την πραγματοποίηση του εν 

λόγω σχεδίου εργασίας. Ίσως χρειάζονταν λιγότερες, αν διδάσκονταν με άλλη 

μέθοδο.  
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4ο  Κεφάλαιο: Επίλογος  

Σε αυτή την εργασία με τίτλο: «Η δημιουργική ενσωμάτωση της Θεωρίας της 

Λογοτεχνίας στη Μέση Εκπαίδευση: Ένα παράδειγμα διδακτικής της «Ρωμιοσύνης» 

του Γ. Ρίτσου με άξονα τη θεωρία της L. Rosenblatt» διερευνήσαμε τη δυνατότητα 

αξιοποίησης της «Συναλλακτικής» Θεωρίας στη διδακτική ποιημάτων του Γ. Ρίτσου, 

που διδάσκονται στη Β΄ Λυκείου. 

Στο πρώτο μέρος αρχικά εκθέσαμε την προβληματική, τους στόχους, το υλικό και τη 

μέθοδο της έρευνας. Έπειτα, παρουσιάσαμε τη «Συναλλακτική» Θεωρία εστιάζοντας 

σε όλες τις φάσεις της «συναλλαγής», οι οποίες συντελούνται κατά την επαφή 

κειμένου-αναγνώστη, και τη συγκρίναμε με τη «Θεωρία της Πρόσληψης» του Jauss. 

Επιπλέον, έγινε αναφορά στον ποιητή Γ. Ρίτσο και στην εποχή του. Στο δεύτερο μέρος 

δείξαμε τις διδακτικές προεκτάσεις της «Συναλλακτικής» Θεωρίας και κάναμε πρόταση 

διδασκαλίας για τρία ποιήματα του Γ. Ρίτσου που περιέχονται στο βιβλίο της Β΄ 

Λυκείου, η οποία έχει τη μορφή τριών διδακτικών σεναρίων με άξονα τη θεωρία της 

Rosenblatt. Μέσα στην εργασία παρουσιάσαμε μόνο το σενάριο για το απόσπασμα του 

ποιήματος «Ρωμιοσύνη», ενώ τα άλλα δύο τα συμπεριλάβαμε στο Παράρτημα. 

Μεθοδολογική βάση αυτής της εργασίας αποτέλεσαν οι αρχές της «Συναλλακτικής» 

Θεωρίας. Πραγματοποιήσαμε τη θεωρητική προσέγγιση μέσα από τη συλλογή 

πρωτογενών δεδομένων γύρω από τη θεωρία της Rosenblatt και το έργο του Γ. Ρίτσου, 
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τα οποία συλλέξαμε από βιβλία, άρθρα, διατριβές, διαδίκτυο. Η εφαρμογή του 

σεναρίου αποτελεί μία εκπαιδευτική έρευνα δράσης, στην οποία αξιοποιήσαμε το 

ημερολόγιο του εκπαιδευτικού και τις καταγεγραμμένες απαντήσεις των μαθητών σε 

συγκεκριμένα ερωτήματα.  
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5ο  Κεφάλαιο: Συμπεράσματα  

Το θέμα της εργασίας σχετίζεται με τη -σχεδόν- εικοσαετή εμπειρία μου στην ελληνική 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαπνέεται από την προσωπική μου πεποίθηση ότι το 

μάθημα δεν πρέπει να βασίζεται στην απομνημόνευση ερμηνειών και πληροφοριών 

γύρω από τα διδασκόμενα κείμενα, γιατί αυτό το μετατρέπει σε ένα επιπλέον μάθημα 

που διαβάζεται αναγκαστικά. Η λογοτεχνία είναι επικοινωνία του αναγνώστη με το 

κείμενο. Είναι αντάμωμα εμπειριών που ανασύρει στην επιφάνεια του μυαλού σκέψεις, 

επιθυμίες, συναισθήματα, γνώσεις. Γίνεται το όχημα για να αναδημιουργήσει το 

κείμενο σε κάτι νέο, δικό του. Το αναλύει, το ερμηνεύει, το ξαναπλάθει. Αυτή είναι η 

μαγεία της, η επικοινωνία σε καιρούς μοναχικούς που αλλοτριώνουν, αποξενώνουν από 

το κάθε τι. 

Ο αναγνώστης στη συνάντησή του με το κείμενο φέρνει και του δίνει όλη την 

προηγούμενη εμπειρία του και παίρνει από τη δική του. Αυτό το δούναι λαβείν είναι 

αέναο, κρατάει όσο κρατάει η ανάγνωση αλλά και μετά από αυτήν. Η σχέση 

αναγνώστη-κειμένου γίνεται βαθιά και βιωματική και καταλήγει στην «αναδημιουργία» 

του κειμένου βάσει των «κειμενικών στοιχείων» και της «εκλεκτικής προσοχής». Η 

ανάγνωση γίνεται «βίωμα», διαφορετικό για τον καθένα και ανάλογο των εμπειριών 

του. Έτσι ο αναγνώστης «αναδημιουργεί» το κείμενο και «ποιεί» το δικό του «ποίημα» 

που είναι το αποτέλεσμα της «συναλλαγής» του με το κείμενο.  

Σήμερα η διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας αναμορφώνεται και 

ανανεώνεται από σύγχρονες λογοτεχνικές θεωρίες και τον Κριτικό Γραμματισμό. Ο 
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ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει και γίνεται διαμεσολαβητής ανάμεσα στο 

λογοτεχνικό κείμενο και στον μαθητή, ώστε αυτός να το «ξεκλειδώσει» και να γευτεί 

την ομορφιά του. Δεν μεταδίδει απλά γνώσεις, αλλά διευκολύνει τη «συναλλαγή» τους 

δημιουργώντας μέσα στην τάξη ατμόσφαιρα που ενθαρρύνει την ελεύθερη συμμετοχή 

όλων των μαθητών (Πάτσιου & Καλογήρου, 2013: 11). Καθοδηγεί, ρυθμίζει και 

κατευθύνει με τη δικιά του υποκειμενικότητα την αναγνωστική επάρκεια της τάξης. Με 

τον διάλογο συνδέει την «αισθητική πρόσληψη» και βιωματική γνώση των μαθητών με 

τη λογική γνώση (Ακριτόπουλος, 2002: 137). Η συνειδητοποίηση ότι μαθητές και 

δάσκαλοι είναι αναγνώστες κειμένων και πομποί μηνυμάτων είναι σημαντική και 

αναγκαία για τη δημιουργία ιδανικού μαθησιακού κλίματος μέσα σε μια σχολική τάξη. 

Επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας ο μαθητής, οι ανάγκες του, οι αναγνωστικές 

προτιμήσεις του και οι δυνατότητες του (Πάτσιου & Καλογήρου, 2013: 11).  

Αυτό το ιδιαίτερο μάθημα χρήζει και ιδιαίτερης διδασκαλίας. Ο καθηγητής πρέπει 

να είναι καταρτισμένος γύρω από τις λογοτεχνικές θεωρίες και τις σύγχρονες μεθόδους 

διδακτικής. Η λογοτεχνική θεωρία είναι ένα εφόδιο στα χέρια του, που θα διευκολύνει 

τους μαθητές να προσεγγίσουν το κείμενο. Είναι απαραίτητη χωρίς να αποτελεί 

αυτοσκοπό του μαθήματος. Δεν διδάσκουμε στους μαθητές θεωρία, αλλά με τη βοήθεια 

αυτής διαμεσολαβούμε/συντονίζουμε/εμψυχώνουμε ώστε οι νεαροί αναγνώστες να 

επικοινωνήσουν με το κείμενο. Βασική είναι η αγάπη προς τη λογοτεχνία και η δέουσα 

ευαισθησία για την προσέγγισή της. Η διδασκαλία της λογοτεχνίας είναι «η συμβολή 

του εκπαιδευτικού στην ‘πρόσληψη’ του λογοτεχνικού κειμένου από τους μαθητές» 

(Χατζηδημητρίου - Παράσχου, 2005: 258). Είναι «μία σύνθετη επικοινωνιακή πράξη, 

μοιάζει με θεατρικό δρώμενο, που απαιτεί τη συμμετοχή του αποδέκτη-αναγνώστη, 
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είναι μάθημα και μάθηση» (Αργυροπούλου, Χρ., Πατούνα, Α. & Βορέση, Ευ., 2009: 9). 

Επιπλέον, πρέπει να είναι συμμετοχική και δημιουργική, για να κεντρίζει το ενδιαφέρον 

των μαθητών (Αργυροπούλου, Χρ., Πατούνα, Α. & Βορέση, Ευ., 2009: 10) και να τους 

κάνει να επικοινωνούν με το κείμενο. Αυτή η επικοινωνία ψυχαγωγεί, δηλαδή άγει την 

ψυχή του αναγνώστη σε πνευματική, συναισθηματική και γνωστική ανάταση 

(Αργυροπούλου, Χρ., Πατούνα, Α. & Βορέση, Ευ., 2009: 11).  

Το Α.Π.Σ. του «Νέου Σχολείου» (2011: 72-84) θεωρεί βασικό σκοπό της 

διδασκαλίας της Λογοτεχνίας την παροχή εργαλείων για κατανόηση του κόσμου και 

συγκρότηση της υποκειμενικότητάς μας. Αυτό σε συνδυασμό με το «υποκειμενικό» 

παράδειγμα της Rosenblatt, το οποίο στοχεύει στο να δημιουργεί η λογοτεχνία 

μοναδικές προσωπικότητες και όχι παθητικά άτομα (Πολίτης, 2015: 17), αποτελεί και 

την προσωπική μου επιδίωξη. Η «αισθητική ανάγνωση» και «βίωση» του κειμένου 

πιστεύω πως θέτει τις βάσεις της φιλαναγνωσίας «Έμαθα να διαβάζω και άλλα εκτός 

σχολείου» είπε ένας μαθητής (Παράρτημα: 164), κάτι που είναι απαραίτητο για τη ζωή 

μας, η οποία υποβαθμίζεται καθημερινά μέσα στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης που 

μας δημιουργούν και δημιουργούμε για εμάς και τα παιδιά μας. Άλλωστε, δώδεκα από 

τα  τριάντα τέσσερα παιδιά, που συμμετείχαν στην εκπαιδευτική έρευνα, στην 

ερώτηση, αν θα διάβαζαν από μόνα τους ένα λογοτεχνικό βιβλίο, μετά από τη 

διδασκαλία των ποιημάτων του Ρίτσου με τη «Συναλλακτική» Θεωρία, απάντησαν 

θετικά, ενώ στην αρχή της σχολικής χρονιάς είχαν πει τα τριανταένα πως δεν διαβάζουν 

ποτέ λογοτεχνικά βιβλία. «Μας ωθήσατε να διαβάσουμε κάτι παραπάνω», είπαν και 

«Ναι, μπορώ να διαβάσω ένα κείμενο χωρίς να το φοβηθώ» (Παράρτημα: 166). 
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Η «Συναλλακτική» μέθοδος που προτείνει η Rosenblatt είναι μία μέθοδος 

εφαρμόσιμη στην τάξη, η οποία βάζει στο επίκεντρο τους μαθητές και τις εμπειρίες 

τους. Ξεκινώντας από την προσωπικότητα, τις επιθυμίες και τα δικά τους δεδομένα, 

έρχονται σε επαφή με το κείμενο και τα «συναλλάσσουν» με ό,τι αυτό μπορεί να τους 

προσφέρει. Μέσα από μια διαρκή κριτική διαδικασία του δίνουν νόημα και υπόσταση, 

συμβάλλοντας στην επιβίωσή του, δείχνοντας παράλληλα πως δεν υπάρχει μία μόνο 

σωστή άποψη και ερμηνεία στη λογοτεχνία.  

Είναι μία μέθοδος ελεύθερη, αλλά όχι ασύδοτη. Από τη μια ο νεαρός αναγνώστης 

μπορεί να υπερτονίσει κάποια στοιχεία και να αγνοήσει άλλα, αλλά οι «κειμενικές 

ενδείξεις» και η κριτική των συναναγνωστών του μέσα στην τάξη δεν του αφήνουν 

περιθώρια να ξεστρατίσει σε λάθος ερμηνείες επαναφέροντάς τον στην ορθή. Από την 

άλλη και ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να μπαίνει απροετοίμαστος στην τάξη. Το ότι δεν 

υπάρχει φύλλο εργασίας με προκαθορισμένα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν 

οι μαθητές, γιατί αυτοί με την «αντίδραση» τους πάνω στο κείμενο καθορίζουν τη 

σειρά με την οποία θα ερμηνευτούν τα στοιχεία του, δεν του επιτρέπει να χαλαρώνει. 

Οφείλει να ασκήσει την προσοχή του, ώστε ανάλογα με το τι θα διδάξει, να έχει 

σκεφτεί και να γνωρίζει τις πιθανές προϋπάρχουσες αντιλήψεις και εμπειρίες των 

παιδιών πάνω σε αυτό το θέμα. Έτσι θα οργανώσει με μεγαλύτερη ευελιξία το μάθημά 

του (Σιορίκης, 2013: 92).  

Τα παιδιά δεν ασχολήθηκαν με θέματα τεχνικής του κειμένου. Τους ενδιέφερε 

περισσότερο το περιεχόμενο και όχι το πώς αποδίδεται. Για αυτό ο καθηγητής καλό 
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είναι να θίγει ο ίδιος αυτά τα ζητήματα, όπου το κρίνει απαραίτητο, δείχνοντάς τους 

πώς εξυπηρετούν το περιεχόμενο.  

Η διδασκαλία της λογοτεχνίας μέσω της θεωρίας της Rosenblatt μετατράπηκε σε 

ένα, όχι απλό, μάθημα. Έγινε ένα «παιχνίδι αλληλοπροσφοράς μεταξύ κειμένου-

μαθητών με τη μεσολάβηση του δασκάλου» (Αριστοδήμου - Ιακωβίδου, 2013: 31), το 

οποίο υλοποιήθηκε «με την ενεργητική συμμετοχή του Αναγνώστη στη διαδικασία της 

λογοτεχνικής επικοινωνίας» (Αριστοδήμου - Ιακωβίδου, 2013: 31). Έγινε ένα 

παραγωγικό, ενεργητικό μάθημα, το οποίο βοήθησε τους μαθητές να επιλέξουν πώς θα 

προσεγγίσουν το κείμενο ανάλογα με τη συναισθηματική και πνευματική τους 

κατάσταση, χωρίς να φοβηθούν μην κάνουν λάθος. Εμπλούτισαν τις αντιδράσεις τους 

από τη συνομιλία τους με αυτό και τους συναναγνώστες τους, αποφεύγοντας τις 

τυποποιημένες απαντήσεις. Τελικά, μετατράπηκαν σε κριτικούς αναγνώστες που 

βίωσαν και απήλαυσαν το κείμενο.  

Στο νέο τους ρόλο, ο οποίος είναι περισσότερο ενεργητικός έκριναν, 

προβληματίστηκαν, εξέφρασαν την άποψή τους χωρίς να φοβηθούν την απόρριψη. 

Έτσι έσπασαν την «κουλτούρα της σιωπής» (Freire, 1970), που τους κρατούσε 

δεμένους με το φόβο του πιθανού λάθους. Άρθρωσαν λόγο, έγιναν ικανοί να βρίσκουν, 

να συνθέτουν και να αξιολογούν κριτικά πληροφορίες, να επιχειρηματολογούν. 

Αντιμετωπίζοντας όμως κριτικά τα κείμενα αύξησαν την ικανότητά τους να 

σκέφτονται, να δημιουργούν, να αμφισβητούν κάθε τι που τους παρέχεται και έτσι να 

εκπαιδεύονται ως αυριανοί πολίτες (Αγάπογλου & Καπετανίδου, 2013: 11-12). Αυτό 

όμως είναι η ουσία του Κριτικού Γραμματισμού. Του Κριτικού Γραμματισμού που 
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καλλιεργείται με τη «Συναλλακτική» Θεωρία, αφού οι μαθητές συνδέοντας τη γνώση 

που απέκτησαν μέσω της διδασκαλίας της λογοτεχνίας με τις εμπειρίες τους μπόρεσαν 

με τη βιωματική αυτή μέθοδο μάθησης να αρθρώσουν λόγο τέτοιο που σταδιακά θα 

τους οδηγήσει να ελέγχουν πρώτα τη ζωή τους και έπειτα την κοινωνία, ούτως ώστε να 

μπορέσουν να διορθώσουν και τα κακώς κείμενα σε αυτήν (Mezirow, J., 1991).  

Είναι εύλογο να υποθέσουμε πως η «Συναλλακτική» Θεωρία, ακόμα και αν δεν είναι 

γνωστή με το όνομά της, εφαρμόζεται στις γενικές της αρχές από εκπαιδευτικούς που 

δεν διδάσκουν το μάθημα της λογοτεχνίας από την έδρα και δεν διαβάζουν από τις 

σημειώσεις τους τα όσα θα πουν. Αυτή η δοσοληψία κειμένου-αναγνώστη είναι μέσα 

στους στόχους κάθε δασκάλου που σέβεται τον εαυτό του, τους μαθητές του, το 

κείμενο. Κάθε δασκάλου που δεν απορρίπτει, αλλά ακούει με προσοχή και με σεβασμό 

κάθε άποψη των παιδιών του.  

