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Η κατάθεση προτάσεων για τη διδακτική αξιοποίηση του διηγήµατος «Ο Μοσκώβ
Σελήµ» στο πλαίσιο της ευρύτερης στοχοθεσίας της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης
θέτει επιτακτικά ως προαπαιτούµενη τη συνοπτική παρουσίαση του περιεχοµένου
των συνιστωσών εννοιών του τίτλου της εισήγησης: αξιοποίηση στη διδακτική
πράξη, µε άλλα λόγια τους στόχους στη διδασκαλία της λογοτεχνίας και
διαπολιτισµική εκπαίδευση η οποία και θα οροθετήσει διδακτικές επιλογές και
προτάσεις
Το χωροχρονικό πλαίσιο της διδακτικής µας πρότασης δεν επιτρέπει την
ενασχόληση µε τις διατυπωµένες απόψεις σχετικά µε τη δυνατότητα ή τη
σκοπιµότητα της διδασκαλίας για τη λογοτεχνία σε όλες τις βαθµίδες της
εκπαίδευσης (Alter, 1985, Μπαλάσκας, 1990, 49 κ.ε.). Η άποψη για τη διδασκαλία
της λογοτεχνίας στο Πρόγραµµα Σπουδών, στην οποία και βασίζεται η πρόταση που
θα κατατεθεί στη συνέχεια, είναι η εξής: «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.»
(Υ.Π.Ε.Π.Θ.,Π.Ι., 1999, σ.162) Θα παραθέσουµε και το πλαίσιο των στόχων και των
επιδιώξεων για την αξιοποίησή της στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και µάλιστα όχι
όσον αφορά στόχους γλωσσικής καλλιέργειας αλλά µε γνώµονα το περιεχόµενο της
διαπολιτισµικής. εκπαίδευσης, όπως κατατίθεται στο προαναφερόµενο ισχύον
Πρόγραµµα Σπουδών. Έτσι, ως κύριος στόχος του µαθήµατος της λογοτεχνίας
καταγράφεται «...η ουσιαστική, κατά το δυνατόν επαφή των µαθητών µε
αντιπροσωπευτικά έργα της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, εθνικής και παγκόσµιας,
καθώς και έργα σύγχρονα που δίνουν εγγυήσεις ποιότητας και τροφοδοτούν τη
συζήτηση γύρω από σύγχρονα προβλήµατα και νέες αισθητικές τάσεις.» για να
καταστεί ο µαθητής ικανός «...να διαµορφώνει τις προσωπικές του στάσεις και
πεποιθήσεις απέναντι σε βασικά ζητήµατα της ατοµικής και κοινωνικής ζωής και
υποβοηθείται στη συγκρότηση του δικού του αξιακού συστήµατος.»
(Π.Ι., Υ.Π.Ε.Π.Θ. Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για την Πρωτοβάθµια και
τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, 2000, 59 κ.ε.)
Επίσης: «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.»
(Π.Ι., Υ.Π.Ε.Π.Θ. Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για την Πρωτοβάθµια και
τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, 2000, 59 κ.ε) Είναι προφανής η δυνατότητα που
προκύπτει από τη στοχοθεσία, που αναφέρθηκε, προς την κατεύθυνση της θέσης και
της ικανοποίησης στόχων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, στόχων οι οποίοι
εγκεντρίζονται σ΄ αυτό το θεµατικό πεδίο εκφράζοντας την πρόθεση σε επίπεδο
πολιτικής βούλησης σε σχέση µε την αξιοποίηση της λογοτεχνίας για τη διδασκαλία
των αξιών. Είναι πλέον δεδοµένο το αστήριχτο του µύθου για κείµενα χωρίς
ιδεολογικό περιεχόµενο και το ότι αξίες εµφανίζονται µε τρόπους περίπλοκους στα
λογοτεχνικά κείµενα και εποµένως: «…είµαστε υποχρεωµένοι να βρούµε έναν τρόπο
αξιοποίησης του πλούτου των ιδεών της λογοτεχνίας , ο οποίος να ελαχιστοποιεί κατά
το δυνατόν τη δύναµη επιβολής του κειµένου πάνω στον αναγνώστη και να επιτρέπει
την ελεύθερη διαπραγµάτευση της υποκειµενικότητάς του». (Wolff, 1981, 85 και
Αποστολίδου,1999, 338)

Στο κείµενο του πιο πρόσφατου ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράµµατος
Σπουδών Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για το Γυµνάσιο οι αναφορές οροθετούν πολύ
πιο συγκεκριµένα τα παραπάνω. «Τα λογοτεχνικά κείµενα είναι φορείς εθνικών,
οικουµενικών και διαπολιτισµικών αξιών....Με αυτή την προοπτική αναδεικνύεται η
αξία της λογοτεχνίας ως µορφωτικού αγαθού στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής
παιδείας και της δηµοκρατικής εκπαίδευσης, καθώς και η συµβολή της στην ισοτιµία
των ανθρώπων και των πολιτισµών και στην προβολή της ιδιαίτερης φυσιογνωµίας
του ελληνικού λόγου και πολιτισµού.» (Φ.Ε.Κ. τ. Β΄, 303/13-03-03)
Κλείνουµε την αναφορά-σύνδεση µε το Πρόγραµµα Σπουδών της Λογοτεχνίας στη
