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Η ρωσική λογοτεχνία στα σχολικά εγχειρίδια Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Συγκριτική παρουσίαση 
των αναφορών στα παλιά και τα καινούρια εγχειρίδια. 
 
Περίληψη 
Στην εργασία καταγράφονται τα ρωσικά λογοτεχνικά έργα που ολόκληρα ή ως 
αποσπάσματα συμπεριλαμβάνονται στο περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων τόσο 
της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ως πηγές 
χρησιμοποιούνται τα εγχειρίδια τα οποία διδάσκονται την τελευταία πενταετία και αυτά 
τα οποία θα διδαχθούν για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2006-2007 και αποτελούν 
προϊόν της τελευταίας  «εσωτερικής» εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στη χώρα.  
Εισαγωγή 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιστορία της διδασκαλία της ξένης λογοτεχνίας στην 
Ελλάδα άρχισε το 1914 και οδήγησε στη συγγραφή του πρώτου ανθολογίου της 
ευρωπαϊκής λογοτεχνία το 1915. Στο περιεχόμενό του καταγράφονται κείμενα 
γαλλικά, γερμανικά, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά και ρωσικά (Βαγενάς, 1998).       

Σήμερα, με δεδομένη τη διαπολιτισμική σκοποθεσία του Προγράμματος 
Σπουδών στην οποία ρητά καταγράφεται και ότι «Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας είναι 
επικοινωνία με την έννοια της ανταλλαγής των οπτικών με τις οποίες προσλαμβάνεται, 
κατανοείται και ερμηνεύεται η πραγματικότητα σε διαφορετικές εποχές ή σε 
διαφορετικά κείμενα της ίδιας ή άλλης κουλτούρας. Ό,τι οικειοποιείται ο αποδέκτης του 
λογοτεχνικού έργου είναι μια πρόταση του κόσμου, την οποία το κείμενο αποκαλύπτει 
μετασχηματίζοντας την προσωπικότητα του αναγνώστη» (ΠΙ-ΥΠΕΠΘ, 1999, σ. 162)  
και : «Να γνωρίσουν (οι μαθητές) μορφές και αξίες πολιτισμού που συνδέονται τόσο με 
τη ζωή, την παράδοση και τη φυσιογνωμία του έθνους όσο και με το ευρύτερο 
πολιτισμικό περιβάλλον στην ευρωπαϊκή ή την οικουμενική του διάσταση» (ΠΙ- 
ΥΠΕΠΘ, 2000, 59 κ.ε), είναι ενδιαφέρουσα η αναζήτηση και η ερμηνευτική 
καταγραφή-παρουσίαση της ρωσικής λογοτεχνίας στα σχολικά εγχειρίδια. 

Στο Πρόγραμμα Σπουδών για τη λογοτεχνία αναφέρεται επίσης ότι για τη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το ποσοστό των κειμένων της ξένης λογοτεχνίας μπορεί 
να φτάνει μέχρι το 20%. Παρόλο που η διδασκαλία της θεωρείται απαραίτητη και 
κάθε ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση γίνεται αποδεκτή, έχουν διατυπωθεί 
προβληματισμοί για τη διδασκαλία της ξένης λογοτεχνίας με σημείο αναφοράς την 
εισαγωγή της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας από το 1998 ως μαθήματος επιλογής στη Β΄ 
Λυκείου. Οι προβληματισμοί και οι ενστάσεις αναφέρονται: 
α. στην οριοθέτηση του όρου ευρωπαϊκή λογοτεχνία, αφού η χρήση ληξιαρχικών και 
γεωγραφικών κριτηρίων οδηγεί σε αμφισβητούμενες επιλογές που δεσμεύουν τη 
διδασκαλία σε περιορισμούς ασύμβατους προς την λογοτεχνική πραγματικότητα και 
τις διεργασίες της, όπως για παράδειγμα την επιλογή του Έλιοτ και τον αποκλεισμό 
του Έζρα Πάουντ (Καγιαλής, 1999).  
β. στα κριτήρια επιλογής των συγγραφέων και των έργων τους (Ιωννάτου, 2000).  

Το πρόβλημα πάντως που φαίνεται να υπάρχει -και είναι σοβαρό- είναι η 
ικανότητα των διδασκόντων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος της 
λογοτεχνίας. Η εργασία αυτή μπορεί να αναδείξει τα κείμενα της ρωσικής 
λογοτεχνίας που προτείνεται να διδαχθούν στα ελληνικά σχολεία ως προς την 
ποσότητα και το είδος των στόχων που καλούνται να ικανοποιήσουν. Για την Ελλάδα 
αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού χιλιάδες παλιννοστούντες, νεοπρόσφυγες και 
αλλοδαποί από την πρώην Σοβιετική Ένωση φοιτούν στα σχολεία αυτά και η ρωσική 
λογοτεχνία συμβάλλει στη διατήρηση της πολιτισμικής τους ταυτότητας, στη 
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γνωριμία των Ελλήνων μαθητών με το ρωσικό πολιτισμό και έτσι σε μια 
διαπολιτισμική κατεύθυνση της βασικής σκοποθεσίας.  
 
Κείμενα ρωσικής λογοτεχνίας σε εγχειρίδια  της Πρωτοβάθμιας και της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία διδάσκονταν μέχρι το σχολικό έτος 
2005-6. 
 
