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Τα λογοηεσνικά κείμενα και πώρ αξιοποιούνηαι ζηη διδαζκαλία ηηρ 

γλώζζαρ. Έπεςνα ζηα ζσολικά εγσειπίδια ηηρ γλώζζαρ ηων Γ΄, Γ΄, Δ΄ 

& ΣΤ΄ ηάξεων ηος Γημοηικού Σσολείος. 
 

 

Κωνζηανηίνορ Νηίναρ & Αναζηάζιορ Ξανθόποςλορ 

Παηδαγσγηθό Τκήκα Νεπηαγσγώλ Φιώξηλαο / Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

 

 
Abstract 

The traditional method of language teaching was heavily based on the use of literature quotations from 

well-known writers and poets or other written material like fairytales, myths, etc. However, this approach 

was not able to accommodate the needs of the young learners to interpret, understand and, finally, use 

without any difficulty other genres of speech apart from narration and description. As a result, the newest 

curriculum for the language teaching in the primary education underscores the necessity to promote the 

teaching of various text types (genre approach) and not solely literature. New language textbooks were 

written in order to implement that modern approach to language teaching. Nonetheless, a controversy 

has arisen between those who urge for the need to adopt the new methodology and those who oppose to 

the reduction of the amount of literature in the favor of other genres. The authors of this article contacted 

a survey to the Students’ and Activity Books so as to investigate how many literature quotations are 

embedded in the textbooks and why literature is being taught. Interestingly, the results reveal that 

literature is still the most frequently used genre of speech and is being taught not only for the purposes of 

reading and understanding but, also, for the purposes of grammar and syntax.       

 

1. Ειζαγωγή 
Ζ δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο απνηειεί ιίγν-πνιύ έλα δηαθξηηό ηνκέα ζην επξύηεξν 

πιαίζην ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο, εθόζνλ έρεη ηα δηθά ηεο δηδαθηηθά εγρεηξίδηα, ηα 

«Αλζνιόγηα ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ», κε ηα αληίζηνηρα βηβιία δαζθάινπ, ην δηθό ηεο 

δηδαθηηθό ρξόλν θαη ην δηθό ηεο εηδηθό θεθάιαην ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ 

(ΑΠ), ηόζν ζηνλ ηνκέα ησλ γλσζηηθώλ ζηόρσλ όζν θαη ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο 

(ΦΔΚ, 303/η.Β΄, 2003, ζζ. 3761-61 & 3775). Παξόια απηά, ε ρξήζε ησλ ινγνηερληθώλ 

θεηκέλσλ δελ εμαληιείηαη ζηελ ώξα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο, θαζώο ηέηνηα 

θείκελα ππάξρνπλ θαη ζηα Βηβιία ηνπ Μαζεηή (ΒΜ) θαη ζηα Σεηξάδηα Δξγαζηώλ (ΣΔ) 

γηα ηε δηδαζθαιία επξύηεξα ηνπ γισζζηθνύ θαηλνκέλνπ. πλεπώο, ε ινγνηερλία ζην 
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ζρνιείν ηίζεηαη ζηελ ππεξεζία ζηόρσλ πνπ, αθελόο, αθνξνύλ ηελ ίδηα ηε ινγνηερλία σο 

θαζεαπηό δηδαθηηθό αληηθείκελν θαη, αθεηέξνπ, δηδαθηηθώλ ζηόρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο ή αθόκα θαη δηαζεκαηηθώλ (Αθξηηόπνπινο, 2002). ηηο 

πξνδηαγξαθέο ζπγγξαθήο ησλ λέσλ δηδαθηηθώλ βηβιίσλ, όπνπ γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά 

ζηελ αλάγθε «αμηνπνίεζεο» ησλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ ζηε δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο, 

ηνλίδεηαη ραξαθηεξηζηηθά όηη: «Σηα γισζζηθά εγρεηξίδηα ε ινγνηερλία αληηκεησπίδεηαη 

θπξίσο σο ηερληθή ηνπ ιόγνπ, ελώ ζηα Αλζνιόγηα σο ηέρλε ηνπ ιόγνπ» [Παηδαγσγηθό 

Ηλζηηηνύην (ΠΗ), 2003, ζ. 37]. Ζ παξνύζα έξεπλα εζηηάδεη ζηελ πξώηε πεξίπησζε 

ρξήζεο ηεο ινγνηερλίαο θαη επηρεηξεί λα ηελ αλαιύζεη ππό ην πξίζκα ηεο δηδαθηηθήο 

ηεο γιώζζαο θαη όρη ηεο δηδαθηηθήο ηεο ινγνηερλίαο, πνπ είλαη κηα πην εμεηδηθεπκέλε 

πξνζέγγηζε. Γηα ην ιόγν απηό δελ εμεηάδνπκε εδώ ηα Αλζνιόγηα ησλ ηεζζάξσλ 

κεγαιύηεξσλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ αιιά κόλν ηα ΒΜ θαη ηα ΣΔ απηώλ ησλ 

ηάμεσλ.  