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση µε την επισήµανση της µετάθεσης του κέντρου βάρους
στόχων, µεθόδων, αξιολόγησης της διδακτικής διαδικασίας «...από το γνωστικό στο
αισθητικό και αξιακό επίπεδο. (Η λογοτεχνία) Επικαιροποιεί δηλαδή ζητήµατα
ιστορικών, ατοµικών και κοινωνικών αξιών, αρχών και κανόνων που διέπουν τη
συµβίωση και συνεργασία των ανθρώπων µέσα σ’ έναν κόσµο, όπου η ποικιλία και η
διαφορετικότητα δεν αποτελούν πλέον την εξαίρεση αλλά τον κανόνα.» (ό.π.) Στην
τελευταία αναφορά, αδροµερώς, κατατίθεται ένας σαφής «ορισµός» -προσδιορισµός
του περιεχοµένου της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, ο οποίος χαρτογραφείται σε
τρεις βασικές επιδιώξεις µέσα από τη λειτουργία της λογοτεχνίας και τη δράση του
παιδιού-αναγνώστη, µέλους µιας ευρύτερης κοινότητας αναγνωστών: σεβασµός στο
αξίωµα της ισοτιµίας των πολιτισµών, της ισοτιµίας του µορφωτικού κεφαλαίου και
της παροχής ίσων ευκαιριών. ( ∆αµανάκης,1997, 103)
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η πολυπολιτισµικότητα της ελληνικής κοινωνίας των
τελευταίων δύο δεκαετιών αντανακλάται απολύτως και στη σύνθεση του µαθητικού
δυναµικού σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες. Γνώση, σεβασµός και αποδοχή του
διαφορετικού σε επίπεδο καταγωγής, γλώσσας και πολιτισµού ως διαλεκτική σχέση
αλληλεπίδρασης στόχων και διδακτικών ενεργειών αφορά και την Ελλάδα-χώρα
υποδοχής και τις χώρες προέλευσης των µαθητών. Η λογοτεχνία µε την ποικιλία των
κειµένων, ποικιλία ιστορική, ειδολογική, θεµατική κρίνεται ικανή να συµβάλλει
ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση (Ακριτόπουλος, 2004, 221), υπηρετώντας τη
σύγχρονη κοινωνική δυναµική και υποχρεώνοντας την εκπαιδεύουσα κοινωνία να
διαµορφώσει διαφορετική αντίληψη για το ρόλο της εκπαίδευσης και του
εκπαιδευτικού
καθώς
και
των
γνωστικών
αντικειµένων.
Έχει διατυπωθεί η άποψη, η οποία και µας βρίσκει σύµφωνους, ότι η λογοτεχνία ως
φορέας διαπολιτισµικότητας υπερβαίνει τη γλώσσα.( Ακριτόπουλος, ό.π.), υπέρβαση
η οποία προκύπτει από τη µορφοποίηση της γλώσσας στη λογοτεχνική της χρήση και
τη δυνατότητα κτήσης του συµβολικού νοήµατος. Η συνύπαρξη των τριών
συνιστωσών της λογοτεχνικής ανάγνωσης, γνωστικής, συγκινησιακής και
παρωθητικής, συνεπικουρούµενη από την αυτόνοµη λειτουργία του µαθητή
αναγνώστη απέναντι στο κείµενο, οδηγεί στη διαµόρφωση θετικών στάσεων για
άλλους πολιτισµούς, όπως βιώνονται µέσα από τις δράσεις των ηρώων και τις
κειµενικές δοµές. Εξ άλλου η διαπιστωµένη καθολικότητα της λογοτεχνίας, όπως
πιστοποιείται στις έρευνες σηµαντικών µελετητών (Ακριτόπουλος, ό.π.) και όπως τη
γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί στην καθηµερινή αναγνωστική και διδακτική τους
πρακτική µε την εφαρµογή των αρχών της διακειµενικότητας (Worton, Still, 1990 και
Βασιλαράκης, 1992, 30) και τις µαγικές συνταγές ανάπλασης µύθων και παραµυθιών
και δηµιουργικής αναχώνευσης του εθνικού στοιχείου µε εξωεθνικά που καταθέτει η
διδακτική της παιδικής λογοτεχνίας (Οικονοµίδου, 2000, ∆ηµάση, 2001), την
κατατάσσει ανάµεσα στους πιο αποτελεσµατικούς αρωγούς της διαπολιτισµικής
εκπαίδευσης.

Το διήγηµα «Ο Μοσκώβ Σελήµ του Γ. Βιζυηνού επιλέχτηκε στην παρούσα εισήγηση
κατ’ αρχήν γιατί ικανοποιεί τα περισσότερα από τα κριτήρια επιλογής κειµένων για
διδασκαλία. Ανάµεσα σ΄ αυτά τα κριτήρια σηµειώσαµε τα εξής:
-το θέµα
-η οπτική του γωνία
-η θέση του στην εθνική λογοτεχνική παράδοση
-οι ανθρώπινοι χαρακτήρες
-η συνάφεια µε κάποιο άλλο µάθηµα-γνωστικό αντικείµενο
-η γλωσσική ιδιοµορφία
-ο συγγραφέας
-η δυσκολία που παρουσιάζει για τους µαθητές (Αποστολίδου, 1997)
Ο «Μοσκώβ Σελήµ» είναι ένα εξαιρετικό διήγηµα του Γ. Βιζυηνού (Μουλλάς,
2003). Με την κατάθεση µιας παρατήρησης όσον αφορά την µεγάλη έκταση του
πεζογραφήµατος, η οποία αποτελεί πεδίο προβληµατισµού και το χαρακτηρισµό του
ως διηγήµατος παρά την αποκλίνουσα ως προς το στοιχείο «συµπεριφορά» του
κειµένου, θα χαρτογραφήσουµε το κείµενο µε σηµείο αναφοράς τα κριτήρια που
προαναφέρθηκαν.