α. Εγχειρίδια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Στα βιβλία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την περίοδο που αναφέρεται 
υπάρχει μόνο ένα απόσπασμα έργου από τη ρωσική λογοτεχνία. Πρόκειται για ένα 
κείμενο το οποίο εντοπίζεται στο βιβλίο: ΜΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ, στο 
εγχειρίδιο της ΣΤ΄ Δημοτικού για τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Χριστιανικής 
Αγωγής (Θρησκευτικών), το οποίο εκδόθηκε το 1996. Έχει τίτλο: Αγάπησε όλη την 
πλάση και ανήκει στον Φ.Μ. Ντοστογιέφσκι. Με λόγο παραινετικό διατυπώνει 
σκέψεις για τη σχέση ανθρώπου-περιβάλλοντος και αποτελεί το συνοδευτικό κείμενο 
για την υποστήριξη της ενότητας: Η παραμόρφωση του ανθρώπου και του κόσμου: 
Αγάπησε όλη την κτίση του Θεού, τα πάντα μέσα σ’ αυτήν και κάθε κόκκο άμμου… (σ. 
157). Αξίζει να σημειωθεί ότι εμφανίζεται ως απόσπασμα έργου το οποίο δεν 
αναφέρεται στο βιβλίο του μαθητή, αλλά ούτε και στις οδηγίες στο βιβλίο για τον 
εκπαιδευτικό. 

Στο σύνολο των εγχειριδίων αυτής της περιόδου για όλα τα γνωστικά 
αντικείμενα δεν υπάρχει κανένα άλλο κείμενο της ρωσικής λογοτεχνίας. 
Διερευνώντας τα περιεχόμενα του νέου Ανθολογίου Λογοτεχνικών Κειμένων «Με 
λογισμό και μ’ όνειρο» για τις τάξεις Ε΄ και Στ΄, το οποίο εκδόθηκε από τον Ο.Ε.Δ.Β. 
το 1999 και δεν αντικαταστάθηκε κατά τη διαδικασία συγγραφής των νέων βιβλίων, 
διαπιστώνουμε ότι η παρουσία της ξένης λογοτεχνίας είναι σημαντική. Σε σύνολο 86 
κειμένων τα 16 είναι ξένων: 
Κινέζος  Τσου Τσεν Πάι 
Αμερικανός  Τζακ Λόντον 
Ιταλός Τζιάνι Ροντάρι 
Άγγλοι Ρόαλντ Νταλ 

Ράντγιαρντ Κίπλιγκ 
Τούρκος Ναζίμ Χικμέτ 
Γάλλοι Φιλίπ Μπαρμπώ 

Ζαν Ζακ Σεμπέ-Ρενέ Γκοσινύ 
Ρενέ Γκοσινύ-Αλμπέρ Ουντερζό 
Ζαν Λε Γκοφ 

Βούλγαρος Ντιμίτερ Ινκιόφ 
Δανός Χανς Κρίστιαν Άντερσεν 
Ισπανός Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα 
Πέρσης Φερεϋντούν Φαριάντ 

 
Παραθέσαμε τον πίνακα των συγγραφέων κατά εθνικότητα για να τονίσουμε την 
έλλειψη Ρώσων συγγραφέων και μάλιστα σε ένα βιβλίο το οποίο εκδόθηκε την 
περίοδο που στην Ελλάδα η έλευση και η εγκατάσταση Ελλήνων και αλλοδαπών από 
την πρώην Σοβιετική Ένωση είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της και που μέχρι 
σήμερα διδάσκεται σε τάξεις στις οποίες σημαντικό μέρος του μαθητικού δυναμικού 
ανήκει στις προαναφερθείσες κατηγορίες. 
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 Στον πίνακα περιεχομένων που συνοδεύεται από προτάσεις για την ανάγνωση 
παράλληλων κειμένων προς το διδασκόμενο κάθε φορά σημειώνονται και οι 
μοναδικές αναφορές στη ρωσική λογοτεχνία: 
-Νικολάι Ντούμπωφ, Διακοπές στο δάσος 
-Ιρίνα Κορσούνωφ, Το αλεπουδάκι του θάμνου 
και η κινηματογραφική ταινία Το μπλε του Κριστόφ Κισλόφσκι. 

Υπάρχουν και προτάσεις ως προς τη θεματική ενότητα την οποία 
προσεγγίζουν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη τους: νανουρίσματα από ξένες χώρες και 
παλιά λαϊκά παραμύθια άλλων χωρών. Είναι προφανής η δυνατότητα επιλογής και 
αξιοποίησης ρωσικών κειμένων. Προκαλεί πάντως εντύπωση η έλλειψη αναφοράς-
πρότασης στον Κεριλόβ στη θεματική των μύθων, όπου αναφέρεται χαρακτηριστικά: 
Μπορείς ακόμα να διαβάσεις μύθους, που οι συγγραφείς τους έχουν επηρεαστεί από τον 
Αίσωπο και προτείνονται τα έργα Μύθοι και ιστορίες το Λεονάρντο Ντα Βίντσι και 
Οι μύθοι του Λαφονταίν. 
 