Αλλά και οι μαθητές ένιωσαν καλά με το μάθημα, αφού ήξεραν πως οι απόψεις τους 

πάνω σε ένα κείμενο είναι, όχι μόνο σεβαστές, αλλά και αποδεκτές. Αυτό τους 

ενθάρρυνε να σκεφτούν και να εκφραστούν ελεύθερα. Τους άρεσε που μπορούσαν να 

ανταποκριθούν με διαφορετικούς τρόπους σε ένα κείμενο, ανάλογα με την «έκκληση» 

που τους προκαλούσαν οι «κειμενικές ενδείξεις». Κατάλαβαν πως δεν είναι λάθος οι 

διαφορετικές αντιδράσεις, αλλά ανάλογες των διαφορετικών τους εμπειριών, 

προτιμήσεων, γνώσεων. Επίσης, έμαθαν από τις εμπειρίες και τις γνώσεις των 

συμμαθητών τους και όχι αποκλειστικά του δασκάλου (Galda, 2013: 10). Άλλωστε, 

όταν λένε τα ίδια πάνω σε ένα κείμενο για να είναι ανταγωνιστικοί, χάνουν και τη 
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μοναδική υποκειμενική απόκριση, αλλά και το ενδιαφέρον για το κείμενο. Άρα, χάνουν 

το ενδιαφέρον τους για την «αισθητική ανάγνωση» (Beach, 1993: 46).  

Οι μαθητές επομένως πρέπει να ενθαρρύνονται να δίνουν το δικό τους νόημα στο 

κείμενο, προσεγγίζοντας τη λογοτεχνία προσωπικά. Έτσι το κείμενο θα σημαίνει κάτι 

ξεχωριστό για τον καθένα που θα νιώθει πως η γνώμη του μετράει και πως μπορεί να 

την εκφράζει ακόμα και αν δεν μοιάζει με των συμμαθητών του ή του καθηγητή 

(Rosenblatt, 1995: 81). Πρέπει να καταλάβουν πως το «να προσπαθούν να διεισδύσουν 

μέσα σε ό,τι νομίζουν πως ο ποιητής στοχάζεται» δεν είναι πολύ σημαντικό γι’ αυτούς 

(Φράιερ, 1981: 669). Σημαντικότερο ή πιο ενδιαφέρον είναι να επιλέγουν ανάμεσα σε 

πολλές εκδοχές αυτή που ταιριάζει περισσότερο στη δική τους ενόραση και που 

συμβαδίζει με την ενόραση του ποιητή (Φράιερ, 1981: 669). 

Η ουσία της «συναλλαγής» κειμένου-αναγνώστη φαίνεται στα λόγια και τις σκέψεις 

δημιουργών όπως του Γ. Ρίτσου. Σε συνέντευξή του στο Ραδιοφωνικό Σταθμό της 

Πράγας (15-10-1962) αναφέρει μεταξύ άλλων πως η ίδια η ποίηση πάντα λέει και 

περισσότερα, και καλύτερα, από αυτά που μπορεί να πει κάποιος για το κάθε ποιητικό 

έργο (Κακλαμανάκη, 1976: 190-191). Επίσης, αναφέρει στους προλόγους του για τον 

Έρενμπουργκ και τον Μαγιακόφσκι πως δεν πρέπει να καταπιάνεται κανείς με την 

ερμηνεία και την υπόδειξη αυτών που θεωρεί σωστά, αφού η ποίηση δεν είναι τίποτα 

άλλο από «πρώτη αίσθηση και ύστατο λόγο» (Κακλαμανάκη, 1976: 190-191). 

Επιπλέον, στα έργα που δημιουργούν άλλοι ανακαλύπτει όσα ήδη γνωρίζει και κάποτε 

τους δανείζει ή τους επιβάλλει τη γνώση του (Κακλαμανάκη, 1976: 190-191). 
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Με άξονα τις βασικές αρχές της θεωρίας της Rosenblatt δημιούργησα τρία σενάρια 

διδασκαλίας για τρία από τα τέσσερα ποιήματα του Γ. Ρίτσου που διδάσκονται στη Β΄ 

Λυκείου. Τα δύο παρατίθενται στο Παράρτημα, επειδή υπάρχει περιορισμός λέξεων 

στις μεταπτυχιακές εργασίες. Τα εφάρμοσα στα δύο τμήματα της Β΄ Λυκείου, που 

διδάσκω, τα οποία αποτελούνται από 16 και 18 μαθητές ηλικίας 16 ετών. Η εφαρμογή 

τους με οδήγησε στην επαλήθευση της βασικής υπόθεσής μου ότι η διδασκαλία 

σχολικών ποιημάτων του Γ. Ρίτσου μπορεί να επιτευχθεί με τη συγκεκριμένη θεωρία. 

Παρακάτω συνοψίζονται τα συμπεράσματα από την εφαρμογή των σεναρίων.  

Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στη δόμηση του νοήματος του κειμένου, το οποίο 

μέχρι να το διαβάσουν και να το ερμηνεύσουν ήταν «κηλίδες μελανιού πάνω στο 

χαρτί» (Rosenblatt, 1999: 5). Πολύ σημαντικό ρόλο για αυτή τη συμμετοχή έπαιξε η 

«έκκληση», γιατί τους κινητοποίησε αισθήσεις, σκέψεις και συναισθήματα (Πολίτης, 

2015). Σε αυτό το στάδιο πριν την ανάγνωση η επαφή με άλλες μορφές τέχνης όπως 

μουσική, κινηματογράφος, ζωγραφική βοήθησε στην ανάπτυξη αναγνωστικού 

ενδιαφέροντος. Η αρμονική σύζευξη των τεχνών εξοικείωσε τους μαθητές με τον 

πολιτισμό (Αρμελινίου, 2013: 238) και δημιούργησε καλύτερες συνθήκες στην τάξη για 

την «πρόσληψη» του λογοτεχνικού έργου συμβάλλοντας στην απόλαυση των 

ακροατών. Για αυτό το άκουσμα μελοποιημένης ποίησης, όπου είναι δυνατό, είναι ένα 

εργαλείο διδασκαλίας που κάνει το μάθημα ευχάριστο και ενδιαφέρον (Dumont,1998: 

8). Γενικά θέλοντας να αναπτύξω την «αναγνωστική επιθυμία» των μαθητών μου, 

προσπάθησα να δημιουργήσω ένα περιβάλλον, όπου η ανάγνωση δεν θα ήταν 

καταναγκαστική και τυπική δραστηριότητα, αλλά εμπειρία εξερεύνησης και 

ανακάλυψης (Καλογήρου & Βησαράκη, 2007: 61). Επιπλέον, όφειλα να ανασυνθέσω 
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τον «ορίζοντα προσδοκιών» τους, αρχικά με την αναζήτηση των εμπειριών τους που 

έμοιαζαν με εκείνες που φέρει το κείμενο. Με κατάλληλες ερωτήσεις ήρθαν στην 

επιφάνεια βιωμένες καταστάσεις από την προσωπική τους ζωή. Έπειτα θυμήθηκαν όλα 

τα λογοτεχνικά διακείμενα, τα οποία κάποτε διάβασαν μόνοι τους ή συνάντησαν στις 

σχολικές τάξεις (Χατζηδημητρίου - Παράσχου, 2005: 262-265). «Μου φάνηκε 

παράξενο το «τι σου θυμίζει το κείμενο» (Παράρτημα: 162). «Θυμάσαι τα κείμενα που 

έχεις διαβάσει» (Παράρτημα: 162). Άλλωστε κάθε κείμενο είναι παράλληλα ένα 

διακείμενο, αφού αποτελεί ένα συνδυασμό άλλων κειμένων που πάνω του 

συνυπάρχουν, αλλά και απορροφά το ένα το άλλο (Kristeva, 1980: 36). Αυτό είναι ένα 

πολύ σημαντικό τμήμα της δουλειάς του φιλολόγου, ο οποίος διαμεσολαβεί ανάμεσα 

στο κείμενο και στο μαθητή-αναγνώστη, ώστε να γίνει η «συναλλαγή» τους και να 

μπορέσει ο δεύτερος να «βιώσει» την κειμενική εμπειρία.  

Η «έκκληση» των ποιημάτων ξεκίνησε με στοιχεία για τον δημιουργό και συνέχισε 

με στοιχεία για τα ιστορικά γεγονότα και τις ιστορικές περιόδους της σύγχρονης 

ελληνικής ιστορίας που αναφέρονται σε αυτά. Κρίθηκε χρήσιμη αυτού του είδους η 

εισαγωγή διότι η άγνοιά τους, θα δυσκόλευε την κατανόηση του κειμένου (Καλογήρου 

& Βησσαράκη, 2007: 61).  

Στη φάση της «αντίδρασης» οι μαθητές ήρθαν σε ουσιαστική επαφή με το κείμενο. 

Σημείωσαν ελεύθερα ό,τι αυτό τους έφερε στο μυαλό και στην ψυχή τους. Η 

«αντίδραση» είχε να κάνει με τις εμπειρίες τους, λογοτεχνικές και μη. Για αυτό το λόγο 

είναι μοναδική όχι μόνο για τον καθένα, αλλά και για τον ίδιο τον αναγνώστη. Όσες 

φορές διαβάσει ένα κείμενο θα αντιδράσει διαφορετικά, αφού θα είναι διαφορετικές οι 
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σκέψεις, τα συναισθήματα, οι συνθήκες και η χρονική στιγμή που συντελείται η 

ανάγνωση. Το νόημα ενός κειμένου, και κατ΄ επέκταση η ανάγνωσή του, είναι 

μοναδικό γεγονός για κάθε αναγνώστη, αφού το αντιλαμβάνεται έως ένα βαθμό μέσα 

από τις δικές του ανησυχίες (Eagleton, 1983: 12) και εμπειρίες και αυτό φαίνεται και 

από τις απαντήσεις των παιδιών:  

Μαθητής: Εσείς είστε δεκτική με ό,τι λέμε. Δεν απορρίπτετε από την αρχή 

κάτι και αυτό με βοήθησε. Μπαίνω και εγώ η ίδια στη θέση του ήρωα και 

μπορούμε να δούμε όλες τις οπτικές της κάθε φράσης. Αν αναλύσουμε 

περισσότερο τους στίχους, καταλαβαίνουμε πάρα πολλά, τον πόνο, τη 

χαρά, γενικά τη ζωή του ποιητή (Παράρτημα: 164).  

 

Άλλωστε η κάθε «πρόσληψή» του είναι διαφορετική από εποχή σε εποχή και από 

κοινωνία σε κοινωνία με αποτέλεσμα να ξαναγράφονται από τις κοινωνίες που τα 

διαβάζουν (Eagleton, 1983: 12) και από τους αναγνώστες του.  

Μέσω της «εκλεκτικής προσοχής» επέλεξαν τα σημεία του κειμένου που τους λένε 

κάτι, που επικοινωνούν μαζί τους (Rosenblatt, 1994: 42-43). Αυτά προσπάθησαν να τα 

ερμηνεύσουν βάζοντας τα σε «δοκιμαστικό πλαίσιο», δηλαδή δοκίμασαν τις 

«αντιδράσεις» τους αυτοκρίνοντας τις απόψεις τους. Αναφέρει ενδεικτικά ένας από 

τους μαθητές των τμημάτων, στα οποία επιχειρήθηκε η συγκεκριμένη μεθοδολογία: 

«μας βάζατε να ερμηνεύουμε εμείς τους στίχους πριν μας πείτε εσείς. Είχαμε αγωνία. 

Μάθαμε να ερμηνεύουμε» και «μας δώσατε την ελευθερία να σκεφτούμε κάθε λέξη τι 

μπορεί να σημαίνει, κάθε στίχος και έτσι κάνουμε μια κριτική» (Παράρτημα: 164). Αν 

χρειάζονταν άλλαζαν τις ερμηνείες τους συζητώντας με τους συμμαθητές και τον 

καθηγητή, έχοντας πάντα ως βάση το κείμενο. Προϋπόθεση για να συζητούν 

εποικοδομητικά μεταξύ τους χωρίς να κουβεντιάζουν γύρω από δικά τους θέματα, η 
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διαμόρφωση από τον διδάσκοντα κατάλληλων συνθηκών που προωθούν την ανταλλαγή 

απόψεων (Γκούνη, 2013: 275).  

Πάντα ξεκινούσαν από το οικείο και σημερινό για να καταλήξουν στο μακρινό, αυτό 

που λέει ο λογοτέχνης. Μέσα από το σήμερα, που αποτελεί τις εμπειρίες τους 

προσέγγισαν και νοηματοδότησαν το κείμενο επαγωγικά.  

Η ανάγνωση του κειμένου είναι η ουσία του μαθήματος της λογοτεχνίας, αφού είναι 

η διαδικασία της επαφής κειμένου-αναγνώστη και της «συναλλαγής» τους. Είναι σαν 

παιχνίδι όπου ο αναγνώστης «εμπλέκεται σε μια παιγνιώδη, ενεργητική διαδικασία, 

καθώς διεξέρχεται τις σελίδες και χειρίζεται τα κειμενικά σημεία πέρα από πολύπλοκες 

νοητικές και φαντασιακές στρατηγικές» (Καλογήρου, 2002: 130) και για τον Jauss 

(1978: 130) απελευθερώνει τη συνείδηση εκτός του ότι αποτελεί και αισθητική 

εμπειρία.  

Μια ευρεία ανθρωπιστική εκπαίδευση είναι απαραίτητη για να ενθαρρύνει μία 

«αισθητική» ή «μη αισθητική» ανάγνωση που είναι οι δύο όψεις του κόσμου. Οι 

μαθητές πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν πότε τη μια και πότε την άλλη 

αναγνωστική στάση. Η πρακτική της διδασκαλίας πρέπει να έχει στοιχεία και από τις 

δύο και να ενισχύει την «εκλεκτική προσοχή», ώστε οι μαθητές να προκρίνουν το είδος 

που ταιριάζει στο κείμενο που διαβάζουν (Rosenblatt, 1988: 14). Η «βίωση» όμως ενός 

κειμένου είναι αποτέλεσμα της «αισθητικής ανάγνωσης» του. Οι αναγνώστες-μαθητές 

δεν παίρνουν μόνο πληροφορίες από το κείμενο, αλλά αποκωδικοποιούν τα κειμενικά 

σήματα (στοιχεία) και τα συνδέουν με τις δικές τους εμπειρίες. Έτσι, ο αγώνας των 
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Ελλήνων στη «Ρωμιοσύνη» για ελευθερία, δικαιοσύνη, ανθρωπιά, έγινε αγώνας κάθε 

ανθρώπου που παλεύει για αυτά τα ιδανικά, αλλά και για αξιοπρέπεια και επιβίωση. 

Έτσι, αυθόρμητα συνέδεσαν και οι μαθητές των τμημάτων μου το δράμα των 

προσφύγων από τη Συρία, που βλέπουν καθημερινά στην πόλη τους, με το δράμα των 

αγωνιζόμενων Ελλήνων από το 1940 και μετά. Η «βίωση» των κειμένων και η 

«αισθητική» τους ανάγνωση φάνηκε στα λόγια μιας μαθήτριας: «Μπαίνω και εγώ η 

ίδια στη θέση του ήρωα και μπορούμε να δούμε όλες τις οπτικές της κάθε φράσης. Αν 

αναλύσουμε περισσότερο τους στίχους, καταλαβαίνουμε πάρα πολλά, τον πόνο, τη 

χαρά, γενικά τη ζωή του ποιητή» (Παράρτημα: 164), αφού για τη Rosenblatt ο 

«αισθητικός» αναγνώστης βιώνει πλήρως το λυρικό ποίημα ή αναγνωρίζει τον εαυτό 

του στο χαρακτήρα της ιστορίας που διαβάζει (1982: 270).  

Οι ασκήσεις για τους μαθητές ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας και 

διαφοροποιημένες ανάλογα με το γνωστικό τους επίπεδο, επειδή οι τάξεις μας είναι 

μεικτής ετοιμότητας. «Μας δίνεται το δικαίωμα να κάνουμε ό,τι άσκηση θέλουμε» 

(Παράρτημα: 162). Επέλεγαν ανάλογα με τις επιθυμίες και τις δυνατότητές τους, τις 

οποίες όμως συχνά υπερέβαιναν. Έτσι, έκαναν εργασίες που μέχρι πρότινος δεν 

πίστευαν πως θα τις έφερναν σε πέρας « … πιστεύω ότι οι περισσότεροι, έχουμε 

ξεπεράσει τα όριά μας» (Παράρτημα: 164). Ακόμα και πιο αδύνατοι μαθητές ανέλαβαν 

μετασχηματιστικές ασκήσεις τις οποίες διεκπεραίωσαν έχοντας ως κίνητρο την 

ανάρτησή τους στη σελίδα του σχολείου.  