- Το θέµα: Η αυτοβιογραφική κατάθεση στοιχείων µιας εποχής (τέλη του 19ου
αιώνα), η διάσταση του χώρου εγκεντρισµένη στα πολύπαθα Βαλκάνια και µε
επέκταση ως τη Ρωσία, η βιωµατική, προσωπική καταγραφή ιστορικών γεγονότων
και πολεµικών συγκρούσεων και µάλιστα µε το βλέµµα ενός «παραδοσιακού»
εθνικού εχθρού των Ελλήνων µαθητών-αναγνωστών αποτελούν στοιχεία της
υπόθεσης που ενδιαφέρουν την ικανοποίηση στόχων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Η
προσωπική περιπέτεια του πρωταγωνιστή εκτυλίσσεται ανάµεσα στα επιβαλλόµενα
µιας εθνικής κουλτούρας όσον αφορά την ποιότητα και το πλαίσιο των
προδιαγεγραµµένων σχέσεων µεταξύ των εκ προοιµίου εχθρών, εχθρών οι οποίοι
γίνονται αυτοµάτως αναγνωρίσιµοι ως κάτοχοι εθνικών δελτίων ταυτότητας που τους
διαφοροποιούν από τους οµοεθνείς τους, καθώς και οι θρησκευτικές πεποιθήσεις και
η ηθική-κοινωνική συµπεριφορά που παράγεται. Παράµετροι που συνολικά
δηµιουργούν µια ποικιλία θεµατικών προεκτάσεων ικανών να προσελκύσουν το
ενδιαφέρον. Η λειτουργία των διαστάσεων του χωροχρόνου και τα πρόσωπα µε τη
δράση τους κεντούν στον καµβά της πλοκής τον πόλεµο και την ειρήνη, το
ρατσισµό, το φανατισµό και τις προκαταλήψεις, αλλά και την αλληλεγγύη, την
ανθρωπιά και την αλλαγή στάσεων ζωής. Η αναφορά µας στην υπόθεση του
διηγήµατος είναι εκούσια αφαιρετική σε σχέση µε τα συγκεκριµένα στοιχεία των
παραγόντων που προαναφέρθηκαν, ακριβώς για να διαφανεί η διαχρονικότητα και η
συγχρονικότητα µε το κοινωνικό πλαίσιο των παιδιών-αναγνωστών.
- Η οπτική του γωνία: Επιχειρώντας κάποιος την αξιολόγηση του κειµένου, µε βάση
όχι τα κειµενικά του χαρακτηριστικά αλλά µε σηµείο αναφοράς τις αξίες που
διδάσκει, δεν µπορεί παρά να διατυπώσει θετική άποψη, η οποία συνηγορεί και
υποστηρίζει την επιλογή του. Από την εισαγωγική ενότητα-περίληψη και προσωπική
κατάθεση του συγγραφέα αφηγητή ως το δραµατικό τέλος το τι και το πώς των
συγγραφικών επιλογών συνθέτουν µια εικόνα αγάπης, αποδοχής, σεβασµού,
ανθρωπιάς αλλά και απόρριψης, αδιαφορίας, απογοήτευσης και φθόνου,
συναισθήµατα και συµπεριφορές που χαρτογραφούνται εύκολα µε τη σχηµατοποίηση
των σχέσεων των ηρώων µε τον ήρωα-πρωταγωνιστή και µέσα από τις ηθογραφίες
οδηγούν στην κατάρριψη του µύθου του οµοεθνούς φίλου και του αλλοεθνούς
εχθρού.
- Η θέση του στην εθνική λογοτεχνική παράδοση: Το όνοµα του συγγραφέα, ο οποίος
χαρακτηρίζεται εισηγητής του ηθογραφικού διηγήµατος καθιστά αυταπόδεικτη την
αξία του πεζογραφήµατος. «Η εµφάνιση των διηγηµάτων του Βιζυηνού το 1883 ήταν

σαν να έδωσε το σύνθηµα και στα επόµενα πέντε χρόνια δηµοσιεύονται τα πρώτα
διηγήµατα των περισσότερων γνωστών διηγηµατογράφων». (Πολίτη, 1989, 203)
- Οι ανθρώπινοι χαρακτήρες του: Η επιλογή των προσώπων, πρωταγωνιστικών και
δευτεραγωνιστικών και η παρουσίαση των χαρακτήρων τους µέσα από δράσεις σε
επίπεδο καθηµερινότητας, οικογενειακής και κοινωνικής και συµπεριφορές που
κινούνται ανάµεσα στο ρεαλιστικό επίπεδο της απλότητας των ανωνύµων και φτάνει
ως την αξιοθαύµαστη ηρωική ή την αξιοκατάκριτη υπερβολή µε τη διαχείριση
διαφόρων επιπέδων εξουσίας, προσφέρουν ευκαιρίες «αναγνώρισης» και
προσέγγισης του «οικείου» προς τον αναγνώστη στοιχείου. Ταυτόχρονα
στοιχειοθετούν και προσκλήσεις-προκλήσεις για την αναζήτηση των αιτίων σε άλλες
καταστάσεις και τη διατύπωση αξιολογικών κρίσεων, οι οποίες δεν ενεργοποιούνται
µέσα από διαδικασίες ταυτοποίησης µε τα πρόσωπα του πεζογραφήµατος (διδακτικές
πρακτικές που υποστηρίζονται για την ανάγνωση αφηγηµατικών έργων σε µικρότερες
ηλικίες (Denhiere- Baudet, 1987, Mιχαλοπούλου, 1999, 197)), αλλά µε την
ενεργοποίηση διαλεκτικών σχέσεων µεταξύ βιωµάτων και εµπειριών του αναγνώστη
αφ’ ενός και των κειµενικών δοµών αφ΄ ετέρου.