β. Εγχειρίδια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
1. Εγχειρίδια Γυμνασίου που ίσχυαν μέχρι το χολικό έτος 2005-2006 
 Η ρωσική λογοτεχνία αναζητήθηκε στα εγχειρίδια του Γυμνασίου που 
αφορούν τη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας. Στα πρώτα δεν 
εντοπίστηκε καμία αναφορά. Τα βιβλία της λογοτεχνίας μας είχαν εκ του τίτλου 
προϊδεάσει για απουσία αντίστοιχων κειμένων: Κείμενα Νεοελληνικής λογοτεχνίας 
και έτσι το περιεχόμενό τους είναι σαφώς προδιαγεγραμμένο. Μελετώντας το 
περιεχόμενό τους διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά μόνο στο βιβλίο για 
τη Β΄ Γυμνασίου.  
 Στο βιβλίο για την Α΄ τάξη υπάρχουν σε σύνολο 101 κειμένων και 7 από το 
χώρο της ξένης λογοτεχνίας. Ανάμεσά τους, στη θεματική ενότητα  «Η βιοπάλη» ο 
μαθητής θα γνωρίσει το έργο «Ο Βάνκας» του Άντον Τσέχοφ σε μετάφραση 
Κυριάκου Σιμόπουλου (σ.136-140) Έχει επιλεγεί για το περιεχόμενό της υπόθεσης 
αλλά και για να υποστηρίξει τη διδασκαλία του διηγήματος ως λογοτεχνικού είδους. 
Στην περίληψη που κατέχει θέση προοργανωτικού υλικού για την «υποδοχή» του 
κειμένου σημειώνεται μια σύντομη κριτική για το συγγραφέα και η λεζάντα του 
περιεχομένου. Στα διηγήματα του Τσέχοφ (1860-1904) απεικονίζονται συνήθως οι 
αθλιότητες της ζωής. Το χιούμορ συγχωνεύεται με την τραγικότητα τόσο φυσικά και 
απλά που ο αναγνώστης δεν ξέρει τελικά τι να κάνει: να κλάψει ή να γελάσει. Στο 
Βάνκα ο συγγραφέας δίνει την ιστορία των βασανισμένων παιδιών που από την ηλικία 
των οκτώ μπαίνουν στη βιοπάλη (σ. 136). Η διαχρονικότητα του θέματος αλλά και η 
καταγραφόμενη αναγνωστική αντίδραση μάλλον δημιουργούν θετικές προσδοκίες 
και ενισχύουν την αναγνωστική διάθεση των μαθητών. Προς την ίδια κατεύθυνση 
κινείται και το σύντομο βιογραφικό που με τρεις δηλώσεις- αξιολογικές κρίσεις 
υποστηρίζει την επιλογή του:…συγγραφέας με παγκόσμια φήμη….τιμήθηκε με το 
βραβείο Πούσκιν…λίγα αλλά εκλεκτά θεατρικά έργα…που παίζονται συχνά στα 
ελληνικά θέατρα (σ. 140). Οι ερωτήσεις επεξεργασίας του κειμένου που διατυπώ-
νονται από τη συγγραφική ομάδα αφορούν στοιχεία δομής και υπερδομής του και 
επιχειρούν τη σύνδεση με το σήμερα των παιδιών αναγνωστών με μια ερώτηση 
πολλαπλής επιλογής που παραπέμπει στη Φιλολογική –Ερμηνευτική Θεωρία για τη 
λογοτεχνία: Ποιος είναι ο σκοπός του συγγραφέα: α. να μας περιγράψει τη μορφή του 
Βάνκα β. να μας περιγράψει τον παππού γ. να ξεσκεπάσει τις συνθήκες εργασίας των 
ανήλικων παιδιών.  
 Στο βιβλίο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για τη Γ΄ Γυμνασίου 
υπάρχουν 132 κείμενα από την ελληνική λογοτεχνία, η οποία παρουσιάζεται 
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γραμμικά από τη λόγια παράδοση (1000-1600) μέχρι τη νεότερη σύγχρονη 
λογοτεχνία. Στο τελευταίο μέρος του βιβλίου υπάρχει η ενότητα Ξένη λογοτεχνία, η 
οποία περιλαμβάνει  8 κείμενα. Τα δύο είναι έργα Ρώσων λογοτεχνών. 
-Το αηδόνι του Αλέξανδρου Πούσκιν, από τη συλλογή Ανθολογία Παγκόσμιας 
Ποίησης σε μετάφραση Α. Δικαίου (σ. 371). Και στην περίπτωση αυτή οι ερωτήσεις 
ανιχνεύουν τις προθέσεις στο λόγο του ποιητή με μια διάθεση να προκαλέσουν μια 
«καθοδηγούμενη» ανάγνωση του έργου. Το βιογραφικό του ποιητή είναι στο τέλος 
του βιβλίου με τα βιογραφικά όλων των συγγραφέων και έχει τη μορφή 
εγκυκλοπαιδικού λήμματος. Επικεντρώνεται σε στοιχεία για τη ζωή και όχι για το 
έργο του Πούσκιν. Υπάρχει μόνο η αρχική πρόταση, αξιολογική κρίση: Ο 
μεγαλύτερος Ρώσος ποιητής του περασμένου αιώνα. Η εκτίμηση «ο μεγαλύτερος 
ποιητής» στο επίπεδο της πρόκλησης του ενδιαφέροντος μάλλον περιθωριοποιείται με 
τη χρονική τοποθέτηση: του περασμένου αιώνα. 
-Η καρδιά του Ντανκό, του Μαξίμ Γκόρκι, από το έργο Βλέποντας και Γράφοντας σε 
μετάφρση Κοραλίας Μακρή (σ. 380). 
Η μικρή προοργανωτική φράση: Το συμβολικό αυτό παραμύθι είναι από το 
βιβλίο….συστήνει θετικά το έργο (σ. 380). Σε ένα βιβλίο λογοτεχνίας με έργα που ως 
προς το χρόνο και το περιεχόμενό τους, αλλά και τη γλώσσα τους πολλές φορές, είναι 
κατ’ αρχήν μακριά από τις γλωσσικές επιλογές και τα ενδιαφέροντα των εφήβων, ένα 
συμβολικό παραμύθι αποτελεί πρόκληση-πρόσκληση για ανάγνωση. Οι ερωτήσεις 
δεν αφορούν το συγγραφέα αλλά το κείμενο και τις αναμενόμενες προσωπικές 
αναγνώσεις, ακολουθώντας τη φιλοσοφία των αναγνωστικών θεωριών της 
πρόσληψης και της ανταπόκρισης. Πώς ζούσαν οι άνθρωποι στο βάλτο; Τι σημαίνει η 
φράση: όποιος δεν κάνει τίποτα, ένα τίποτα απομένει κι ο ίδιος»…Γιατί το παραμύθι 
είναι συμβολικό; 
Το βιογραφικό που παρατίθεται είναι πολύ σύντομο. Διαβάζουμε:….από τους 
κορυφαίους της σοβιετικής λογοτεχνίας και από τους πιο γνήσιους εκπροσώπους του 
ρεαλισμού.  
 Αξίζει να σημειωθεί και μία «παράπλευρη» παρουσία της ρωσικής 
λογοτεχνίας. Στη σελίδα 334 παρατίθεται το κείμενο «Το σπίτι του Ντοστγιέφσκι» του 
Νίου Μπακόλα, από το βιβλίο «Το ταξίδι που πληγώνει (1955). Δίνεται το 
βιογραφικό του Ντοστογιέφσκι και σκιαγραφείται η Σοβιετική Ένωση της εποχής 
που ο συγγραφέας επισκέπτεται τη χώρα με σημείο αναφοράς την «αντιμετώπιση» 
του Ντοστογιέφσκι από τους σύγχρονους Ρώσους. 
 