Αυτές έδειξαν τη «βίωση» των ποιημάτων από τους μαθητές και την υιοθέτηση της 

«αισθητικής ανάγνωσης» από μέρους τους. Δεν έμειναν μόνο στο περιεχόμενο και στις 
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κειμενικές πληροφορίες που παρέχει κάθε ποίημα. Προχώρησαν στην 

αποκωδικοποίηση των κειμενικών σημάτων και στη σύνδεσή τους με δικές τους 

εμπειρίες, λογοτεχνικές και μη. Συμμετείχαν με μεγάλη ευχαρίστηση στις ασκήσεις, 

που στην προκειμένη περίπτωση είναι το δικό τους «ποίημα» με αφορμή την 

«πρόσληψή» τους από τη «συναλλαγή» τους με το κείμενο «Μου άρεσε περισσότερο 

από τις περσινές ομάδες, γιατί σε αυτές δεν έκανα τίποτα. Δούλευαν οι υπόλοιποι και 

γω καθόμουν» (Παράρτημα: 162). Αυτό, γιατί είχαν την ευκαιρία να είναι 

δημιουργικοί, πρωτότυποι, δραστήριοι και προπάντων αληθινοί στα δικά τους κείμενα. 

Στην ουσία η εθελούσια συμμετοχή στις ασκήσεις, με την ελευθερία της επιλογής, που 

τους δόθηκε, ήταν απαραίτητη για τη δημιουργικότητά τους (Amabile, 1989: 55). Στις 

εργασίες τους συχνά δημιούργησαν πολυτροπικά κείμενα αξιοποιώντας όχι μόνο τη 

γλώσσα, αλλά και τον ήχο, την εμφάνιση φωτογραφιών, εικόνες έχοντας 

συνειδητοποιήσει πως συνεπικουρούν αυτά στη δόμηση του νοήματος. Δεν στολίζουν 

το λόγο, αλλά βοηθούν στην «πρόσληψή» του (Νικολαΐδου, 2009: 111 και 118).  

Η «αισθητική ανάγνωση» επηρεάστηκε από προηγούμενες αναγνώσεις και θα 

επηρεάσει επόμενες. Αυτό έδωσε την ευκαιρία, το κείμενο να συνεξεταστεί με άλλα με 

τα οποία διαλέγεται και να μην είναι μοναχικό (King - Shaver, 2005: 7). Έτσι η 

ανάγνωση της «Ρωμιοσύνης» έχει επηρεαστεί από το απόσπασμα του ίδιου έργου που 

διδάχτηκαν στην Γ΄ Γυμνασίου και από το απόσπασμα των «Ελεύθερων 

Πολιορκημένων» του Δ. Σολωμού που διδάχτηκαν στην Α΄ Λυκείου. Είναι πιθανό να 

επηρεάσει την «Πολιορκία» του Α. Κοτζιά και το «13-12-43» του Γ. Ιωάννου που θα 

διδαχτούν στη Γ’ Λυκείου. Επιπλέον, συνεξετάζοντας τη «Ρωμιοσύνη» με τους 

«Ελεύθερους Πολιορκημένους» κατάλαβαν τι σημαίνει «συναλλαγή» εμπειριών 
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ανάμεσα σε έναν αναγνώστη (Ρίτσο) και σε έναν δημιουργό (Σολωμό). Με λίγα λόγια 

συνειδητοποίησαν πως αυτό που στη λογοτεχνία χαρακτηρίζεται επίδραση σε έναν 

δημιουργό από έναν άλλο είναι η «συναλλαγή» αναγνώστη-κειμένου, δημιουργού.  

Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγω από τη διδασκαλία της λογοτεχνίας με τη 

«Συναλλακτική» Θεωρία φαίνονται στις σελίδες 99-102 αυτής της εργασίας και 

παρατίθενται ως «Κριτική» του «σεναρίου διδασκαλίας της ‘Ρωμιοσύνης’». Γενικά 

μπορεί να ειπωθεί πως οι μαθητές αγαπούν περισσότερο το μάθημα της λογοτεχνίας, 

όταν διδάσκεται με άξονα τη θεωρία της Rosenblatt, γιατί δεν χρειάζεται να 

απομνημονεύουν πληροφορίες και στοιχεία για το κείμενο «Σκεφτείτε πως δεν είχαμε 

καθόλου άγχος. Με χαρά ερχόμαστε στην τάξη για μάθημα. Αστείο, αλλά 

στεναχωριέμαι, αν χαθεί ώρα λογοτεχνίας …» (Παράρτημα: 165).  

Στην αξιολόγηση το να αξιώνουμε από όλους τους μαθητές την ίδια «πρόσληψη» 

δεν συνάδει με τη «Συναλλακτική» Θεωρία, η οποία δεν πρεσβεύει τη μοναδικότητα 

της ερμηνείας, αφού απορρίπτει την ύπαρξη μίας σωστής ανάγνωσης για ένα κείμενο ή 

για ένα έργο τέχνης γενικότερα (Rosenblatt, 1985: 36). Έχει να κάνει με τον τρόπο 

εργασίας, την ποιότητα και την κριτική ματιά του μαθητή (Χατζηδημητρίου-Παράσχου, 

2005: 263). Η αξιολόγηση μετά από μία τέτοια διαδικασία διδασκαλίας δεν τους 

άγχωσε. Άλλωστε αξιολόγησαν και οι ίδιοι μετά το πέρας του σεναρίου την όλη 

διαδικασία και αυτό τους άρεσε. «Κυρία, μας ρωτάτε αν μας άρεσε, δηλαδή σας 

βάζουμε και μεις βαθμό; Συνήθως δεν μετράει τι μας αρέσει … κάνετε εσείς οι 

καθηγητές ό,τι νομίζετε σωστό» (Παράρτημα: 163). Ούτε το διαγώνισμα τους φόβισε, 

όπως γίνεται με τα άλλα μαθήματα, «ούτε στο διαγώνισμα δεν αγχωθήκαμε. Τι 
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διαγώνισμα, τι μάθημα. Μακάρι να είμαστε άνετοι σε όλα τα μαθήματα, όπως εδώ ….» 

(Παράρτημα: 165). 

O τρόπος διδασκαλίας της λογοτεχνίας μπορεί να δημιουργήσει αναγνώστες που 

αγαπούν να διαβάζουν, που αναπτύσσουν εγγράμματη φωνή, που μοιράζονται τις 

αναγνωστικές τους εμπειρίες και μαθαίνουν να βλέπουν τον κόσμο μέσα από τα μάτια 

των άλλων (Galda, 1998 στο Galda, 2013: 11). «Μπαίνω και εγώ η ίδια στη θέση του 

ήρωα …» (Παράρτημα: 164). Αναγνώστες που μαθαίνουν να σκέφτονται, να 

προβληματίζονται, να διερευνούν και μετά να δέχονται τη σχολική γνώση. «Βλέπω, 

διαβάζω κριτικά και το χρησιμοποιώ και στα άλλα μαθήματα» (Παράρτημα: 164). Και 

αυτό, επειδή η λογοτεχνία αναφέρεται σε κοινωνικά θέματα που εμπεριέχουν αξίες και 

ιδεολογίες, οι μαθητές μπορούν να ασκήσουν την κριτική τους ικανότητα και να 

αναπτύξουν κριτικό εγγραμματισμό (Αρμελινίου, 2013: 231). Έτσι μαθαίνουν να 

κρίνουν γενικά στη ζωή τους και μπορούν να γίνουν «αυτόνομοι, κύριοι των 

αποφάσεών τους, αξιοπρεπείς … που θα έχουν μια αίσθηση ελευθερίας, που θα 

αρνούνται κάθε πρακτική απανθρώπισης» (Νικολακάκη, 2011: 65). Κρίνοντας μπορούν 

να ξεφύγουν από τον άνθρωπο «καταναλωτή» και να γίνουν άνθρωποι «πολίτες» που 

θα αποφασίζουν αυτοί για τη ζωή τους.  

Αν και ο Ρίτσος είναι γνώριμος και προσφιλής στην πόλη που βρίσκεται το σχολείο 

μας και συνεπώς ζει το μεγαλύτερο τμήμα των μαθητών, οι γνώσεις τους είναι 

επιφανειακές για αυτόν, καθώς και για τα πρόσφατα ιστορικά γεγονότα, τα οποία 

αναφέρονται στα ποιήματά του. Έτσι, καταλαβαίνουμε πως η ιστορία διαβάζεται 

επιδερμικά και ξεχνιέται, όπως και άλλες γνώσεις σχολικές. 
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Τελικά ένα κείμενο μπορούμε να το προσεγγίσουμε με εργαλεία που προσφέρουν 

όχι μόνο μία αλλά περισσότερες αναγνωστικές θεωρίες. Έτσι, παράλληλα με τη 

«Συναλλακτική» Θεωρία, χρησιμοποιούμε στοιχεία από τη Ρητορική Θεωρία, όταν 

ασχολούμαστε με τα εκφραστικά μέσα και το ρόλο τους και από την Ερμηνευτική, όταν 

αναφερόμαστε στην εποχή, στο δημιουργό του κειμένου και στο έργο του. Επιπλέον και 

από την ιστορική-κοινωνιολογική εκδοχή υιοθετούμε στοιχεία και συγκεκριμένα από τη 

θεωρία της «Πρόσληψης».  

Η παρούσα πρόταση θα λέγαμε πως επιβεβαιώνει την άποψη του Scholes, (2005: 16) 

«η διδασκαλία και η θεωρία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους» και της 

Rosenblatt (1976: 26) πως «κανείς δεν μπορεί να διαβάσει το ποίημα για σένα».  
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6ο  Κεφάλαιο: Πρόταση  

Βέβαια, αν μπορεί να εφαρμοστεί η «Συναλλακτική» Θεωρία σε ορισμένα ποιήματα 

του Ρίτσου, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί συστηματικά για τη «διδασκαλία» της 

ποίησης και της λογοτεχνίας στη ΔΕ. Επομένως, μπορεί να γίνουν μελέτες που να 

συνδέουν τη θεωρία αυτή και με άλλους ποιητές και λογοτέχνες γενικότερα. Τέλος, 

μπορεί να ερευνηθεί κατά πόσο ενισχύεται η φιλαναγνωσία των μαθητών και αν και 

κατά πόσο επηρεάζεται η επίδοσή τους στο μάθημα της λογοτεχνίας, όταν αυτή 

διδάσκεται με τη «Συναλλακτική» Θεωρία.  
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Υποενότητα: «Ο τόπος μας»  

Τάξη: Β΄ Λυκείου  

Τμήματα: Β1 και Β2  

Αριθμός μαθητών: 34 (16 και 18)  

Χρονολογία: Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015  

Διαθεματικό: Ναι  

Εμπλεκόμενες Γνωστικές Περιοχές: Λογοτεχνία, Ιστορία, Νεοελληνική Γλώσσα -

Έκθεση, Πληροφορική, Μουσική, Καλλιτεχνικά  
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Ι. Φυσικός χώρος:  

Εντός σχολείου: αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής.  

ΙΙ. Εικονικός χώρος: Βλέπε σσ.73 (σενάριο για τη «Ρωμιοσύνη»)  

Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και μαθητή  

Βλέπε σσ.73-74 (σενάριο για τη «Ρωμιοσύνη») με τη διαφορά στις πρότερες γνώσεις 

των μαθητών θεωρούμε δεδομένο πως έχουν έρθει σε επαφή και με τα κυριότερα 

γεγονότα της ελληνικής ιστορίας από το 1965 έως το 1974 (Δικτατορία, 

Μεταπολίτευση).  

Εφαρμογή στην τάξη  

Το συγκεκριμένο σενάριο έχει εφαρμοστεί στην τάξη  

2. Σύντομη περιγραφή / περίληψη  

Βλέπε σσ.74 (σενάριο για τη «Ρωμιοσύνη») με τη διαφορά ότι για να καταλάβουν το 

ιστορικό κλίμα του ποιήματος συζητάμε για τη Δικτατορία του 1967 και τη 

Μεταπολίτευση.  

3. Σύλληψη και Θεωρητικό Πλαίσιο  

Βλέπε σσ.75-76 (σενάριο για τη «Ρωμιοσύνη»). 
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 Το κείμενο «Ο τόπος μας» απευθύνεται σε μαθητές Β΄ Λυκείου και ιστορικά 

καλύπτει την εποχή της Δικτατορίας του 1967. Οι αναγνώστες, λοιπόν, είναι έφηβοι 

που έχουν διδαχτεί στην Γ΄ Γυμνασίου τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία, άρα, θεωρητικά, 

γνωρίζουν τα προαναφερθέντα ιστορικά γεγονότα και ίσως κάποιοι από αυτούς να 

έχουν οικείους ή γνωστούς που συμμετείχαν ενεργά σε αυτά.  

Για την ανάλυσή του ακολουθείται η διδακτική πορεία που σχηματικά αποτυπώνεται 

στη σελίδα 76-77 (σενάριο για το ποίημα «Ρωμιοσύνη»). 

4. Επεξήγηση όρων  

Βλέπε σσ. 171-176.  

5. Σκοπός σεναρίου  

Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές ξεκινώντας από τα προσωπικά τους βιώματα να 

τα συνδέσουν με το ποίημα «Ο τόπος μας», ώστε να το νοηματοδοτήσουν, μη 

αγνοώντας και το ίδιο το κείμενο. Συνεπώς, με το πέρας της διδασκαλίας, όλοι οι 

μαθητές πρέπει να έχουν κατανοήσει το περιεχόμενο του κειμένου, να έχουν δει την 

Ελλάδα και τους ανθρώπους της που αγωνίζονται αδιάκοπα για ελευθερία. Να έχουν 

δει τη σύνδεση του ποιήματος με το ελληνικό τοπίο. Επιπλέον, επιδιώκεται να 

αποκωδικοποιήσουν τα σύμβολα των υπερρεαλιστικών εικόνων και να δουν πως το 

οικείο γίνεται ανοίκειο.  
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6. Διδακτικοί Στόχοι  

Οι διδακτικοί στόχοι που διατυπώνονται παρακάτω βρίσκονται σε συμφωνία με το 

Α.Π.Σ. για τη Λογοτεχνία (2011) και τη «Συναλλακτική» Θεωρία. Αυτοί 

διαρθρώνονται στις παρακάτω υποενότητες:  

6.1. Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής  

 Να κατανοήσουν τις ιστορικές και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που 

επικρατούσαν την εποχή δημιουργίας του ποιήματος.  

 Να δειχτεί η στενή σχέση του φυσικού στοιχείου του τόπου με το ανθρώπινο.  

 Να προσεχθεί πώς μέσα στην περιγραφή της φύσης ενσωματώνεται η ιστορική 

μνήμη και η παράδοση.  

 Να φανεί μέσα από τον υπαινικτικό λόγο («με υπομονή και περηφάνεια») του 

ποιητή, η στάση του απέναντι στη δικτατορία.  

 Να δουν πως στις δύσκολες στιγμές του παρόντος μπορούν να αντλούν ελπίδα 

και αισιοδοξία από το παρελθόν.  

 Να καταλάβουν πως κάθε αναγνώστης προσλαμβάνει με διαφορετικό τρόπο το 

κείμενο.  

 Να καταλάβουν πως, όταν δεν θέλουν να δίνουν στόχο, χρειάζεται να μιλούν 

υπαινικτικά. 
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Ο Λογοτεχνικός, ο Γλωσσικός, ο Ψηφιακός και ο Κριτικός Γραμματισμός, καθώς και οι 

παιδαγωγικοί στόχοι ως προς τη διαδικασία μάθησης είναι κοινοί και για τα δύο 

ποιήματα, «Ρωμιοσύνη» και «Ο τόπος μας» (βλέπε σελ. 79-81).  

7. Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ  

Βλέπε σσ. 82 (σενάριο για το ποίημα «Ρωμιοσύνη»).  

8. Μέθοδος  

Βλέπε σ.82-83 (σενάριο για τη «Ρωμιοσύνη»).  

9. Οργάνωσης τάξης 

Βλέπε σσ.83-84 (σενάριο για τη «Ρωμιοσύνη»).  

 

 

 

 

 



 

  138 

 

Κείμενο 

Γιάννης Ρίτσος «Ο τόπος μας»
27

 

ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ανήκει στη συλλογή Ο τοίχος μέσα στον καθρέφτη και είναι γραμμένο 

στις 13 Δεκεμβρίου 1967 στο Παρθένι της Λέρου, όπου είχε εξοριστεί ο ποιητής από τη 

δικτατορία. 

 

Ανεβήκαμε πάνω στο λόφο να δούμε τον τόπο μας – 

φτωχικά, μετρημένα χωράφια, πέτρες, λιόδεντρα. 

Αμπέλια τραβάν κατά τη θάλασσα. Δίπλα στ’ αλέτρι 

καπνίζει μια μικρή φωτιά. Του παππουλή τα ρούχα 

τα σιάξαμε σκιάχτρο για τις κάργιες. Οι μέρες μας 

παίρνουν το δρόμο τους για λίγο ψωμί και μεγάλες λιακάδες. 

Κάτω απ’ τις λεύκες φέγγει ένα ψάθινο καπέλο. 

