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Α. για την προσέγγιση της ποίησης στο σχολείο 

 

«Αυτός µας ξέρει;», είναι µία απάντηση που συχνά ακούγεται στις σχολικές αίθουσες, όταν ο/η φιλόλογος 

ρωτά τους µαθητές αν γνωρίζουν λογοτέχνες, σηµαντικούς και καταξιωµένους. Η απάντηση αυτή δεν προέρχεται 

πάντα από κακούς ή µέτριους µαθητές· εκφράζεται και από καλούς, πολλές φορές σαν αστεϊσµός. Η αντίδραση του 

φιλολόγου συχνά είναι αµήχανη, στην καλύτερη περίπτωση προσπερνά και προχωρά στη διδασκαλία, στη 

χειρότερη προσβάλλεται, θίγεται και ψελλίζει κουβέντες ασύντακτες ή άστοχες.  

Εκείνο, όµως, που θα έπρεπε να γίνει είναι να ερµηνευτεί το επαναλαµβανόµενο ερώτηµα – απάντηση των 

µαθητών, «αυτός µας ξέρει;», στην ερώτηση αν γνωρίζουν το σηµαντικό λογοτέχνη που πρόκειται να διδαχτούν. Τι 

κρύβεται πίσω απ’ αυτήν τη φράση; Τι συναισθήµατα εκφράζει; Ειρωνεία; απαξίωση; πίκρα; Η απάντηση, 

προφανώς και δεν είναι εύκολη ή µόνο µία.  

Νοµίζω ότι θα πρέπει να διερευνήσουµε τις συνθήκες που την προκαλούν, δηλαδή τη θέση και τον τρόπο 

που παρουσιάζεται αυτό που θεωρείται καταξιωµένη λογοτεχνία στο σχολείο. Θα πρέπει, επίσης, να δούµε πιο 

προσεκτικά και τους στόχους του µαθήµατος όπως ορίζεται από τα Αναλυτικά Προγράµµατα. Έχω την πεποίθηση 

ότι η λογοτεχνία παρουσιάζεται πάνω σε ψηλό βάθρο, ιεροποιηµένη και µακριά από τον εµπειρικό κόσµο του 

καθηµερινού ανθρώπου. Στο δηµιουργό οφείλουµε εξορισµού σεβασµό. Εντέλει οδηγούµε τοΝ µαθητή στη 

διαµόρφωση προσκυνηµατικής σχέσης (και) µε τη λογοτεχνία. Αφήνω προς το παρόν αυτήν την άποψη εκκρεµή 

και προχωρώ σε ένα δεύτερο παράδειγµα.  

 

 

Β. δεύτερο παράδειγµα για την προσέγγιση και την ερµηνεία ενός ποιήµατος 

 

Ι. ∆ιαβάστε – σιωπηλά – το παρακάτω ποίηµα
1
 του Μιχάλη Γκανά: 

  

Το ποίηµα έρχεται από µακριά 

δεν ξέρεις αν χορεύει ή παραπατάει. 

 

Μοιάζει ανάρρωση γλυκιά 

µε απουσίες δικαιολογηµένες 

µέρα που λείπουν όλοι από το σπίτι 

και οι θόρυβοι ακούγονται αχνά 

µέσα και έξω από το σώµα. 

Ο ήλιος συνοµήλικος και σκασιάρχης 

καπνίζει σιωπή 

και φυσάει γύρη στο δωµάτιο. 

 

Σιγά σιγά το ποίηµα µεγαλώνει 

µε πόνους µε χαρές και λύπες 

και ξανά χαρές ώσπου κάποτε 

βλέπει τις πρώτες άσπρες λέξεις 

και τυφλώνεται. 

 

Με τέσσερις αισθήσεις γυρίζει ή µε έξι 

ραβδοσκοπώντας φλέβες τ' ουρανού 

ώσπου σκοντάφτει στον προτελευταίο στίχο. 

 

Αυτός ο στίχος είναι αχθοφόρος 

που σηκώνει στις πλάτες του το ποίηµα 

και σταθερός βατήρας για τον τελευταίο στίχο 

που παίρνει φόρα και πηδάει στο κενό. 

 

Ο τελευταίος στίχος δεν µένει πάντα τελευταίος. 

Κάποτε γίνεται ο πρώτος στίχος ενός ποιήµατος 

που γράφει κάποιος αναγνώστης. 
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ΙΙ. Οι µαθητές ξεκινούν από τις δικές τους εµπειρίες και αντιλαµβάνονται τους στίχους σύµφωνα µ’ αυτές. Για 

παράδειγµα ο στίχος «µε απουσίες δικαιολογηµένες» εύλογα φέρνει στο µυαλό των περισσότερων µαθητών το 

σχολείο, το απουσιολόγιο. Προφανώς και δεν µπορούµε να προβλέψουµε πώς εικονοποιείται από κάθε µαθητή το 

ποίηµα και πώς νιώθει, εφόσον οι εικόνες φέρνουν µαζί τους και συγκινησιακό φορτίο. ∆ηλαδή, σχηµατίζουν 

εικόνες ερµηνείας του ποιήµατος σε δεικτικό επίπεδο
2
.  

 

ΙΙΙ. Προστρέχουµε σε συνέντευξη του ποιητή
3
.  