2. Εγχειρίδια Γυμνασίου που ισχύουν από το σχολικό έτος 2006-2007 
 Τα καινούρια βιβλία για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο έχουν 
τον ίδιο τίτλο: Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Και πάλι δεν υπάρχει κανένα 
κείμενο από τη ρωσική λογοτεχνία στο βιβλίο για τη Β΄ τάξη. 
 Στο εγχειρίδιο για την Α΄ τάξη σε σύνολο 67 κειμένων αντιστοιχούν 6 έργα 
από την ξένη λογοτεχνία. Ανάμεσά του δύο Ρώσων συγγραφέων. Η αύξηση της 
ποσόστωσης είναι προφανής. 
-Η πρώτη αναφορά περιλαμβάνεται στη θεματική ενότητα: Οικογενειακές σχέσεις: Ο 
παππούς και το εγγονάκι, Λ. Τολστόι, Διηγήματα, μύθοι και παραμύθια, σε 
μετάφραση Π. Ανταίου, εκδόσεις Ωκεανίδα. Η παρουσίαση των έργων στο σύγχρονο 
εγχειρίδιο είναι πολύ προσεγμένη. Για το έργο του Τολστόι υπάρχει ένα σύντομο 
προοργανωτικό κείμενο στο οποίο καταγράφεται το «Δελτίο ταυτότητας» του 
κειμένου με όρους της σύγχρονης πραγματικότητας και επομένως ελκυστικό για τον 
έφηβο αναγνώστη. Ένας πίνακας ζωγραφικής συνοδεύει το κείμενο: Ι. Μπιλίμπιν, 
από την εικονογράφηση λαϊκού παραμυθιού. Το φτερό του σταυραϊτού (σ. 43). 
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Το βιογραφικό του συγγραφέα αφορά τη ζωή του και σε μία πρόταση δίνεται 
η προσωπικότητά του και έμμεσα μια γενική αξιολογική κρίση για το έργο 
του:…συγγραφέας και στοχαστής οραματίζεται μια κοινωνία μια κοινωνία ισότητας 
και δικαιοσύνης, απορρίπτει τη βία, υποστηρίζει την πειθώ ως μέσο πάλης και 
προτείνει την επιστροφή στον αγροτικό τρόπο ζωής.  

