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Οριςμοί τθσ Λογοτεχνίασ

• Τι είναι «λογοτεχνία»; 

Α.  Ετςμολογική εξέταση

Λογοτεσνία = η τέσνη τος λόγος

Β. Οντολογική εξέταση = οπισμοί τηρ λογοτεσνίαρ εκ των έσω και μέσω 
των σταθεπών τηρ σαπακτηπιστικών: 

• Λογοτεσνία = η μςθοπλαστική γπαυή

• Λογοτεσνία = η αποκλίνοςσα σπήση τηρ γλώσσαρ

• Λογοτεσνία = το κείμενο πος πποσυέπει αισθητική απόλαςση

Γ. Ιστοπικο-εξελικτική εξέταση = «τι θεωπήθηκε κατά καιπούρ 
λογοτεσνία», η μεταβαλλόμενη αντιμετώπιση τηρ Λογοτεσνίαρ και τηρ 
λογοτεσνικότηταρ

Πηγή: Βικιπαίδεια



Ζνασ δικόσ μασ οριςμόσ, χριςιμοσ ςτθ διδακτικι 
πράξθ

• Λογοτεχνία = θ δθμιουργία ενόσ μοναδικοφ κειμενικοφ ςφμπαντοσ μζςω 
ανα-διάταξθσ που πραγματϊνει θ  γλϊςςα με τρόπο «εκ-πλθκτικό»

Ζνα παράδειγμα αναδιάταξθσ: Λζμε «Σα λεμόνια μαραγκιάςανε»   αλλά ο 
εφζρθσ γράφει: «Ψυχζσ μαραγκιαςμζνεσ από δθμόςιεσ αμαρτίεσ» ! 
(«Σελευταίοσ τακμόσ»)

• Ασ εκπλιξουμε τουσ μακθτζσ μασ

• Ασ τουσ οδθγιςουμε να δουν τθ λογοτεχνία 

 ωσ αναδιάταξθ του κόςμου 

 ωσ χϊρο όπου χαιρετίηουμε διαρκϊσ τθν παντοδυναμία τθσ 
γλϊςςασ

 ωσ επιςτθμονικι προςζγγιςθ

 ωσ απόλαυςθ, ανακαλυπτικι και γλωςςικι 



Στο κζντρο, το κείμενο

Χϊροσ αναφοράσ, εκκίνθςθσ και επιςτροφισ 
το κείμενο, ωσ 

• ςφνκεςθ του λογοτζχνθ ςε διάλογο με άλλα 
κείμενα, δικά του ι άλλων → Σο κείμενο ωσ 
«παλίμψθςτο»

• εκκίνθςθ για κειμενικζσ ι/και πολυμεςικζσ
δθμιουργίεσ των μακθτϊν μασ



Η ιδιοςυςταςία του κειμζνου

• Σο κείμενο (ευρεία ζννοια τθσ ςφγχρονθσ 
γλωςςολογίασ) =  τα πάντα είναι κείμενα, 
ςυν-κείμενα, δια-κείμενα, υπο-κείμενα, επι-
κείμενα, αντι-κείμενα 

• Κφριο χαρακτθριςτικό των κειμζνων: 
θ επικοινωνιακότθτα (ο λογοτζχνθσ = 
κατεξοχιν επικοινωνιακό ον) 



Το κείμενο και ο φιλόλογοσ διδάςκων ςτθν Ελλάδα 
του ςιμερα (1)

• Σο «προνόμιο» του φιλολόγου = τα πολλά μασ αντικείμενα
μποροφν να λειτουργιςουν

 ωσ κείμενα προσ μελζτθ ι
 ωσ ςυνοδευτικά- «υπομνιματα» των προσ μελζτθ κειμζνων,

ςε μια ενιαία διαχρονία (αρχαία, νζα ελλθνικά και λατινικά,
γλϊςςα και λογοτεχνία, ιςτορία και πολιτικι παιδεία,
κεατρολογία, ςφνδεςθ με άλλεσ επιςτιμεσ),
υπογραμμίηοντασ πωσ εδϊ και χρόνια οι φιλόλογοι
υλοποιοφμε τθ διακειμενικότθτα, τθ διακεματικότθτα, τθ
διεπιςτθμονικότθτα

• Σο μάκθμα τθσ λογοτεχνίασ αποτελεί προνομιακό χϊρο
τζτοιων πραγματϊςεων



Το κείμενο και ο φιλόλογοσ διδάςκων ςτθν Ελλάδα του ςιμερα 
(2)

• Οι ςφγχρονεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ, όπωσ αποτυπϊνονται και ςτισ Οδθγίεσ Διδαςκαλίασ
των τελευταίων χρόνων, δίνουν τθν ελευκερία ςτον φιλόλογο να δει ςυνολικά τθ
λογοτεχνία, να αντιλθφκεί το ςφνολο των κειμζνων ςτισ 3 βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ και
τθν Σράπεηα Θεμάτων ωσ ενιαία «παρακατακικθ», αλλά και να αξιοποιιςει άλλα κείμενα
προκειμζνου να διδάξει αποτελεςματικά, να ςχεδιάςει δθλαδι το μάκθμά του, ςε μια
δυναμικι διδακτικι προςζγγιςθ του λογοτεχνικοφ φαινομζνου που αποτελεί προςφορά και
ςτον τρόπο ςκζψθσ των μακθτϊν

• Παράλλθλα, θ εποχι μασ τθσ γζννθςθσ και επζκταςθσ του ψθφιακοφ γραμματιςμοφ ςτθν
εκπαίδευςθ, μασ κακιςτά προνομιακοφσ γνϊςτεσ και φορείσ τθσ αλλαγισ, όπωσ καμιά γενιά
πριν και μετά από εμάσ δεν το βίωςε και δεν κα το βιϊςει

• Ο φιλόλογοσ-γθτευτισ και δθ ο Ζλλθνασ φιλόλογοσ των 2 πρϊτων δεκαετιϊν του 21ου αιϊνα

• Ασ γοθτεφςουμε τουσ μακθτζσ μασ, λοιπόν, και ασ γοθτευκοφμε από αυτοφσ!



