
Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο Λύκειο: 
Αναδομημένα Προγράμματα Σπουδών. 

Εμφάσεις και μεθοδολογικές προσεγγίσεις

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
1

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ   

Νοέμβριος 2016-Φεβρουάριος 2017



2

"Εκπαίδευση είναι η διαδικασία αvτικατάστασης ενός 
άδειου μυαλού με ένα ανοιχτό."

Γουίλιαμ Φορμπς

Μαριλένα Πόρακου, Σύμβουλος Φιλολογικών Μαθημάτων



 Το σχολείο πρέπει να είναι μαθητοκεντρικό, 
κοινωνιοκεντρικό και βιωματικό, με όλους τους 
συντελεστές του συμμέτοχους, χώρος ελκυστικός και 
όχι μόνο χώρος στερεότυπης διδασκαλίας, χώρος 
καλλιέργειας της δημιουργικότητας του μαθητή 
(Αλαχιώτης, 2002).

 Οι διαθεματικές διασυνδέσεις της γνώσης συμβάλλουν 
στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας και στην 
ενίσχυση του σχολικού παιδαγωγικού περιβάλλοντος. 
Οι μαθητές αντιμετωπίζονται ως ενεργοί συντελεστές, 
υπεύθυνοι για τη μάθησή τους και ο ρόλος των 
εκπαιδευτικών γίνεται περισσότερο καθοδηγητικός-
συμβουλευτικός.
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 Η ενασχόληση με τα λογοτεχνικά κείμενα, στο πλαίσιο του 
εκπαιδευτικού συστήματος, παρέχει τη δυνατότητα άμεσης 
συμμετοχής των μαθητών στη διαδικασία της γνώσης, ως 
κοινότητας αναγνωστών και ερμηνευτών, διευρύνει τον ορίζοντα 
των εμπειριών και το βάθος της ευαισθησίας τους, οξύνει το 
γλωσσικό αισθητήριο και το αισθητικό τους κριτήριο, αναπτύσσει 
τη φαντασία και την κριτική-ερμηνευτική τους ικανότητα. 
Συνεπώς, η λογοτεχνία καθιστά τους μαθητές ικανούς να 
αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα στις πολυειδείς όψεις και 
εκδοχές της, και να παίρνουν κριτική θέση απέναντι σε ζητήματα 
της ατομικής και κοινωνικής ζωής, ενώ ο ανατρεπτικός της 
χαρακτήρας την καθιστά επίσης ένα γνωστικό αντικείμενο 
ενδεδειγμένο για παιδιά και εφήβους, στο πλαίσιο ενός σχολείου 
που σέβεται τη νεότητα και ενισχύει την «περιέργεια» και την 
«αμφισβήτηση». 

http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/logotechnia/index.html
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 H φράση «διδάσκω λογοτεχνία» δεν σημαίνει απλά 
ότι διαβάζω λογοτεχνία, ούτε ότι ερμηνεύω ή αναλύω 
στοιχεία μορφής και περιεχομένου. Αντίθετα 
σημαίνει κάτι πιο ουσιαστικό: συνεργάζομαι ως 
συνερευνητής με τους μαθητές μου για να 
αποκρυπτογραφήσω «τη σοφία» του κειμένου, να 
ξεκλειδώσω τις φράσεις-κλειδιά, να κατανοήσω την 
πολύσημη γλώσσα του, ώστε να επικοινωνήσω με τις 
φωνές και τον κόσμο του κειμένου, όπως επίσης να 
συνομιλήσω επιπλέον και με άλλες μορφές τέχνης ή 
επιστήμες, ώστε να αποδείξω ότι η λογοτεχνία είναι 
ένας τρόπος επικοινωνίας και έκφρασης που δεν 
περιορίζεται σε ένα γραπτό κείμενο. Έτσι 
αποδεικνύεται ότι η λογοτεχνία δεν πληροφορεί 
μόνο, αλλά νοηματοδοτεί τη ζωή ή και την αλλάζει.
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 Διαθεματική διδασκαλία είναι η διδασκαλία 
που προάγει τον σκοπό της παιδείας 
αντλώντας περιεχόμενο από τουλάχιστον 
δύο ξεχωριστά κεφάλαια ή/ και επιστήμες 
ή/και τομείς σπουδών.