- Η συνάφεια µε κάποιο άλλο µάθηµα-γνωστικό αντικείµενο: Ο Μοσκώβ Σελήµ
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα λογοτεχνικού κειµένου το οποίο προσφέρεται
για διδακτική αξιοποίηση και προς την κατεύθυνση της διαθεµατικήςδιεπιστηµονικής στοχοθεσίας. Ιστορία, γεωγραφία, τοπική ιστορία, ιστορία των
πολιτικών θεσµών και κοινωνική και πολιτική αγωγή µπορούν να εµπλουτίσουν το
πλαίσιο των διδακτικών στόχων. To διήγηµα και η λογοτεχνία γενικότερα, µε την
προϋπόθεση της επιλογής κατάλληλων κειµένων, συµβάλλουν στη δηµιουργία ενός
θετικού παιδαγωγικού κλίµατος και δηµιουργούν τις δυνατότητες σχεδιασµού
διδακτικών δραστηριοτήτων-προσεγγίσεων µε σηµείο αναφοράς στοιχεία
πολιτισµικά της χώρας ή των χωρών προέλευσης των µαθητών µιας τάξης και της
χώρας υποδοχής. (Παµουκτσόγλου, 2004, 37) Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και
δραστηριότητες που αφορούν την ικανοποίηση στόχων διαθεµατικών και
διεπιστηµονικών µε προφανή τα οφέλη σε επίπεδο γνωστικών στόχων τουλάχιστον. (
Για τη διαθεµατική προσέγγιση στη διδασκαλία βλ.: CIDREE, 1999, Σφυρόερα,
2002).
- Η γλωσσική ιδιοµορφία: Η σπουδή της ελληνικής γλώσσας στην εξελικτική της
πορεία αποτελεί βασικό στόχο του γλωσσικού µαθήµατος και εποµένως της
διδασκαλίας της λογοτεχνίας και το διήγηµα που παρουσιάζουµε προσφέρεται
ιδιαίτερα. Η καθαρεύουσα, ρέουσα και απλή στη χρήση της από τον πρωταγωνιστή
και πιο επίσηµη ως εργαλείο έκφρασης του αφηγητή, συµπρωταγωνιστή και
συγγραφέα αποτελεί µια καλή ευκαιρία επαφής των µαθητών µε αυτή τη µορφή της
ελληνικής γλώσσας. Εξάλλου, στο σηµείο αυτό ακριβώς εντοπίζεται και ο
σηµαντικότερος βαθµός δυσκολίας στο διδακτικό σχεδιασµό και η πρόκληση για
δηµιουργική αντιµετώπιση. Η χρήση της καθαρεύουσας και της δηµοτικής από το
Βιζυηνό χαρακτηρίζεται ως αριστοτεχνική. Και λειτουργεί όχι µόνο µε την ιδιότητα
των ρεαλιστικών σηµάτων, αλλά κυρίως δείκτες πολιτισµικών και κοινωνικών
διαφορών. (Μουλλάς, ό.π.) «Μιλούσε µιαν άλλη γλώσσα, την ιδιάζουσα διάλεκτο
µιας λησµονηµένης, τώρα πλέον, πόλεως, της οποίας και ήτανε, άλλωστε, ο µόνος
νοσταλγός». Ν. Εγγονόπουλος. (Υ.Π.Ε.Π.Θ., Υπουργείο Πολιτισµού, 1998)
- Ο συγγραφέας: Ο Γ. Βιζυηνός χαρακτηρίζεται από το σύνολο των µελετητών της
νεοελληνικής λογοτεχνίας ως «ο πραγµατικός εισηγητής του ηθογραφικού
διηγήµατος». ( Πολίτης, ό.π. και Κανατσούλη, 1995). Πεζογράφος και ποιητής είναι
αξεπέραστος στην επιλογή των ηρώων και στη δηµιουργία-κατάθεση-παρουσίαση
ιστοριών όπου άνθρωποι καθηµερινοί -από µια καθηµερινότητα που µε διαδικασίες
προσοµοίωσης παραπέµπει στην εποχή των σηµερινών παιδιών αναγνωστών-

ξετυλίγουν τη δράση τους και συν-κινούν- συγκινούν το σύγχρονο αναγνώστη. Και
αν η γλώσσα πράγµατι αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα όσον αφορά την εκούσια
επιλογή των έργων του από τους εφήβους µαθητές, η ζωή του, ζωή µε
πολυπολιτισµικά ακούσµατα και κοσµοπολίτικο πλαίσιο δεν µπορεί παρά να εγείρει
το ενδιαφέρον του προσδοκώµενου µαθητή-γευσιγνώστη των περιπετειών που δεν
ορίζονται από τις εποχές. Οι εξαιρετικές του σπουδές στη φιλοσοφία, την ψυχολογία
και το πρωτοποριακό διδακτορικό του είναι εκείνες που κάνουν τις δικές του
ηθογραφίες, τις ενταγµένες στα κείµενα από τον αφηγητή, σοβαρές προεκτάσεις της
δράσης και φωτίζουν τα υποδηλούµενα και τα συνυποδηλούµενα της πλοκής,
διαφωτίζοντας τον αναγνώστη. Αλλά και η σύντοµη και τόσο γεµάτη ζωή του µε το
τραγικό της τέλος δεν µπορεί παρά να αποτελέσει το ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ κατά το
δραστικό τρίγωνο της πλοκής, στο προτεινόµενο σχέδιο διδασκαλίας.