Μεκοδολογία

Συνθκίηουμε να μιλάμε για το πϊσ διδάςκουμε τουσ μακθτζσ μασ με βάςθ τα:

• Ομαδοςυνεργατικότθτα

• Μακθτοκεντρικότθτα – Ανακαλυπτικι μάκθςθ

• Ατομικζσ και ομαδικζσ δθμιουργίεσ

Αλλά προχπόκεςθ είναι θ δικι μασ ςτάςθ :

• Γνωςτικι επάρκεια

• Αγάπθ για τθ λογοτεχνία και το μακθτι

• Προςαρμογι ςτθν θλικία και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν (Γυμνάςιο-Λφκειο)

• Πρωτότυπθ οπτικι,  ςε μια εποχι όπου φαίνεται ότι τα ζχουμε δει όλα, τα ξζρουμε όλα, μασ 
προςφζρονται όλα και ζχουμε κουραςτεί από όλα

Άρα:

• Ο ςτόχοσ ςαφισ - πολλοί οι μεκολογικοί δρόμοι τθσ κειμενικισ προςζγγιςθσ

• Ο ςτόχοσ μασ κάκε φορά και θ ιδιοςυςταςία του εκάςτοτε κειμζνου μποροφν να μασ 
«υπαγορεφςουν» το δρόμο κειμενικισ προςζγγιςθσ που κα ακολουκιςουμε

• Και πάντα: θ ςχζςθ του φιλολόγου με το κείμενο ωσ χϊρο μελζτθσ και άντλθςθσ απόλαυςθσ 
και ωσ εκκίνθςθ για κειμενικι δθμιουργία – τα υπόλοιπα είναι «εργαλεία», δεν το 
υποκακιςτοφν



Θ διδαςκαλία ωσ ταξίδι ςτθν «Ικάκθ»

• Πολλζσ  οι μζκοδοι για να οργανϊςουμε μια 
επιμόρφωςθ ςυναδζλφων  αλλά πρυτάνευςε 
θ βιωματικι οδόσ. υνεπϊσ :

• «Δρόμοι κειμενικισ προςζγγιςθσ» = Οι 
διαφορετικζσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ του 
λογοτεχνικοφ κειμζνου ςτθ Δευτεροβάκμια 
Εκπαίδευςθ

• θ διδαςκαλία μασ = ζνα καβαφικό ταξίδι με το 
καράβι μασ ςε κάλαςςα ιδεϊν





«Σαν βγεισ ςτον πθγαιμό για τθν Ικάκθ να 
εφχεςαι να είναι μακρφσ ο δρόμοσ»

Δρόμοι προςζγγιςθσ του προσ διδαςκαλία κειμζνου. 
Μζςω:

• τθσ εποχισ
• τθσ βιογραφίασ
• του «κανάτου του ςυγγραφζα» και τθσ 

κειμενοκεντρικότθτασ
• του φφουσ, των ςχθμάτων λόγου, των ςτιχουργικϊν 

επιλογϊν, των αφθγθματικϊν επιλογϊν
• των διακειμενικϊν αναφορϊν 
• τθσ αξιοποίθςθσ ΣΠΕ όπωσ ζνα φιλμάκι, μια ςχετικι 

ταινία, μουςικι/μελοποίθςθ, power point κ.λπ.



«Τουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κφκλωπασ, τον άγριο 
Ποςειδϊνα δεν κα ςυναντιςεισ, αν δεν τουσ 

κουβανείσ μζς’ ςτθν ψυχι ςου, αν θ ψυχι ςου δεν 
τουσ ςτινει εμπρόσ ςου»

υχνοί φόβοι μασ ενϊπιον τθσ διδαςκαλίασ του λογοτεχνικοφ 

κειμζνου:

• Θα «καταλάβουν» οι μακθτζσ; Θα νιϊςουν το κζιμενο;

• Θα αντιλθφκοφν τον κυρίαρχο ρόλο τθσ μορφισ του 
λογοτεχνικοφ κειμζνου;

• Θα κάνουν τισ απαραίτθτεσ αναγωγζσ και ςυνδζςεισ;

• Και ασ μθν ξεχνάμε: Ο μακθτισ είναι «παιδί τθσ εικόνασ και 
του ιχου», πϊσ κα «ξεκλειδϊςει» και κα απολαφςει το 
κείμενο; = ζνασ φόβοσ που μπορεί να μεταβλθκεί ςε «όπλο» 
παραςτατικότερθσ παρουςίαςθσ των κειμζνων και  
οπτικοποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ μασ



Ζνα παράδειγμα

Οι προςλαμβάνουςεσ του μακθτι μασ μποροφν να γίνουν 

ςφμμαχόσ μασ ςτθ διδαςκαλία. Γι’ αυτό ςκόπιμο είναι να 
παρακολουκοφμε ςφγχρονα κινθματογραφικά ζργα (ι/και να 
διαβάηουμε τα βιβλία ςτα οποία ενδεχομζνωσ βαςίηονται):

Θζλοντασ να διδάξουμε τθν επωφελι ι καταςτροφικι 
πολυλειτουργία του δαχτυλιδιοφ ςτο δθμοτικό τραγοφδι, ςτθ 
λόγια ποίθςθ ι ςτθν πεηογραφία, κα μποροφςαμε να 
αναφερκοφμε ςτον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιϊν» του 
Ση.Ρ.Ρ.Σόλκιν. Όςο για τον ρόλο του όρκου, τθσ κατάρασ, του 
νεκραναςτθμζνου, του μαγικοφ και παραμυκικοφ ςτοιχείου 
ςε κείμενα όπωσ το τραγοφδι «Σου νεκροφ αδελφοφ», οι 
ςειρά  ταινιϊν «Χάρυ Πότερ» αποτελεί ανεξάντλθτθ πθγι 
παράλλθλων «χωρίων»!





«Πάντα ςτο νου ςου νάχεισ τθν Ικάκθ – το 
φκάςιμον εκεί είναι ο προοριςμόσ ςου»

• Η «ηϊνθ αςφαλείασ» μασ: Πολλοί οι δρόμοι 
και τα γοθτευτικά «ξεςτρατίςματα», για μασ, 
ωςτόςο, πάντοτε ςαφισ θ κφρια ορίηουςα: τι 
κα διδάξουμε κάκε φορά



«…Γεμάτοσ περιπζτειεσ, γεμάτοσ 
γνϊςεισ»



Ο Αντϊνιοσ, θ Αλεξάνδρεια και ο 
Καβάφθσ



ΑΠΟΛΕΙΠΕΙΝ Ο ΘΕΟ ΑΝΣΩΝΙΟΝ
αν ζξαφνα, ϊρα μεςάνυχτ’, ακουςκεί
αόρατοσ κίαςοσ να περνά
με μουςικζσ εξαίςιεσ, με φωνζσ—
τθν τφχθ ςου που ενδίδει πια, τα ζργα ςου
που απζτυχαν, τα ςχζδια τθσ ηωισ ςου
που βγικαν όλα πλάνεσ, μθ ανωφζλετα κρθνιςεισ.
αν ζτοιμοσ από καιρό, ςα καρραλζοσ,
αποχαιρζτα τθν, τθν Aλεξάνδρεια που φεφγει.
Προ πάντων να μθ γελαςκείσ, μθν πεισ πωσ ιταν
ζνα όνειρο, πωσ απατικθκεν θ ακοι ςου·
μάταιεσ ελπίδεσ τζτοιεσ μθν καταδεχκείσ.
αν ζτοιμοσ από καιρό, ςα καρραλζοσ,
ςαν που ταιριάηει ςε που αξιϊκθκεσ μια τζτοια πόλι,
πλθςίαςε ςτακερά προσ το παράκυρο,
κι άκουςε με ςυγκίνθςιν, αλλ’ όχι
με των δειλϊν τα παρακάλια και παράπονα,
ωσ τελευταία απόλαυςι τουσ ιχουσ,
τα εξαίςια όργανα του μυςτικοφ κιάςου,
κι αποχαιρζτα τθν, τθν Aλεξάνδρεια που χάνεισ.