 Η διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία 
χαρακτηρίζεται από τη συνένωση θεμάτων 
και μαθημάτων διαφορετικών 
επιστημονικών κλάδων, τα οποία στην 
παραδοσιακή πρακτική διδάσκονται 
ξεχωριστά, ξεκομμένα το ένα από το άλλο.
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 Κοινό στοιχείο της διαθεματικής
προσέγγισης είναι η θέση πως η γνώση δεν 
αναπτύσσεται  απλώς μέσω μιας διαδικασίας 
μεταβίβασης πληροφοριών από τον 
καθηγητή στον μαθητή, αλλά μέσω μιας 
συνεχούς διαπραγμάτευσης, 
μετασχηματισμού και ανακατασκευής του 
συνόλου των γνώσεων (η μάθηση αποκτά 
ερευνητικό προσανατολισμό).
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 Με τον τρόπο αυτό, επιχειρείται η διασύνδεση 
της γνώσης με την οργάνωση της διδακτέας 
ύλης των διάφορων γνωστικών αντικειμένων 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αυτά να εξετάζονται 
από πολλές οπτικές γωνίες, να φωτίζονται 
πολυπρισματικά και να αναδεικνύεται η 
γνώση και η σχέση της με την 
πραγματικότητα.

"Αυτό που θέλουμε είναι να δούμε το παιδί να 
κυνηγά τη γνώση και όχι η γνώση να κυνηγά 

το παιδί".

Τζορτζ Μπέρναρντ Σο
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Μάθηση χωρίς σκέψη είναι χαμένος κόπος. 
Σκέψη χωρίς μάθηση είναι κίνδυνος. 

Κομφούκιος9
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Όσον αφορά στο γνωστικό περιεχόμενο, έχει σκοπό:

 «τη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας για “ολιστική 
γνώση”, με γνώμονα τη συνάφεια και διάδραση των 
εκφραστικών μέσων και “τρόπων” της λογοτεχνίας με 
άλλες μορφές τέχνης (θέατρο, κινηματογράφος, 
εικαστικές τέχνες, μουσική κ.ά.), αλλά και την 
επιβεβλημένη “διαθεματική” της διασταύρωση με 
άλλα γνωστικά αντικείμενα (Γλώσσα, Ιστορία, 
Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Φιλοσοφία, 
Αισθητική/Θεατρική αγωγή κλπ.), προκειμένου να 
φωτιστεί με επάρκεια ο πυκνός ιστός των σημασιών 
και η εν γένει πολυπλοκότητα της φύσης της 
Λογοτεχνίας ως αισθητικού-πολιτισμικού 
φαινομένου.» 12

Όλα τα πιο πάνω ενισχύονται και τονίζονται στο Εκτενές 
Πρόγραμμα Σπουδών της Λογοτεχνίας (ΥΠΠ), όπου -μεταξύ 
άλλων- γίνεται λόγος και για τον ρόλο της διαθεματικότητας



Για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων 
«λογοτεχνικού γραμματισμού»:

 «συνανάγνωση – σύγκριση – αντιπαραβολή με άλλα 
λογοτεχνικά έργα (μεταφρασμένα ή ελληνικά, ομοειδή ή 
όχι, άλλου «γένους» αλλά με κοινή θεματική κλπ.), καθώς 
και με άλλα έργα τέχνης (θεατρικά, εικαστικά, 
κινηματογραφικά κλπ.) για να φανούν οι σχέσεις που 
συνδέουν τη λογοτεχνία με άλλες μορφές τέχνης και 
άλλους σημειωτικούς κώδικες.»

