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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

«Η ποίηση είναι Γλώσσα, έλεγε ο Γ. Θέμελης, η γλώσσα 
της γλώσσας, προνόμιο του Ανθρώπου ως Ανθρώπου». (Γ. 
Θέμελης, Ένας Μονόλογος για την Ποίηση, σελ. 7). Για το ύφος 
της γλώσσας που πρέπει να χρησιμοποιείται στην ποίηση, ο 
Σεφέρης αφιερώνει μια εκτενή κατάθεσή του στις Δοκιμές, 
λέγοντας πως οι ποιητές πρέπει να χρησιμοποιούν τη γλώσσα 
που μιλιέται, ώστε η ποίηση να γίνεται κατανοητή από τον 
αναγνώστη, αλλά να χρησιμοποιείται με τρόπο τέτοιο που να 
αναδεικνύει το περιεχόμενό της. (Σεφέρης, Δοκιμές Β, 163)  

Εάν η ποίηση γράφεται στη γλώσσα που μιλάμε και δεν 
είναι άλλο από νοήματα που μπορεί καθένας να καταλάβει και 
να νοιώσει, τότε γιατί συζητούμε για τη δύσκολη σχέση που 
αναπτύσσεται ενίοτε ανάμεσα στον αναγνώστη και το ποίημα; 
Μήπως, ό,τι δυσκολεύει τον αναγνώστη, είναι ο τρόπος του 
ποιητή, που αναφέρει ο Σεφέρης. Είχα την τύχη να έχω πατέρα 
ποιητή, που, από πολύ νωρίς, με εισήγαγε στα μυστικά της 
κοινωνίας με την ποίηση, κατ’ αρχήν εκείνη του σχολείου και 
κατόπι της «άλλης», των ενηλίκων. Μου έμαθε ότι η ποίηση 
είναι μουσική και ρυθμός, τι σημαίνει να αναλύεις ένα ποίημα, 
την εποχή που στο δημοτικό σχολείο απαιτούνταν ακόμη σαν 
εργασία στο σπίτι η γραπτή, στίχο-στίχο, «ανάλυση» του ποιή-
ματος που διαβάζαμε στην τάξη. Κατάλαβα ότι οι λέξεις ενός 
ποιήματος, πολλές φορές, κρύβανε μέσα τους μικρά θαύματα, κι 
αυτό άρχισε να μου αρέσει. Πίστευα μάλιστα ότι η σύνθεσή 
τους είναι μια εύκολη υπόθεση κι ότι μπορεί κανείς να «στήνει» 
ποιήματα κατά περίπτωση! Έτσι, ζητούσα από εκείνον να μου 
γράφει τα ποιήματα που απαιτούσε ο δάσκαλός μου για τις 
εθνικές επετείους, αντί να ψάχνω γι αυτά στις Ανθολογίες.  

Χρόνια αργότερα, μέσα από τη διδακτική εμπειρία μου 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διαπίστωσα τη «δυσπραγία» 
των μαθητών του Γυμνασίου ή του Λυκείου απέναντι στο 
ποιητικό κείμενο: όταν τους πρότεινα την ανάγνωση ενός ποιή-
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ματος στην ώρα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, η συνήθης αντί-
δρασή τους κυμαίνονταν από την αμηχανία έως τη δυσαρέ-
σκεια. Εφόσον μάλιστα γνώριζαν ότι η «κατανόησή» του θα 
χρησιμοποιούνταν για τη μετέπειτα αξιολόγησή τους στις προ-
αγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις, τότε η αρχική δυσφορία τους 
κατέληγε μοιραία σε ρήξη με το αντικείμενο1. 

Αποδέκτης, συνειδητά ή ασυνείδητα, αυτής της αμηχα-
νίας, ως εκπαιδευτικός, προσπαθούσα, στην καλύτερη περίπτω-
ση, να διαγνώσω τα βασικά σημεία της «δύσκολης σχέσης» των 
μαθητών με τον ποιητικό λόγο και, στο βαθμό των δυνατοτήτων 
μου, των υποκειμενικών αλλά και αυτών που μου επέτρεπε το 
σχολικό πρόγραμμα και η διδακτέα ύλη, να τα ανασκευάσω. Η 
διαπίστωση αυτής της αδυναμίας των μαθητών, να επικοινωνή-
σουν ακόμη και με ένα «εύκολο» ποίημα, προσανατόλιζε στο 
Γυμνάσιο και το Λύκειο τη διδασκαλία μου, που κατέληξε στην 
έρευνά μου για την αναζήτηση της καταγωγής αυτής της άρνη-
σης, στην πρώτη θεσμοποιημένη συνάντηση του παιδιού με την 
Ποίηση, δηλαδή σ’ αυτήν που λαμβάνει χώρα στο Δημοτικό 
σχολείο.  