 Ζ παξαδνζηαθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο ηεο γιώζζαο, θαζώο ζεσξνύζε ηα θείκελα ησλ  

«δόθηκσλ» ζπγγξαθέσλ πξόηππα νξζήο ρξήζεο ηεο γιώζζαο, πξνέθξηλε ηε ζρεδόλ 

απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπο ζην γισζζηθό κάζεκα (Μήηζεο, 2001, ζ. 133). Απηή ε 

κέζνδνο ραξαθηήξηδε ελ πνιινίο θαη ηα γισζζηθά βηβιία πνπ κέρξη ην 2006 

δηδάζθνληαλ ζην δεκνηηθό ζρνιεηό (Παπαξίδνο, 1990, ζ. 55· Υαξαιακπάθεο, 1994· 

Υαηδεζαββίδεο, 1992), αλ θαη είραλ ζπγγξαθεί ζηε βάζε ελόο δνκηζηηθνύ θαη ελ κέξεη 

επηθνηλσληαθνύ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν, ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ, 

πξνέθξηλε ηε ρξήζε πνηθίισλ απζεληηθώλ θαη ρξεζηηθώλ θεηκέλσλ δηαθόξσλ εηδώλ 

ιόγνπ. Πίζσ από απηήλ ηε ρξόληα πξόηαμε ηνπ ινγνηερληθνύ ιόγνπ ζηε δηδαζθαιία ηεο 

γιώζζαο ππνζηεξίρηεθε όηη θξύβεηαη ε ζεώξεζε ηεο «ινγνηερληθήο» γιώζζαο σο 

αλώηεξεο από όιεο ηηο γισζζηθέο παξαιιαγέο, αγλνώληαο ην γεγνλόο όηη «είλαη εθείλε 

πνπ αιινηώλεη πεξηζζόηεξν από θάζε άιιε ην γισζζηθό πξόηππν θαη παξαβηάδεη ηνπο 

θαλόλεο κε ζηόρν ην αηνκηθό ύθνο» (Φξαγθνπδάθε, 1987, ζ. 92).  

Με ην ΑΠ ηνπ 2003 επηρεηξείηαη ε αιιαγή ηεο παξαπάλσ κεζόδνπ, εθόζνλ ε 

δηδαζθαιία πνηθίισλ θεηκεληθώλ εηδώλ βξίζθεηαη πιένλ ζηνλ ππξήλα ηεο γισζζηθήο 

δηδαζθαιίαο, ελώ πξνβιέπεηαη θαη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο «απζεληηθώλ» θεηκέλσλ από 

ην δάζθαιν ζε πνζνζηό έσο «25% ηνπ ζπλόινπ ησλ θεηκέλσλ ηνπ βηβιίνπ» (ΦΔΚ 

303/η.Β΄, 2003, ζ. 3773). Όπσο, όκσο, θαη γηα ηα παιαηά βηβιία, έηζη θαη ηώξα δελ είλαη 

βέβαην όηη νη πξόλνηεο ηνπ ΑΠ ελζσκαηώλνληαη πιήξσο θαη ζηα λέα δηδαθηηθά βηβιία. 
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Άιισζηε, ε πνζόηεηα θαη ε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ ζηα λέα 

βηβιία έρνπλ απνηειέζεη ην επίθεληξν κηαο επηζηεκνληθήο δηειθπζηίλδαο ζρεδόλ 

ακέζσο κόιηο θπθινθόξεζαλ: από ηε κηα κεξηά θάπνηνη δηαπηζηώλνπλ αλεπάξθεηα 

ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ θαη ιαλζαζκέλε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε (Γαληειίδνπ, 2007· 

Σζνιάθεο, 2006· Υαξαιακπόπνπινο, 2006) ελώ, από ηελ άιιε, θάπνηνη  θάλνπλ ιόγν 

γηα λέα πξνζέγγηζε θαη ηζνξξνπία ησλ θεηκεληθώλ εηδώλ (Αγγειάθνο, 2006· 

Ηνξδαλίδνπ, 2006· Μνζρνλάο, 2006). Ζ κειέηε, ινηπόλ, ηνπ βαζκνύ πινπνίεζεο θαη 

ζπλάθεηαο κεηαμύ ΑΠ θαη δηδαθηηθώλ βηβιίσλ, ώζηε λα δηαπηζησζεί ε επάξθεηα θαη 

θαηαιιειόηεηα ησλ λέσλ βηβιίσλ σο δηδαθηηθώλ κέζσλ είλαη ε αλάγθε πνπ ππαγνξεύεη 

ηελ εθπόλεζε εξεπλώλ ζαλ απηήλ πνπ παξνπζηάδνπκε παξαθάησ. Ζ έξεπλά καο 

επηρεηξεί, αθξηβώο, λα θαηαγξάςεη ηα ινγνηερληθά θείκελα ησλ βηβιίσλ ησλ ηεζζάξσλ 

κεγαιπηέξσλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνύ επηδηώθνληαο λα ζπκβάιεη ζηε ζπδήηεζε πνπ έρεη 

αλνίμεη γηα ηε ζέζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζην γισζζηθό κάζεκα.  