( Γαργαλιάνος, ∆ηµάση, 2004)
- Η δυσκολία που παρουσιάζει για τους µαθητές: Πρόκειται για το αντίθετο κριτήριο
από την άποψη των στόχων και των κινήτρων από αυτό που δηλώνεται ως εξής: Ένα
έργο επιλέγεται για την ευκολία που παρουσιάζει για τους µαθητές. Για λόγους που
ήδη αναφέρθηκαν και αφορούν τη γλώσσα του παρουσιαζόµενου διηγήµατος, το
πεζογράφηµα θεωρείται αρκετά δύσκολο. Έχει επιλεγεί για την Γ΄ Λυκείου (ο
Βιζυηνός κρίνεται κατάλληλος στο Πρόγραµµα Σπουδών για την Τρίτη Γυµνασίου
και πάνω) µε τη µορφή των αποσπασµατικών αναφορών, κυρίως ως έργο
αντιπροσωπευτικό µιας εποχής, ενός σηµαντικού νεοέλληνα πεζογράφου και µε µια
γλώσσα που συνιστά κατάθεση στην εξελικτική πορεία της ελληνικής από την
καθαρεύουσα στην απλή καθαρεύουσα και ως το κατώφλι της σηµερινής
διδασκόµενης δηµοτικής. Η πρόκληση για τη διδακτική αξιοποίηση δεν αφορά,
κυρίως, τις εγγενείς δυσκολίες αλλά τη σχεδίαση στόχων και την επιλογή
κατάλληλων διδακτικών προτάσεων για την ικανοποίησή τους, έτσι που η
προσέγγιση να καταλήξει σε µια διαδικασία συµµετοχής και προσωπικής έκφρασης
των µαθητών.
-Σκέψεις για τη διδακτική αξιοποίηση του διηγήµατος.
Αξιοποιώντας τα προηγούµενα, µε σηµείο αναφοράς τη στοχοθεσία της
αξιολόγησης του κειµένου, το πρώτο ζήτηµα το οποίο θα πρέπει να αντιµετωπιστεί
είναι η ηλικία για την οποία το προτείνουµε και φυσικά η µορφή: απόσπασµα,
αποσπάσµατα ή ολόκληρο το έργο. Όπως ήδη αναφέραµε, απόσπασµα του έργου
περιλαµβάνεται στη διδακτέα ύλη της Γ΄ Λυκείου. Οι απόψεις για την
αποσπασµατική παρουσίαση έργων συγκλίνουν προς τη διαπίστωση ότι δεν
αποτελούν την καλύτερη διδακτική επιλογή. Κατ’ αρχήν ελέγχεται η
υποκειµενικότητα στην επιλογή των «καταλληλότερων» σηµείων του έργου.
Καταλληλότερων µε βάση ποια κριτήρια, που τα διατυπώνει ποιος; Σε ποιο βαθµό
περιορίζουν τη συνολική άποψη για το έργο; Σε ποιο βαθµό οροθετούν τη σκέψη και
αλλοιώνουν την εικόνα για τους χαρακτήρες του έργου, παραποιώντας στην ουσία το
κανάλι επικοινωνίας που ο συγγραφέας, εκτιθέµενος, επιδίωξε να δηµιουργήσει µε
τους αναγνώστες του; (βλ. και Παπαγεωργάκης, 1999, 74) Η δυσκολία της γλώσσας
αφενός και -κυρίως- ο περιορισµένος χρόνος που διατίθεται στα πλαίσια ωρολογίου
και Αναλυτικού Προγράµµατος συνθέτουν µια ισχυρή είναι αλήθεια αντιεπιχειρηµατολογία. Και όσον αφορά το θέµα της γλώσσας, η παράθεση δεκάδων
ερµηνευµένων λέξεων ως βασικό βήµα της διδασκαλίας αποπροσανατολίζει τον
αναγνώστη από το βασικό σκοπό, την ανάγνωση του έργου. ¶λλωστε, στη διδακτική
πράξη η λεξιλογική και νοηµατική, πολλές φορές επιφανειακή, επεξεργασία
καθιστούν τη διδακτική προσέγγιση µια επιβεβληµένη και χωρίς φαντασία ενέργεια.
Όσον αφορά τη διδασκαλία ολόκληρου του έργου, στα πλαίσια του ∆.Ε.Π.Π.Σ.
διασφαλίζεται η δυνατότητα χρήσης του 10% του χρόνου του µαθήµατος σε επίπεδο
µακροπρόθεσµου σχεδιασµού για την υλοποίηση ενός «σχεδίου εργασίας».

Τουλάχιστον για την περιοχή της Θράκης ο Βιζυηνός και το έργο του µπορούν να
υπηρετήσουν αποτελεσµατικά στόχους της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, αφού η
διάσταση του χώρου και το πολιτισµικό περιβάλλον των έργων του είναι διαχρονικά
και σύγχρονα προς το περιβάλλον εµπειριών και βιωµάτων των αναγνωστών. Και η
οπτική της τοπικής ιστορία εξυπηρετείται αποτελεσµατικά µε τον ίδιο τρόπο και
φυσικά δε θα ήταν καθόλου υπερβολική µια πρόταση η οποία θα ήθελε µια ιδιότυπη
εφαρµογή του πολλαπλού βιβλίου στο χώρο της διδασκαλίας της λογοτεχνίας. Κατά
ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές οι µαθητές να έχουν την ευκαιρία να γνωρίζουν τη
λογοτεχνία της χώρας τους από ένα κεντρικό εθνικό εγχειρίδιο και παράλληλα να
έχουν στη διάθεσή τους ένα εγχειρίδιο µε σηµαντικά έργα εκπροσώπων της περιοχής
τους ή και λογοτεχνών άλλων περιοχών ή και άλλων χωρών που γράφουν για τη δική
τους.