Είναι προφανές, ότι η «διδασκαλία ποιημάτων» στο πλαί-
σιο των αναλυτικών προγραμμάτων της πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης, δεν αποτελεί την πρώτη εισαγωγή του παιδιού στο χώρο 
της Ποίησης. Η κρίσιμη μύηση στον ποιητικό λόγο γίνεται στη 
νηπιακή ηλικία -αν όχι στη βρεφική- μέσα από τα νανουρί-
σματα, λαχνίσματα, ταχταρίσματα - ανάμεσα στα δύο και στα 
πέντε χρόνια, στη διάρκεια της λεγόμενης προσχολικής ηλικίας, 
και είναι γνωστό πως σε αυτήν την ηλικία σχεδόν όλα τα παιδιά 
είναι ιδιαίτερα δεκτικά σ’ αυτόν το λόγο. Τίθεται επομένως το 
ερώτημα, ποια τραύματα επαναπροσδιορίζουν, ήδη από το δη-
μοτικό σχολείο, αρνητικά αυτήν την πρώτη θετική σχέση. Ανα-
τρέχοντας στα παλαιά και νεότερα Αναγνωστικά της πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης, διαπίστωσα ότι τα περισσότερα ποιήματα που 
                                                           
1 Γιατί την ποίηση, «ούτε λέγειν ούτε κρύβειν, σημαίνειν» (Ηράκλειτος). 
(Δεν χρειάζεται πάντα να ερμηνεύεις, αρκεί το συναίσθημα). 
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εμπεριέχονται σ’ αυτά καλύπτουν μια σειρά σημαντικών φά-
σεων και μετασχηματισμών -κοινωνικών, πολιτικών, ιδεολογι-
κών, θεσμικών- της μεταπολεμικής ελληνικής κοινωνίας. Στρά-
φηκα στα σχολικά βιβλία, ελπίζοντας να εντοπίσω τα σφάλματα 
που διαπράττονται στο πλαίσιο της συνάντησης του παιδιού με 
την Ποίηση στο σχολείο. Με άλλα λόγια, να διαπιστώσω εάν τα 
σφάλματα αυτά συνδέονται με αυτό το ίδιο το υλικό, και κατά 
πόσο αφορούν στη διδακτική επεξεργασία του λογοτεχνικού 
εκπαιδευτικού υλικού, όπως αυτή υποδεικνύεται μέσα από τα 

αναλυτικά προγράμματα που συνοδεύουν τα σχολικά βιβλία. Η 
προσέγγιση της ποίησης στο σχολείο όπως καταγράφεται στις 
σελίδες αυτού του βιβλίου, ελπίζω ότι θα βοηθήσει τον αναγνώ-
στη να ανακαλύψει διόδους συμπάθειας προς το ποιητικό αντι-
κείμενο, και, αν τύχει και είναι εκπαιδευτικός, να βρει, πέρα από 
την προσωπική του ευαισθησία, τη διαίσθησή του και την ενό-
ρασή του, τρόπους και όχι απαραίτητα γνωστικά μέσα, για να 
μοιραστεί με τους μαθητές του τη δική του απόλαυση από την 
ανάγνωση ενός ποιήματος, ακόμη και μέσα σ’ αυτή την ταλαί-
πωρη Ελληνική σχολική τάξη.  

Στη διαδικασία της έρευνας και της τελικής συγγραφής 
του βιβλίου υπήρξαν δυσκολίες και κάποτε απογοητεύσεις. Το 

κουράγιο για να συνεχίσω και να ολοκληρώσω την έρευνά μου, 
το εισέπραξα από πανεπιστημιακούς καθηγητές, και φίλους μου. 
Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους για τη συμπαράσταση 
που μου προσέφεραν. Ιδιαίτερα, όμως, ευχαριστώ την αδελφή 
μου για τις πολύτιμες συμβουλές και τη στήριξη που μου πα-
ρείχε σε κάθε βήμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, επίσης οφείλω να 
απευθύνω στις Εκδόσεις Γράφημα, για την ευγενική τους προ-
σφορά να πραγματοποιήσουν αυτή την έκδοση.  
 
 Θεσσαλονίκη 2011 
 
 
 