1θ δειγματικι προςζγγιςθ

Ο δρόμοσ μασ: Από τθν ιςτορία ςτθ λογοτεχνία 

• Ιςτορία των ελλθνιςτικϊν και ρωμαϊκϊν χρόνων + 
Ιςτορία του ελλθνιςμοφ (και δθ του παροικιακοφ) 
του πρϊτου μιςοφ του 20ου αιϊνα και Καβάφθσ

• Θ πολυπρόςωπθ καβαφικι Αλεξάνδρεια 

• Σα οπτικοποιοφμε για τουσ μακθτζσ μασ: 
δθμιουργοφμε prezi (το διαδικτυακό power point) με 
τα κφρια γεγονότα τθσ ιςτορίασ του ποιιματοσ

• υνκζτουμε ζνα λεφκωμα εικόνων όπωσ το 
ακόλουκο, ωσ ζναρξθ ι ωσ ςυνοδευτικό τθσ 
διδαςκαλίασ μασ



Κλεοπάτρα Ηϋ θ Φιλοπάτωρ



Αντϊνιοσ και Κλεοπάτρα



Θ αυτοκτονία του Αντωνίου



Ο κάνατοσ τθσ Κλεοπάτρασ



Κ.Π.Καβάφθσ (1863-1933)



2θ δειγματικι προςζγγιςθ

Ο δρόμοσ μασ: Η διακειμενικότθτα  

• Διδάςκουμε τθ ςθμαίνουςα ζννοια τθσ διακειμενικότθτασ: τι είναι 
διακειμενικότθτα (εςωτερικι και εξωτερικι), θ μζγιςτθ ςθμαςία τθσ για 
τθν τζχνθ («δεν υπάρχει παρκενογζνεςθ ςτθν τζχνθ» γιατί «είναι παιδιά 
πολλϊν ανκρϊπων τα λόγια μασ»)

• Εξετάηουμε τθ ςθμειολογία του τίτλου και τθν αναγωγι ςτουσ Βίουσ του 
Πλουτάρχου

• Κακοδθγοφμε τουσ μακθτζσ μασ να πλοθγθκοφν ςτο Αρχείο Καβάφθ, να 
δουν βιογραφικά ςτοιχεία και μελζτεσ για τον ποιθτι, τα ποιιματά του 
και τθν κατθγοριοποίθςι τουσ και

• Να βρουν το ακόλουκο ποίθμα («Σο τζλοσ του Αντωνίου») και να το 
ςυγκρίνουν νοθματικά και μορφικά με το «Απολείπειν ο κεόσ Αντϊνιον» 
εντοπίηοντασ κφριεσ αξίεσ και μορφικζσ επιλογζσ τθσ καβαφικισ ποίθςθσ



ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΟΤ ΑΝΣΩΝΙΟΤ

Aλλά ςαν άκουςε που εκλαίγαν οι γυναίκεσ
και για το χάλι του που τον κρθνοφςαν,
με ανατολίτικεσ χειρονομίεσ θ κερά,
κ’ οι δοφλεσ με τα ελλθνικά τα βαρβαρίηοντα,
θ υπερθφάνεια μεσ ςτθν ψυχι του
ςθκϊκθκεν, αθδίαςε το ιταλικό του αίμα,
και τον εφάνθκαν ξζνα κι αδιάφορα
αυτά που ϊσ τότε λάτρευε τυφλά —
όλ’ θ παράφορθ Aλεξανδρινι ηωι του —
κ’ είπε «Να μθν τον κλαίνε. Δεν ταιριάηουν τζτοια.
Μα να τον εξυμνοφνε πρζπει μάλλον,
που εςτάκθκε μεγάλοσ εξουςιαςτισ,
κι απζκτθςε τός’ αγακά και τόςα.
Και τϊρα αν ζπεςε, δεν πζφτει ταπεινά,
αλλά Pωμαίοσ από Pωμαίο νικθμζνοσ».



Οι μακθτζσ μασ κα μασ εντυπωςιάςουν με τισ 
προςεγγίςεισ τουσ. 

το τζλοσ κα τουσ υπενκυμίςουμε: με τθν 
ανάλυςι μασ  μπορεί να ωφελθκικαμε, όμωσ 
«ςκοτϊςαμε» τθ μοναδικότθτα που είναι το 

ζργο τζχνθσ. 
Ασ διαβάςουμε, λοιπόν, καταλθκτικά τα δφο 

ποιιματα ι ασ ακοφςουμε τον Δθμιτρθ Χορν ι 
τον Γρθγόρθ Βαλτινό να διαβάηουν το 

«Απολείπειν οκεόσ Αντϊνιον» γνωρίηοντασ ότι 
μια ανάγνωςθ είναι πάντοτε μια ερμθνεία.



Η Ελζνθ, ο Σεφζρθσ και θ Κφπροσ



Ελζνθ

• ΣΕΤΚΡΟ : ... ἐσ γῆν ἐναλίαν Κφπρον, οὗ μ᾿ ἐκζςπιςεν
•

• οἰκεῖν Ἀπόλλων, ὄνομα νθςιωτικὸν 
•

• αλαμίνα κζμενον τῆσ ἐκεῖ χάριν πάτρασ
•

• ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
•

•

• ΕΛΕΝΘ : Οὐκ ἦλκον ἐσ γῆν Σρωάδ᾿, ἀλλ᾿ εἴδωλον ἣν
• ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
• ΑΓΓΕΛΟ : Σί φῆσ; Νεφζλθσ ἀρ᾿ ἄλλωσ εἴχομεν πόνουσ πζρι;
• ΕΤΡΙΠΙΔΘ: ΕΛΕΝΘ



«Σ᾿ ἀθδόνια δὲ ς᾿ ἀφινουνε νὰ κοιμθκεῖσ ςτὶσ Πλάτρεσ.»
Ἀθδόνι ντροπαλό, μὲσ ςτὸν ἀναςαςμὸ τῶν φφλλων,
ςὺ ποὺ δωρίηεισ τὴ μουςικὴ δροςιὰ τοῦ δάςουσ
ςτὰ χωριςμζνα ςϊματα καὶ ςτὶσ ψυχὲσ
αὐτῶν ποὺ ξζρουν πὼσ δὲ κὰ γυρίςουν.
Συφλὴ φωνὴ ποὺ ψθλαφεῖσ μζςα ςτὴ νυχτωμζνθ μνιμθ
βιματα καὶ χειρονομίεσ. Δὲ κὰ τολμοῦςα νὰ πῶ φιλιματα,
καὶ τὸ πικρὸ τρικφμιςμα τῆσ ξαγριεμζνθσ ςκλάβασ.