Οι ερωτήσεις που υποστηρίζουν τη διδασκαλία του κειμένου αναδεικνύουν το 
ρόλο του αναγνώστη. Είναι κλειστού τύπου όταν αφορούν στοιχεία δομής του 
κειμένου και ανοικτές όταν επιχειρούν να συνδέσουν το κείμενο με τις εμπειρίες και 
τα βιώματα των αναγνωστών (σ. 44). 
 -Το δεύτερο κείμενο είναι και πάλι «Ο Βάνκας» του Άντον Τσέχοφ σε 
μετάφραση Κυριάκου Σιμόπουλου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρεται και η 
έκδοση: Θεμέλιο. Η διαφορά στη φιλοσοφία του εγχειριδίου είναι περισσότερο 
εμφανής στην περίπτωση αυτή, η οποία επιτρέπει τη σύγκριση σε επίπεδο διδακτικής 
πρότασης-προσέγγισης. Κατ’ αρχήν το εισαγωγικό κείμενο, το οποίο συστήνει το 
διήγημα, επικεντρώνει το περιεχόμενό του στο πρωταγωνιστικό πρόσωπο του μικρού 
Βάνκα. Οι γενικότητες του προοργανωτικού κειμένου του παλιού βιβλίου 
αντικαθίστανται με την προσαρμογή των αξιολογικών κρίσεων στο συγκεκριμένο 
κείμενο:…Τραγικό και χιουμοριστικό στοιχείο συμπλέκονται στο διήγημα μέσα από την 
αθώα ματιά του μικρού αφηγητή-ήρωα.  Η υπόθεση υποστηρίζεται από έναν πίνακα 
ζωγραφικής: Φώτη Κόντογλου, Χατζή Ουστάς Ιορδάνογλου και ο γιος του Όμηρος. 
Και το βιογραφικό του Τσέχοφ είναι περισσότερο βιωματικό. Οι ερωτήσεις 
επεξεργασίας επιχειρούν να αναδείξουν τη λειτουργία του αναγνώστη: Ποια 
συναισθήματα τρέφει ο Βάνκας για τον παππού του; Βρείτε τα σχετικά χωρία στο 
κείμενο… Σκιαγραφήστε το χαρακτήρα του μικρού βιοπαλαιστή, παραπέμποντας σε 
συγκεκριμένα σημεία του κειμένου…Ποια συναισθήματα σας προκαλεί το τέλος του 
διηγήματος; Σημειώνουμε και τις προτάσεις για διαθεματικές εργασίες που για πρώτη 
φορά εμφανίζονται: 1. Μελετήστε το Κείμενο της Σύμβασης για τα δικαιώματα  του 
Παιδιού…παρουσιάστε τα κυριότερα σημεία στην τάξη…Σχολιάστε ιδιαίτερα το άρθρο 
32, το οποίο αναφέρεται στην παιδική εργασία. 2. Αναζητήστε στο διαδίκτυο το 
ελληνικό τμήμα της UNISEF… 
 Στο εγχειρίδιο για τη Γ΄ τάξη σε σύνολο 72 κειμένων τα 5 προέρχονται από το 
χώρο της ξένης λογοτεχνίας. Από τη ρωσική λογοτεχνία υπάρχει ένα έργο του Άντον 
Τσέχωφ: Ο Παχύς και ο Αδύνατος από το έργο Η αγάπη και 32 άλλα διηγήματα, σε 
μετάφραση Β. Ντινόπουλου, Βιβλιοπωλείον της Εστίας (σ.106-108). Σε ένα πολύ 
σύντομο εισαγωγικό σημείωμα καταγράφονται οι «αρετές» του κειμένου: …το 
σύντομο διήγημα του Τσέχωφ παρουσιάζει με ανθρωπιά, χιούμορ και λεπτή 
παρατήρηση τις ανθρώπινες σχέσεις (και την αλλοτρίωσή τους) στο περιβάλλον των 
γραφειοκρατών της τσαρικής Ρωσίας. Σημειώνουμε ότι δεν υπάρχει βιογραφικό του 
συγγραφέα επειδή έχει δοθεί στο προηγούμενο εγχειρίδιο του ίδιου μαθήματος. Μετά 
την ολοκλήρωση του διηγήματος παρατίθεται πίνακας ζωγραφικής: Δημοσθένη 
Κοκκινίδη, Αντίθεση.  

Η μεθοδολογική διαφορά εντοπίζεται στις συνοδευτικές ερωτήσεις, οι οποίες 
είναι κλειστού τύπου και αφορούν την υπόθεση και τα στοιχεία δομής του 
διηγήματος αλλά και τη διερεύνηση των προθέσεων του συγγραφέα, 
σηματοδοτώντας μία επιστροφή στη φιλοσοφία της φιλολογικής ερμηνευτικής 
θεωρίας της λογοτεχνίας: Πώς αλλάζει η συμπεριφορά του Πορφύρη στη διάρκεια της 
ιστορίας; Τι επιδιώκει να δείξει με αυτό ο συγγραφέας;… 
Η προτεινόμενη διαθεματική δραστηριότητα κινείται σε διαφορετικό κλίμα. Αφορά 
το βιωματικό και εμπειρικό κύκλο των εφήβων: Γράψτε μια χιουμοριστική ιστορία με 
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θέμα την τυχαία συνάντησή σας με ένα συμμαθητή σας έπειτα από τριάντα χρόνια (σ. 
108). 
 
3. Τα εγχειρίδια για τη διδασκαλία της λογοτεχνία στο Λύκειο. 

Η τελευταία αναθεώρηση των σχολικών εγχειριδίων δεν επηρέασε τα βιβλία 
του Λυκείου. Στην εργασία εξετάστηκαν τα βιβλία για τη διδασκαλία της γλώσσας 
«Έκθεση Έκφραση» και αυτά της λογοτεχνίας: «Κείμενα Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας» που αφορούν το Ενιαίο Λύκειο και το βιβλίο «Νεότερη ευρωπαϊκή 
λογοτεχνία» που αφορά αντίστοιχο μάθημα επιλογής για τους μαθητές της Β΄ 
Λυκείου. 

Εντοπίστηκαν κείμενα ρωσικής λογοτεχνίας για τη Β΄ και Γ΄ Λυκείου και στο 
βιβλίο του μαθήματος επιλογής. 
  Στο βιβλίο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Β΄ Τεύχος, Β΄ τάξη Ενιαίου 
Λυκείου υπάρχουν 85 κείμενα από την ελληνική λογοτεχνία και 6 από την ξένη. Στη 
δεύτερη κατηγορία έχουν συμπεριληφθεί και δύο έργα Ρώσων συγγραφέων: 
-Φ. Ντοστιγιέφσκι, Οι αδερφοί Καραμαζόφ, απόσπασμα, σε μετάφραση Άρη 
Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη. Η ομάδα των δημιουργών του εγχειριδίου επιχειρεί 
να  αμβλύνει τις δυσχέρειες που προκαλεί η προσπάθεια «ανάγνωσης» ενός 
λογοτεχνικού έργου με τα χαρακτηριστικά του μυθιστορήματος με σημείο αναφοράς 
ένα μικρό απόσπασμα με την παράθεση ενός  εισαγωγικού κειμένου στο οποίο πολύ 
σύντομα σκιαγραφείται η υπόθεση στο σύνολό της και στη συνέχεια δίνεται η 
περίληψη του αποσπάσματος ώστε να μπορεί νοηματικά να εγκεντριστεί στο κείμενο. 
Για να προκληθεί το ενδιαφέρον των εφήβων επιστρατεύεται η αξιολογική κρίση: 
…θεωρείται ως το κορυφαίο έργο του μεγάλου Ρώσου συγγραφέα… 