 

2. Σκοπός και ειδικόηεροι ζηότοι ηης έρεσνας 
Ο ζθνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα θαηαγξάςεη πόζα θαη πνηα ινγνηερληθά θείκελα 

πεξηιακβάλνληαη ζηα λέα βηβιία γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο θαη εηδηθόηεξα ζηα 

Βηβιία ηνπ Μαζεηή θαη ηα Σεηξάδηα Δξγαζηώλ ησλ ηάμεσλ Γ΄, Γ΄, Δ΄ & Σ΄ 

(αλαιπηηθόηεξα βι. ηηο Πεγέο ζηε Βηβιηνγξαθία), ώζηε λα κειεηήζεη ζε πνην βαζκό ην 

είδνο θαη ε πνζόηεηα ησλ θεηκέλσλ απηώλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο 

γηα ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ.  

 Οη εηδηθόηεξνη ζηόρνη ηεο έξεπλαο ήηαλ λα θαηαγξάςεη: 

 (α) πόζα είλαη ηα ινγνηερληθά θείκελα ζηα δηδαθηηθά βηβιία θαη ηη κέξνο ηνπ 

ζπλόινπ ησλ θεηκέλσλ ησλ βηβιίσλ απηώλ αληηπξνζσπεύνπλ· 

 (β) ζε πνην είδνο ιόγνπ αλήθνπλ (αλαθνξηθό ή θαηεπζπληηθό) θαη ζε πνην εηδηθόηεξν 

θεηκεληθό είδνο ηαμηλνκνύληαη (πεδό, πνίεκα, παξακύζη, δεκνηηθό ηξαγνύδη, θηι.)· 

 (γ) πνηνο είλαη ν ζπγγξαθέαο ηνπο, πνην ην κέγεζόο ηνπο θαη ε πεγή δεκνζίεπζήο 

ηνπο·  

 (δ) πνηα είλαη ε ζέζε ησλ θεηκέλσλ ζηα βηβιία (είλαη «θύξηα» ή «παξάιιεια»)· 

 (ε) πώο αμηνπνηνύληαη δηδαθηηθά ηα ινγνηερληθά θείκελα, δειαδή πόηε θαη πόζν 

ζπρλά ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ηεο ιέμεο θαη ηεο 

πξόηαζεο ή γηα ηε γξακκαηηθή ηνπ θεηκέλνπ.  
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3. Μεθοδολογία ηης έρεσνας 
Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπκε ηνπο εηδηθόηεξνπο ζηόρνπο ηεο έξεπλάο καο πνπ κόιηο 

πεξηγξάςακε αθνινπζήζακε δηάθνξεο εξεπλεηηθέο κεζόδνπο πνπ ζπλαληήζακε ζηε 

βηβιηνγξαθία θαη αθνξνύλ θπξίσο ηελ ηαμηλόκεζε ησλ θεηκέλσλ ζηα είδε ιόγνπ θαη 

ηνπο εηδηθόηεξνπο θεηκεληθνύο ηνπο ηύπνπο1 (Cope & Kalantzis, 1993· Pappas & 

Zecker, 2006· Kress, 1987· Swales, 1990· Αξράθεο, 2005· Γεσξγαθόπνπινο & 

Γνύηζνο, 1999· Μαηζαγγνύξαο, 2001). Ηδηαίηεξα δηαθσηηζηηθέο θαη ρξήζηκεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ εξεπλεηηθνύ καο εξγαιείνπ ήηαλ, 

επίζεο, νη ειεθηξνληθέο βάζεηο θεηκέλσλ ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Δπεμεξγαζίαο Λόγνπ (ΗΔΛ) 

θαη ηεο ειεθηξνληθήο Πύιεο γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα (ΠΔΓ).2  

 Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνρσξήζακε ζηελ δηεξεύλεζε ησλ θεηκέλσλ ησλ λέσλ 

βηβιίσλ κε ηε ρξήζε ελόο εξγαιείνπ πνπ ζρεδηάζακε ζε ππνινγηζηηθό θύιιν, ώζηε θαη 

λα γίλεη εθηθηή ε θαηαρώξηζή ηνπο ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ησλ εξεπλεηηθώλ ζηόρσλ 

θαη λα είλαη δπλαηή ε εμαγσγή ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ 

θίιηξσλ. Αλαιπηηθόηεξα θαηά εξεπλεηηθό ζηόρν εξγαζηήθακε σο εμήο: 

 (α) ηαμηλνκήζακε ηα θείκελα ηνπ βηβιίνπ ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην θεηκεληθό 

ηνπο είδνο, ινγνηερληθά, ρξεζηηθά, εηδεζενγξαθηθά, βηνγξαθηθά, πξαγκαηνινγηθά, θηι. 

ηελ θαηεγνξία ησλ ινγνηερληθώλ ζπκπεξηιάβακε δηάθνξνπο θεηκεληθνύο ηύπνπο, 

όπσο πεδά θείκελα ή έκκεηξα θείκελα γλσζηώλ ζπγγξαθέσλ, παξακύζηα, παξνηκίεο, 

δεκνηηθά ηξαγνύδηα, θόκηθο θαη όπνηνλ άιιν ηύπν ζπλαληνύκε ζπλήζσο ζε έλα 

ζρνιηθό αλζνιόγην ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ (ΠΗ, 2003, ζ. 21).  