«Σ᾿ ἀθδόνια δὲ ς᾿ ἀφινουνε νὰ κοιμθκεῖσ ςτὶσ Πλάτρεσ».
Ποιὲσ εἶναι οἱ Πλάτρεσ; Ποιὸσ τὸ γνωρίηει τοῦτο τὸ νθςί;
Ἔηθςα τὴ ηωι μου ἀκοφγοντασ ὀνόματα πρωτάκουςτα:
καινοφργιουσ τόπουσ, καινοφργιεσ τρζλεσ τῶν ἀνκρϊπων
ἢ τῶν κεῶν˙

ἡ μοίρα μου ποὺ κυματίηει
ἀνάμεςα ςτὸ ςτερνὸ ςπακὶ ἑνὸσ Αἴαντα
καὶ μίαν ἄλλθ αλαμίνα
μ᾿ ἔφερε ἐδῶ ς᾿ αὐτὸ τὸ γυρογιάλι.
Σὸ φεγγάρι
βγῆκε ἀπ᾿ τὸ πζλαγο ςὰν Ἀφροδίτθ˙
ςκζπαςε τὴν καρδιὰ τοῦ κορπιοῦ , κι ὅλα τ᾿ ἀλλάηει.
Ποῦ εἶν᾿ ἡ ἀλικεια;
Ἤμουν κι ἐγὼ ςτὸν πόλεμο τοξότθσ.
τὸ ριηικό μου ἑνὸσ ἀνκρϊπου ποὺ ξαςτόχθςε.



Ἀθδόνι ποιθτάρθ,
ςὰν καὶ μία τζτοια νφχτα ςτ᾿ ἀκροκαλλάςι τοῦ Πρωτζα
ς᾿ ἄκουςαν ςκλάβεσ παρτιάτιςςεσ κι ἔςυραν τὸ κρῆνο,
κι ἀνάμεςό τουσ - ποιὸσ κὰ τὄ᾿ λζγε; - ἡ Ἑλζνθ!
Αὐτὴ ποὺ κυνθγοφςαμε χρόνια ςτὸ κάμαντρο.
Ἦταν ἐκεῖ, ςτὰ χείλια τῆσ ἐριμου˙ τθν ἄγγιξα, μοῦ μίλθςε:
«Δὲν εἲν' ἀλικεια, δὲν εἲν' ἀλικεια» φϊναηε.
«Δὲν μπῆκα ςτὸ γαλαηόπλωρο καράβι.
Ποτὲ δὲν πάτθςα τὴν ἀντρειωμζνθ Σροία».

Μὲ τὸ βακὺ ςτθκόδεςμο, τὸν ἥλιο ςτὰ μαλλιά, κι αὐτὸ
τὸ ἀνάςτθμα
ἴςκιοι καὶ χαμόγελα παντοῦ
ςτοὺσ ὤμουσ ςτοὺσ μθροὺσ ςτὰ γόνατα˙
ηωντανὸ δζρμα, καὶ τὰ μάτια
μὲ τὰ μεγάλα βλζφαρα,
ἦταν ἐκεῖ, ςτὴν ὄχκθ ἑνὸσ Δζλτα.
Καὶ ςτὴν Σροία;
Σίποτε ςτὴν Σροία – ἕνα εἴδωλο.
Ἔτςι τὸ κζλαν οἱ κεοί.
Κι ὁ Πάρθσ, μ' ἕναν ἴςκιο πλαγίαηε ςὰ νὰ ἦταν πλάςμα
ἀτόφιο˙
κι ἐμεῖσ ςφαηόμαςταν γιὰ τὴν Ἑλζνθ δζκα χρόνια .



Μεγάλοσ πόνοσ εἶχε πζςει ςτὴν Ἑλλάδα.
Σόςα κορμιὰ ριγμζνα
ςτὰ ςαγόνια τῆσ κάλαςςασ ςτὰ ςαγόνια τῆσ γῆσ.
τόςεσ ψυχὲσ
δοςμζνεσ ςτὶσ μυλόπετρεσ, ςὰν τὸ ςιτάρι.
Κι οἱ ποταμοὶφουςκῶναν μὲσ ςτὴ λάςπθ τὸ αἷμα
γιὰ ἕνα λινὸ κυμάτιςμα γιὰ μιὰ νεφζλθ
μιᾶσ πεταλοφδασ τίναγμα τὸ ποφπουλο ἑνὸσ κφκνου
γιὰ ἕνα πουκάμιςο ἀδειανό, γιὰ μίαν Ἑλζνθ.
Κι ὁ ἀδερφόσ μου;
Ἀθδόνι ἀθδόνι ἀθδόνι,
τ' εἶναι κεόσ; τί μὴ κεόσ; καὶ τί τ' ἀνάμεςό τουσ;

«Σ᾿ ἀθδόνια δὲ ς᾿ ἀφινουνε νὰ κοιμθκεῖσ ςτὶσ Πλάτρεσ».
Δακρυςμζνο πουλί, ςτὴν Κφπρο τὴ καλαςςοφίλθτθ
ποὺ ἔταξαν γιὰ νὰ μοῦ κυμίηει τὴν πατρίδα,
ἄραξα μοναχὸσ μ᾿ αὐτὸ τὸ παραμφκι,
ἂν εἶναι ἀλικεια πὼσ αὐτὸ εἶναι παραμφκι,
ἂν εἶναι ἀλικεια πὼσ οἱ ἄνκρωποι δὲ κὰ ξαναπιάςουν
τὸν παλιὸ δόλο τῶν κεῶν˙
ἂν εἶναι ἀλικεια
πὼσ κάποιοσ ἄλλοσ Σεῦκροσ, ὕςτερα ἀπὸ χρόνια,
ἢ κάποιοσ Αἴαντασ ἢ Πρίαμοσ ἢ Ἑκάβθ
ἢ κάποιοσ ἄγνωςτοσ, ἀνϊνυμοσ, ποὺ ὡςτόςο
εἶδε ἕνα κάμαντρο νὰ ξεχειλάει κουφάρια,
δὲν τὄχει μὲσ ςτὴ μοίρα του ν᾿ ἀκοφςει
μαντατοφόρουσ ποὺ ἔρχονται νὰ ποῦνε
πὼσ τόςοσ πόνοσ τόςθ ηωὴ
πῆγαν ςτὴν ἄβυςςο
γιὰ ἕνα πουκάμιςο ἀδειανὸ γιὰ μίαν Ἑλζνθ.