Η περιορισμένη έκταση του αποσπάσματος υπαγορεύει και το περιεχόμενο 
των ερωτήσεων για την διδακτική του αξιοποίηση, το οποίο αφορά αποκλειστικά τη 
δράση και τη διαμόρφωση ηθογραφικών απόψεων για τα πρόσωπα του αφηγήματος. 
Ως υποστηρικτικό εποπτικό υλικό χρησιμοποιείται για την αισθητοποίηση της 
μορφής του συγγραφέα το εξώφυλλο τεύχους του 1878 του ρωσικού λογοτεχνικού 
περιοδικού Νίβα με την προσωπογραφία του και ένα εκτενές για την έκταση του 
βιβλίου βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από ένα ρεαλιστικό πορτρέτο. Οι 
αναφορές καταγράφουν το ιστορικό του βίου του σε πρώτο επίπεδο και το έργο του 
σε σχέση με τις εξελίξεις: πριν, κατά τη διάρκεια, μετά την εξορία. Η κατακλείδα του 
κειμένου συμπυκνώνει την ιδιότυπη λογοτεχνική κριτική: …σε τελευταία ανάλυση το 
μοναδικό αντικείμενο του έργου του είναι η ανθρώπινη ψυχή με τις αντιφάσεις και τα 
τραγικά της πεπρωμένα (σ. 536). 
-Λέων Τολστόι, Πόλεμος και ειρήνη, απόσπασμα, σε μετάφραση, εκδόσεις 
Γκοβόστη. 

Παρατίθενται δύο αποσπάσματα του έργου. Το εισαγωγικό κείμενο 
δημιουργεί το πραγματολογικό πλαίσιο για να εντάξει τα γεγονότα του 
αποσπάσματος στα ιστορικά δρώμενα της εποχής η οποία περιγράφεται στο έργο. Οι 
ερωτήσεις για το πρώτο απόσπασμα αφορούν τη συμπεριφορά προσώπων και την 
προσωπική άποψη του μαθητή αναγνώστη: Πώς εξηγείτε τη στάση του νεαρού 
αξιωματικού πριν και μετά τον τραυματισμό του; «Αναθυμήθηκε την αγάπη…να τον 
σκοτώσουν»; Να σχολιάσετε τη φράση (σ. 540). 

Το εισαγωγικό κείμενο του δευτέρου αποσπάσματος αναφέρεται 
αποκλειστικά στην υπόθεση του έργου και επιχειρεί να το εντάξει λειτουργικά στο 
συνολικό έργο. Στις ερωτήσεις που ακολουθούν περιλαμβάνονται και αυτές που 
αναζητούν απαντήσεις σχετικά με τη λειτουργία του χώρου ως ευρύτερης έννοιας, 
αλλά και η αξιολόγηση της συμπεριφοράς όχι μόνο σε προσωπικές δράσεις και 
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συμπεριφορές, αλλά και σε επίπεδο ευρύτερων ομάδων: Τι είδους περιβάλλον 
σκηνοθετεί εδώ ο συγγραφέας;…Ποια γυναικεία πρόσωπα εμπνέουν και ενισχύουν τη 
διάθεση όλων για διασκέδαση και με ποιον τρόπο; (σ. 546). Στο βιογραφικό σημείωμα 
που ολοκληρώνει την παρουσία του λογοτεχνικού αποσπάσματος ο συγγραφέας 
πριμοδοτείται με τρόπο προφανή: Κορυφαίος Ρώσος μυθιστοριογράφος και ένας από 
τους σημαντικότερους μυθιστοριογράφους της παγκόσμιας λογοτεχνίας….Συνδυάζει την 
ικανότητα να ζωγραφίζει μια ολόκληρη κοινωνία, να δημιουργεί τη γενική εικόνα ενός 
έθνους και συγχρόνως να παρατηρεί τις πιο λεπτές αποχρώσεις της εσωτερικής 
ζωής…(σ. 547). 

Στο βιβλίο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γ΄ Τεύχος, Γ΄ τάξη Ενιαίου 
Λυκείου υπάρχουν 16 κείμενα από την ξένη λογοτεχνία και 118 από την ελληνική 
μεταπολεμική και σύγχρονη λογοτεχνία. Ανάμεσα στα έργα από την ξένη λογοτεχνία 
υπάρχουν και δύο Ρώσων λογοτεχνών. 
-Βάδίμηρος Μαγιακόφσκι, Σύγνεφο με παντελόνια (απόσπασμα), σε μετάφραση 
Γιάννη Ρίτσου, εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ. 

Στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο τα εισαγωγικά κείμενα-σχόλια αποτελούν στην 
ουσία σύντομη βιογραφία του συγγραφέα και περιλαμβάνουν και τις αξιολογικές 
κρίσεις για το έργο του συνολικά και όχι για το έργο που ο μαθητής καλείται να 
διαβάσει. ……ο Μαγιακόφσκι, ως ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, κατέχει τη διπλή 
ιδιότητα να είναι εκπρόσωπος του ρωσικού φουτουρισμού και ο ποιητής της 
επανάστασης, εναρμονίζοντας τα φουτουριστικά στοιχεία με τον επαναστατικό 
ρομαντισμό… (σ. 442). Ο τρόπος διατύπωσης των ερωτήσεων για τη διδασκαλία του 
ποιήματος παραπέμπει στις βασικές θέσεις της νεοκριτικής λογοτεχνικής θεωρίας.  
Πώς βλέπει ο ποιητής τον παλιό κόσμο; Να βρείτε τις σχετικές λέξεις και τις εκφράσεις 
που τον αποδίδουν.  
Το ποίημα συνδυάζει σκληρότητα και τρυφερότητα, επαναστατική ορμή και ψυχική 
ευγένεια. Σε ποιους κυρίως στίχους φαίνεται αυτό; Να συζητήσετε το αποτέλεσμα που 
δημιουργεί ο συνδυασμός αυτός. 
-Μιχαήλ Σολόχοφ, Ο ήρεμος Ντον, (απόσπασμα), σε μετάφραση Ρίτας Μπιούμη-
Παπά.  