 (β) Σα ινγνηερληθά θείκελα ηα ηαμηλνκήζακε πεξαηηέξσ ζύκθσλα κε ην γέλνο ιόγνπ 

ζην νπνίν αλήθνπλ, αλαθνξηθό ή θαηεπζπληηθό, θαη ζηηο επηκέξνπο θεηκεληθέο 

ππνθαηεγνξίεο ηνπο (ή είδε ιόγνπ), πεξηγξαθή θαη αθήγεζε ή νδεγία θαη 

επηρεηξεκαηνινγία αληίζηνηρα. Ζ ηαμηλόκεζε πνπ θάλακε είλαη νπσζδήπνηε ζπκβαηηθή 

κε ηελ έλλνηα όηη ηα θείκελα ζπρλά είλαη «πνιπγελεηηθά» θαη δελ είλαη δπλαηόλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνύλ ζε έλα είδνο ιόγνπ ή ζε έλαλ θεηκεληθό ηύπν.       

                                                 
1. Γηα κηα πην αλαιπηηθή ζπδήηεζε θαη πην πινύζηα βηβιηνγξαθία πάλσ ζηελ πξνβιεκαηηθή ησλ    
    θεηκεληθώλ εηδώλ, ηα γέλε θαη είδε ηνπ ιόγνπ θαη ηνπο ζρεηηθνύο νξηζκνύο βι.: 
    http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html θαη  
    http://www.komvos.edu.gr/glwssa/logos_keimeno/thema.htm. 
2. Οη δηεπζύλζεηο είλαη: http://corpus.ilsp.gr, γηα ην ΗΔΛ θαη  
     http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/pi/content.html, γηα ηελ ΠΔΓ.   



5 
 

 (γ) Καηαρσξίζακε ηα θείκελα σο πξνο ην κέζν δεκνζίεπζήο ηνπο, βηβιίν, πεξηνδηθό, 

δηαδίθηπν, θηι. Καηαγξάςακε ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ θεηκέλνπ θαζώο θαη ην θύιν θαη ηελ 

θαηαγσγή ηνπ. Σαμηλνκήζακε ηα θείκελα αλάινγα κε ην κέγεζόο ηνπο κεηξώληαο ηνλ 

αξηζκό ησλ ιέμεώλ ηνπο. Δπίζεο, θαηαγξάςακε πνηα από ηα θείκελα έρνπλ 

δηαζθεπαζηεί.  

 (δ) Καηαγξάςακε ηε ζέζε ησλ ινγνηερληθώλ ζηα βηβιία δηαθξίλνληάο ηα ζε «θύξηα» 

θαη «παξάιιεια». Ωο θύξηα λννύληαη ηα θείκελα πνπ βξίζθνληαη ζηελ αξρή ηεο θάζε 

ππνελόηεηαο θαη απνηεινύλ ην βαζηθό θείκελν επεμεξγαζίαο, ελώ σο παξάιιεια ηα 

θείκελα πνπ ζπλνδεύνπλ θαηά βάζε ηηο αζθήζεηο ησλ βηβιίσλ.  

 (ε) Σέινο ζε αλαινγία κε ηηο ηξεηο γξακκαηηθέο (ιέμεο, πξόηαζεο θαη θεηκέλνπ) πνπ 

αλαθέξεη ην ΑΠ (ΦΔΚ 303/η.Β΄, 2003, ζ. 3774), ηαμηλνκήζακε ηα ινγνηερληθά 

θεηκέλα αλάινγα κε ηνλ ηξόπν πνπ αμηνπνηνύληαη δηδαθηηθά ζην γισζζηθό κάζεκα ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ πξώηε πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ησλ θεηκέλσλ γηα ηε γξακκαηηθή ηεο 

ιέμεο θαη ηεο πξόηαζεο, πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ παξαδνζηαθό θαη ελ κέξεη δνκηζηηθό 

ηξόπν δηδαζθαιίαο ηεο δνκήο ηεο γιώζζαο (γξακκαηηθή θαη ζπληαθηηθό). Ζ δεύηεξε 

αθνξά ηε ρξήζε ησλ θεηκέλσλ κε θύξην ζθνπό ηε «γξακκαηηθή ηνπ θεηκέλνπ», δειαδή 

ηελ αλάδεημε ηεο «ππεξδνκήο», ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ θεηκεληθώλ εηδώλ 

αιιά θαη ηελ θαηαλόεζε θαη ηε λνεκαηηθή ηνπο επεμεξγαζία. Ζ ηξίηε αθνξά όζα 

θείκελα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηηο αλάγθεο θαη ησλ δύν θαηεγνξίσλ πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, δειαδή θαη γηα ηα ηξία είδε γξακκαηηθήο.   