Ερ. «Το ποίηµα έρχεται από µακριά - δεν ξέρεις αν χορεύει ή παραπατάει». Είναι στίχος από το τελευταίο βιβλίο 

σας, τον «Ύπνο του καπνιστή». Από πού έρχεται, αλήθεια, ένα ποίηµα; Απ’ τα βιώµατα ή απ’ τα διαβάσµατα και 

την παρατήρηση του κόσµου; Ή κι από τα δύο; 

Απ. ∆εν έρχεται από ένα συγκεκριµένο χώρο. Έρχεται και απ’ τα βιώµατα κι απ’ τα διαβάσµατα κι απ’ τα 

ακούσµατα, είτε είναι µουσική είτε κουβέντες περαστικών στο δρόµο... Από χίλια δυο πράγµατα... Κι αυτός ο 

στίχος, δίνει ακριβώς το στίγµα σ’ αυτό που ρωτάτε. Είναι µια κατάσταση που έρχεται περισσότερο µε ρυθµό παρά 

µε λέξεις. Είναι µια εικόνα, σαν να βλέπεις έναν άνθρωπο από µακριά που πλησιάζει κι έχει ένα µπότζι... Και δεν 

ξέρεις τι είν’ αυτό τώρα... Χορεύει; Παραπατάει; Είναι τραυµατισµένος; Χίλια δυο µπορεί να σκεφτεί κανείς. Αλλά 

πρέπει να πω ότι εγώ δεν ξεκινάω ένα ποίηµα µ’ ένα τίτλο, δηλαδή αυτό είναι το θέµα µας και θα γράψουµε γι’ 

αυτό. Ούτε καν µ’ ένα θέµα, ας πούµε η αγάπη... ∆εν υπάρχει τίποτα τέτοιο σε µένα. Υπάρχει ένας ρυθµός. 

 

ΙV. Αναζητούµε τα σηµεία συνάντησης των µαθητών µε το ποίηµα, αλλά και µε την εµπειρική αφετηρία του 

ποιητή, όπως µπορούµε να την υποθέσουµε από την απάντησή του. Οι ερµηνείες του ποιητικού λόγου γίνονται 

παλίνδροµες κινήσεις· προς τη δεικτικότητα, προς την βιωµατική, συγκινησιακή «σήµανση» των υποκειµένων/, του 

αναγνώστη και του ποιητή από τη µια και προς το συµβολικό λόγο από την άλλη
4
. 

 

V. Πώς είναι ο άνθρωπος που – λίγο – γνωρίσαµε;  

 
 

 
Σηµειώσεις 

 
1
 Από το βιβλίο Μιχάλης Γκανάς, «Ο ύπνος του καπνιστή», εκδ. Καστανιώτης 2003. Το ποίηµα παρατίθεται όπως στο σχολικό 

βιβλίο Νεοελληνική Λογοτεχνία, γ΄ γενικού λυκείου (θεωρητική κατεύθυνση), ΟΕ∆Β, Αθήνα 2008, σελ. 321-322 
2
 Να θυµηθούµε ότι αυτή η προσέγγιση είναι σύµφωνη µε την παραδοχή ότι οι στίχοι προσεγγίζονται µε αφετηρία την 

πολιτισµική και κοινωνική εµπειρία των µαθητών, οι οποίοι τούς αντιλαµβάνονται µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

δίκης τους υποκειµενικότητάς. Οι µαθητές συνοµιλούν µε το κείµενο και ο δάσκαλος µεσολαβεί ή καθοδηγεί µε διακριτικότητα. 

[Αποστολίδου Β., Καπλάνη Β., Χοντολίδου Ελ., (επιµ.), ∆ιαβάζοντας λογοτεχνία στο σχολείο… µια νέα πρόταση διδασκαλίας, 

Αθήνα, τυπωθήτω, σελ. 21-65] 
3
 Συνέντευξη στην Ευγενία Λουπάκη, περιοδικό Κ 

4
 Μπορούµε να θυµηθούµε (Α.-Φ. Χριστίδης, Όψεις της γλώσσας, Αθήνα, 2002) ότι  

Ο ποιητής γράφοντας ξεκινά από τον κόσµο των εµπειριών και τον αποτυπώνει µε λόγο, (µε ένα µίγµα εικονικών, 

δεικτικών και συµβολικών συστατικών). ∆ηλαδή, η ποίηση είναι η εναγώνια προσπάθεια να χωρέσει το αρχέγονο συναίσθηµα 

στο λόγο. 

Ο αναγνώστης ξεκινά από τις δικές του εµπειρίες και συναντά το κείµενο που είναι προϊόν αφαίρεσης, γενίκευσης και 

κατηγοριοποίησης πραγµάτων.  

Η ποίηση γίνεται εναλλασσόµενη πορεία, από την εµπειρία στο λόγο και από το λόγο στην εµπειρία. Ο ποιητικός 

λόγος γίνεται κίνηση προς τη δεικτικότητα, κίνηση προς την αρχέγονη, βιωµατική, συγκινησιακή «σήµανση». 

Στη διαλεκτική συναισθήµατος (εµπειρίας, θερµού) και παράστασης (λόγου, ψυχρού) παίζεται το δράµα της σηµασίας 

των λέξεων. Οι πολυσηµίες και οι αντίθετες σηµασίες, κατά τη συνάντηση µε το κείµενο, είναι σπαράγµατα βαθύτερης 

ενότητας, επειδή οι λέξεις αποτυπώνουν την ολιστική αντίληψη της εµπειρίας. 

 