http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/Themata/logotechni
a/analytika_programmata.html
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 Η διαθεματική αυτή προσέγγιση δίνει στον μαθητή τη 
δυνατότητα να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων 
και δεξιοτήτων, που του επιτρέπει να διαμορφώνει 
προσωπική άποψη για θέματα των επιστημών τα οποία 
σχετίζονται μεταξύ τους, καθώς και με ζητήματα της 
καθημερινής ζωής, ώστε ο μαθητής να διαμορφώσει τη 
δική του κοσμοθεωρία, τη δική του άποψη για τον κόσμο 
που πρέπει να αγαπήσει, να γνωρίσει και να ζήσει 
(θεωρία του εποικοδομισμού). Έτσι ο μαθητής οδηγείται 
στη γνώση μέσα από τα μονοπάτια της απορίας και της 
αναζήτησης. 

 Ο Jacobs (1989) αναφέρει ότι είναι μια εκπαιδευτική 
προσέγγιση που προετοιμάζει τα παιδιά για μία διά βίου

μάθηση.
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 Σκοπός και στόχος του μαθήματος της 
λογοτεχνίας είναι η δημιουργική και ελεύθερη 
ανάγνωση, η αξιοποίηση των εξωκειμενικών
στοιχείων, η μελέτη ολόκληρων λογοτεχνικών 
έργων, η θεωρία της λογοτεχνίας κ.ά. Έτσι 
επισημαίνεται ότι επιδιώκεται οι μαθητές να 
αποκομίζουν ποικίλες πληροφορίες για 
σημαντικά ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά, 
υπαρξιακά και άλλα ζητήματα που θίγονται 
στα λογοτεχνικά έργα, να σχολιάζουν τις 
διάφορες απόψεις […] να εκφράζουν 
τεκμηριωμένα τις δικές τους θέσεις […].
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 Σε καμία περίπτωση δεν παραγκωνίζουμε 
το λογοτεχνικό κείμενο και δεν είναι 
αυτοσκοπός να αναδείξουμε άλλες 
επιστήμες ή τέχνες, αλλά αυτό που 
προέχει είναι να ενισχύσουμε το 
λογοτεχνικό κείμενο και να δώσουμε 
τροφή στους μαθητές μας, να έρθουν σε 
επαφή με άλλες τέχνες, να κατανοήσουν 
το πολυδιάστατο της ζωής.
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 Τελικά, η ερμηνεία ενός λογοτεχνικού κειμένου 
μπορεί να  εμπλέξει τον μαθητή στη διαδικασία της 
μάθησης, στην αξιοποίηση των βιωμάτων του 
(συναισθηματική εγρήγορση), στην καλλιέργεια 
δεξιοτήτων (να μάθει πώς να μαθαίνει), στην 
αισθητική του απόλαυση και στη συνειδητοποίηση ότι 
η λογοτεχνία είναι πολιτισμός και ότι έχει σχέση με τη 
γλώσσα και την εθνική του ταυτότητα.
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Συμπερασματικά
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 Η όραση έρχεται πριν από τις λέξεις. Το 
παιδί κοιτάζει και αναγνωρίζει πριν 
μπορέσει να μιλήσει. Αλλά υπάρχει 
επίσης και μια άλλη έννοια με την 
οποία η όραση έρχεται πριν από τις 
λέξεις. Είναι η όραση που εγκαθιδρύει 
τη θέση μας στον περιβάλλοντα κόσμο. 
Εξηγούμε αυτόν τον κόσμο με λέξεις 
αλλά οι λέξεις δεν μπορούν ποτέ να 
ανατρέψουν το γεγονός ότι 
περιβαλλόμαστε από αυτόν. Η σχέση 
ανάμεσα σ’ αυτό που βλέπουμε και σ’ 
αυτό που γνωρίζουμε δεν είναι ποτέ 
ξεκαθαρισμένη. Κάθε βράδυ βλέπουμε 
τον ήλιο να δύει. Γνωρίζουμε πως η γη 
στρέφεται μακριά απ’ αυτόν. Αλλά η 
γνώση, η εξήγηση, ποτέ δεν ταιριάζει 
εντελώς με την όραση. (Berger J., 1986: 
7).                   (Ευαγγελία Διαμαντοπούλου)