 

4. Τα αποηελέζμαηα ηης έρεσνας 
4.1. Τα λογοηεσνικά κείμενα και οι ηύποι ηοςρ ζηα διδακηικά βιβλία 

Σα ινγνηερληθά θείκελα πνπ θαηέγξαςε ε έξεπλά καο θηάλνπλ ηα 238 θαη απνηεινύλ ην 

29,4% ηνπ ζπλόινπ ησλ 809 θεηκέλσλ ησλ λέσλ βηβιίσλ (βι. Πίλαθα 1). Πξόθεηηαη γηα 

ηελ πνιππιεζέζηεξε θαηεγνξία θεηκέλσλ, κε εμαίξεζε ηα θείκελα πνπ δελ 

παξαπέκπνπλ ζε θακία πεγή γηα ηελ πξνέιεπζή ηνπο, κε ζεκαληηθή κάιηζηα δηαθνξά 

από ηηο ππόινηπεο θαηεγνξίεο θεηκεληθώλ εηδώλ. ύκθσλα πάιη κε ηνλ Πίλαθα 1, ε 

θαηαλνκή ησλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ ζηηο ηέζζεξηο ηάμεηο παξνπζηάδεη κηθξέο 

απνθιίζεηο, κε ηελ Γ΄ λα έρεη ηα ιηγόηεξα θαη ηελ Γ΄ ηα πεξηζζόηεξα θείκελα. 

Δλδηαθέξνλ είλαη αθόκε ζηηο ηάμεηο Δ΄ & Σ΄ ηα ινγνηερληθά είλαη ε πνιππιεζέζηεξε 

θαηεγνξία θεηκεληθώλ εηδώλ. 
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Πίλαθαο 1. Καηαλνκή ησλ θείκελσλ σο πξνο ην θεηκεληθό είδνο θαηά ηάμε  
    Γ΄ Γ΄ Δ΄ Σ΄ 
α/α Δίδνο θεηκέλνπ N % n % n % n % n % 

1 Λνγνηερλία 238 29,4 51 21,4 67 28,2 56 23,5 64 26,9 
2 Δηδεζενγξαθηθά 116 14,3 13 11,2 25 21,6 27 23,3 51 44,0 
3 Δπηζηεκνληθά 58 7,2 2 3,4 27 46,6 23 39,7 6 10,3 
4 Υξεζηηθά 46 5,7 3 6,5 15 32,6 20 43,5 8 17,4 
5 Ηδησηηθά 21 2,6 11 52,4 3 14,3 1 4,8 6 28,6 
6 Γηαθήκηζε 13 1,6 2 15,4 1 7,7 3 23,1 7 53,8 
7 Βηνγξαθηθά 5 0,6 0 0,0 1 20,0 3 60,0 1 20,0 
8 Άιιν 5 0,6 2 40,0 0 0,0 3 60,0 0 0,0 
9 Δπίζεκα 4 0,5 0 0,0 0 0,0 1 25,0 3 75,0 

10 πδήηεζε 3 0,4 0 0,0 0 0,0 3 100 0 0,0 
11 Με παξάζεζε ηεο πεγήο 254 31,4 101 39,8 84 33,1 35 13,8 34 13,4 
12 πγγξαθηθώλ νκάδσλ 46 5,7 5 10,9 1 2,2 17 37,0 23 50,0 

 ύλνιν 809 100 190 23,5 224 27,7 192 23,7 203 25,1 

 

Σα 238 ινγνηερληθά θείκελα, όπσο δείρλεη ν Πίλαθαο 2, πεξηιακβάλνπλ κηα επξεία 

γθάκα θεηκεληθώλ ηύπσλ· ηα ινγνηερληθά πεδά θαη ηα πνηήκαηα θηάλνπλ ην 70% 

πεξίπνπ ησλ ηύπσλ ηνπ πίλαθα. Δπίζεο, ππάξρνπλ απνθιίζεηο ζηα πνζνζηά ησλ 

δηαθόξσλ θεηκεληθώλ ηύπσλ από ηάμε ζε ηάμε πνπ είλαη θάπνηε πνιύ κεγάιεο.  

 

Πίλαθαο 2. Καηαλνκή ησλ ινγνηερληθώλ θείκελσλ σο πξνο ηνλ θεηκεληθό ηύπν θαηά ηάμε 
    Γ΄ Γ΄ Δ΄ Σ΄ 

α/α Σύπνο θεηκέλνπ Ν % n % n % n % n % 
1 Λνγνηερληθά πεδά  109 45,8 18 16,5 29 26,6 33 30,3 29 26,6 
2 Πνηήκαηα 59 24,8 16 27,1 20 33,9 10 16,9 13 22,0 
3 Παξακύζηα  16 6,7 5 31,3 3 18,8 5 31,3 3 18,8 
4 Κόκηθο  15 6,3 3 20,0 5 33,3 1 6,7 6 40,0 
5 Κάιαληα 9 3,8 3 33,3 1 11,1 3 33,3 2 22,2 
6 Αηλίγκαηα / Παξνηκίεο 8 3,4 1 12,5 4 50,0 1 12,5 2 25,0 
7 Θεαηξηθνί δηάινγνη 6 2,5 3 50,0 1 16,7 0 0,0 2 33,3 
8 Σξαγνύδηα 4 1,7 1 25,0 0 0,0 2 50,0 1 25,0 
9 Γεκνηηθά ηξαγνύδηα  4 1,7 0 0,0 1 25,0 1 25,0 2 50,0 
10 Αξραία γξακκαηεία  2 0,8 0 0,0 1 50,0 0 0,0 1 50,0 
11 Θξεζθεπηηθνί ύκλνη 2 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 
13 Άιια 4 2 1 25,0 2 50,0 0 0,0 1 25,0 
 ύλνιν 238 100,0 51 21,4 67 28,2 56 23,5 64 26,9 
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4.2. Γένη και είδη λόγος ηων λογοηεσνικών κειμένων 