Ο πετεινός στο φράχτη. Η αγελάδα στο κίτρινο. 

Πώς έγινε και μ’ ένα πέτρινο χέρι συγυρίσαμε 

το σπίτι μας και τη ζωή μας; Πάνω στ’ ανώφλια 

είναι η καπνιά, χρόνο το χρόνο, απ’ τα κεριά του Πάσχα – 

μικροί μικροί μαύροι σταυροί που χάραξαν οι πεθαμένοι 

γυρίζοντας απ’ την Ανάσταση. Πολύ αγαπιέται αυτός ο τόπος 

με υπομονή και περηφάνεια. Κάθε νύχτα απ’ το ξερό πηγάδι 

βγαίνουν τ’ αγάλματα προσεχτικά κι ανεβαίνουν στα δέντρα. 

  

                                                 

27
 ανάκτηση 11/12/15 από http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14882  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14882


 

  139 

 

10. Πορεία διδακτικής προσέγγισης  

«Έκκληση»  

Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες.  

 Στην ομάδα Λογοτεχνίας, που έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται στο 

Facebook η εκπαιδευτικός, στέλνει video της ταινίας των Αντωνάκο Λ., 

Κατσουρίδη Ντ., Γλυκοφρύδη Λ. Ο Θανάσης στη χώρα της σφαλιάρας,
28 

ενός 

πολιτικού δράματος με πρωταγωνιστή τον Θ. Βέγγο, το οποίο αναφέρεται στη 

δικτατορία του Μεταξά και των συνταγματαρχών, ώστε όποια παιδιά  θέλουν να 

δουν τμήματα ή ολόκληρη την ταινία, πριν τη διδασκαλία του ποιήματος. 

 Βλέπουμε τον τίτλο και την ημερομηνία συγγραφής.  

 Βλέπουμε επιλεγμένα τμήματα από το Χρονικό της Δικτατορίας 1967-1974 του 

Π. Βούλγαρη.
29

  

 Συζητάμε για το κλίμα της εποχής, την εξορία, τις φυλακίσεις.  

 Ανάγνωση του ποιήματος από τη διδάσκουσα.  

 Σιωπηρή ανάγνωση από τους μαθητές.  

 Εκφράζουν τι σκέφτονται, αισθάνονται, θυμούνται, φαντάζονται, επιθυμούν, 

φοβούνται. Σκέφτονται πόσο σημαντικός είναι ο τόπος για τον άνθρωπο, αφού 

είναι ένα κομμάτι του εαυτού του, και πως, όταν για κάποιο λόγο τον στερηθεί 

(εξορία, μετανάστευση, προσφυγιά), τον αγαπά περισσότερο και τον νοσταλγεί. 

Αισθάνονται νοσταλγία για τις ήρεμες μέρες που έχουν ζήσει στα χωριά των 

                                                 

28
  https://www.youtube.com/watch?v=XRHxPhkunUg 

29
 https://www.youtube.com/watch?v=cjusg4UCeDg  

https://www.youtube.com/watch?v=XRHxPhkunUg
https://www.youtube.com/watch?v=cjusg4UCeDg
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παππούδων τους και λύπη που λόγω σχολείου δεν μπορούν να είναι εκεί. Παιδιά 

οικονομικών μεταναστών –μαθητές της τάξης– νιώθουν πιο έντονα αυτή τη 

νοσταλγία και τον πόνο του ξεριζωμού από το περιβάλλον του πατρικού τους 

σπιτιού. Αισθάνονται λύπη για όσους αναγκάζονται να αφήσουν τον τόπο τους 

λόγω δύσκολων συνθηκών επιβίωσης. Το μυαλό τους πηγαίνει στους Σύριους 

πρόσφυγες, που στοιβάζονται καθημερινά στο λιμάνι της μικρής μας πόλης, έως 

ότου φύγουν για άλλους προορισμούς. Θυμούνται πως κάποιοι συγγενείς ή 

γνωστοί πήγαν εξορία κατά τη διάρκεια της Επταετίας. Αυτό, που το γνώριζαν 

σαν μία επιπλέον πληροφορία, αποκτά άλλη βαρύτητα στη συνείδησή τους. 

Επιθυμούν κάποτε όλοι οι άνθρωποι να ζουν στην πατρίδα τους και να μην 

αναγκάζονται να ξεριζώνονται. Επιθυμούν και περισσότερο ελεύθερο χρόνο, για 

να απολαμβάνουν τον τόπο τους.  

 Εντοπίζουν «κειμενικές ενδείξεις» που προκύπτουν από ερωτήσεις όπως: Πού 

ανέβηκαν, ποιοι και γιατί; Ποιες εικόνες βλέπει ο ποιητής; Σε ποια θρησκευτική 

συνήθεια γίνεται αναφορά; Με ποια συναισθήματα αντιμετωπίζουν τον τόπο 

τους; Τι γίνεται τις νύχτες; Τι φοβάται ο ποιητής; Τι σκέφτεται;  

«Αντίδραση»  

Ελεύθερες σημειώσεις των μαθητών πάνω σε λευκό χαρτί. Σημειώνουν:  

 εκφραστικά μέσα, όπως: εικόνες για τοπίο (στ. 2-3), για ανθρώπινες 

δραστηριότητες (στ. 4-5), συνήθειες παλαιότερων γενιών όπως ο σταυρός από 

το φως της Ανάστασης πάνω στο ανώφλι (στ. 12-13). Εικόνες υπερρεαλιστικές: 

το πέτρινο χέρι που συγυρίζει το σπίτι και τη ζωή (στ. 9), προσωποποιήσεις: των 

αμπελιών (στ. 3), των ημερών (στ. 5-6), των αγαλμάτων (14-15). 
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 λέξεις που λειτουργούν ως σύμβολα, όπως: κάργιες = αρπακτικά και ίσως οι 

δικτάτορες, φωτιά και αλέτρι = αγώνας του ανθρώπου για επιβίωση, πετεινός = 

αφύπνιση, αγελάδα = συντήρηση ζωής με το γάλα που παρέχει.  

 ό,τι τους θυμίζει: εικόνες με ελληνικά τοπία, ένα τραγούδι με τίτλο «Το βουνό», 

το λόφο που πάνε και κάθονται τα καλοκαίρια. Η εξορία του ποιητή, που 

αναφέρεται στο εισαγωγικό σημείωμα, τους φέρνει στο μυαλό την προσφυγιά 

των Σύριων που βιώνουν καθημερινά. Αυτοί φεύγουν λόγω πολέμου 

προσδοκώντας μέρες «με μεγάλες λιακάδες» (στ. 6). Τα αγάλματα τους 

παραπέμπουν στον ελληνικό πολιτισμό, στα μουσεία και στον Παρθενώνα, 

αλλά όταν «βγαίνουν και ανεβαίνουν στα δέντρα» (στ. 15) θυμούνται σκηνές 

θρίλερ με ψυχές που κινούνται σε σκοτεινό τόπο και ψηλά δέντρα και νεκρούς 

που σηκώνονται από τους τάφους τους.  

 το «λίγο ψωμί» (στ. 6) γίνεται συνώνυμο της φτώχειας και των συσσιτίων για 

τους άπορους, ενώ η «φωτιά που καπνίζει» (στ. 4) της φωτιάς από το τζάκι τις 

χειμωνιάτικες νύχτες και από τα κλαδιά που καίνε οι γεωργοί στα χωράφια τους. 

Ένας μαθητής στέκεται στην αντωνυμία «μου» του τίτλου, που κάνει 

συγκεκριμένο τον τόπο για κάθε αναγνώστη και έτσι το ποίημα αποκτά 

διαχρονικότητα.  

 Διαμορφώνονται «υποθέσεις» και «προσδοκίες» στους μαθητές. Ο ποιητής με 

υπαινικτικό τρόπο προσεγγίζει το παρόν της Ελλάδας (1972). Προσδοκούν πως 

η χώρα δεν θα ξαναβιώσει τα μαύρα χρόνια της δικτατορίας και πως δεν θα 

«συγυρίσει» κανένα «πέτρινο χέρι» τη ζωή τους. Ερμηνεύουν την ποιητική 

δημιουργία της συλλογής Ο τοίχος μέσα στον καθρέπτη ως αποτέλεσμα της 

εφιαλτικής εποχής της δικτατορίας που οδηγεί σε αμηχανία τον ποιητή. Το 
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όνομα της συλλογής δηλώνει το αδιέξοδο (τοίχος) στο οποίο προσέκρουσε η 

ζωή των Ελλήνων λόγω της δικτατορίας. Ο καθρέπτης δεν μπορεί να 

αντικατοπτρίσει τίποτε άλλο παρά την εφιαλτική πραγματικότητα, η οποία 

ορθώνεται σαν αδιαπέραστος τοίχος. Θεωρούν το ποίημα « Ο τόπος μας» σαν 

ένα ακόμη φανέρωμα της αγάπης του για την Ελλάδα.  

 Επιλέγουν τα ίδια τα παιδιά φράσεις και λέξεις και δοκιμάζουν τις ερμηνείες 

τους. Ανά δύο θρανία ανταλλάσσουν απόψεις και ετεροαξιολογούνται.. 

Συζητούν μεταξύ τους και με την εκπαιδευτικό και κάποια παιδιά αναθεωρούν, 

γιατί η «εκλεκτική προσοχή» τους εστίασε σε μικρές λεπτομέρειες και όχι στο 

θέμα της επιβίωσης του τόπου.  

 Βάζουν για παράδειγμα σε «δοκιμαστικό πλαίσιο» την πρόταση «Του παππουλή 

… κάργιες» (στ. 4-5). Σκέφτονται πως τα σκιάχτρα είναι άσχημες κατασκευές 

που μιμούνται την ανθρώπινη φιγούρα και έχουν στόχο την πρόκληση φόβου. 

Τα χρησιμοποιούν στα χωράφια για να φοβούνται πουλιά, όπως οι κάργιες ώστε 

να μην τρώνε και χαλάνε τους καρπούς. Συνήθως τα ντύνουν με ρούχα που δεν 

χρειάζονται ή νεκρών ανθρώπων. Μετά από σκέψη γίνονται η επίδραση της 

ιστορίας και της παράδοσης ενσωματωμένες μέσα στην περιγραφή της φύσης, 

που θα τρομάξουν και θα διώξουν τις κάργιες, δηλαδή τους δικτάτορες που 

λυμαίνονται βίαια τη ζωή των Ελλήνων.  

 Ακολουθεί το «λίγο ψωμί και μεγάλες λιακάδες» (στ. 6) που το συνδέουν με τον 

ήλιο και το φως που συνάντησαν στη «Ρωμιοσύνη». Έτσι, θεωρούν το στίχο 

ελπιδοφόρο και αισιόδοξο μήνυμα για τη ζωή των Ελλήνων που θα έχει λίγα 

υλικά αγαθά, αλλά θα επικρατήσει η δικαιοσύνη, θα φύγουν οι δικτάτορες και οι 

μέρες τους θα είναι φωτεινές και ηλιόλουστες. Το συνδέουν και με την έκφραση 
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«με υπομονή και περηφάνεια» (στ. 14), η οποία υπαινίσσεται την στάση του 

ποιητή απέναντι στη δικτατορία. Με υπομονή, αλλά και περηφάνεια για την 

ιστορία της χώρας, θα αντέξουν και τελικά θα διώξουν τους τυράννους.  

 Στέκονται στους δύο τελευταίους στίχους (14-15) οι οποίοι τους δυσκολεύουν. 

Νιώθουν το περιεχόμενό τους ξένο, ανοίκειο. Το ξερό πηγάδι, τα αγάλματα και 

τα δέντρα, τους φαίνονται αταίριαστα, αν και ως μεμονωμένες λέξεις τους είναι 

οικείες. Θυμούνται τις υπερρεαλιστικές εικόνες της «Ρωμιοσύνης». Δεν 

χρειάζεται να ψάχνουν για το κυριολεκτικό νόημα των λέξεων. Τα αγάλματα 

βρίσκονται στα μουσεία και δείχνουν την ιστορία ενός λαού. Είναι η παράδοσή 

του, η μνήμη των παρελθόντων ετών. Τότε όμως η χώρα ήταν ελεύθερη. Άρα, 

αποτελούν μνήμη αντίστασης για τον ποιητή, αφού η ιστορία ανεβαίνει στην 

επιφάνεια για να πυροδοτήσει τον αγώνα κατά της δικτατορίας. Και το «ξερό 

πηγάδι» το ερμηνεύουν σαν το ξερό και άγονο πολιτικό περιβάλλον, το οποίο 

μοιάζει με το στερημένο τοπίο της Ρωμιοσύνης, που ελπίζουν πως θα αλλάξει. 

Άλλωστε τα δέντρα είναι πηγή ζωής και ελπίδας με το πράσινο χρώμα τους.  

 Με τον ίδιο τρόπο δοκιμάζουν ερμηνείες για τους περισσότερους στίχους του 

ποιήματος. Αν κάτι σημαντικό δεν το έχουν προσέξει, με καθοδήγηση το 

νοηματοδοτούν. Έτσι, μετά από παρότρυνση του διδάσκοντος προσδιορίζουν το 

πρώτο πληθυντικό πρόσωπο των ρημάτων. Αυτό περιλαμβάνει τον ποιητή, άρα, 

υπάρχει λυρικό στοιχείο στο ποίημα, και τους άλλους συνεξόριστους. Μπορεί 

όμως να περιλαμβάνει κάθε Έλληνα, αφού οι σκέψεις και τα συναισθήματα του 

ποιητή για τον τόπο του, εκφράζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα όλων των 

Ελλήνων και κάθε αναγνώστη του ποιήματος που νιώθει τα ίδια για την πατρίδα 

του. Παρατηρούν όμως, πως στον στίχο 13 «Πολύ αγαπιέται αυτός ο τόπος με 
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υπομονή και περηφάνεια.» προτιμάται το τρίτο πρόσωπο παθητικής φωνής για 

να προβληθεί το γεγονός, η αγάπη για τον τόπο και όχι το υποκείμενο.  

 Επιπλέον, μιλούν για τον υπαινικτικό λόγο του Ρίτσου. Δεν είναι ξεκάθαρο το 

μήνυμα της ελπίδας για ανατροπή των τυράννων. Πρέπει να δεις στο βάθος των 

λέξεων. Δικαιολογείται όμως από την εποχή που γράφεται και τις συνθήκες που 

επικρατούσαν. Η λογοκρισία δεν θα το άφηνε να φτάσει στα χέρια των 

αναγνωστών, αν ήταν κατανοητό το νόημα κυρίως της τελευταίας εικόνας.  

 Τέλος ασχολούνται με την ιστορικότητα του κειμένου. Παρακολουθούν πώς το 

ιστορικό παρόν της δικτατορίας συνδέεται με το ένδοξο ιστορικό παρελθόν και 

τις προηγούμενες γενιές, ώστε να φτάσουν να οδηγηθούν στο μέλλον, δηλαδή 

στο δικό τους παρόν. 

 Στο τέλος της αναγνωστικής διαδρομής διαβάζουμε το ομώνυμο ποίημα του Γ. 

Σεφέρη από το Μυθιστόρημα Γ΄ (1935), το οποίο προηγείται χρονολογικά του 

ποιήματος του Ρίτσου και το ακούμε μελοποιημένο.
30

 Το τοπίο, οικείο και στους 

δυο ποιητές, συνυπάρχει και συμπλέκεται με τη ζωή των ανθρώπων που 

κατοικούν σε αυτό. Έκδηλος ο σεβασμός και η αγάπη προς τον τόπο, αφού 

χρησιμοποιούν α΄ πληθυντικό πρόσωπο. Ο κάθε ποιητής αναφέρει με 

διαφορετικό σκοπό τον τόπο του και με τον δικό του μοναδικό τρόπο.  

«Ποίημα»  

 Οι μαθητές προτείνουν, επιλέγουν και τελικά δημιουργούν  

 Γράφουν κείμενο με τις σκέψεις τους.  

                                                 

30
 https://www.youtube.com/watch?v=0YdrHgmbFzY  

https://www.youtube.com/watch?v=0YdrHgmbFzY
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 Φτιάχνουν κολάζ άλλοι με στίχους από τα έργα του ποιητή,  άλλοι με 

βιογραφικά στοιχεία και φωτογραφικό υλικό.  

 Ζωγραφίζουν ό,τι τους ενέπνευσε το ποίημα.  

 Επιλέγουν στίχους του ποιήματος τους οποίους συνδυάζουν με εικόνες σχετικές 

με το περιεχόμενό τους και με μουσική.  

 Δημιουργούν πολυμεσικές παρουσιάσεις.  

«Βίωση» κειμένου  

 Επίδραση ανάγνωσης από προηγούμενες αναγνώσεις. 

 Επίδραση ανάγνωσης σε επόμενες αναγνώσεις.  

 Αυτές οι εργασίες δείχνουν τη «βίωση» των ποιημάτων από τους μαθητές και 

την υιοθέτηση της «αισθητικής ανάγνωσης» από μέρους τους. Δεν μένουν μόνο 

στο περιεχόμενο και στις κειμενικές πληροφορίες που παρέχει κάθε ποίημα. 