Στο εισαγωγικό κείμενο αυτού του αποσπάσματος μαζί με τα βιογραφικά 
στοιχεία για το συγγραφέα παρατίθενται και απόψεις για το συγκεκριμένο έργο, το 
οποίο στη συνέχεια τοποθετείται στο ιστορικό πλαίσιο των γεγονότων που 
καταγράφει και επιχειρείται η σύνδεση του αποσπάσματος με το υπόλοιπο έργο: 
…Στο μυθιστόρημα αυτό αποκαλύπτει την ουσία των γεγονότων σε μια πλατιά 
αφήγηση, πλούσια σε ανθρώπινους τύπους. …Ο Σολόχωφ θεωρείται ένας από τους 
κυριότερους εκπροσώπους του κοινωνικού ρεαλισμού… 

Οι ερωτήσεις για τη διδακτική αξιοποίησης του κειμένου περιστρέφονται 
γύρω από όσα καταγράφονται στο κείμενο και αφορούν τη δράση προσώπων και τη 
διαμορφούμενη κοινωνική κατάσταση. Η ενότητα ολοκληρώνεται με την ανάθεση 
θέματος για γραπτή εργασία: Από τη μελέτη της εισαγωγής του κειμένου και από τη 
διδακτική επεξεργασία να συνοψίσετε τα στοιχεία του κοινωνικού ρεαλισμού, τα οποία 
προκύπτουν (σ. 451). Η άσκηση αυτή προσδιορίζει και την ιεραρχική αξιολόγηση των 
διδακτικών στόχων, η οποία αναδεικνύει ως κυρίαρχο στόχο τη διδασκαλία για τον 
κοινωνικό ρεαλισμό. 
 
4. Το εγχειρίδιο Νεότερη ευρωπαϊκή λογοτεχνία (Ανθολόγιο μεταφράσεων) για 
το αντίστοιχο μάθημα επιλογής στη Β΄ Λυκείου. 
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 Το βιβλίο Νεότερη ευρωπαϊκή λογοτεχνία περιλαμβάνει 78 έργα της 
κατηγορίας που δηλώνεται στον τίτλο του. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται τέσσερα μόνο 
κείμενα Ρώσων λογοτεχνών: 
-Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, Ξελασπώστε το μέλλον, σε μετάφραση του Γιάννη Ρίτσου. 

Η βασική μεθοδολογική διαφοροποίηση του βιβλίου από τα προηγούμενα 
εντοπίζεται στην ύπαρξη ενός κειμένου μεταξύ του λογοτεχνικού έργου και της 
βιογραφίας του συγγραφέα, που τιτλοφορείται: ΣΧΟΛΙΟ. Στο κείμενο αυτό 
διατυπώνονται απόψεις από το χώρο της κριτικής της λογοτεχνίας για  την 
εργογραφία του με σημείο αναφοράς το παρουσιαζόμενο έργο: …Η επικολυρική 
διάθεση που χαρακτηρίζει γενικά την ποίηση του Μαγιακόφσκι παρουσιάζεται 
διαποτισμένη στα ποιήματα αυτά από μια διδακτική πρόθεση, η αντιποιητικότητα της 
οποίας αντισταθμίζεται από τη ένταση και τη γνησιότητα του συναισθήματος. Η 
ματαίωση των προσδοκιών της κομμουνιστικής επανάστασης δεν μειώνει την 
καλλιτεχνική αξία του παραπάνω ποιήματος. Απεναντίας, το ουμανιστικό του 
όραμα….και η ρωμαλέα και πρωτοποριακή στιχουργία του το καθιστούν σημαντικό 
επίτευγμα της στρατευμένης λογοτεχνίας (σ. 148). 

Οι ερωτήσεις για τη διδακτική αξιοποίηση του κειμένου οδηγούν το μαθητή 
στην αναζήτηση των στοιχείων που δηλώνουν τον πολιτικό του χαρακτήρα και τη 
σύνδεση του χρονικού παρόντος του ποιήματος με το μελλοντικό όραμα του ποιητή 
(σ. 146). 
-Λέων Τολστόι, Ο Αλιόσα το τσουκάλι, ε μετάφραση της  Μαρίας Τσαντσάνογλου. 
 Το κείμενο υποστηρίζεται από τον πίνακα ζωγραφικής «Ευήθεια» του 
Αλεσσάντρο Παπέττι. Τα σχόλια που το αναλύουν επικεντρώνονται στην ανάδειξη 
των λογοτεχνικών αρετών του συγγραφέα και διαρκώς προβάλλονται στο 
συγκεκριμένο διήγημα….Το παράδοξο αυτό αποτέλεσμα, η πειστική απεικόνιση της 
ακραίας στέρησης ως ευτυχίας, είναι προϊόν της μεθόδου του συγγραφέα……Μέσω 
αυτής της αντιστροφής, η στερημένη ζωή του πρωταγωνιστή του διηγήματος,…, 
φανερώνεται ως κατάσταση πραγματικής (δηλαδή:φυσικής) αγιοσύνης (σ. 196). 