ε ό,ηη αθνξά ηελ θαηαλνκή ησλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ σο πξνο ην γέλνο ηνπ ιόγνπ, 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 3 θαλεξώλνπλ ηελ ζρεδόλ απόιπηε θπξηαξρία ηνπ 

αλαθνξηθνύ έλαληη ηνπ θαηεπζπληηθνύ ιόγνπ, αθνύ κόλν δύν από 238 θείκελα 

θαηεγνξηνπνηνύληαη σο θαηεπζπληηθνύ ιόγνπ.  

 Αλαθνξηθά κε ηα επηκέξνπο είδε ιόγνπ, ε αθήγεζε είλαη θαζαξά ην θπξίαξρν είδνο, 

ελώ θαη ε πεξηγξαθή αληηπξνζσπεύεηαη ζην πεξίπνπ 20% ησλ θεηκέλσλ. Αμηόινγεο 

δηαθνξέο δελ ππάξρνπλ ζηηο ηαμηλνκήζεηο από ηάμε ζε ηάμε κε εμαίξεζε ίζσο ηα 

πεξηγξαθηθά θείκελα κεηαμύ ησλ ηάμεσλ Δ΄ θαη Σ΄.     

 

 
 
4.3. Βιβλιογπαθικά ζηοισεία, μέγεθορ και άλλα ζηοισεία ηων λογοηεσνικών 

κειμένων  

Σα ινγνηερληθά θείκελα πξνέξρνληαη θαηά βάζε από αληίζηνηρα ινγνηερληθά βηβιία θαη 

κόλν έλα κηθξό θνκκάηη ηνπο έρεη σο κέζν δεκνζίεπζεο άιιεο πεγέο, όπσο πεξηνδηθά, 

εθεκεξίδεο θηι. (βι. Πίλαθα 4).  Παξάιιεια, γηα έλα ζεκαληηθό θνκκάηη ησλ θεηκέλσλ 

(22,3%) δελ έρνπκε θαζόινπ αλαθνξά ζην κέζν δεκνζίεπζεο παξά κόλν ζηνπο 

ζπγγξαθείο ή ζην είδνο ηνπ θεηκέλνπ. Οη δηαθνξέο ζηα πνζνζηά από ηάμε ζε ηάμε αλά 

κέζν δεκνζίεπζεο είλαη ππαξθηέο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο αξθεηά ζεκαληηθέο. 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 3.  Καηαλνκή ησλ θεηκέλσλ σο πξνο γέλνο θαη ην είδνο ιόγνπ θαηά ηάμε 
    Γ΄ Γ΄ Δ΄ Σ΄ 

Γέλε Λόγνπ Δίδε Λόγνπ        Ν % n % n % n % n % 

Αλαθνξηθόο 

236 

(99,2%) 

Αθήγεζε 169 71 36 21,3 51 30,1 43 25,4 39 23 

Πεξηγξαθή 47 19,7 11 23,4 10 21,2 8 17 18 38,2 

Άιιν 20 8,4 4 20 5 25 5 25 6 30 

Καηεπζπληηθόο 

2  (0,8%) 
Οδεγία 2 0,8 0 0 1 50,0 0 0 1 50,0 

ύλνιν 238 100,0 51 21,4 67 28,2 56 23,5 64 26,9 
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Πίλαθαο 4. Καηαλνκή ησλ θείκελσλ σο πξνο ην κέζν δεκνζίεπζήο ηνπο 
    Γ΄ Γ΄ Δ΄ Σ΄ 
α/α Μέζν δεκνζίεπζεο Ν % n % n % n % n % 
1 Βηβιίν 163 68,5 35 21,5 57 35,0 36 22,1 35 21,5 
2 Πεξηνδηθό 12 5,0 2 16,7 1 8,3 2 16,7 7 58,3 
3 ρνιηθό βηβιίν 3 1,3 2 66,7 0 0,0 0 0,0 1 33,3 
4 Δθεκεξίδα 2 0,8 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
5 Ζιεθηξνληθό 1 0,4 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 
6 Άιιν 4 1,7 3 75,0 0 0,0 0 0,0 1 25,0 
7 Γελ αλαθέξεηαη 53 22,3 7 13,2 8 15,1 18 34,0 20 37,7 
 ύλνιν 238 100,0 51 21,4 67 28,2 56 23,5 64 26,9 

 

 Σα ινγνηερληθά θείκελα γλσζηώλ από ηελ ειιεληθή θαη μέλε γξακκαηεία 

ζπγγξαθέσλ θηάλνπλ ηα 208 (87,4%) ζε ζύλνιν 238 αιιά νη (δηαθνξεηηθνί) 

ζπγγξαθείο είλαη 140, εμαηηίαο ηνπ όηη πνιιά θείκελα έρνπλ ηνλ ίδην ζπγγξαθέα. Μόλν 

ζε (30) θείκελα, δεκνηηθά, παξακύζηα ή θάιαληα, απνπζηάδεη ν ζπγγξαθέαο. Ο 

Πίλαθαο 5 πνπ αθνινπζεί θαηαηάζζεη ηνπο 140 απηνύο ζπγγξαθείο θαηά θύιν θαη 

θαηαγσγή δείρλνληαο κηα ζαθέζηαηε πξνηίκεζε ζηνπο ειιεληθήο θαηαγσγήο 

ζπγγξαθείο θαη κηα ζρεηηθή ηζνξξνπία αλάκεζα ζηα δύν θύια.    