 Η διδακτική αξιοποίηση της εικονογραφίας σχετίζεται 
με ζητήματα που αφορούν στην αντιστοιχία εικόνας και 
λόγου τόσο σε επίπεδο μορφής και ύφους όσο και σε 
επίπεδο θεματικό και ιδεολογικό. Η αντιστοιχία αυτή θα 
μπορούσε να πραγματοποιηθεί αν η εικόνα 
λειτουργούσε τόσο ως αφόρμηση για αναφορά στο 
κείμενο όσο και ως αποδεικτικός επίλογος μετά την 
ανάλυση του κειμένου. Ανάλογα, βέβαια, θα μπορούσε 
να λειτουργήσει και η παράλληλη αποδόμηση εικόνας –
κειμένου στα συνθετικά τους μέρη –χρώματα, θεματικά 
μοτίβα, προοπτική για την εικόνα, λεκτικά σχήματα, 
χαρακτήρες, αφήγηση για το κείμενο- και τη 
συνδυαστική αναδόμηση των μερών αυτών, πάντα, 
όμως, με το κείμενο να κατευθύνει την πορεία.
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 Ένας χώρος της λογοτεχνίας ο οποίος έχει 
άμεση σχέση με την εικόνα είναι αυτός που 
αφορά σε κείμενα με υπερρεαλιστικό 
χαρακτήρα. Ο λογοτεχνικός 
υπερρεαλισμός συνδέεται με τον αντίστοιχό 
του καλλιτεχνικό υπερρεαλισμό, αφού στην 
υπερρεαλιστική ποίηση, οι εικόνες 
συνδέονται συνειρμικά με τις λέξεις. (Vitti
M.,1978: 402-404). Οι μορφές και τα 
χρώματα της ζωγραφικής απεικόνισης 
αποδεικνύονται χρήσιμα εργαλεία όταν 
πρόκειται να αναπαραστήσουμε τον 
δυσνόητο υπερρεαλιστικό λόγο. 20
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 «Υπάρχει αυτό που δεν είδα παρά 
μονάχα πολύ σπάνια και δε διάλεξα να 
δω ή να ξεχάσω ανάλογα με την 
περίπτωση. Υπάρχει αυτό που ήδη είδα 
αρκετές φορές κι αυτό που άλλοι 
όμοια μού είπαν ότι είδαν, αυτό που 
πιστεύω ότι μπορώ να αναγνωρίσω, 
είτε ενδιαφέρομαι είτε όχι. Υπάρχει 
αυτό που μάταια κοίταξα και δεν 
τολμώ ποτέ να δω, που είναι ό,τι
αγαπώ. Υπάρχει αυτό που είδαν άλλοι, 
λένε πως είδαν και από υποβολή 
καταφέρνουν ή δεν καταφέρνουν να 
με κάνουν να δω. Υπάρχει αυτό που 
βλέπω διαφορετικά απ’ό,τι βλέπουν 
όλοι οι άλλοι, ακόμα κι αυτό που 
αρχίζω να βλέπω και δεν είναι ορατό. 
Κι αυτό δεν είναι όλο.» 