Προχωρούν στην αποκωδικοποίηση των κειμενικών σημάτων και στη σύνδεσή 

τους με δικές τους εμπειρίες, λογοτεχνικές και μη. Η «αισθητική ανάγνωση» 

είναι φυσικό να επηρεάζεται από προηγούμενες αναγνώσεις και να επηρεάζει 

επόμενες. Η πρόσφατη ανάγνωση της «Ρωμιοσύνης» τους επηρεάζει, αφού το 

ελληνικό τοπίο είναι κοινό και στα δυο και συνυφασμένο με τη ζωή των 

ανθρώπων, καθώς κοινές και οι δυσκολίες των ανθρώπων (εμφύλιος- 

δικτατορία). Τους επηρεάζει και η ανάγνωση του «Τρίτου Ύμνου της 

Γενέσεως» και τα «Πάθη Ε΄»
31

 από το Άξιον Εστί του Ο. Ελύτη, που 

                                                 

31
 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2368,9028  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2368,9028
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διδάχτηκαν στην Γ΄ Γυμνασίου. Κοινό θέμα με τον «Ύμνο της Γενέσεως» το 

ελληνικό αιγαιοπελαγίτικο τοπίο, με το λίγο νερό και με τα «Πάθη Ε΄» τα βουνά 

και η Ανάσταση, που προοιωνίζει την απελευθέρωση από κάθε τυραννία.  

 Σίγουρα η «αισθητική ανάγνωση» του ποιήματος «Ο τόπος μας» θα επηρεάσει 

και επόμενες αναγνώσεις, όπως του ποιήματος του Γ. Δάλλα, Σαν 

ιπποπόταμος
32

 (Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου), το οποίο αναφέρεται στην κατάλυση 

της δημοκρατίας το 1967. Εδώ δεν θα δουν την υπαινικτικότητα του Ρίτσου, 

αλλά πώς με συνδυασμό ρεαλιστικών εικόνων και τολμηρών εκφραστικών 

μέσων αποδίδεται πιο καθαρά η δικτατορία. Θα επηρεάσει και την ανάγνωση 

του ποιήματος, της ίδιας τάξης, του Μ. Αναγνωστάκη «Θεσσαλονίκη, Μέρες 

του 1969 μ. Χ.,
33

 που δείχνει την πολιτική κατάσταση μετά την Κατοχή και στα 

χρόνια της δικτατορίας.  

 Για τη διαθεματικότητα βλέπε σ. 98 (σενάριο για το ποίημα «Ρωμιοσύνη»).  

11. Αξιολόγηση  

Βλέπε σσ. 98-99 (σενάριο για το ποίημα «Ρωμιοσύνη»).  

12. Κριτική  

Βλέπε σσ. 99-102 (σενάριο για το ποίημα «Ρωμιοσύνη»).  

                                                 

32
 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17245 

33
 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17251  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17245
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17251
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Σενάριο για τη διδασκαλία του ποιήματος «Αυτόπτης μάρτυρας» του Γ. Ρίτσου  

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  

Τίτλος  

Διδασκαλία ποιημάτων του Γ. Ρίτσου με άξονα τη «Συναλλακτική» Θεωρία της 

Rosenblatt  

Δημιουργός: Κουκουζέλη Ευαγγελία  

E-mail: ekoukouzeli@yahoo.gr  

Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας  

Ενότητα: Γιάννης Ρίτσος  

Υποενότητα: «Αυτόπτης μάρτυρας»  

Τάξη: Β΄ Λυκείου  

Τμήματα: Β1 και Β2  

Αριθμός μαθητών: 34 (16 και 18)  

Χρονολογία: Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015  

Διαθεματικό: Ναι  

Εμπλεκόμενες Γνωστικές Περιοχές: Λογοτεχνία, Ιστορία, Νεοελληνική Γλώσσα-

Έκθεση, Πληροφορική, Μουσική, Καλλιτεχνικά  

Χρονική διάρκεια: 3 ώρες: «Έκκληση» 1 ώρα,
34

 «Αντίδραση» 1 ώρα και 1 

ώρα για παρουσίαση των εργασιών που δημιουργούν στο σπίτι  

                                                 

34
 επειδή έχει προηγηθεί η διδασκαλία του ποιήματος «Ο τόπος μας» και οι μαθητές γνωρίζουν το ιστορικό 

πλαίσιο της δικτατορίας (σ. 139). Διαφορετικά απαιτούνται 2 ώρες.  

mailto:ekoukouzeli@yahoo.gr
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Χώρος  

 Βλέπε σ. 73 (σενάριο για τη «Ρωμιοσύνη»).  

Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και μαθητή  

Βλέπε σσ.73-74 (σενάριο για τη «Ρωμιοσύνη») με τη διαφορά στις πρότερες γνώσεις 

των μαθητών θεωρούμε δεδομένο πως έχουν έρθει σε επαφή και με τα κυριότερα 

γεγονότα της ελληνικής ιστορίας από το 1965 έως το 1974 (Δικτατορία, 

Μεταπολίτευση).  

Εφαρμογή στην τάξη  

Το συγκεκριμένο σενάριο έχει εφαρμοστεί στην τάξη.  

2. Σύντομη περιγραφή / περίληψη  

Βλέπε σ. 134 (σενάριο για το ποίημα «Ο τόπος μας»).  

3. Σύλληψη και Θεωρητικό Πλαίσιο 

Βλέπε σσ. 134-135 (σενάριο για το ποίημα «Ο τόπος μας»).  

4. Επεξήγηση όρων  

Βλέπε σσ. 171-176  
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5. Σκοπός σεναρίου  

Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές ξεκινώντας από τα προσωπικά τους βιώματα να 

τα συνδέσουν με το ποίημα «Αυτόπτης μάρτυρας», ώστε να το νοηματοδοτήσουν, μη 

αγνοώντας και το ίδιο το κείμενο. Συνεπώς, με το πέρας της διδασκαλίας, όλοι οι 

μαθητές πρέπει να έχουν κατανοήσει το περιεχόμενο του κειμένου, να έχουν δει πώς ο 

ποιητής οργανώνει τη δική του αντίσταση και καταγγελία στη δικτατορία με τον 

υπαινικτικό λόγο. Δεν βλέπει συμβατικά την ορατή επιφάνεια των πραγμάτων, αλλά 

βλέπει κάτω από αυτήν χωρίς να τον υποψιάζεται η εξουσία (Βόρνιγκ, 1981: 405-406). 

Να συνειδητοποιήσουν πώς ο υπερρεαλισμός και ο συμβολισμός βοηθάνε τον ποιητή.  

6. Διδακτικοί Στόχοι  

Οι διδακτικοί στόχοι που διατυπώνονται παρακάτω βρίσκονται σε συμφωνία με το 

Α.Π.Σ. για τη Λογοτεχνία (2011) και τη «Συναλλακτική» Θεωρία. Αυτοί 

διαρθρώνονται στις παρακάτω υποενότητες:  

6.1. Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής  

 Να κατανοήσουν τις ιστορικές και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που 

επικρατούσαν την εποχή δημιουργίας του ποιήματος.  

 Να φανεί η αδράνεια και η ευθύνη των πολιτών για την επικράτηση της 

δικτατορίας του 1967 στη χώρα.  
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 Να σκεφτούν πώς οι μηχανισμοί εξουσίας, στα ανελεύθερα καθεστώτα, με τις 

απαγορεύσεις και την καλλιέργεια του φόβου, αλλοτριώνουν τους πολίτες και 

τους κάνουν ανεκτικούς στη βία.  

 Να καταλάβουν πως, όταν δεν θέλουν να δίνουν στόχο, χρειάζεται να μιλούν 

υπαινικτικά.  

 Να καταλάβουν πως κάθε αναγνώστης προσλαμβάνει με διαφορετικό τρόπο το 

κείμενο.  

Ο Λογοτεχνικός, ο Γλωσσικός, ο Ψηφιακός και ο Κριτικός Γραμματισμός, καθώς 

και οι παιδαγωγικοί στόχοι ως προς τη διαδικασία μάθησης είναι κοινοί και για τα 

τρία ποιήματα, «Ρωμιοσύνη», «Ο τόπος μας» και «Αυτόπτης μάρτυρας» (βλέπε 

σελ. 79-81). Στο Λογοτεχνικό Γραμματισμό, επιπλέον, βάζουμε ως στόχο να 

καταλάβουν γιατί και πώς το ίδιο γεγονός παρουσιάζεται από δύο διαφορετικές 

οπτικές γωνίες.  

7. Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ  

Βλέπε σσ. 82 (σενάριο για το ποίημα «Ρωμιοσύνη»).  

8. Μέθοδος  

Βλέπε σ. 82-83 (σενάριο για τη «Ρωμιοσύνη»).  

9. Οργάνωσης τάξης  

Βλέπε σσ. 83-84 (σενάριο για τη «Ρωμιοσύνη»).  
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Κείμενο 

Γιάννης Ρίτσος «Αυτόπτης μάρτυρας»
35

 

ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ανήκει στη συλλογή Γραφή τυφλού, που γράφτηκε το 1972, όταν ο 

ποιητής βρισκόταν στην εξορία. Όλα τα ποιήματα αυτής της συλλογής είναι ολιγόστιχα 

και αποτελούν εικόνες, είδωλα, που βλέπει ο «τυφλός» μέσα από την αλληγορική του 

αναπηρία, παρά τη γενική καταπίεση και το σκοταδισμό του ανελεύθερου καθεστώτος.  

 

Εγώ τους είδα —λέει— τους δυο διαρρήκτες πίσω απ' τις γρίλιες να παραβιάζουν την 

απέναντι πόρτα· —δε φώναξα διόλου· είχε φεγγάρι· φαινόνταν καθαρά τ' αντικλείδια 

τους και τα στολίδια του γύψου στον τοίχο. Περίμενα πρώτα  να φωνάξουνε οι άλλοι 

από δίπλα. Κανένας δε φώναξε. Έφυγα, απ' το παράθυρο, κάθισα στην καρέκλα, 

ακούμπησα το μέτωπό μου στο μάρμαρο του τραπεζιού, και θαρρώ που αποκοιμήθηκα 

πλάι στο φτωχό μελανωμένο χέρι  του παιδιού που δεν προβιβάστηκε. Μέσα στον ύπνο 

μου μ' έπιασε πονοκέφαλος απ' το φεγγάρι. Τα χαράματα μου χτύπησαν την πόρτα. 

Ήταν οι δυο διαρρήκτες κρατώντας δυο ωραίες ανθοδέσμες. Μπήκα στην κουζίνα να 

βάλω τα λουλούδια στο νερό. Γυρίζοντας πίσω, μ' ένα βάζο στο κάθε μου χέρι, δεν τους 

βρήκα.  

  

                                                 

35
 ανάκτηση 11/12/15 από http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14884  

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14884
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10. Πορεία διδακτικής προσέγγισης  

«Έκκληση»  

Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες.  

 Βλέπουμε τον τίτλο και την ημερομηνία συγγραφής.  

 Επειδή έχει προηγηθεί η διδασκαλία του ποιήματος «Ο τόπος μας» και οι 

μαθητές γνωρίζουν το ιστορικό πλαίσιο της δικτατορίας (σ. 139), ξεκινάμε με 

ανάγνωση του κειμένου από τον διδάσκοντα.  

 Σιωπηρή ανάγνωση από τους μαθητές.  

 Εκφράζουν τι σκέφτονται, αισθάνονται, θυμούνται, φαντάζονται, επιθυμούν, 

φοβούνται. Σκέφτονται πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του αυτόπτη μάρτυρα σε 

ένα συμβάν και πώς αυτός ακυρώνεται από το φόβο, μήπως μιλήσει και πάθει 

κακό. Αισθάνονται απογοήτευση από τους Έλληνες, οι οποίοι με τη 

συμπεριφορά τους εξέθρεψαν το τέρας της δικτατορίας, αλλά και φόβο για τη 

δικιά τους ζωή και τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε όλοι μας. 

Αναπόφευκτα το μυαλό τους πηγαίνει σε όσους αναγκάζονται να ζουν λόγω 

πολέμου ή λόγω οικονομικής δυσπραγίας μακριά από την πατρίδα τους. 

Θυμούνται πώς κάποιοι συγγενείς ή γνωστοί πήγαν εξορία κατά τη διάρκεια της 

Επταετίας. Αυτό, που το γνώριζαν σαν μία επιπλέον πληροφορία, αποκτά άλλη 

βαρύτητα στη συνείδησή τους. Επιθυμούν κάποτε όλοι οι άνθρωποι να ζουν 

στην πατρίδα τους και να μην αναγκάζονται να ξεριζώνονται. Επιθυμούν 

πολιτική σταθερότητα για την πατρίδα μας, ώστε να μην αναγκαστούν να 

ζήσουν τέτοιου είδους εκτροπές στο πολίτευμα.  
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 Εντοπίζουν «κειμενικές ενδείξεις» που προκύπτουν από ερωτήσεις όπως: Ποιος 

είδε τους διαρρήκτες; Πού ήταν ο μάρτυρας και πού αυτοί; Τι είδε και πώς 

αντέδρασε; Ήταν ξεκάθαρο αυτό που είδε και γιατί; Πώς αντέδρασαν οι άλλοι; 

Τι έκανε μετά ο μάρτυρας; Την ώρα που κοιμόταν τι έπαθε ο μάρτυρας και 

γιατί; Ποιοι χτύπησαν την πόρτα του τα χαράματα και τι του έφεραν; Πώς 

αντέδρασε αυτός και πώς οι επισκέπτες; Αυτές τις ερωτήσεις ο κάθε μαθητής τις 

απαντάει πάνω στο βιβλίο του με οδηγό το κείμενο. Αν σε κάποια 

δυσκολεύεται, έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με τους συμμαθητές του που 

κάθονται δίπλα του.  

«Αντίδραση»  

Ελεύθερες σημειώσεις των μαθητών πάνω σε λευκό χαρτί. Σημειώνουν:  

 εκφραστικά μέσα, όπως: εικόνες για τον αυτόπτη μάρτυρα που κοιτάει μέσα από 

τις γρίλιες (στ. 1-5), που κοιμάται πάνω στο τραπέζι (στ. 7-8) και για την 

επίσκεψη των διαρρηκτών (στ. 11-12) και τη μεταφορά των στίχων 9-10, η 

οποία «σπάζοντας» την εσωτερική συνέπεια του λόγου είναι στοιχείο 

υπερρεαλισμού μαζί με το στίχο 8.  

 λέξεις που λειτουργούν ως σύμβολα όπως:  

 διαρρήκτες = εκπρόσωποι της δικτατορίας, αντικλείδια = όπλα παραβίασης της 

έννομης τάξης, παραβίαση = παράνομες, βίαιες συλλήψεις, φτωχό μελανωμένο 

χέρι του παιδιού που δεν προβιβάστηκε = αίσθημα αποτυχίας, πονοκέφαλος = 

τύψεις, φεγγάρι = συνείδηση, ανθοδέσμες = μέσα εξαγοράς των συνειδήσεων, 

στολίδια του γύψου = προπαγάνδα της δικτατορίας και το ίδιο το καθεστώς που 

έβαλε σε «γύψο», σε ακινησία τη δημοκρατία του ελληνικού λαού. Άλλωστε η 
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ηγεσία του θεωρούσε τραυματία την Ελλάδα, που έπρεπε να μείνει στο γύψο για 

να γίνει καλά.  

 ό,τι τους θυμίζει: ανθρώπους που στην τηλεόραση τους έχουν αποδώσει το 

χαρακτηρισμό του αυτόπτη μάρτυρα, γιατί ήταν μπροστά σε διάφορα 

περιστατικά. Τους εαυτούς τους που ήταν παρόντες σε τσακωμούς φίλων, 

διενέξεις καθηγητή με μαθητές, οικογενειακούς καυγάδες. Σε δύο παιδιά φέρνει 

στο μυαλό τους την ταινία Home alone, όπου ο μικρός ήρωας παγιδεύει το σπίτι 

του, ώστε οι διαρρήκτες που εισβάλουν σε αυτό, όχι μόνο δεν του κάνουν κακό, 

αλλά βασανίζονται και όλα αυτά τα παρακολουθεί ένας γείτονας που μένει 

άπραγος  

 Το «μελανωμένο χέρι του παιδιού» παραπέμπει, σχεδόν όλους τους μαθητές, 

στους παγωμένους, μελανιασμένους και πολλές φορές νεκρούς πρόσφυγες και 

μετανάστες που ξεβράζει η θάλασσα στο νησί μας. Οι «διαρρήκτες» ανακαλούν 

στο μυαλό τους τα περιστατικά διαρρήξεων που συμβαίνουν στη μικρή μας 

πόλη και έχουν αυξηθεί ανησυχητικά. Τα περισσότερα παιδιά ξεχωρίζοντας τις 

λέξεις από τη φράση «στολίδια του γύψου» σκέφτονται τα στολίδια του 

χριστουγεννιάτικου δέντρου και τον γύψο που βάζουν, όταν σπάσει κάποιος το 

χέρι ή το πόδι του.  