Το βιογραφικό σημείωμα για το συγγραφέα καταγράφει τη ζωή του γενικά. 
Καταθέτει πληροφορίες που μπορούν να λειτουργήσουν ερμηνευτικά σε σχέση με τη 
θεματολογία των έργων του. Στο βιβλίο η ερμηνευτική προσέγγιση πρέπει να γίνει 
από τους μαθητές με την ενεργοποίηση και των προσωπικών τους απόψεων και οι 
ερωτήσεις  καλούνται να υποστηρίξουν την ικανοποίηση ανάλογων στόχων: 
Χαρακτηριστικό της ζωής του Αλόσα είναι η υπακοή. Πώς ερμηνεύετε τη στάση του;… 
 Να ερμηνεύσετε την καταληκτική παράγραφο του διηγήματος. 
-Άντον Τσέχοφ, ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ, σε μετάφραση Αλέξανδρου Κατζιά. 
 Και για το διήγημα αυτό τα σχόλια είναι αναλυτικά και αφορούν τη 
λογοτεχνική του κριτική, ενταγμένη σε ένα πλαίσιο αξιολογικών κρίσεων για το 
συγγραφέα και το συνολικό του έργο. Το «Έργο τέχνης», διήγημα κυκλικής 
ανάπτυξης, εστιάζεται με λεπτή ειρωνεία σε ένα χιουμοριστικό επεισόδιο που 
αποκαλύπτει την υποκριτική σεμνοτυφία μιας αντρικής συντροφιάς…Μεταθέτοντας τη 
συζήτηση περί τέχνης στο περιβάλλον των μικροαστικών αντιλήψεων και εστιάζοντάς 
την σε ένα διακοσμητικό κομψοτέχνημα, ο Τσέχωφ αποκαλύπτει, με αξιοσημείωτη 
λεπτότητα και χιούμορ, τους πραγματικούς όρους της πρόσληψης των θεωρητικών 
απόψεων (που είναι συνήθως αόρατες σ’ εκείνους που τις διατυπώνουν).  

Και οι ερωτήσεις διδακτικής προσέγγισης του κειμένου επιχειρούν να 
διερευνήσουν τις προσωπικές απόψεις των μαθητών για τα πρόσωπα και τους 
χαρακτήρες του έργου, αλλά και τα γλωσσικά και αφηγηματικά στοιχεία του. Με ποιο 
τρόπο ο συγγραφέας δίνει στο διήγημα κωμικό χαρακτήρα; …Θεωρείτε ότι τυχαία 
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επέλεξε ο Τσέχωφ τους τρεις ήρωες; Τι κρύβεται πίσω από τον τίτλο που δίνει ο 
Τσέχωφ στο διήγημά του; (σ. 213). 
-Ισαάκ Μπάμπελ, ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ, σε μετάφραση Σύρου Τσακνιά. Τοποθετημένο στη 
φθίνουσα αλλά ακόμη κοσμοπολίτικη Οδησσό των αρχών του 20ού αιώνα, το διήγημα 
του Μπάμπελ ακολουθεί τις συμβάσεις της αυτοβιογραφικής αφήγησης…Το βιογραφικό 
του συγγραφέα είναι πολύ σύντομο και επικεντρώνεται στα γεγονότα της ζωής του 
που αφορούν τα πολιτικά δρώμενα της εποχής. Είναι αξιοσημείωτος ο τρόπος με τον 
οποίο οι συγγραφείς αποφεύγουν να συνδέσουν τους διδακτικούς στόχους για την 
προσέγγιση του κειμένου με τη βιογραφία και την εργογραφία του συγκεκριμένου 
συγγραφέα, αναγνωρίζοντας την άγνοια γύρω από αυτά. Πώς διαπλέκεται η απαγγελία 
αποσπασμάτων από τον Ιούλιο Καίσαρα του Σαίξπηρ με την εξέλιξη της δράσης;…Στο 
διήγημα… γίνονται αναφορές στην κοινωνική κατάσταση των Εβραίων της Οδησσού 
αλλά και τις συνήθειές σου. Να εντοπίσετε αυτά τα στοιχεία και να αναλύσετε τη 
λειτουργία τους στο διήγημα…(σ. 293).  

Στο βιβλίο παρατίθεται κατάλογος πεζογραφικών έργων στον οποίο 
περιλαμβάνονται και έργα Ρώσων λογοτεχνών: Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ, Μίλησε 
μνήμη, Φ. Ντοστογιέφσκι, Αδερφοί Καραμαζόφ, Δαιμονισμένοι (3 τόμοι), Λ. 
Τολστόι, Πόλεμος και ειρήνη (4 τόμοι), Άννα Καρένινα (4 τόμοι), Ιβάν Τουργκένιεφ, 
Ο καπνός, Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ, Ο μαιτρ και η Μαργαρίτα. 
Συμπεράσματα 
Η ρωσική λογοτεχνία εκπροσωπείται στα παλιά και τα καινούρια διδακτικά 
εγχειρίδια της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα με 
κείμενα κυρίως πεζά, τα οποία υπογράφουν τις περισσότερες φορές οι θεωρούμενοι 
ως κλασικοί συγγραφείς. Οι θεματικές που διαπραγματεύονται αφορούν τον άνθρωπο 
και την κοινωνία και έτσι είναι ενδιαφέρουσες μέχρι σήμερα. Η διδασκαλία τους 
καλείται να ικανοποιήσει στόχους διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν την αφετηρία για την οργάνωση project που θα έχουν ως σκοπό τη 
γνωριμία των μαθητών με το έργο Ρώσων λογοτεχνών. 
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