Ο Andre Breton ξεκινά την έρευνά του και την παράθεση 
απόψεων του στο βιβλίο του «Υπερρεαλισμός και 
Ζωγραφική» με την εξής φράση: 

πολυπλοκότητα 
και 
πολλαπλότητα 
των εικόνων.
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 Η εικονογραφική αναφορά είναι εντελώς ενδεικτική 
καθώς οι επιλογές είναι πολλές, διαφορετικές και 
σύμφωνες πάντα με την κρίση, την εκτίμηση και τα 
εποπτικά μέσα τα οποία διατίθενται στον διδάσκοντα. 
Εξάλλου, απώτερος στόχος αυτής της διδακτικής 
μεθόδου είναι η λειτουργική ένταξη της εικόνας στην 
διδασκαλία για την ανάδειξη του κειμένου και όχι ο 
παραμερισμός του κειμένου ή η εκτροπή της φιλολογικής 
ανάλυσης προς χάρη της εικονολογικής προσέγγισης η 
οποία, από μόνη της, περικλείει τον κίνδυνο της 
απόκλισης (Ρηγόπουλος Γ., 1988: 158 κ.ε.). Η ένταξη, 
επομένως της εικόνας στην διδακτική αυτή πράξη θα 
είναι πραγματικά λειτουργική όταν δεν θα στοχεύει στο 
να αναδιπλασιάσει την πραγματικότητα, αλλά στο να 
προσφέρει μία βαθύτερη κατανόηση της αρχιτεκτονικής, 
του υλικού και του νοήματός της. (Φλωρένσκυ Π., 1995: 
239). 23



24



 Το «ιστορικό πλαίσιο» ή «φόντο» στη Λογοτεχνία –και δεν 
νοείται λογοτεχνία χωρίς κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο–
παρέχει ένα υπόβαθρο ρεαλιστικό στα «πλάσματα της 
φαντασίας» του καλλιτέχνη. Το ιστορικό στοιχείο 
(προσ)γειώνει τη Λογοτεχνία (τη μυθοπλαστική 
φαντασία) στο έδαφος του αντικειμενικού, του 
κόσμου των συμβεβηκότων –συμβάλλοντας έτσι στην 
αλήθεια της (ή στην αληθοφάνειά της)–, όπως 
ανάλογα το λογοτεχνικό στοιχείο (εν)σαρκώνει τη 
γενική κι αόριστη Ιστορία σε συγκεκριμένες 
ανθρώπινες ιστορίες «με σάρκα και οστά», την 
μετατρέπει δηλαδή από νοερή έννοια ή αφηρημένο 
μηχανισμό σε ατομική περίπτωση, υπαρξιακό βίωμα. 

(Αφροδίτη Αθανασοπούλου «Ιστορία και Λογοτεχνία στο σχολείο. Μια 
διεπιστημονική πρόταση διδασκαλίας για την κριτική αγωγή των μαθητών στον 

σύγχρονο πολιτισμό» ) 25



 Ιστορικό και λογοτεχνικό αφήγημα πρέπει 
να αντιμετωπίζονται παράλληλα, ως κείμενα 
που διαλέγονται το ένα το άλλο, 
αναφέρονται στην ίδια ιστορική 
πραγματικότητα αλλά την φωτίζουν 
διαφορετικά ή λένε γι’ αυτήν κάτι 
διαφορετικό – αποτελούν, δηλαδή, 
εναλλακτικές ερμηνείες, αναγνώσεις ή 
αναπαραστάσεις αυτής της 
πραγματικότητας, οι οποίες έχουν τη δική 
τους ιστορικότητα, αφού παράγονται σε ένα 
ορισμένο κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον.
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Ο Hayden White και ο Dominick La Capra υποστηρίζουν 
ότι κάθε προσπάθεια που γίνεται να περιγράψουμε εμπειρικά 
γεγονότα στηρίζεται σε αφηγηματικούς τρόπους, οι οποίοι 
με τη σειρά τους δομούνται πάνω σε μια μορφή φαντασίας 
που ρυθμίζεται από ιδεολογικά συμφραζόμενα. Κατά 
συνέπεια, η ιστορική πραγματικότητα είναι πάντα μια 
αφηγηματική κατασκευή, ένα κείμενο του οποίου ο 
προσανατολισμός υπακούει σε μια φιλοσοφική προοπτική. 
Με αυτή την έννοια το ιστορικό κείμενο δεν μπορεί να 
διαχωριστεί ρητά ούτε από το λογοτεχνικό κείμενο με το 
οποίο το συνδέουν οι αφηγηματικές στρατηγικές και οι 
ρητορικοί τρόποι, αλλά ούτε και από το φιλοσοφικό κείμενο 
που περιέχεται μέσα στο ιστορικό κείμενο ως δομή βάσης, 
αφού του παρέχει την εννοιολογική/ιδεολογική αποσκευή 
σύμφωνα με την οποία θα οργανώσει τα γεγονότα σε λόγο.                  