 Διαμορφώνονται «υποθέσεις» και «προσδοκίες» στους μαθητές. Ο ποιητής με 

υπαινικτικό τρόπο προσεγγίζει το παρόν της Ελλάδας (1972) και αντιστέκεται 

σε ό,τι συμβαίνει. Αναρωτιούνται, αν το περιστατικό διάρρηξης είναι 

πραγματικό ή όνειρο. Υποθέτουν και επιβεβαιώνεται από την καθηγήτρια πως η 

πραγματικότητα αναμειγνύεται με το όνειρο. Εντοπίζουν πραγματικά 

περιστατικά που δίνονται με αλληγορικό τρόπο μέσα από την αφήγηση των 
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όσων συμβαίνουν τη νύχτα: παραβιάσεις του ασύλου της κατοικίας, συλλήψεις, 

αδράνεια του λαού και αποδοχή των αυθαιρεσιών των δικτατόρων, εξαγορά 

συνειδήσεων. Όλα αυτά ντύνονται από τον ποιητικό μύθο, τη φαντασία, για να 

μη γίνονται αντιληπτά: διάρρηξη, οι κινήσεις του αυτόπτη μάρτυρα, η πρωινή 

επίσκεψη των διαρρηκτών φέρνοντάς του λουλούδια.  

 Προσδοκούν πως η χώρα δεν θα ξαναζήσει τα σκοτεινά χρόνια της δικτατορίας 

και πως δεν θα δεχτούν οι ίδιοι «ανθοδέσμες» (στ. 12) ως ανταμοιβή της 

σιωπής, της συναίνεσης και της μη αντίστασης σε όποιους τολμήσουν να 

καταλύσουν τη δημοκρατία.  

 Θεωρούν πως η ποιητική δημιουργία της συλλογής Γραφή τυφλού είναι 

αποτέλεσμα της ανελεύθερης εποχής της δικτατορίας που κρατά στην εξορία 

τον ποιητή, ο οποίος όμως με όχημα την αλληγορία γράφει ποιήματα 

εμπνευσμένα από τα γεγονότα με τέτοιο τρόπο που δύσκολα γίνονταν αντιληπτά 

από τους καθεστωτικούς που λογόκριναν. Ο αυτόπτης μάρτυρας ίσως είναι 

τυφλός, δηλαδή μπορεί να εθελοτυφλεί από φόβο για να μην βρει τον μπελά 

του. Όμως, όπως ο τυφλός μπορεί να δει και να διαβάσει χρησιμοποιώντας 

ειδική γραφή, έτσι μπορεί να θεωρηθεί ειδική γραφή και ο υπαινικτικός λόγος 

του ποιητή, ο οποίος γράφει χωρίς να δίνει στόχο. Δεν σωπαίνει και οργανώνει 

τη δική του αντίσταση, βλέποντας κάτω από την επιφάνεια των πραγμάτων. 

Καταγγέλλει την απάθεια και τη σιωπή των πολιτών και προοικονομεί την 

πτώση της χούντας, όταν βάζει τους διαρρήκτες να φεύγουν ξαφνικά, έτσι όπως 

ήρθαν.  

 Επιλέγουν τα ίδια τα παιδιά φράσεις και λέξεις και δοκιμάζουν τις ερμηνείες 

τους. Ανά δύο θρανία ανταλλάσσουν απόψεις και «αυτοκρίνονται». Συζητούν 
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μεταξύ τους και με τον εκπαιδευτικό και κάποια παιδιά αναθεωρούν, γιατί η 

«εκλεκτική προσοχή» τους εστίασε σε μικρές λεπτομέρειες και όχι στο θέμα της 

καταγγελίας της δικτατορίας με υπαινικτικό λόγο.  

 Βάζουν για παράδειγμα σε «δοκιμαστικό πλαίσιο» τη λέξη «διαρρήκτες» του 

πρώτου στίχου. Σκέφτονται πως η διάρρηξη είναι μία πράξη βίαιη καταπάτησης 

του ιδιωτικού χώρου εναντίον κάποιων ανθρώπων, που βάζει σε κίνδυνο τη ζωή 

τους και τους αρπάζει την περιουσία τους. Οι «διαρρήκτες», συσχετιζόμενοι με 

τη χρονολογία γραφής του ποιήματος (1972) και με την εξορία που βρίσκονταν 

ο ποιητής, μπορούν να παραλληλιστούν με τους δικτάτορες. Αυτοί «παραβίασαν 

την απέναντι πόρτα» (στ. 1-2), δηλαδή εκτόπισαν την εκλεγμένη κυβέρνηση και 

πήραν με τη βία την εξουσία. Ο ήρωας-αφηγητής όλα αυτά τα γεγονότα της 

εκτροπής του πολιτεύματος τα έβλεπε «πίσω από τις γρίλιες» του παραθύρου 

του, χωρίς να κάνει κάτι για να τα αποτρέψει, όπως δεν έκανε και ολόκληρη η 

Ελλάδα.  

 Ακολουθεί ο τέταρτος στίχος με τα «τα στολίδια του γύψου στον τοίχο». Τα 

συνδέουν με τη δικτατορία και την προπαγάνδα, που ωραιοποιούσε την 

κατάσταση και την παρουσίαζε αναγκαία στους πολίτες σαν τα στολίδια που 

στόλιζαν τους τοίχους, αλλά τα συνδέουν και με την ανελαστικότητα και 

σκληρότητα του πολιτεύματος. Αυτές οι διασυνδέσεις έρχονται σχεδόν αβίαστα, 

αφού ξεκινάνε από το οικείο, από τις δικές τους εμπειρίες (χρήση στολιδιών και 

γύψου) και προχωράνε στην ερμηνεία των στίχων (σύνδεση με δικτατορία). 

Βοηθιούνται από τις κειμενικές ενδείξεις που έχουμε βρει, από την απόδοση 

νοήματος των συμβόλων και κυρίως από τις προπαρασκευαστικές 

δραστηριότητες με τις οποίες ήρθαν σε επαφή με το ιστορικό πλαίσιο του 
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ποιήματος. Για κάποια παιδιά δεν είναι φυσιολογική η συμπεριφορά του 

αυτόπτη μάρτυρα που αντί να παρατηρεί τους διαρρήκτες παρατηρούσε τα 

στολίδια του τοίχου. Συζητώντας παρατηρούμε πως μετατοπίζει το βλέμμα του 

από το ουσιώδες (διάρρηξη) στο επουσιώδες (στολίδια). Αυτό σημαίνει πως 

μετατοπίζει στους άλλους και την ευθύνη που έχει ως πολίτης να αντιδράσει και 

να καταγγείλει, αλλά μάταια. Ούτε ατομικά ούτε συλλογικά αντέδρασαν οι 

Έλληνες μέχρι το 1972. Απεναντίας πολλοί υποτάχτηκαν «ακούμπησα το 

μέτωπό μου στο μάρμαρο του τραπεζιού» (στ. 6-7), ξέφευγαν από την 

πραγματικότητα αποκοιμισμένοι (στ. 8-9) κυριολεκτικά και μεταφορικά. 

Ερμηνεύουν τη φράση «του παιδιού που δεν προβιβάστηκε» σαν δηλωτικό της 

οπισθοδρόμησης του ήρωα ως πολίτη που δεν αντιστέκεται.  

 Στο στίχο 10 βλέπουν το φεγγάρι σαν το φως της αλήθειας και σαν την αιτία 

των τύψεων λόγω της παθητικότητάς τους. Ο «πονοκέφαλος απ΄ το φεγγάρι» 

γίνεται η φωνή της συνείδησή τους, ο αυτοέλεγχος για την τόση αδράνεια που 

επιδεικνύουν.  

 Στέκονται στους τελευταίους στίχους 10-14. Άλλα παιδιά μιλάνε για όνειρο, για 

ονειρική εικόνα και άλλα για πραγματική. Όλα συμφωνούν, μετά από 

συζήτηση, πως είτε είναι φανταστικό ή πραγματικό γεγονός δείχνει την 

προσπάθεια των δικτατόρων να πάρουν με το μέρος τους, τους εφησυχασμένους 

πολίτες, προσφέροντάς τους κάποια υλικά αγαθά, ως τίμημα της εξαγοράς των 

συνειδήσεων τους. Κάποιοι μαθητές μιλάνε για τα «καλά» που έκανε η Χούντα 

χαρίζοντας αγροτικά δάνεια, διοργανώνοντας τακτικά πανηγύρια και θεάματα. 

Συζητούν γύρω από αυτό και καταλήγουν πως καλύτερα ο λαός να έχει 

λιγότερα αγαθά και να ζει ελεύθερα και δημοκρατικά.  
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 Στους στίχους 12-13 βλέπουν τον εξαγορασμένο πολίτη και κάνουν αναφορές 

στο σήμερα. Καταγγέλλουν πως ο σημερινός άνθρωπος εξαγοράζεται με 

ελάχιστες χρηματικές παροχές ή πρόσβαση σε ΜΜΕ και δεν αντιδρά στα όσα 

συμβαίνουν.  

 Αν κάτι σημαντικό δεν το έχουν προσέξει, με καθοδήγηση το νοηματοδοτούν. 

Εντοπίζουμε στοιχεία τεχνικής. Συζητάμε για τη χρήση των συμβόλων και των 

υπερρεαλιστικών εικόνων, που οι ίδιοι έχουν εντοπίσει. Κατανοούν πως 

βοηθούν στην καμουφλαρισμένη αντίσταση του ποιητή, αφού του δίνουν 

δυνατότητα έκφρασης μέσω της υπαινικτικότητας.  

 Στη συνέχεια προσδιορίζουν τα ρηματικά πρόσωπα. Η ανάμειξη του πρώτου 

προσώπου (εγώ) με το τρίτο (λέει) είναι ένας έξυπνος τρόπος για να δείξει πως ο 

ποιητής είναι κοντά στον αφηγητή. Δεν χρησιμοποιεί μόνο το πρώτο πρόσωπο, 

γιατί έτσι θα ήταν υποκειμενική η γραφή. Με τη χρήση του «λέει» ο ποιητής 

στέκεται κοντά στα γεγονότα ως αυτόπτης μάρτυρας, ο μονόλογος του έχει 

εξομολογητικό τόνο, αλλά διατηρεί την αντικειμενικότητα του παντογνώστη και 

αποστασιοποιημένου αφηγητή. Το γεγονός της διάρρηξης με αυτή την τεχνική 

είναι ιδωμένο μέσα από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες, του αυτόπτη μάρτυρα 

(υποκειμενικότητα) και του ουδέτερου αφηγητή (αντικειμενικότητα). 

Ταυτόχρονα αποτελούν δύο διαφορετικούς τρόπους γραφής, του μονόλογου και 

της αφήγησης και συγχώνευση μίας αντικειμενικής κατάστασης (δικτατορία) 

και μιας ατομικής εμπειρίας ενός πολίτη (νυχτερινό συμβάν στο οποίο ήταν 

αυτόπτης μάρτυρας).  
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 Με αυτό τον τρόπο καταλαβαίνουν και τη θεατρικότητα του κειμένου. Άλλωστε 

οι εικόνες του ποιήματος με τους διαρρήκτες έχουν θεατρικό χαρακτήρα και 

απαιτούν αλλαγή σκηνικού.  

 Τέλος ασχολούνται με την ιστορικότητα του κειμένου. Συνδέουν την έλλειψη 

αντίστασης-αντίδρασης του ποιητικού υποκειμένου και των άλλων Ελλήνων με 

το φόβο που ένιωθαν λόγω της έκρυθμης πολιτικής κατάστασης. Κάποια παιδιά 

ερμηνεύουν τη σιωπή και την αποδοχή των λουλουδιών σαν αποδοχή και 

συγκάλυψη λόγω πολιτικής και ιδεολογικής συγγένειας. Βέβαια, δεν φαίνεται 

μέσα στο κείμενο κάτι περισσότερο από τον εφησυχασμό και την πολιτική 

ανευθυνότητα, αφού περίμενε από τους άλλους μια πρώτη αντίδραση.  

«Ποίημα»  

 Οι μαθητές προτείνουν, επιλέγουν και τελικά δημιουργούν.  

 Γράφουν κείμενο με τις σκέψεις τους.  

 Γράφουν κείμενο στο οποίο το περιεχόμενο δίνεται υπαινικτικά μέσω συμβόλων 

και υπερρεαλιστικών εικόνων.  

 Φτιάχνουν κολάζ άλλοι με στίχους από τα έργα του ποιητή , άλλοι με 

βιογραφικά στοιχεία και φωτογραφικό υλικό.  

 Ζωγραφίζουν ό,τι τους ενέπνευσε το ποίημα.  

 Επιλέγουν στίχους, τους οποίους συνδυάζουν με εικόνες σχετικές με το 

περιεχόμενό τους και με μουσική.  

 Δημιουργούν πολυμεσικές παρουσιάσεις.  
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 Μία ομάδα μαθητών υποδύονται τους διαρρήκτες και τον αυτόπτη μάρτυρα και 

παρουσιάζουν στην τάξη θεατρικά το ποίημα. Δημιουργούν video χωρίς την 

υποχρέωση ανάρτησης του στο διαδίκτυο.  

«Βίωση» κειμένου  

 Επίδραση ανάγνωσης από προηγούμενες  αναγνώσεις.  

 Επίδραση ανάγνωσης σε επόμενες αναγνώσεις.  

 Αυτές οι εργασίες δείχνουν τη «βίωση» των ποιημάτων από τους μαθητές και 

την υιοθέτηση της «αισθητικής ανάγνωσης» από μέρους τους. Δεν μένουν μόνο 

στο περιεχόμενο και στις κειμενικές πληροφορίες που παρέχει κάθε ποίημα. 

Προχωρούν στην αποκωδικοποίηση των κειμενικών σημάτων και στη σύνδεσή 

τους με δικές τους εμπειρίες, λογοτεχνικές και μη. Η «αισθητική ανάγνωση» 

είναι φυσικό να επηρεάζεται από προηγούμενες αναγνώσεις και να επηρεάζει 

επόμενες. Η ανάγνωση του ποιήματος επηρεάζεται από προηγούμενη ανάγνωση 

του κειμένου του Στ. Ξεφλούδα «Οι άνθρωποι του μύθου».
36

 Σε αυτό είχαν δει 

μία διαφορετική στάση ζωής του ανθρώπου που λέει πως πολεμάει για να μην 

υπάρχει πόλεμος, να μην υπάρχουν δικτάτορες, για να απαλλαγεί η χώρα από τη 

δικτατορία. Αυτό το κείμενο κάνει ακόμα πιο έντονη την προσαρμογή του 

αυτόπτη μάρτυρα στο καθεστώς της δικτατορίας.  

 Σίγουρα η «αισθητική ανάγνωση» του ποιήματος «Αυτόπτης μάρτυρας» θα 

επηρεάσει και επόμενες αναγνώσεις, όπως του ποιήματος της Ε. Βακαλό «Πώς 

                                                 

36
ανάκτηση στις 15/12/15 από  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3564,14915  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3564,14915
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έγινε ένας κακός άνθρωπος»
37.

 Εδώ θα δουν πώς ο φόβος και η αδιαφορία 

μετατρέπει έναν καλό άνθρωπο σε κακό. Θα επηρεάσει και την ανάγνωση του 

ποιήματος του Τ. Σινόπουλου «Ο καιόμενος»
38

 που δείχνει και αυτό την 

αδιαφορία του κόσμου απέναντι σε κοινωνικά φαινόμενα και τη στάση του 

ποιητή (και τα δύο ποιήματα θα διδαχτούν στην Γ΄ Λυκείου).  

 Ανάλογα με το χρόνο που θα διδαχτεί θα επηρεάσει ή θα επηρεαστεί από την 

ανάγνωση του ποιήματος του Γ. Σεφέρη «Επί ασπαλάθων»
39

 (δημοσιεύεται 23-

9-1971) που μιλάει αλληγορικά και υπαινικτικά, κάνοντας χρήση της μυθικής 

μεθόδου του, για την τιμωρία των δικτατόρων.  

 Για τη διαθεματικότητα βλέπε σσ. 98 (σενάριο για το ποίημα «Ρωμιοσύνη»).  

11. Αξιολόγηση  

Βλέπε σσ. 98-99 (σενάριο για το ποίημα «Ρωμιοσύνη»).  

12. Κριτική  

Βλέπε σσ. 99-102 (σενάριο για το ποίημα «Ρωμιοσύνη»).  

  

                                                 

37
 ανάκτηση στις 15/12/15 από  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17230 

38
ανάκτηση στις 15/12/15 από  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17223  

39
 ανάκτηση στις 15/12/15 από  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14868 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17230
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3928,17223
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3563,14868
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Οι μαθητές απαντάνε κατά την απολογιστική αξιολόγηση
40

  

Ερώτηση: Τι σου άρεσε και τι όχι από τον τρόπο που διδάχτηκες τα κείμενα στο 

μάθημα της λογοτεχνίας φέτος;  

Απαντήσεις: 1) Μου άρεσε η ανάλυση των κειμένων, εεε… που δεν κάναμε απλά 

τις ασκήσεις και που δεν εντοπίζαμε μόνο εκφραστικά μέσα.  