Όσον αφορά το θέµα της κατάλληλης ηλικίας µε βάση το Πρόγραµµα Σπουδών δεν
υπάρχει ζήτηµα για συζήτηση. Κι όµως. Αν η δηµιουργία συνειδητών αναγνωστών
και η γνώση της λογοτεχνικής παραγωγής της χώρας µας σε συνδυασµό µε την
εξυπηρέτηση στόχων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης θεωρείται πολύ σηµαντική, τότε
απαιτείται και µια πιο γενναία στάση σε επίπεδο σχεδιασµού και διδακτικών
επιλογών ακόµα και µε σηµείο αναφοράς την καταλληλότητα της ηλικίας. Το Εθνικό
Κέντρο Βιβλίου του Υπουργείου Πολιτισµού σε ένα εξαιρετικά υψηλής αισθητικής
εικονογραφηµένο βιβλίο µε τίτλο: Γ. Μ. ΒΙΖΥΗΝΟΣ τα ταξίδια του (Εθνικό Κέντρο
Βιβλίου, Υπουργείο Πολιτισµού, 1998) στην ουσία καταθέτει µια γοητευτική άποψη
για τη διδασκαλία έργων που γλωσσικά δεν είναι αυτονόητα προσεγγίσιµα για παιδιά
της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Με κριτήριο επιλογής το πρωταγωνιστικό πρόσωπο
του έργου, το µικρό Γιωργή, που είναι συνοµήλικος των αναγνωστών, παρουσιάζει
συνολικά το πεζογράφηµα ως µια δηµιουργική εικονογραφηµένη περίληψη, η οποία
επικεντρώνεται στα στοιχεία της πλοκής που συγκινούν το παιδί του σήµερα χωρίς να
αλλοιώνουν το χαρακτήρα του διηγήµατος: Το µόνον της ζωής µου ταξίδιον.
Εικόνες και φωτογραφίες αισθητοποιούν το χώρο και κάνουν οικεία τα πρόσωπα. Η
δυσκολία της γλώσσας ξεπερνιέται µε ευρηµατικότητα. Εκεί όπου η φωτογραφία ή η
εικόνα αποτελούν ενεργό υλικό υποστηρίζοντας το κείµενο, αυτό παρατίθεται στην
πρωτόλεια γλωσσική του µορφή. Εκεί που δεν είναι εφικτό, το κείµενο δίνεται σε µια
προσεγµένη διασκευή στη δηµοτική γλώσσα. ∆ραστηριότητες διαπολιτισµικού
χαρακτήρα, όπως γλυκά που άρεσαν στο Γιωργή και είναι τούρκικα κ.ά.,
ολοκληρώνουν την προσπάθεια.
Ο Μοσκώβ Σελήµ θα άξιζε τον κόπο και θα µπορούσε να παρουσιαστεί µε έναν
τέτοιο τρόπο σε παιδιά της τελευταίας τάξης. Η θεωρία του σχήµατος (
Μιχαλοπούλου, ό.π., Γαργαλιάνος-∆ηµάση, ό.π.) αποτελεί ένα καλό όχηµα για την
προσέγγιση του έργου και ταυτόχρονα για την ικανοποίηση στόχων διαπολιτισµικής
εκπαίδευσης. Η επικέντρωση της παρουσίασης στα πρόσωπα και τις σχέσεις τους µε
τον πρωταγωνιστή µέσα από τη σχηµατοποίησή τους θα οδηγήσει σε σηµαντικά
συµπεράσµατα, αφού για παράδειγµα ο Σελήµ εισέπραξε αγάπη από τη µητέρα και
άλλα πρόσωπα της οικογένειας, στοιχείο κοινό των δύο πολιτισµών, όλων των
πολιτισµών, αλλά και από πρόσωπα παραδοσιακά εχθρικά: η Κιρκάσια υπηρέτρια
µετέπειτα σύζυγος, οι Ρώσοι, ο Ρώσος γέροντας και η κόρη του που τον φιλοξένησαν
και κυρίως, ο Έλληνας αφηγητής-συγγραφέας συνθέτουν το παζλ της κατάρριψης
των προκαταλήψεων του ρατσισµού και του φανατισµού. Η εικονογραφική
υποστήριξη δε θα µπορούσε παρά να συµβάλει θετικά.
Το οικογενειακό περιβάλλον του Σελήµ θα καταδείξει διαφορές -χαρέµι- που όµως
µέσα από τη γνώση οδηγούν στην αποδοχή, οι περιπέτειές του θα αναδείξουν την
αξία της ειρήνης και της τιµιότητας και η ζωή του προς το τέλος θα δώσει το µήνυµα
για το δικαίωµα της αυτοδήλωσης και της διατήρησης της εθνικής ταυτότητας. Σε µια
τέτοια προσπάθεια τα παιδιά θα µπορούσαν να ενεργοποιήσουν τη φαντασία τους και
να εκφραστούν µε δραστηριότητες σαν αυτές:

- Σχηµατοποίηση χαρτογράφηση των σχέσεων πρωταγωνιστών δευτεραγωνιστών µε
κριτήριο τις φιλικές, αδιάφορες και εχθρικές σχέσεις µε το κεντρικό πρόσωπο, το
Μοσκώβ Σελήµ.
-Αναζήτηση του χώρου στο διήγηµα.
-Αναζήτηση κοινών εµπειριών.