(Άννα Τζούμα, Ιστορία και Λογοτεχνία)
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 Η λογοτεχνία δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ιστορία, 
αλλά ούτε η ιστορία να εξαντλήσει τη ζωή της στην 
ακαδημαϊκή της καταγραφή. Είναι μεγάλη η πρόκληση 
να ενώσουμε τέχνη και επιστήμη, τέχνη και ζωή. Αν τα 
λογοτεχνικά γεγονότα δεν είναι επιστημονικές 
υποθέσεις, αλλά οι πολλαπλές εκφράσεις μιας επιθυμίας 
να ζήσουμε κι άλλες ζωές πέρα από αυτήν που μας 
δόθηκε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να 
προσπαθούμε να ζήσουμε εξίσου ακέραια και αυτές τις 
άλλες φανταστικές ζωές. Η λογοτεχνία μπορεί να 
προσφέρει μέσω της ιστορίας και κάτι που ίσως δεν 
φανταζόμαστε, την ανακάλυψη της ζωής.

(Κώστας Χατζηαντωνίου, http://blogs.sch.gr/2lykpiatt/2011/12/15/logotexnia_istoria/)
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 Η Λογοτεχνία είναι «μια ακολουθία λέξεων», ο 
κινηματογράφος «μια ακολουθία εικόνων». Και οι δυο αυτές 
τέχνες διατηρούν κοινά αφηγηματικά στοιχεία: τη δράση, 
τους χαρακτήρες, τους διαλόγους.