2) Μου άρεσε που δεν μας βάζατε κάθε μέρα ασκήσεις και που όλα τα παιδιά δεν 

κάναμε τις ίδιες.  

3) Το μάθημα ήταν παραγωγικό. Ο καθένας συγκρίνει εεεε, και λέει τις ιδέες του. Η 

συζήτηση με τον καθηγητή, μου άρεσε. Θα μου μείνει κάτι και μετά. Επίσης, μου άρεσε 

η ελευθερία στην ερμηνεία.  

4) Μου άρεσε περισσότερο από τις περσινές ομάδες γιατί σε αυτές δεν έκανα τίποτα. 

Δούλευαν οι υπόλοιποι και γω καθόμουν. Μου φάνηκε παράξενο το «τι σου θυμίζει το 

κείμενο». Θυμάσαι τα κείμενα που έχεις διαβάσει.  

5) Δεν μου έρεσε, γιατί ήθελα φωτοτυπίες με έτοιμη γνώση, τελείως, όπως ακριβώς 

τα θέλει ο καθηγητής.  

6) Ήθελα κάτι παραπάνω από ασκήσεις. Ήθελα συγκεκριμένες ασκήσεις κάθε μέρα. 

Η μεγάλη ελευθερία στην επιλογή με κουράζει, ναι, γιατί πρέπει να αποφασίσω τι μου 

αρέσει.  

7) Μου αρέσει που ψάχνουμε λίγο παραπάνω το ποίημα και τον ποιητή. Μας δίνεται 

το δικαίωμα να κάνουμε ό,τι άσκηση θέλουμε. Εεε, αυτό μας δυσκολεύει.  

                                                 

40
 Στις απαντήσεις των μαθητών διατηρείται η έκφραση τους.  
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8) Κυρία, μας ρωτάτε και αν μας άρεσε, δηλαδή σας βάζουμε και μεις βαθμό; 

Συνήθως δεν μετράει τι μας αρέσει … χμ … κάνετε εσείς οι καθηγητές ό,τι νομίζετε 

σωστό. Πολύ πρωτότυπα πράγματα.  

Ερώτηση: Συγκρίνοντας το μάθημα όπως γίνεται φέτος και όπως γίνονταν πέρισυ τι 

θα έλεγες;  

Απαντήσεις: 1) Πέρισυ ήθελαν συγκεκριμένες απαντήσεις.  

2) Πέρισυ κάναμε δυο φορές ανάγνωση το κείμενο, διαβάζαμε την εισαγωγή και τα 

σχόλια. Χωρίζαμε ενότητες, λέγαμε το κεντρικό θέμα, γράφαμε ερμηνείες πάνω στο 

κείμενο. Α… βρίσκαμε και τα εκφραστικά μέσα. Ο καθηγητής μας υπαγόρευε τι θα 

γράψουν τα παιδιά. Κάναμε τις ασκήσεις του βιβλίου στο σπίτι. Ήταν κουραστικό, 

βαρετό, αλλά και εύκολο.  

3) Πέρισυ τα κείμενα ήταν πιο κατανοητά, πιο εύκολα. Φέτος όμως επιλέγουμε εμείς 

τι θα πούμε. Είναι πιο ωραίο, αλλά και πιο δύσκολο.  

4) Φέτος αναλύουμε τους στίχους, το νόημα. εεεε καταλαβαίνουμε γιατί γράφτηκε 

το ποίημα. [παύση] Πέρισυ λύναμε τις ασκήσεις με τη βοήθεια ενός λυσάρι από το 

Internet.  

5) Φέτος μπορούμε να εκφραστούμε ελεύθερα. Στην ομάδα πέρισυ δεν ακούγονταν 

όλες οι σκέψεις… δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε…  

6) Δεν μου άρεσε φέτος, γιατί πέρισυ ήταν πιο παραστατικό. Ακούγαμε δυο-τρία 

ποήματα ταυτόχρονα. Υπήρχε ομαδικότητα με τις ομάδες. Μοιραζόμασταν τις 

εργασίες, τις σκέψεις. Εεε, το αποτέλεσμα ήταν πιο ωραίο, αλλά ήταν πιο χρονοβόρο. 

Το καλό φέτος είναι ότι είναι πιο λίγος χρόνος, άρα θα κάνουμε περισσότερα κείμενα. 

7) Πέρισυ κάναμε επιφανειακά, λέγαμε τις ασκήσεις δεν αναλύαμε. Βασικά δεν ξέρω τι 

είναι καλύτερο για σας, για μας, για να καταλάβουμε το ποίημα.  
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8) Μου άρεσε η συνεργασία και η περίληψη που κάναμε πέρισυ.  

9) Στις ομάδες σχεδόν όλοι κάναμε κάτι. Εεε, στην ουσία έκανε ένας και παίρναμε 

όλοι τον βαθμό  

Ερώτηση: Τι νιώθετε πώς κερδίσατε, μάθατε από το μάθημα της λογοτεχνίας;  

Απαντήσεις: 1) Να ερμηνεύω καλύτερα τα κείμενα.  

2) Βλέπω, διαβάζω κριτικά και το χρησιμοποιώ και στα άλλα μαθήματα.  

3) Έμαθα να διαβάζω και άλλα εκτός σχολείου. Ασχολήθηκα και με άλλα ποιήματα 

του Ρίτσου, και με άλλων ποιητών. Μπορώ να παρομοιάζω το περιεχόμενο με το 

σήμερα.  

4) Έμαθα για το Ρίτσο που αγνοούσα.  

5) Παλιά δεν καταλάβαινα το νόημα, τώρα νιώθω πως μπορώ εεε… να διαβάσω και 

να καταλάβω.  

6) Μάθαμε γενικά να διαβάζουμε ένα κείμενο, μάθαμε να βλέπουμε τι υπάρχει πίσω 

από αυτό. Χμ… αυτό πιστεύω πως είναι και το σωστό σε ένα κείμενο, αλλιώς είναι σαν 

να μην το έχεις διαβάσει. Επίσης, μας βάζατε να ερμηνεύουμε εμείς τους στίχους πριν 

μας πείτε εσείς. Είχαμε αγωνία. Μάθαμε να ερμηνεύουμε.  

7) Ένα προτέρημα, ένα πλεονέκτημα ήταν ότι μας δώσατε την ελευθερία να 

σκεφτούμε κάθε λέξη τι μπορεί να σημαίνει, κάθε στίχος και έτσι κάνουμε μια κριτική 

και πιστεύω ότι οι περισσότεροι, νομίζω έχουμε ξεπεράσει τα όριά μας. Εσείς είστε 

δεκτική με ό,τι λέμε. Δεν απορρίπτετε από την αρχή κάτι και αυτό με βοήθησε. Μπαίνω 

και εγώ η ίδια στη θέση του ήρωα και μπορούμε να δούμε όλες τις οπτικές της κάθε 

φράσης. Αν αναλύσουμε περισσότερο τους στίχους, καταλαβαίνουμε πάρα πολλά, τον 

πόνο, τη χαρά, γενικά τη ζωή του ποιητή.  
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8) Εξασκηθήκαμε να γράφουμε σε word και εγώ έμαθα να φτιάχνω παρουσιάσεις 

στον υπολογιστή.  

9) Μπορώ να βάλω εικόνες και μουσική μέσα στο κείμενό μου και αυτό θα το 

χρησιμοποιώ συχνά και όταν έρχομαι σε επαφή ηλεκτρονικά με τους φίλους μου.  

Ερώτηση: Τι κλίμα επικρατούσε στην τάξη; Πώς ήταν οι σχέσεις των μαθητών με 

τον καθηγητή;  

Απαντήσεις: 1) Το κλίμα είναι καλύτερο τώρα από ότι ήταν άλλη χρονιά. Έχουμε 

πολύ ελευθερία που δεν έχουμε συνηθίσει. Ούτε την ελευθερία πάνω στο κείμενο.  

2) Το μάθημα είναι καλό που γίνεται με διάλογο. Συμπαθούμε τον καθηγητή και για 

τα άλλα μαθήματα.  

3) Φέτος είχαμε συγκεκριμένα τη «σχέση» με τον καθηγητή. Φέτος μπορούσε ο 

καθηγητής να δεχτεί και να δικαιολογήσει γιατί δεν του άρεσε κάτι. Φέτος υπήρχαν 

διαφωνίες στις απόψεις μας, ε! αυτό δείχνει ότι έχουμε μία κρίση, κριτική στάση στις 

απόψεις μας. Σκεφτόμαστε μέσα από τις διαφωνίες μας, μαθαίναμε και μαθαίνατε κάτι 

και σεις από εμάς.  

4) Συζητούσαμε, δεν λέγατε απλά ότι είσαι λάθος ε!συζητούσαμε και αυτό μου 

αρέσει.  

5) Μας βάζατε στην πλοκή του κειμένου. Δεν σας φοβόμαστε. Ε, ναι. Γιατί να σας 

φοβηθούμε;  

6) Σκεφτείτε πως δεν είχαμε καθόλου άγχος, χμ… με χαρά ερχόμαστε στην τάξη για 

μάθημα. Αστείο, αλλά στεναχωριέμαι, αν χαθεί ώρα λογοτεχνίας χα, χα, χα…  

7) Ούτε στο διαγώνισμα δεν αγχωθήκαμε. Τι διαγώνισμα, τι μάθημα. Μακάρι να 

είμαστε άνετοι σε όλα τα μαθήματα, όπως εδώ. 
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Ερώτηση: Τα ποιήματα σας άρεσαν; Ποιον λογοτέχνη θα θέλατε να διδαχτείτε με 

αυτόν τον τρόπο;  

Απαντήσεις: Σε γενικές γραμμές τους άρεσαν τα ποιήματα, αν και βρήκαν δύσκολη 

την ποίση του Ρίτσου. Θέλουν να διδαχτούν Καρυωτάκη, Σεφέρη και Καζαντζάκη.  

Ερώτηση: Θα διαβάζατε από μόνοι σας ένα λογοτεχνικό κείμενο;  

Απαντήσεις: Πέντε άτομα από το ένα τμήμα και επτά από το άλλο απάντησαν 

θετικά
41

. Συγκεκριμένα είπαν: «Μας ωθήσατε να διαβάσουμε κάτι παραπάνω» και 

«Ναι, μπορώ να διαβάσω ένα κείμενο χωρίς να το φοβηθώ».  

  

                                                 

41
 Στην αρχή της σχολικής χρονιάς στην ερώτηση αν διαβάζουν λογοτεχνικά βιβλία, μόνο 3 παιδιά απάντησαν 

θετικά. 
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Κείμενα 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ - Ρωμιοσύνη 

Στο δεύτερο μέρος από το συνθετικό ποίημα «Ρωμιοσύνη», που έγραψε ο Ρίτσος μετά την 

Κατοχή (1945-1947), σκιαγραφούνται παραστατικά καθημερινές σκηνές του ελληνικού 

καλοκαιριού (φυσικό περιβάλλον, αγροτικές εργασίες, καθημερινή ζωή), στις οποίες 

αποτυπώνεται δραματικά ο πόνος του εθνικού διχασμού, που τα χρόνια εκείνα ταλαιπωρούσε 

την Ελλάδα. 

 

Kάθε που βραδιάζει με το θυμάρι τσουρουφλισμένο στον κόρφο της πέτρας 

είναι μια σταγόνα νερό που σκάβει από παλιά τη σιωπή ώς το μεδούλι 

είναι μια καμπάνα κρεμασμένη στο γερο-πλάτανο 

που φωνάζει τα χρόνια. 

 

Σπίθες λαγοκοιμούνται στη χόβολη της ερημιάς 

κ' οι στέγες συλλογιούνται το μαλαματένιο χνούδι 

στο πάνω χείλι του Aλωνάρη 

- κίτρινο χνούδι σαν τη φούντα του καλαμποκιού 

καπνισμένο απ' τον καημό της δύσης. 

 

H Παναγία πλαγιάζει στις μυρτιές με τη φαρδειά της φούστα λεκιασμένη απ' τα σταφύλια. 

Στο δρόμο κλαίει ένα παιδί και του αποκρίνεται απ' τον κάμπο 

η προβατίνα πούχει χάσει τα παιδιά της. 

 

Ίσκιος στη βρύση. Παγωμένο το βαρέλι. 

H κόρη του πεταλωτή με μουσκεμένα πόδια. 

Aπάνου στο τραπέζι το ψωμί κ' η ελιά, 

μες στην κληματαριά ο λύχνος του αποσπερίτη 

και κει ψηλά, γυρίζοντας στη σούβλα του, ευωδάει ο γαλαξίας  

καμένο ξύγκι, σκόρδο και πιπέρι. 

 

A, τι μπρισίμι αστέρι ακόμα θα χρειαστεί 

για να κεντήσουν οι πευκοβελόνες 

στην καψαλισμένη μάντρα του καλοκαιριού "κι αυτό θα περάσει" 

πόσο θα στίψει ακόμα η μάνα την καρδιά της πάνου απ' τα εφτά σφαγμένα παλληκάρια της 

ώσπου να βρει το φως το δρόμο του στην ανηφόρα της ψυχής της. 

 

Τούτο το κόκκαλο που βγαίνει από τη γης 

μετράει οργιά-οργιά τη γης και τις κόρδες του λαγούτου 

και το λαγούτο αποσπερίς με το βιολί ώς το χάραμα 

καημό-καημό το λεν στα δυοσμαρίνια και στους πεύκους 

και ντιντινίζουν στα καράβια τα σκοινιά σαν κόρδες 

κι ο ναύτης πίνει πικροθάλασσα στην κούπα του Οδυσσέα. 
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A, ποιος θα φράξει τότες τη μπασιά και ποιο σπαθί θα κόψε το κουράγιο 

και ποιο κλειδί θα σου κλειδώσει την καρδιά που με τα δυο θυρόφυλλά της διάπλατα 

κοιτάει του Θεού τ' αστροπερίχυτα περβόλια; 

 
*τσουρουφλισμένο: καμένο από τον ήλιο *στον κόρφο της πέτρας: το στήθος, εδώ μεταφορικά 

*μεδούλι: μυελός των οστών *χόβολη: σβησμένη φωτιά, θερμή στάχτη *μαλαματένιο: χρυσό 

*Αλωνάρης: Ιούλιος *ο λύχνος του αποσπερίτη: αχνό φως από το μακρινό πλανήτη Αφροδίτη 

(Έσπερος), που εμφανίζεται πρώτος το βράδυ και χάνεται τελευταίος το πρωί (Αυγερινός) *μπρισίμι: 

μεταξωτή κλωστή *καψαλισμένη: καμένη από τον ήλιο ή τη φωτιά *οργιά: μέτρο μήκους *κόρδες: 

χορδές *δυοσμαρίνια: αρωματικά φυτά *θα φράξει: θα κλείσει *μπασιά: είσοδος 

 

Διονύσιος Σολωμός - Ελεύθεροι Πολιορκημένοι 

Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι είναι από τα κορυφαία έργα του Σολωμού και της νεοελληνικής 

ποίησης γενικότερα. Μπορούμε επίσης να πούμε ότι είναι το έργο ζωής του Σολωμού, αφού, 

όπως φαίνεται, τον απασχόλησε σε όλη τη διάρκεια της ώριμης ποιητικής του περιόδου. 

Θέμα του είναι ο ηρωικός αγώνας των Μεσολογγιτών κατά τη δεύτερη πολιορκία του 

Μεσολογγίου (1825-1826) ως την απεγνωσμένη έξοδο, την παραμονή των Βαΐων. Ο ποιητής 

ξεκινώντας από το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός ανάγεται στον αγώνα του ανθρώπου για την 

ηθική, την εσωτερική του ελευθερία. Το έργο όμως ποτέ δεν ολοκληρώθηκε και έφτασε σ' εμάς 

σε χειρόγραφα «αποσπάσματα» συγκροτημένα σε τρία Σχεδιάσματα που το καθένα τους 

αντιπροσωπεύει όχι μονάχα διαφορετικό στάδιο επεξεργασίας αλλά και διαφορετική ποιητική 

αντίληψη. Το αρχικό σχεδίασμα, «συνθεμένο εις είδος προφητικού θρήνου εις το πέσιμο του 

Μεσολογγίου», πρέπει να γράφτηκε γύρω στα 1830. Παρουσιάζει στενή σχέση με το 5ο κεφ. 

της Γυναίκας της Ζάκυθος. Το Β' Σχεδίασμα, σε στίχους δεκαπεντασύλλαβους 

ομοιοκατάληκτους ζευγαρωτούς, «εις το οποίον εικονίζοντο τα παθήματα των γενναίων 

αγωνιστάδων εις τες υστερινές ημέρες της πολιορκίας έως οπού έκαμαν το γιουρούσι», το 

δούλευε ο ποιητής από το 1833 ως το 1844, οπότε αρχίζει να το ξαναπλάθει σε νέα μορφή (Γ' 

Σχεδίασμα), σε στίχους λιτούς, χωρίς ομοιοκαταληξίες, αλλά αρμονικότατους.  