 

Πίλαθαο 5. Καηαλνκή ησλ ζπγγξαθέσλ σο πξνο ην θύιν θαη ηελ θαηαγσγή ηνπο 
   Άλδξεο Γπλαίθεο Άλδξεο θαη γπλαίθεο 
Καηαγσγή Ν % n % n % n % 
Διιεληθή 117 83,6 58 49,6 56 47,9 3 2,6 
Άιιε 23 16,4 16 69,6 6 26,1 1 4,3 
ύλνιν 140 100,0 74 52,9 62 44,3 4 2,9 

 

 Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε όηη ν Δπγέληνο Σξηβηδάο είλαη ν πην ζπρλά αλαθεξόκελνο 

ζπγγξαθέαο κε δέθα θείκελα λα θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ, ε Αγγειηθή Βαξειά κε 

πέληε, θαη νη Εαραξίαο Παπαλησλίνπ, Εώξδ αξή θαη Κσζηήο Παιακάο κε ηέζζεξα. 

Από ηνπο μέλνπο ζπγγξαθείο ν Σδηάλη Ρνληάξη θαη ην δίδπκν Εαλ Εαθ ακπέ – Ρελέ 

Γθνζηλί έρνπλ από ηξία θείκελα ζηα δηδαθηηθά βηβιία.  

 Ωο πξνο ην κέγεζνο ησλ θεηκέλσλ (βι. Πίλαθα 6) παξαηεξνύκε όηη πάλσ από έλα 

ζηα ηξία θείκελα έρεη πεξηζζόηεξεο από 251 ιέμεηο, ελώ αληίζηνηρν πεξίπνπ είλαη θαη ην 

πνζνζηό ησλ θεηκέλσλ ησλ δύν πξώησλ θαηεγνξηώλ πνπ απνηεινύληαη από 1 κέρξη 100 

ιέμεηο. Οη άιιεο ηξείο θαηεγνξίεο κεγεζώλ αθνξνύλ ην ππόινηπν 1/3 ησλ θεηκέλσλ.  
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Πίλαθαο 6. Καηαλνκή ησλ θεηκέλσλ σο πξνο ην κέγεζόο ηνπο 
  Αξηζκόο ιέμεσλ 
  1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 >251  

Σάμε Ν n % n % n % n % n % n % 
Γ΄ 51 11 21,6 10 19,6 7 13,7 4 7,8 0 0 19 37,3 
Γ΄ 67 13 19,4 17 25,4 11 16,4 4 6,0 1 1,5 21 31,3 
Δ΄ 56 5 8,9 11 19,6 10 17,9 4 7,1 7 12,5 19 33,9 

Σ΄ 64 7 10,9 15 23,4 12 18,8 5 7,8 3 4,7 22 34,4 
πλ. 238 36 15,1 53 22,3 40 16,8 17 7,1 11 4,6 81 34,0 

 
 Από ηα 238 ινγνηερληθά θείκελα, ηέινο, ηα 69 (30%) έρνπλ δηαζθεπαζηεί γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο δηδαζθαιίαο.   

 

4.4.  Η θέζη ηων κειμένων ζηα διδακηικά βιβλία 

Σα ινγνηερληθά θείκελα, ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα 7, ηνπνζεηνύληαη 

πξώηηζηα ζηελ αξρή ησλ δηδαθηηθώλ ππνελνηήησλ σο ηα θύξηα θείκελα κε ηα νπνία νη 

καζεηέο μεθηλνύλ ηελ εκπινθή ηνπο ζην γισζζηθό κάζεκα, θαζώο, αθνύ ηα δηαβάζνπλ, 

πξνρσξνύλ ζηηο εξσηήζεηο θαηαλόεζεο θαη λνεκαηηθήο επεμεξγαζίαο ηνπο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζε άιιεο γισζζηθέο αζθήζεηο. Ωζηόζν, πεξίπνπ έλα ζηα ηξία ινγνηερληθά 

θείκελα (31,1%) ηνπνζεηείηαη κέζα ζηηο αζθήζεηο γηα εμάζθεζε ζηα δηάθνξα 

γξακκαηηθά θαηλόκελα.    