 Ο κινηματογράφος και η λογοτεχνία ακούμπησαν επάνω 
στην ανάγκη του ανθρώπου να ακούει, να διαβάζει ή να 
βλέπει ιστορίες. Ιστορίες μέσα στις οποίες εντάσσει τον 
εαυτό του, μέσα στις οποίες υπάρχουν ήρωες με τους 
οποίους ο θεατής, ο αναγνώστης ταυτίζεται. Ο 
κινηματογράφος δεν θα άφηνε ποτέ να πάει χαμένος όλος 
αυτός ο πλούτος ιστοριών και ηρώων. 
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 Μεταξύ της λογοτεχνίας και του κινηματογράφου, 
σύμφωνα με τον επίκουρο καθηγητή Νεοελληνικής 
Φιλολογίας Θανάση Αγάθο, «υπάρχει μία σχέση 
αλληλεξάρτησης, ένας συνεχής διάλογος μεταξύ τους, μια 
αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στις λέξεις και στις εικόνες και 
δεν είναι τυχαίο ότι συγγραφείς από όλο τον κόσμο 
προβληματίζονται εδώ και πολλές δεκαετίες αναφορικά με 
το εάν μπορούν να αφηγηθούν μιαν ιστορία όχι μόνο διά 
του αλφαβήτου, αλλά και μέσω της κινηματογραφικής 
γλώσσας. Για να περιοριστώ στον ελληνικό χώρο, σε αυτή 
την κατηγορία ανήκουν αρκετοί εκλεκτοί συγγραφείς, που 
είτε σκηνοθέτησαν ταινίες, είτε έγραψαν κινηματογραφικά 
σενάρια, είτε αφομοίωσαν κινηματογραφικές τεχνικές στη 
λογοτεχνική γραφή τους: όχι μόνον ο Ξενόπουλος, αλλά 
και ο Καραγάτσης, ο Τερζάκης, ο Βασιλικός, ο Βαλτινός, ο 
Νόλλας και άλλοι».
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 Στο ερώτημα εάν η προβολή κατάλληλων ταινιών θα μπορούσε να 
βοηθήσει τη διδασκαλία του μαθήματος της λογοτεχνίας., 
απάντησε: «Φυσικά και μπορεί να προσφέρει στη διδασκαλία της 
λογοτεχνίας η προβολή ταινιών με λογοτεχνική “πηγή”, υπό την 
προϋπόθεση ότι η κινηματογραφική μεταφορά ενός λογοτεχνικού 
έργου δεν θα θεωρείται από διδάσκοντες και διδασκόμενους 
αποκλειστικά από την άποψη της πιστότητας στο λογοτεχνικό 
πρωτότυπο», εξηγεί ο καθηγητής. «Μια τέτοια ταινία -προσεκτικά 
επιλεγμένη ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος, βεβαίως- θα 
πρέπει να εξετάζεται ως ένας διάλογος ανάμεσα στη λογοτεχνία και 
την έβδομη τέχνη, ως μια ανταλλαγή που εμπλουτίζει τόσο το 
λογοτεχνικό, όσο και το κινηματογραφικό κείμενο και δίνει αφορμή 
για έρευνα των συγκλίσεων και των αποκλίσεων ανάμεσα στη 
λογοτεχνική και την κινηματογραφική γλώσσα. Αλλωστε, τις 
τελευταίες δεκαετίες έχει καθιερωθεί, σε διεθνές επίπεδο, ως 
κλάδος των συγκριτολογικών σπουδών, ο διακειμενικός 
συσχετισμός κινηματογραφικών ταινιών και βιβλίων στα οποία 
βασίζονται».

http://www.protothema.gr/city-stories/article/598430/logotehnia-kai-
kinimatografos/ 31
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Κλίμα δεκτικότητας: σχολιασμός εικόνας
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Νίκος Εγγονόπουλος

Γιάννης Τσαρούχης
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Στους διαλόγους, υιοθετείται ένας λιτός και στρωτός νεοελληνικός λόγος, με 
σεβασμό στο πρωτότυπο κείμενο του Κορνάρου. Στην αφήγηση 
περιλαμβάνονται αυθεντικά αποσπάσματα (δεκαπεντασύλλαβοι 
ομοιοκατάληκτοι στίχοι στην κρητική διάλεκτο) με ελάχιστες προσαρμογές, ως 
μια σκόπιμη «σύνδεση» με το γλωσσικό ιδίωμα του εμβληματικού αυτού έργου.
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 Αίτιο και αφορμή ήταν η κατάσταση στην Κρήτη, η οποία ήταν ακόμη 
μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο πληθυσμός επαναστάτησε 
θέλοντας να ενωθεί με την Ελλάδα. Κηρύσσεται επανάσταση στην 
Κρήτη και συγχρόνως η Ελλάδα για αντιπερισπασμό οργανώνει 
εξεγέρσεις κατά των Τούρκων στην Ήπειρο και τη Μακεδονία. Η 
Τουρκία απαιτεί αποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων από την Κρήτη 
και απειλεί  με πόλεμο. Τα τουρκικά στρατεύματα εισβάλλουν στη 
Θεσσαλία, καταλαμβάνουν τη Λάρισα και σκορπίζουν τον ελληνικό 
στρατό. Με μεσολάβηση των ευρωπαϊκών δυνάμεων και της Ρωσίας 
υπογράφεται ειρήνη. Η Ελλάδα αναγκάζεται:

 -να πληρώσει μεγάλο χρηματικό ποσό ως πολεμικές αποζημιώσεις 
στην Τουρκία

 -να δώσει ένα μικρό κομμάτι της Θεσσαλίας στην Τουρκία

 -για να μπορέσει να πληρώσει πολεμική αποζημίωση στην Τουρκία, 
σύναψε νέο δάνειο και δέχτηκε τον Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο

ΑΤΥΧΗΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

στον στρατιωτικό, διπλωματικό, οικονομικό τομέα. 