-∆ηµιουργική έκφραση µε βασικό εργαλείο την αλλαγή του χρονικού πλαισίου
δράσης, τεχνική «παραµύθι σε υποχρεωτικό κλειδί»: Τι θα συνέβαινε αν ο Μοσκώβ
Σελήµ περνούσε από την πόλη σας; Τι θα του άρεσε; Τι θα τον στεναχωρούσε; Τι θα
του ζητούσατε να σας διηγηθεί από τη ζωή του; Τι θα του δίνατε για να τον
παρηγορήσετε; (∆ηµάση, 2001)
-Τι θα συνέβαινε αν ο Μοσκώβ Σελήµ συναντούσε το παράξενο πραµατευτή;
(Παραµύθι από το βιβλίο Ήλιος ήλιος και βροχή της Ζ. Βαλάση)
-Χρήση της ακροστιχίδας για τη δηµιουργία περίληψης µε το όνοµα του
πρωταγωνιστή ή µιας λέξης κλειδιού, την οποία επιλέγουν τα παιδιά και που µπορεί
να αφορά δευτεραγωνιστικό πρόσωπο, το χώρο ή κάποιο γεγονός ή και αξία, όπως
προκύπτει από το κείµενο. (Rivais, 1992))
Στο Γυµνάσιο, µε τους στόχους που προαναφέρθηκαν, θα µπορούσαν τα παιδιά να
γνωρίσουν συνολικά το έργο σε µια προσεγµένη απόδοση στη δηµοτική γλώσσα µε
ιεράρχηση των στόχων που αφορούν τη διδασκαλία του διηγήµατος ως προς την
υπόθεση, την πλοκή, τη λειτουργία του χρόνου και του χώρου και τη δράση των
προσώπων.
Για το Λύκειο θεωρούµε ως καταλληλότερη τη διδασκαλία συνολικά του έργου στην
πρωτόλεια µορφή του και εφ’ όσον -που είναι και το πιθανότερο- δεν έχουν
προηγηθεί όσα προαναφέρθηκαν, θα µπορούσαν να παρατίθενται σε δισέλιδα το
πρωτότυπο κείµενο και το κείµενο σε απόδοση στη δηµοτική γλώσσα για να
επιτευχθούν οι στόχοι που αφορούν τη γλωσσική ιδιοµορφία και ταυτόχρονα να
βιώσουν οι µαθητές την ιστορία του Μοσκώβ Σελήµ και να τοποθετηθούν σε σχέση
µ’ αυτήν.
Τα βασικά σηµεία στα οποία προτείνεται να επικεντρωθεί η διδακτική προσέγγιση
του πεζογραφήµατος είναι τα εξής:
-Μελέτη πραγµατολογικών στοιχείων όσον αφορά το χωροχρονικό πλαίσιο στο οποίο
εκτυλίσσονται οι δράσεις στο διήγηµα. Στοιχεία της βιογραφίας του συγγραφέα
µπορούν να ενταχτούν σ’ αυτή την προοργανωτική φάση.
-Ανάγνωση του έργου συνολικά από το/ τη διδάσκοντα/ σα µε έµφαση στο
περιεχόµενο της έκφρασης και όχι στην έκφραση του περιεχοµένου. Η επιτόνιση και
η έκφραση µπορούν σε ένα πρώτο επίπεδο επαφής µε το κείµενο να αµβλύνουν τις
δυσκολίες της γλώσσας.
-Χωρισµός του διηγήµατος σε ενότητες. Είναι ενέργεια η οποία προκύπτει ως πολύ
ουσιαστική διαδικασία στη διδασκαλία λόγω της µεγάλης έκτασής του, η οποία και
προβληµάτισε τους θεωρητικούς και τους κριτικούς της λογοτεχνίας στην ειδολογική
του κατάταξη. Η τάξη σε επίπεδο οµάδων, η επιλογή των οποίων ως µορφή
κοινωνικής οργάνωσης και ως µεθοδολογικό εργαλείο, υπαγορεύεται πλέον και από
την πολυπολιτισµική και πολυγλωσσική σύνθεση του µαθητικού δυναµικού και στη
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, προχωράει στην ανάγνωση κάθε ενότητας. Προτείνεται
η συµπλήρωση «Φυλλαδίου εργασίας»- καρτέλας ανάγνωσης η οποία περιλαµβάνει
ερωτήσεις που χαρτογραφούν το κείµενο και οδηγούν στην ανάδυση-ανάδειξη των
στοιχείων που θα επιτρέψουν την επίτευξη των διδακτικών στόχων. (Verrier, 1985,
178 κ.ε.)
α. Ποια είναι τα δρώντα πρόσωπα;
β. Ποιες είναι οι µεταξύ τους σχέσεις;

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η δράση των προσώπων στο κείµενο είναι κατ΄ αρχήν η
ανάπτυξη-έκρηξη µιας συντακτικής δοµής. Ένα πρόσωπο της δράσης αντιστοιχεί σε
ένα στοιχείο που αναλαµβάνει στη βασική δοµή της διήγησης µια σηµαντική
συντακτική λειτουργία. Σύµφωνα µε το «δραστικό µοντέλο» του Greimas
Υποκείµενο, Αντικείµενο, Αποστολέας, Αποδέκτης, Εχθρός και βοηθός συνθέτουν
την πλοκή. Η µετατροπή του στο «δραστικό τρίγωνο» και µε µετάθεση της
βαρύτητας από την ύπαρξη των δρώντων στην κατεύθυνση της επιθυµίας ως προς τα
βέλη µεταξύ των προσώπων οδηγεί στην εξαγωγή συµπερασµάτων ως προς τις
συµπεριφορές που καταγράφονται και τη σύνταξη «∆ελτίων Ταυτότητας» στα οποία
εθνική καταγωγή, θρησκεία και γλώσσα αποτελούν τα κύρια στοιχεία
αναγνωρισιµότητας. (Γαργαλιάνος-∆ηµάση, 2004). Στο συγκεκριµένο διήγηµα οι
αναφορές µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα µε τον άµεσο ή έµµεσο τρόπο
δήλωσης των διαθέσεων. Στην εισαγωγική ενότητα, προδηλωτική της υπόθεσης του
έργου και των προθέσεων του αφηγητή-συγγραφέα αναφέρεται:…αγαθέ, παράδοξε
Τούρκε…η αλγεινή, η κάτισχνος µορφή σου, µε το βαθύ µελαγχολικόν εκείνο
βλέµµα ταράττει τον ύπνον µου…∆εν αµφιβάλλω, ότι οι φανατικοί της φυλής σου θα
βλασφηµήσωσι την µνήµην ενός «πιστού», διότι ήνοιξε τα άδυτα της καρδίας αυτού
προ των βεβήλων οφθαλµών ενός απίστου. Φοβούµαι µήπως οι φανατικοί της δικής
µου φυλής ονειδίσωσιν έναν Έλληνα συγγραφέα, διότι δεν απέκρυψε την αρετήν σου,
ή δεν υποκατέστησεν εν τη αφηγήσει σου έναν χριστιανικόν ήρωα.