3θ δειγματικι προςζγγιςθ

Ο δρόμοσ μασ: θ βιογραφία του ποιθτι και το 
ποίθμα

• εφζρθσ-μφρνθ-Κφπροσ (θ Κφπροσ ωσ ψυχομάνα 
του ποιθτι και προβολι τθσ χαμζνθσ πατρίδασ 
μφρνθσ) – τα «κυπριακά» ποιιματα του εφζρθ

• Πλοιγθςθ ςτο αρχείο εφζρθσ τθσ Γενναδείου
Βιβλιοκικθσ

• «Κυπριακζσ» φωτογραφίεσ του εφζρθ ςτο 
διαδίκτυο

• Θ πολιτικι εμπλοκι του εφζρθ ςτο Κυπριακό



4θ δειγματικι προςζγγιςθ

Ο δρόμοσ μασ: το ποίθμα, θ ιςτορία και θ 

διακειμενικότθτα/διακεματικότθτα

• Σο κυπριακό ηιτθμα και θ «Ελζνθ» του εφζρθ 

• «Ελζνθ» του εφζρθ και Ελζνη του Ευριπίδθ 

• Διακεματικότθτα: Λογοτεχνία, Ιςτορία και Αρχαία από 
μετάφραςθ Γϋ Γυμναςίου

• Πϊσ παραλλάςςει ο εφζρθσ τθν αρχαία παράδοςθ και ποια 
μθνφματα μεταδίδει – λεκτικζσ-φραςτικζσ επιλογζσ

• Α) υμβολιςμόσ (μικρι ειςαγωγι από το Λεξικό Λογοτεχνικϊν 
Όρων) 

Β) εφζρθσ και υμβολιςμόσ: Ο Σεφκροσ ωσ προςωπείο του 
ποιθτι – θ ςθμειολογία τθσ Ελζνθσ



Γιϊργοσ εφζρθσ (1900-1971)



Ο εφζρθσ με τον Ευάγγελο Λουίηο
ςτον Άγιο Ιλαρίωνα Κφπρου



Γιϊργοσ εφζρθσ, Αδαμάντιοσ και Αντουανζττα
Διαμαντι, Maurice Cardiff Lawrence Darrell (Κφπροσ, 

1953)



Φωτογραφία που τράβθξε ο εφζρθσ ςτθν 
Κφπρο του 1955: «Σθν Ελλάδα κζλομεν και ασ 

τρϊγωμεν πζτρεσ»



Γεϊργιοσ εφεριάδθσ, Χάρολντ
Μακμίλλαν και Κωνςταντίνοσ 

Καραμανλισ



Κωνςταντίνοσ Καραμανλισ, εφζρθσ και Ευάγγελοσ 
Αβζρωφ ςτισ διαπραγματεφςεισ για το Κυπριακό



Σεφκροσ και Ωραία Ελζνθ



Θ ακωότθτα τθσ Ωραίασ Ελζνθσ



Ο κρίαμβοσ του Αχιλλζα



«Του Γιοφυριοφ τθσ Άρτασ»

αράντα πζντε μάςτοροι κι εξιντα μακθτάδεσ
γιοφφρι-ν-εκεμζλιωναν ςτθσ Άρτασ το ποτάμι.
Oλθμερίσ το χτίηανε, το βράδυ εγκρεμιηόταν.
Μοιριολογοφν οι μάςτοροι και κλαιν οι μακθτάδεσ:
«Αλίμονο ςτουσ κόπουσ μασ, κρίμα ςτισ δοφλεψζσ μασ,
ολθμερίσ να χτίηουμε, το βράδυ να γκρεμιζται!»
Πουλάκι εδιάβθ κι ζκατςε αντίκρυ ςτο ποτάμι,
δεν εκελάθδε ςαν πουλί, μθδζ ςα χελιδόνι,
παρά εκελάθδε κι ζλεγε, ανκρωπινι λαλίτςα:
«Α δε ςτοιχειϊςετε άνκρωπο, γιοφφρι δε ςτεριϊνει·
και μθ ςτοιχειϊςετε ορφανό, μθ ξζνο, μθ διαβάτθ,
παρά του πρωτομάςτορα τθν όμορφθ γυναίκα,
πόρχεται αργά τ' αποταχφ και πάρωρα το γιόμα».

Σ' άκους' ο πρωτομάςτορασ και του κανάτου πζφτει.
Πιάνει, μθνάει τθσ λυγερισ με το πουλί τ' αθδόνι:
Αργά ντυκεί, αργά αλλαχτεί, αργά να πάει το γιόμα,
αργά να πάει και να διαβεί τθσ Άρτασ το γιοφφρι.
Και το πουλί παράκουςε κι αλλιϊσ επιγε κι είπε:
«Γοργά ντφςου, γοργά άλλαξε, γοργά να πασ το γιόμα,
γοργά να πασ και να διαβείσ τθσ Άρτασ το γιοφφρι».



Να τθνε κι εξανάφανεν από τθν άςπρθ ςτράτα.
Σθν είδ' ο πρωτομάςτορασ, ραγίηεται θ καρδιά του.
Από μακριά τουσ χαιρετά κι από κοντά τουσ λζει:
«Γεια ςασ, χαρά ςασ, μάςτοροι και ςεισ οι μακθτάδεσ,
μα τι ζχει ο πρωτομάςτορασ κι είναι βαρνωμιςμζνοσ;
– Σο δαχτυλίδι τόπεςε ςτθν πρϊτθ τθν καμάρα,
και ποιοσ να μπει και ποιοσ να βγει το δαχτυλίδι νά 'βρει;
– Μάςτορα, μθν πικραίνεςαι κι εγϊ να πά' ς' το φζρω,
εγϊ να μπω, κι εγϊ να βγω, το δαχτυλίδι νά βρω».

Μθδζ καλά κατζβθκε, μθδζ ςτθ μζςθ επιγε·
«Σράβα, καλζ μ', τον άλυςο, τράβα τθν αλυςίδα,
τι όλον τον κόςμο ανάγειρα και τίποτεσ δεν ιβρα».
Ζνασ πιχάει με το μυςτρί, κι άλλοσ με τον αςβζςτθ,
παίρνει κι ο πρωτομάςτορασ και ρίχνει μζγα λίκο.

«Αλίμονο ςτθ μοίρα μασ, κρίμα ςτο ριηικό μασ!
Σρεισ αδερφάδεσ είμαςτε, κι οι τρεισ κακογραμμζνεσ,
θ μια 'χτιςε το Δοφναβθ, κι θ άλλθ τον Αφράτθ,
κι εγϊ θ πλιο ςτερνότερθ τθσ Άρτασ το γιοφφρι.
Ωσ τρζμει το καρυόφυλλο, να τρζμει το γιοφφρι,
κι ωσ πζφτουν τα δεντρόφυλλα, να πζφτουν οι διαβάτεσ.

– Κόρθ, το λόγον άλλαξε κι άλλθ κατάρα δϊςε,
πόχεισ μονάκριβο αδερφό, μθ λάχει και περάςει».
Κι αυτι το λόγον άλλαξε κι άλλθ κατάρα δίνει.
«Αν τρζμουν τ' άγρια βουνά, να τρζμει το γιοφφρι,
κι αν πζφτουν τ' άγρια πουλιά, να πζφτουν οι διαβάτεσ,
τι ζχω αδερφό ςτθν ξενιτιά, μθ λάχει και περάςει».