Επιπλέον καταρρακώνεται το ηθικό των Ελλήνων
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 Το απόσπασμα  προέρχεται από τον Προφητικό, τον 
όγδοο από τους δώδεκα λόγους. 

 Σκηνικό αποσπάσματος: το Βυζάντιο, πριν από την 
άλωση. Ο βασιλιάς διασκεδάζει και αποθεώνεται από 
τους αυλοκόλακες, και ενώ οι Τούρκοι πλησιάζουν, οι 
Βυζαντινοί μένουν αδιάφοροι, παραδομένοι στη 
διαφθορά, χωρίς να ακούνε τα λόγια των ακριτών. Τότε 
ο Προφήτης (προσωπείο του ποιητή), αγανακτώντας, 
παίρνει τον λόγο και προλέγει τον χαμό της Χώρας. 
Μέσα από τον πόνο του για τον ξεπεσμό, την κατάντια 
και την πτώση, αναδύεται ένα όραμα ελπίδας και ένα 
αισιόδοξο μήνυμα εθνικής αναγέννησης.
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 Επαφή με το δημοτικό τραγούδι – τραγουδιέται, δεν 
απαγγέλλεται

 Από τη συγκεκριμένη επιλογή έχουν την ευκαιρία οι 
μαθητές να ακούσουν αφήγηση, διάλογο, πώς 
αποδίδεται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας (ατομικά 
ή συλλογικά), η διαφορετική πρόσληψη από τους 
κατοίκους κάθε περιοχής, – κοινό στοιχείο ο ιαμβικός 
δεκαπεντασύλλαβος 

 Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ακούσουν μοιρολόι –
το οποίο εντάσσεται στη συγκεκριμένη σύνθεση, καθώς 
κατείχε σημαντική θέση στις κοινωνίες παλαιότερα.
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 Η μουσική πώς υποβάλλει συναισθήματα ή πώς βοηθά 
τον ακροατή/ αναγνώστη να συλλάβει την ιστορία

 Επειδή η συγκεκριμένη σύνθεση περιλαμβάνει 
διαφορετικά πρόσωπα τα οποία διαλέγονται 
προωθείται η δραματοποίηση

 Διαφορετικά είδη μουσικής/ μουσικά όργανα 
(παραδοσιακά – μοντέρνα ακούσματα και το πάντρεμά 
τους)

 Η μουσική αυτή σύνθεση συνοδεύεται από εικόνα  οι 
μαθητές να εκφράσουν τις απόψεις τους, π.χ. κατά πόσο 
συμφωνούν με τη συγκεκριμένη πρόσληψη ή πώς θα το 
παρουσίαζαν οι ίδιοι.

 Η συνομιλία του συγκεκριμένου δημοτικού τραγουδιού 
με άλλες παραλλαγές 55
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Μάρκος Αντώνιος
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Κλίμα 
δεκτικότητας

Στον προαύλιο 
χώρο της 
εκκλησίας της 
Φανερωμένης

Στην ανατολική πλευρά παριστάνεται ανάγλυφος ο δικέφαλος αετός που σκέπει 
με τις φτερούγες του τον ναό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης και την 
Ακρόπολη, συμβολίζοντας τη Μεγάλη ιδέα για την οποία θυσιάστηκαν οι 
μάρτυρες «για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδας την ελευθερία». 
Εκεί, επίσης, είναι χαραγμένο και το όνομα του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού.
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Σαλαμίνα (Ελλάδα)

Σαλαμίνα - Κύπρος
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