Αναφορές οι οποίες σε όλο το έργο εµφανίζουν στάσεις ζωής και προκαταλήψεις για
του Έλληνες, τους Εβραίους και του Ρώσους από τη µεριά του έθνους του
πρωταγωνιστή και που πολλές φορές υπολανθάνουν στο κείµενο: «-Όταν
ενθυµούµαι, έλεγεν ο Σελήµ, ότι ύστερα από τόσους αγώνας και τόσα κατορθώµατα,
εµείς οι στρατιώται του Σουλτάνου καταδεχτήκαµε να παίρνωµεν ελεηµοσύνην ως
και από τους Εβραίους…». Κι άλλες πάλι απροκάλυπτα εµφανίζονται: -Εδώ θα το
χορτάσω πλέον το µίσος, είπα, το αχόρταγο. Εδώ θα τους εκδικηθώ αλύπητα τους
Ρούσσους τους εχθρούς µας, τους αγρίους, τους ασπλάχνους!» Ο εντοπισµός αυτών
των αναφορών και η ταξινόµησή τους σε κατηγορίες ανάλογα µε τη θετική ή την
αρνητική κατεύθυνση και τον άµεσο και έµµεσο χαρακτήρα θα οδηγήσει στην
εξαγωγή πολύτιµων συµπερασµάτων. γ. Χαρτογράφηση του χώρου όσον αφορά την
ιστορική-γεωγραφική του διάσταση και όσον αφορά το ρόλο του στην εξέλιξη των
γεγονότων.
δ. ∆ηµιουργία µιας ιδιότυπης «ιστορικής γραµµής», προκειµένου να καταγραφεί η
διάσταση του χρόνου και ο χειρισµός του από το συγγραφέα.
ε. Συλλογή εκφραστικών µέσων τα οποία καταγράφουν τη διάθεση του συγγραφέα να
καταθέσει στο βωµό της ισότητας των πολιτισµών και των ανθρώπων. Η χρήση των
επιθέτων για τη δηµιουργία των ηθογραφικών του περιγραφών οδηγεί στη διατύπωση
αξιολογικών κρίσεων µέσα από τις οποίες ικανοποιούνται οι στόχοι της
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, όπως προαναφέρθηκε. Και στα περιγραφικά τµήµατα
του κειµένου (περιγραφή του χώρου της αφήγησης) όµως η χρήση της γλώσσας
καταδεικνύει το σεβασµό του συγγραφέα προς τον «άλλο», τον διαφορετικό: « Επί
της υψηλής ακροπόλεως διεκρίνοµεν ήδη τους µελανούς όγκους καταπεπτωκότων
βυζαντινών πύργων, και ύπερθεν των ερυθροσκεπών οικοδοµηµάτων υψούντο
ευθυτενείς οι δύο τρεις της πολίχνης µιναρέδες, περίλευκοι υπό του λαµπρού φωτός
ηρέµα δύοντος ηλίου».
στ. Εντοπισµός των µη χρησιµοποιούµενων πλέον λέξεων και αναζήτηση της
ετυµολογίας τους. Σύνδεση µε την αρχαία ελληνική, γνώση του ελληνικού
πολιτισµού , συµβολή στη γνώση της κουλτούρας της χώρας υποδοχής για
αλλοδαπούς, παλιννοστούντες και νεοπρόσφυγες µαθητές-αναγνώστες. Εντοπισµός

και καταγραφή τουρκικών λέξεων στο κείµενο. Αναζήτηση λέξεων κοινών στις δύο
γλώσσες. (βλ. ∆ηµάση-Νιζάµ , 2004)
ζ. Καταγραφή και σχολιασµός στοιχείων της κοινωνικής ζωής του πρωταγωνιστή και
λαογραφικών στοιχείων. Με αυτή την αναζήτηση θα αποκαλυφτούν στοιχεία κοινά
για τους ήρωες του έργου αλλά και µε σηµείο αναφοράς τη ζωή των µαθητώναναγνωστών. Εξάλλου και σε επίπεδο έρευνας, στο κοινό λεξιλόγιο τουρκικής και
ελληνικής γλώσσας, τα τουρκικά δάνεια στην ελληνική καταγράφονται στο χώρο του
καθηµερινού, βιωµατικού λόγου. (∆ηµάση-Νιζάµ, ό.π.)
η. Σύνδεση- µεταφορά στο σήµερα των µαθητών. Συγκίνηση και έκφραση.
Η σύνταξη περίληψης, οι ηθογραφίες των προσώπων, το διαφορετικό τέλος, η
θεατρική παρουσίαση του διηγήµατος και πολλές άλλες δραστηριότητες έκφρασης
µπορούν να σχεδιαστούν από διδάσκοντες και µαθητές.
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