Πριν από τα τρία Σχεδιάσματα παραθέτουμε Στοχασμούς του ποιητή (δηλαδή σημειώσεις 

του για τις βασικές αρχές που θ' ακολουθούσε κατά τη σύνθεση).  

Σ' αυτούς θα βρούμε τις βασικές ποιητικές ιδέες του έργου και στοιχεία που φωτίζουν 

αρκετά σημεία του. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ανάμεσα στα αποσπάσματα δεν 

υπάρχει πάντα αλληλουχία (χρονική, θεματική ή νοηματική), αλλά τα περισσότερα έχουν μια 

αυτοτέλεια. Τα χωρία σε πεζό ανήκουν στον ποιητή, ενώ οι παρέμβλητες διευκρινιστικές 

σημειώσεις (με πλάγια στοιχεία) είναι του Πολυλά.  

Βασικό κείμενο για την κατανόηση του σολωμικού έργου είναι τα Προλεγόμενα του 

Ιάκωβου Πολυλά (στην έκδοση των Ευρισκομένων). Μιλώντας ειδικά για τους Ελεύθερους 

Πολιορκημένους ο Πολυλάς λέει ότι η ηθική ελευθερία είναι το πιο οχυρό καταφύγιο της 

ανθρώπινης ψυχής που πολιορκείται από τη φυσική βία. Ο άνθρωπος που συνειδητοποιεί την 

αυτονομία του απέναντι στις φυσικές δυνάμεις οδηγείται στη δράση και από τη σύγκρουση 

αυτή γεννιούνται οι υψηλές πράξεις. Στο ποίημα έπρεπε να φανεί ακέραιος ο άνθρωπος· το 

ύψος της ψυχής του και συνάμα τα φυσικά αισθήματα (έρωτας, μητρική αγάπη, ενθουσιασμός 

της δόξας, φιλοζωία, έρωτας προς τα κάλλη της φύσης) σε όλη τους τη σφοδρότητα, την ώρα 

που τα σκεπάζει η σκιά του θανάτου. Και συγχρόνως αυτή η υπεροχή του πνεύματος μπροστά 

στη βία έπρεπε να φανεί και στον ανδρικό και στο γυναικείο χαρακτήρα.  

Στην ουράνια γαλήνη, όπου υψώνει ο Σολωμός τους Πολιορκημένους, έτσι που «όλα τους τα 

έργα τα λόγια και οι στοχασμοί να παρομοιάζονται με το ωραιότερο και τερπνότερο γέννημα 
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της φύσης» (Σχεδ. Γ', απόσπ. 2, στ. 1-3) αντιπαρατάσσεται η άγρια ζωική δύναμη του 

βαρβάρου που περιπαίζει την αδυναμία τους (Σχεδ. Β', απόσπ. 3), αλλά τελικά, ταπεινωμένος, 

αδημονεί που δεν μπορεί να τους καταβάλει. Έτσι οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι θριαμβεύουν 

και μέσα στην ψυχή των εχθρών τους. 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ   Α΄  

 

     Παράμερα στέκει 

Ο άντρας και κλαίει· 

Αργά το τουφέκι 

Σηκώνει και λέει: 

«Σε τούτο το χέρι 

Τι κάνεις εσύ; 

Ο εχθρός μου το ξέρει 

Πως μου είσαι βαρύ.» 

Της μάνας ω λαύρα! 

Τα τέκνα τριγύρου 

Φθαρμένα και μαύρα 

Σαν ίσκιους ονείρου· 

Λαλεί το πουλάκι 

Στου πόνου τη γη 

Και βρίσκει σπυράκι 

Και μάνα φθονεί 

 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ   Β΄  

 

Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει·  

Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κι’ η μάνα το ζηλεύει.  

Tα μάτια η πείνα εμαύρισε· στα μάτια η μάνα μνέει·  

Στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει:  

«Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τί σ’ έχω γω στο χέρι;  

Oπού συ μούγινες βαρύ κι’ ο Aγαρηνός το ξέρει.»  
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Επεξήγηση όρων που χρησιμοποιούνται στα σενάρια 

«αισθητική ανάγνωση» («aesthetic reading»): ο αναγνώστης εστιάζει σε αυτό που 

διαδραματίζεται κατά την ανάγνωση, σε αυτό που «βιώνει». Η προσοχή δεν βασίζεται 

μόνο στα ορατά νοήματα των λεκτικών συμβόλων, αλλά εστιάζει στις εικόνες, στα 

συναισθήματα, στις ιδέες και στις εμπειρίες που είναι κατάλοιπα παλιών ψυχολογικών 

γεγονότων και εμπλέκουν αυτές τις λέξεις με τα νοήματά τους (Rosenblatt, 1980: 388· 

1985a: 43· 1988: 5· 1988: 14· 1994: 22-47· 1995: 32-33· Karolides , 1999: xxvi ). Για 

την Galda η «αισθητική ανάγνωση» είναι μία ενεργητική διαδικασία κατά την οποία ο 

αναγνώστης συναλλάσσει την εμπειρία του με το ίδιο το κείμενο και δίνει με μοναδικό 

τρόπο περιεχόμενο σε αυτό (2013: 6).  

ανακαλυπτική μάθηση: Η γνώση δομείται πάνω στις προϋπάρχουσες εμπειρίες και 

ιδέες των μαθητών (J. Bruner στο Ράπτης Α. & Ράπτη Α., 2001).  

«αντίδραση» («response»): η βασική αναγνωστική φάση. Εδώ έρχονται σε επαφή οι 

εμπειρίες κειμένου-αναγνώστη, και οι «ενδείξεις» του πρώτου γίνονται σύμβολα 

(Πολίτης, 2003: 51). Ανταποκρίνεται ο μαθητής σε συγκεκριμένες «κειμενικές 

ενδείξεις» και ανάλογα υιοθετεί τη «μη αισθητική» ή «αισθητική» στάση (Πολίτης, 

2015). 

«γλωσσικός γραμματισμός»: οι γνώσεις της γλώσσας που βοηθούν τον άνθρωπο να 

σκέφτεται, να δημιουργεί και να αμφισβητεί, ώστε να συμμετέχει ενεργά στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι (Baynam, 2002: 20-21).  
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δημιουργική γραφή: η παραγωγή πρωτότυπων κειμένων, απλών ή πολυτροπικών, 

κατάλληλα για το πλαίσιο επικοινωνίας που εξυπηρετούν.  

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: η διδασκαλία που ανταποκρίνεται στη 

διαφορετικότητα των μαθητών, προσφέροντάς τους, εφόσον έχουν κατακτήσει 

συγκεκριμένες βασικές δεξιότητες, επιπλέον γνώση. Οι γνώσεις διακρίνονται σε 

βασικές (του μαθήματος που διδάσκουμε) και προαπαιτούμενες (αυτές που είναι 

απαραίτητες για την υποστήριξη των βασικών). Διαφοροποίηση δεν σημαίνει 

εξατομικευμένη διδασκαλία σε κάθε μαθητή, προσδοκίες ανάλογα με το επίπεδο του, 

ούτε ομοιογενείς τάξεις. Σημαίνει πως λαμβάνονται υπόψη τα ενδιαφέροντα, η 

ετοιμότητα και το μαθησιακό προφίλ του (Νιάκα, Ευ., χ.χ.). Είναι ένας οργανωμένος 

και ευέλικτος τρόπος προσαρμογής της διδασκαλίας και της μάθησης, ώστε η πρώτη να 

ανταποκρίνεται στο επίπεδο των μαθητών και να επιτρέπει σ’ αυτούς να αναπτυχθούν 

μαθαίνοντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό (Tomlinson, C. 2003).  

«δοκιμαστικό πλαίσιο»: «προσχέδιο» δηλαδή ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο ο 

αναγνώστης δοκιμάζει τις ερμηνείες του για το κείμενο. Αν κάποια δεν ανταποκρίνεται 

σε αυτό, την αλλάζει (Rosenblatt, 1989: 37·Πολίτης, 2015).  

«έκκληση» («evocation»): η προσπάθεια του κειμένου να προκαλέσει το ενδιαφέρον 

του αναγνώστη και να τον κατακτήσει, όταν έρχονται σε επικοινωνία για πρώτη φορά. 

Επιτυγχάνεται με την επαφή του αναγνώστη με το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργείται το λογοτεχνικό γεγονός (Καλογήρου & 

Βησαράκη, 2004: 29). Προβολή ταινιών, ντοκιμαντέρ, άκουσμα μελοποιημένων 
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ποιημάτων και άλλων μουσικών κομματιών, συζητήσεις μπορεί να αποτελέσουν το 

ερέθισμα για την επιθυμία γνωριμίας με το κείμενο. Η «έκκληση» αποτελεί το έναυσμα 

της «αντίδρασης» του αναγνώστη κατά την αναγνωστική διαδικασία.  

«εκλεκτική προσοχή»: σχετίζεται με τις εμπειρίες και τα ‘θέλω’ του αναγνώστη, που 

δεν προσέχει όλες τις κειμενικές ενδείξεις, αλλά όσες βρίσκονται μέσα στον περίγυρό 

του (Rosenblatt, 1995: 32), μέσα στα αποθέματα των αισθημάτων και εμπειριών του 

(Rosenblatt, 1985a: 43).  

επαγωγική ή συνθετική μέθοδος διδασκαλίας: πορεία από το μέρος στο όλο, από το 

ειδικό στο γενικό, από την εμπειρία στη θεωρία. Εξετάζει το «επί μέρους» με 

δυνατότητα αναγωγής σε αρχές καθολικού κύρους (Μητροπούλου – Μούρκα, Β., χ.χ.).  

ερμηνευτική: μέθοδος διδασκαλίας που θεωρεί ερμηνεία κάθε αναγνωστική 

δραστηριότητα (Πολίτης, 2015). Με αυτήν το άγνωστο γίνεται κατανοητό μέσω 

πνευματικής διεργασίας. Αποβλέπει στο να κάνει ικανό τον αναγνώστη, ώστε να 

αποδίδει νόημα στα κείμενα (Φρυδάκη, 2003: 198).  

«Ζώνη της Επικείμενης Ανάπτυξης»: αναφέρεται στην ατομική επίλυση 

προβλημάτων κάτω από την καθοδήγηση ενηλίκων ή μέσα από τη συνεργασία με 

ικανότερους συνομήλικους (Vygotsky, 1930: 76-85). Οι μαθητές μπορούν να 

ξεπεράσουν τις ατομικές δυνατότητές τους με τη βοήθεια συμμαθητών ή του δασκάλου 

(Mouchon, S. & Foulin, J.N., 2002: 32-33).  
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Θεωρία της «Πρόσληψης»: βλέπει το λογοτεχνικό φαινόμενο σε όλες τις διαστάσεις 

του, δίνοντας έμφαση στον αναγνώστη, και το μελετάει μέσα από τις διαδοχικές 

αναγνωστικές πραγματώσεις του, έτσι ώστε να φανεί η ανταλλαγή και η 

διαμεσολάβηση της εμπειρίας (Jauss, 1995: 11). Είναι η μέθοδος που εξετάζει κείμενα 

του παρελθόντος με νέο τρόπο, διαφυλάττοντάς τα από τη λήθη και συνδέοντάς τα με 

το παρόν (Holub, 2001: 18-20, 95). Έτσι η «πρόσληψη» είναι μία «εν προόδω» 

διαδικασία, η οποία γεφυρώνει το νόημα του κειμένου με την κατανόηση, που είναι 

θέμα του κάθε αναγνώστη (Jauss, 1995: 110-112). Το νόημα δεν θεωρείται δεδομένο 

από πριν, αλλά μπορεί να κατανοηθεί με διαφορετικό τρόπο από εποχή σε εποχή, 

ανάλογα πάντα με τους αναγνώστες. Ο κυριότερος εκπρόσωπος της θεωρίας αυτής, ο 

Hans Robert Jauss (Πολίτης, 2003: 33) δίνει προτεραιότητα στη σημασία της 

ιστορικότητας του αναγνώστη, που με την «πρόσληψή» του κρίνει τη συνέχεια στο 

χρόνο και την αισθητική αξία του έργου (Jauss, 1995: 52).  

«κειμενικές ενδείξεις»: οι λέξεις-κλειδιά του κειμένου (Rosenblatt, 1989: 36) που 

δείχνουν την πλοκή, τη γλώσσα, τα λεκτικά σχήματα, τα συναισθήματα και το ήθος των 

ηρώων, τις σκέψεις τους, αλλά και το ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό 

περιβάλλον της εποχής, στην οποία αναφέρεται το κείμενο. Αυτές πρέπει να τις 

κατανοήσει ο αναγνώστης και να δει τις ερμηνείες τους (Rosenblatt, 1995: 11).  

Κριτικός Γραμματισμός: η κριτική επεξεργασία των διαφόρων ειδών λόγου με τελικό 

σκοπό τον έλεγχο του περιβάλλοντος στο οποίο ζει το άτομο (Ντίνας, 2004: 196-197). 

Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο οργανώνουμε και διδάσκουμε τη γλώσσα με στόχο να 

συνδέσουμε το πώς μέσα από τη γλώσσα μεταδίδουμε ή αμφισβητούμε νοήματα που 
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κυριαρχούν στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Επιδίωξή του η κατάκτηση δεξιοτήτων 

για κριτική ανάγνωση και παραγωγή κειμένων, γιατί ο μαθητής που αντιμετωπίζει 

κριτικά τη γλώσσα, στέκεται κριτικά απέναντι σε όλο το φάσμα της ζωής του. Έτσι 

γίνεται ενεργός πολίτης, ελεύθερα σκεπτόμενος που κατανοεί τον κόσμο αλλά και 

παρεμβαίνει σε αυτόν συνδιαμορφώνοντάς τον (Χατζησαββίδης, Κωστούλη & 

Τσιπλάκου, 2011). «Στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών στις λειτουργίες των 

κυρίαρχων μορφών γραµματισµού, καθώς και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης 

απέναντί τους» (Μητσικοπούλου, 2001: 3), και στην εκπαίδευση τους στην κοινωνία» 

(Χατζηλουκά - Μαυρή, 2010: 118), δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αμφισβητούν το 

επιφανειακό νόημα του κειμένου (Freire & Macedo 1987: 47).  

λογοτεχνικός γραμματισμός: οι γνώσεις γύρω από τη λογοτεχνία.  

«μη αισθητική ανάγνωση» («efferent reading»): ο αναγνώστης αναζητά πληροφορίες 

και δίνει προσοχή στη χρηστική αξιοποίηση του κειμένου. Το νόημα είναι ορατό και 

κοινό, δημόσιο. Διαβάζοντας για παράδειγμα ένα νομικό κείμενο ή μία εφημερίδα 

εστιάζει στις πληροφορίες που μπορούν να του φανούν χρήσιμες (Rosenblatt, 1980: 

388· 1985a: 43· 1988: 5· 1988: 14· 1994: 22-47· 1995: 32-33· Karolides, 1999: xxvi).  

«ορίζοντας προσδοκιών»: ό,τι κουβαλάει μαζί του ο αναγνώστης από εμπειρίες, οι 

οποίες του δημιουργούν προσδοκίες για το κείμενο (Rosenblatt, 1995: 11 και Jauss, 

1995: 56-58).  
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«ποίημα»: το μοναδικό αποτέλεσμα της «βίωσης» του κειμένου κάτω από τις 

συγκεκριμένες συνθήκες της «συναλλαγής» και με το συγκεκριμένο πολιτισμικό φορτίο 

του αναγνώστη (Rosenblatt, 1994: 12). Είναι το δημιούργημά του με βάση το κείμενο. 

Είναι η «αναδημιουργία» και «βίωση» της αναγνωστικής εμπειρίας (Πολίτης, 2003: 

52), την οποία κάνοντας κτήμα του ξαναπλάθει σε κάτι νέο που φέρει την προσωπική 

του σφραγίδα.  

«συναλλαγή»: η συνεχής, αμοιβαία σχέση κειμένου-αναγνώστη (Rosenblatt, 1995: 27, 

34-35) με ίσους όρους και η ανταλλαγή των εμπειριών τους.  

«Συναλλακτική» Θεωρία της Rosenblatt: Κεντρικός άξονας της θεωρίας είναι η 

«συνεύρεση αναγνώστη-κειμένου» (Πολίτης, 2003: 47) με ίσους όρους. Κάθε 

αναγνωστική πράξη είναι ένα γεγονός, μία «συναλλαγή». Αυτή συμπεριλαμβάνει ένα 

συγκεκριμένο αναγνώστη, μία συγκεκριμένη διαμόρφωση σημείων πάνω στο χαρτί 

(κείμενο) η οποία εμφανίζεται σε μία συγκεκριμένη στιγμή και σε ένα συγκεκριμένο 

πλαίσιο (Rosenblatt, 1988: 4). Το αποτέλεσμα της «συναλλαγής» τους είναι το νόημα 

του κειμένου (Rosenblatt, 1988: 4). Άρα, ο αναγνώστης ξεκινώντας από τις εμπειρίες 

του και πατώντας πάνω στις ενδείξεις του κειμένου δίνει νόημα σε αυτό.  