Ν. Γ. Πολίτθ, Εκλογαί από τα τραγοφδια
του ελληνικοφ λαοφ



5θ δειγματικι προςζγγιςθ

Ο δρόμοσ μασ: Λογοτεχνία και δθμιουργικι γραφι -1

 Για λεξιλογικζσ απορίεσ κακοδθγοφμε τουσ μακθτζσ μασ να 
πλοθγθκοφν ςτα Λεξικά τθσ «Πφλθσ για τθν ελλθνικι 
γλϊςςα»

 Δθμοτικό τραγοφδι: θ ειςαγωγι από τα βιβλία Λογοτεχνίασ 
του Γυμναςίου και του Λυκείου

 Σο παραμυκικό ςτοιχείο: ο ρόλοσ των πουλιϊν, οι μαγικοί 
αρικμοί

 Θ κυςία και θ αγάπθ ςτο πρόςωπο τθσ γυναίκασ του 
πρωτομάςτορα

 Τφολογικζσ και ςτιχουργικζσ επιλογζσ – θ αλλθλόδραςθ με το 
νόθμα



5θ δειγματικι προςζγγιςθ

Ο δρόμοσ μασ: Λογοτεχνία και δθμιουργικι γραφι-2

Και τϊρα: Η δθμιουργικι γραφι

• Βαςικζσ τεχνικζσ δθμιουργικισ γραφισ

• “ What if?”

• Θ αντιςτροφι του κειμενικοφ κόςμου

• Σο εναλλακτικό τζλοσ

Ζνα υπόδειγμα: Σο μυκιςτόρθμα  Στο δρόμο των αρωμάτων 
του Μάνκου καργιϊτθ (2015) εγχρονίηει και ςυνεχίηει το 
δθμοτικό τραγοφδι «Σου γιοφυριοφ τθσ Άρτασ» με κεντρικό 
ιρωα τον αδελφό τθσ γυναίκασ του πρωτομάςτορα





Ελένη Βακαλό (1921-2001)



«

«Πϊσ ζγινε ζνασ κακόσ άνκρωποσ»

Θα ςασ πω πϊσ ζγινε

Ζτςι είναι θ ςειρά

Ζνασ μικρόσ καλόσ άνκρωποσ αντάμωςε ςτο

δρόμο του ζναν χτυπθμζνο

Τόςο δα μακριά από κείνον ιτανε πεςμζνοσ και λυπικθκε

Τόςο πολφ λυπικθκε

που φςτερα φοβικθκε

Πριν κοντά του να πλθςιάςει για να ςκφψει να

τον πιάςει, ςκζφτθκε καλφτερα

Τι τα κεσ τι τα γυρεφεισ

Κάποιοσ άλλοσ κα βρεκεί από τόςουσ εδϊ γφρω,

να ψυχοπονζςει τον καθμζνο

Και καλφτερα να ποφμε

Οφτε πωσ τον ζχω δει



Και επειδι φοβικθκε

Ζτςι ςυλλογίςτθκε

Τάχα δεν κα είναι φταίχτθσ, ποιον χτυποφν χωρίσ να 
φταίξει;

Και καλά του κάνουνε αφοφ ικελε να παίξει με τουσ 
άρχοντεσ

Άρχιςε λοιπόν και κείνοσ

Από πάνω να χτυπά

Αρχι του παραμυκιοφ καλθμζρα ςασ

*Από τθ Συλλογι Του κόςμου (1978)]



6θ δειγματικι προςζγγιςθ

Ο δρόμοσ μασ: θ ζμφαςθ ςτθ μορφι

• Βάςθ του φαινομενικά απλοφ ποιιματοσ: το ριμα. 

• Μια πορεία προσ τθ ςφνκεςθ του ποιιματοσ: ςε 
πολυμεςικό κείμενο κρατάμε μόνον τα ριματα (ι τα 
εντοπίηουμε με κόκκινο) ϊςτε να φανεί θ πορεία τθσ 
«απανκρωποποίθςθσ» και ςταδιακά προςκζτουμε 
τισ λοιπζσ ποιθτικζσ «πλθροφορίεσ» ωσ αναδυόμενα 
παράκυρα

• Θ αρχιτεκτονικι τθσ ειρωνείασ: ριματα και  
φειδωλοί – άρα υψθλισ λειτουργικότθτασ –
προςδιοριςμοί , ο ρόλοσ του καταλθκτικοφ ςτίχου



«

Πϊσ ζγινε ζνασ κακόσ άνκρωποσ»

Θα ςασ πω πϊσ ζγινε

Ζτςι είναι θ ςειρά

Ζνασ μικρόσ καλόσ άνκρωποσ αντάμωςε ςτο

δρόμο του ζναν χτυπθμζνο

Τόςο δα μακριά από κείνον ιτανε πεςμζνοσ και λυπικθκε

Τόςο πολφ λυπικθκε

που φςτερα φοβικθκε

Πριν κοντά του να πλθςιάςει για να ςκφψει να

τον πιάςει, ςκζφτθκε καλφτερα

Τι τα κεσ τι τα γυρεφεισ

Κάποιοσ άλλοσ κα βρεκεί από τόςουσ εδϊ γφρω,

να ψυχοπονζςει τον καθμζνο

Και καλφτερα να ποφμε

Οφτε πωσ τον ζχω δει



Και επειδι φοβικθκε

Ζτςι ςυλλογίςτθκε

Τάχα δεν κα είναι φταίχτθσ, ποιον χτυποφν χωρίσ να 
φταίξει;

Και καλά του κάνουνε αφοφ ικελε να παίξει με τουσ 
άρχοντεσ

Άρχιςε λοιπόν και κείνοσ

Από πάνω να χτυπά

Αρχι του παραμυκιοφ καλθμζρα ςασ

*Από τθ Συλλογι Του κόςμου (1978)]



7θ δειγματικι προςζγγιςθ

Ο δρόμοσ μασ: Ο  «κάνατοσ του ςυγγραφζα», θ 

αφθγθματολογία και οι μεταμορφϊςεισ του αφθγθτι

Πθγζσ: 

• οι οδθγίεσ διδαςκαλίασ των φιλολογικϊν μακθμάτων

• θ ενότθτα τθσ αφθγθματολογίασ του βιβλίου τθσ Γλϊςςασ τθσ 
Αϋ Λυκείου

• το άρκρο του Παναγιϊτθ Μουλλά «Οι μεταμορφϊςεισ του 
αφθγθτι» ςτο βιβλίο του Παλίμψηςτα και μη (τιγμι, 1992)



Θα διδάξουμε:

• τθ ςχζςθ ςυγγραφζα - αφθγθτι κατά G. 
Genette

• τισ  λειτουργίεσ του αφθγθτι

• τθν εςτίαςθ

• τουσ αφθγθματικοφσ τρόπουσ

• τουσ χρόνουσ τθσ αφιγθςθσ, τθ ςειρά και τθ 
διάρκεια



Δεν θα διδάξουμε ακαδημαϊκά.
Θα ξεκινήςουμε ρωτϊντασ:
«Ποιοσ, κατά τη γνϊμη ςασ, 

ζγραψε το παρακάτω κειμενικό
απόςπαςμα;»



... Βγικα το πρωί να πάω ςτθν τράπεηα και είδα ζνα γάτο 
εκεί ςτθ γωνία. Δεν νομίηω ότι ιταν χτυπθμζνοσ, δεν 
φαινόντουςαν αίματα, πάντωσ ξεψυχοφςε. Σκζφτθκα να 
ηθτιςω κάποιον, να του κάνει μια ζνεςθ, όπωσ γίνεται ςτθν 
Ευρϊπθ. Στθν Αγγλία όπου πατάνε μια ζνεςθ ςτα ηϊα και τα 
λυτρϊνουν. Ήταν φοβερό, αυτι θ ατζλειωτθ διαδικαςία. 
Μετά πιγα ςτθν τράπεηα και ξαναγφριςα, γιατί φυςικά είχα 
όλθ τθν ϊρα το γάτο ςτο νου μου. Είχα πάρα πολφ 
ενοχλθκεί. Ήταν περίεργο, ξεψυχοφςε και είχε ανοίξει το 
ςτόμα και ζβαηε τα πόδια μπροςτά ςτα μάτια του. Είχαν 
μαηευτεί μερικά παιδιά γφρω και φϊναηαν, ανοιχτά τα 
μάτια του ανοιχτά τα μάτια του. Τουσ λζω αφιςτε τον 
ιςυχο, μθν τον ενοχλείτε αυτόν το γάτο. Γιατί βζβαια δεν 
μποροφςαν να καταλάβουν ότι δεν το ζκανε από κζφι. 
Ευτυχϊσ μετά πζκανε. 



Ζφυγα και ςυνζχεια ωσ το μεςθμζρι με ενοχλοφςε αυτι θ 
εικόνα. Ήκελα να τον πάρω ςτθν αγκαλιά εκείνθ τθν ϊρα, 
ςα να τον νανουρίηω, αλλά δε γινότανε. Δεν είχα το 
κουράγιο. Ήμουνα ςε τζτοια ψυχικι κατάςταςθ που δεν κα 
μποροφςα οφτε να τον ςθκϊςω, κα ςωριαηόμουν ςτθ μζςθ 
του δρόμου και κα γινόμουν ρεηίλι, κα άρχιηα να κλαίω 
πάνω ςτο γάτο, που όλοσ ο δρόμοσ κα ςταματοφςε και κα 
ζλεγε ότι είμαι τρελι. Οπότε, όπωσ είναι εκεί θ γειτονιά, 
πϊσ να τουσ εξθγοφςα ότι είμαι λίγο τρελι. Αυτά δεν είναι 
ευαιςκθςίεσ, είναι νευρϊςεισ. Σ’ αυτό τον ωκεανό που 
ηοφμε, από ενκφμια, από φωτογραφίεσ και τα λοιπά, όλα 
αυτά άμα κουνθκοφν είναι άςχθμα. Ίςωσ είναι ηιτθμα 
θλικίασ... 



Οι απαντήςεισ των μαθητϊν μασ 
αποδίδουν, ςε ςυντριπτική 

πλειοψηφία, το απόςπαςμα ςε 
γυναίκα ςυγγραφζα. Όμωσ, το 

κείμενο, που περιλαμβάνεται ςτο 
βιβλίο τησ Γλϊςςασ τησ Αϋ Λυκείου, 

είναι το…



Θανάςθ Βαλτινοφ, Μπλε βακφ ςχεδόν μαφρο, εκδ. Στιγμι, 
Ακινα 1985, ςελ. 19-21.





«κάκε λογισ θδονικά μυρωδικά»

Οι εργαςίεσ των μακθτϊν μασ

• Όπωσ και να τισ χαρακτθρίςουμε (εργαςίεσ ςτο μάκθμα τθσ 
θμζρασ, ςυνκετικζσ, δθμιουργικζσ κ.λπ.), ξζρουμε ότι 
κζλουμε:

• εργαςίεσ επί αυτοτελϊν κειμζνων/κειμενικϊν
αποςπαςμάτων, 

• εργαςίεσ ςε ειδικά κζματα, 

• εργαςίεσ εποπτείασ εκτενοφσ κειμζνου ι ομάδασ κειμζνων

• εργαςίεσ ζμφαςθσ ςτθ γλϊςςα

• εργαςίεσ επζκταςθσ και δθμιουργικότθτασ

• εργαςίεσ που εφαρμόηουν τθν επιςτιμθ, αποκαλφπτουν τθ 
δθμιουργικότθτα, καταδεικνφουν τθν τζρψθ



Δειγματικζσ μακθτικζσ εργαςίεσ

Μακθτικζσ εργαςίεσ όπωσ: 

 ηωγραφικι απόδοςθ θρϊων (ανδρϊν και γυναικϊν) των κειμζνων που 
διδάχκθκαν ςτθν Αϋ Λυκείου ςτθν ενότθτα «Φφλα ςτθ λογοτεχνία»

 αφίςα με εικόνεσ απόδοςθσ τθσ Φόνιςςασ του Παπαδιαμάντθ  ι κολλάη 
με εικόνεσ που ςχετίηονται με τθ Μεγάλη Χίμαιρα του Καραγάτςθ

 Δθμιουργικι γραφι. Λ.χ. 

το θμερολόγιο τθσ Μαρίνασ, κεντρικισ θρωίδασ τθσ Μεγάλησ Χίμαιρασ (ο 
μακθτισ μακαίνει ζτςι τθ ςφνκεςθ θμερολογίου που είναι ηθτοφμενο των 
μακθμάτων Λογοτεχνίασ και τθσ Γλϊςςασ)

εναλλακτικό τζλοσ τθσ Αντιγόνησ του οφοκλι

και άλλεσ, 

βλ. ςτθν ιςτοςελίδα του 2ου ΓΕ.Λ. Αγ.Παραςκευισ: 2lyk-ag-
parask.att.sch.gr /Δράςεισ/Μακθτικζσ Δθμιουργίεσ



«τόςο ςοφόσ που ζγινεσ, με τόςθ πείρα, 
ιδθ κα το κατάλαβεσ οι Ικάκεσ τι 

ςθμαίνουν»

• «οι Ικάκεσ» = οι πολλαπλζσ ερμθνείεσ που φκάςαμε να 
δϊςουμε ςτο κείμενο, τα πολλαπλά προϊόντα- «κείμενα» -
δθμιουργίεσ των μακθτϊν μασ

Να νιϊςουν οι μακθτζσ μασ ότι: 
• Δεν υπάρχει βαςιλικόσ δρόμοσ ςτθ λογοτεχνικι ερμθνεία
• Θ ποικιλία και τα πολλά επίπεδα του λογοτεχνικοφ 

κειμζνου ηθτοφν τθ ςυλλειτουργία των κειμενικϊν
ερμθνειϊν για να προςεγγίςουμε τθν ομορφιά του και να 
καλλιεργθκοφμε γλωςςικά και ανκρωπιςτικά



Σι είναι τελικά θ λογοτεχνία;

• «… ωσ επιςτολι μπορεί να κεωρθκεί όχι μόνο 
ζνα λογοτεχνικό είδοσ, αλλά όλα τα 
λογοτεχνικά τα είδθ, τελικά ολόκλθρθ θ 
λογοτεχνία»

• Ασ βοθκιςουμε τουσ μακθτζσ μασ να 
ανοίξουν το φάκελο…





Διδακτικό υλικό 

• Οι φωτογραφίεσ αντλικθκαν από το Google-Εικόνεσ

• Σα βιβλία του μακθτι και του κακθγθτι (βλ. το ψθφιακό ςχολείο) – ιδίωσ 
τα εμπλουτιςμζνα – δείξτε τα και ςτα παιδιά για να καταλάβουν τισ 
υπερςυνδζςεισ και ωσ «χαρακτθριςτικό» τθσ λογοτεχνίασ

• θμαντικοί ιςτοχϊροι: Πφλθ για τθν Ελλθνικι Γλϊςςα, Αρχείο Καβάφθ, 
Αρχείο εφζρθ Γενναδείου κ.λπ.

• Δζςποινα Ι. Δοφκα, «Δθμοτικό τραγοφδι και ςφγχρονθ δθμιουργικι 
πεηογραφία», θλεκτρονικό περιοδικό Fractal, http://fractalart.gr/sto-
dromo-twn-arwmatwn

• Ιςτοςελίδα 2ου ΓΕ.Λ. Αγ.Παραςκευισ / Δράςεισ/Μακθτικζσ Δθμιουργίεσ

• Θ παροφςα διδαςκαλία προζρχεται από μελζτθ υπό δθμοςίευςθ
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Στο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ μασ: 

• Οι ςυνάδελφοι χωρίςτθκαν ςε 
ομάδεσ με μζλθ και από το Γυμνάςιο 
και από το Λφκειο, ςφμφωνα με τισ 
αρχζσ τθσ ομαδοςυνεργατικότθτασ

• Ζδωςαν όνομα ςτισ ομάδεσ τουσ

• Δοφλεψαν με τα ακόλουκα απλά 
φφλλα εργαςίασ:



Φφλλο εργαςίασ

• Τίτλοσ κειμζνου: ........................

• 1. Ασ προςδιορίςουμε το ςτόχο τθσ 
διδαςκαλίασ μασ.

• 2. Ασ προςδιορίςουμε τθ 
μεκοδολογία μασ.

• 3. Ασ ανακζςουμε εργαςίεσ ςτουσ 
μακθτζσ μασ.



Καταλθκτικά διλωςαν ότι ςυγκράτθςαν 
ανακεφαλαιωτικά, ωσ λζξεισ-κλειδιά:

• Πολλαπλζσ κειμενικζσ αναγνϊςεισ

• Θ ςθμαςία τθσ λζξθσ

• Διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ μζςα από τθ λογοτεχνία

• Πολιτιςμόσ και ικοσ ςτα κείμενα

• Ποιθτικόσ λόγοσ

• Διακεματικότθτα

• Προςζγγιςθ ιςτορίασ, λαογραφίασ, αρχαίασ 
ελλθνικισ γραμματείασ

• Δθμιουργικι γραφι



• Αναςθματοδοτϊντασ το παρελκόν ςτο παρόν

• Θ λογοτεχνία – εγγφτθτα ςτθ ηωι

• Μζκεξθ διά τθσ ανάγνωςθσ ολόκλθρου του 
κειμζνου, όχι αποςπαςματικι κεϊρθςθ

• Πάντρεμα λογοτεχνίασ με τζχνθ

• Φιλαναγνωςία



το τζλοσ ςυμπλιρωςαν ζνα απλό 
ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ-προτάςεων 

βελτίωςθσ τθσ διδαςκαλίασ

• Δφο αιτιματα ανοιχτοφ τφπου:

1. Ασ αξιολογιςουμε τθν επιμόρφωςθ 
(περιεχόμενο, μεκοδολογία, ενδεχόμενθ 
προςφορά, ελλείψεισ).

2. Ασ καταγράψουμε ανάγκεσ και προτάςεισ 
για τθν επιμόρφωςθ ςτθ διδακτικι τθσ 
Λογοτεχνίασ.



Με βάςθ το ερωτθματολόγιο:

• Διαπιςτϊκθκε θ επιτυχία και θ χρθςιμότθτα τθσ διδαςκαλίασ

• Προτάκθκαν:

 Διοργάνωςθ ςυςτθματικισ επιμόρφωςθσ

 Αξιοποίθςθ του φιλολογικοφ δυναμικοφ ωσ επιμορφωτϊν 

 υνδυαςτικι διδαςκαλία γλϊςςασ-λογοτεχνίασ

 Πολλζσ δειγματικζσ διδαςκαλίεσ ςε πραγματικό χρόνο

 Σρόποι ενεργοποίθςθσ των μακθτϊν που ςτο Λφκειο αφοςιϊνονται ςτα 
μακιματα ειςαγωγισ ςτα ΑΕΙ/ΣΕΙ

 Να δθμιουργθκεί ζνα corpus παράλλθλων κειμζνων και 
οπτικοακουςτικϊν πθγϊν για να διευκολυνκεί  ο ςχεδιαςμόσ τθσ 
διδαςκαλίασ με βάςθ τα νζα προγράμματα και τισ οδθγίεσ διδαςκαλίασ

 Περιςςότερεσ πρακτικζσ εφαρμογζσ ςε κζματα 
ςτοχοκεςίασ/διδαςκαλίασ/μεκοδολογίασ/ςφνκεςθσ ςχεδίων 
διδαςκαλίασ-ςεναρίων



Ευχαριςτίεσ 

• ςτισ Συμβοφλουσ των Φιλολόγων Βϋ Ακινασ κυρίεσ 
Μαρία Κωτοφλα, Φωτεινι Μεταξάκθ και Βενετία 
Μπαλτά, 

• ςτο 2ο Π.Ε.Κ. 

• ςε όλουσ εςάσ που μοιραςτικατε μαηί μου το 
«ωραίο ταξίδι» 

«Διδάςκοντασ λογοτεχνία: δρόμοι κειμενικισ προςζγγιςθσ»

Δζςποινα Δοφκα (ΠΕ02), δ.Φ., 

Υποδιευκφντρια 2ου ΓΕ.Λ. Αγ.Παραςκευισ