 

Πίλαθαο 7. Καηαλνκή ησλ θεηκέλσλ σο πξνο ηε ζέζε ηνπο 
    Γ΄ Γ΄ Δ΄ Σ΄ 

α/α Θέζε Ν % n % n % n % n % 
1 Κύξην 164 68,9 42 25,6 41 25 38 23,2 43 26,2 
2 Παξάιιειν 74 31,1 9 12,2 26 35,1 18 24,3 21 28,4 

ύλνιν 238 100,0 51 21,4 67 28,2 56 23,5 64 26,9 
 

 Σα 50 από ηα θείκελα (21% ηνπ ζπλόινπ ή ην 30% ησλ θύξησλ) βξίζθνληαη ζηηο 

ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελό ηνπο ηζηνξηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο 

επεηείνπο, ζηηο νπνίεο θαηά βάζε δελ γίλεηαη δηδαζθαιία γξακκαηηθώλ θαηλνκέλσλ, 

ελώ θαη ε δηδαζθαιία ηνπο πξνβιέπεηαη λα γίλεηαη ζε αξθεηά ιηγόηεξεο ώξεο από ό,ηη 

πξνβιέπεηαη γηα ηηο ππόινηπεο ελόηεηεο (βι. ηα Βηβιία Γαζθάινπ).  
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4.5. Η διδακηική αξιοποίηζη ηων λογοηεσνικών κειμένων 

Ζ εηθόλα ηεο δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ παξνπζηάδεηαη 

κεηθηή ζύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 8. Σέζζεξα ζηα δέθα θείκελα ρξεζηκνπνηνύληαη κε 

απνθιεηζηηθό ζηόρν ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ηνπ θεηκέλνπ ή ηελ θαηαλόεζε θαη 

ηελ λνεκαηηθή επεμεξγαζία. Αληίζεηα, δύν ζηα δέθα αμηνπνηνύληαη κε κνλαδηθό ζηόρν 

ηελ θαιιηέξγεηα ηεο δνκήο ηεο γιώζζαο, εθόζνλ παξαηίζεληαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

κόλν ηεο κνξθνινγίαο θαη ηνπ ζπληαθηηθνύ ηεο γιώζζαο. Ωζηόζν, έλα ζεκαληηθό 

θνκκάηη πνπ θηάλεη ην 38,7% ησλ θεηκέλσλ αζθεί ηνπο καζεηέο θαη ζηα ηξία είδε 

γξακκαηηθήο, θεηκέλνπ, ιέμεο θαη πξόηαζεο.  

 

Πίλαθαο 8. Καηαλνκή ησλ θείκελσλ σο πξνο είδνο γξακκαηηθήο 
    Γ΄  Γ΄ Δ΄ Σ΄ 

α/α Δίδνο γξακκαηηθήο Ν % n % n % n % n % 
1 Κεηκέλνπ 96 40,3 15 15,6 21 21,9 25 26,0 35 36,5 
2 Κεηκέλνπ/Λέμεο/Πξόη. 92 38,7 31 33,7 29 31,5 19 20,7 13 14,1 
3 Λέμεο/ Πξόηαζεο 50 21,0 5 10,0 17 34,0 12 24,0 16 32,0 

ύλνιν 238 100,0 51 21,4 67 28,2 56 23,5 64 26,9 
 

5. Σσζήηηζη 
Ζ παξνπζία ησλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ, όπσο έδεημε ε έξεπλά καο ζηα λέα βηβιία, 

είλαη ζεκαληηθή· απνηεινύλ ην 30% πεξίπνπ ησλ θεηκέλσλ πνπ αμηνπνηνύληαη ζηε 

δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο ζηηο ηέζζεξηο ηάμεηο πνπ κειεηήζακε, κε ηα πεξηζζόηεξα από 

απηά λα είλαη από ηα εθηελέζηεξα ησλ λέσλ βηβιίσλ, θαζώο μεπεξλνύλ ζε κέγεζνο ηηο 

251 ιέμεηο. Παξάιιεια, ππάξρεη κηα πνηθηιία θαη ζηνπο επηκέξνπο θεηκεληθνύο ηύπνπο 

ησλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ, θαζώο δε ζπλαληνύκε κόλν πεδά ή πνηήκαηα αιιά θαη 

παξακύζηα, κύζνπο, θηι. Ζ ίδηα πνηθηιία δελ ζπλαληάηαη ζηα γέλε ιόγνπ, όπνπ ζρεδόλ 

απνθιεηζηηθά θπξηαξρεί ν αλαθνξηθόο ιόγνο. Ωζηόζν, απηό δελ απνηειεί έθπιεμε, 

γηαηί ηα ινγνηερληθά θείκελα είλαη θαηά βάζε θείκελα «―αλαθνξηθνύ‖ ιόγνπ [πνπ] 

αλαπαξηζηά πξόζσπα, πξάγκαηα, ζπκβάληα θαη θαηαζηάζεηο» (ΦΔΚ 303/η.Β΄, 2003, ζ. 

3773). Αληίζεηα, ζηα είδε ιόγνπ ε αθήγεζε κπνξνύκε λα πνύκε όηη 

ππεξαληηπξνζσπεύεηαη ζε ζρέζε κε ηελ πεξηγξαθή, πνπ όκσο εμαθνινπζεί λα αθνξά 

έλα ζηα πέληε θείκελα.   

 Σν πνζνζηά απηά θαίλεηαη λα δείρλνπλ κηα ππνρώξεζε ζηελ πνζόηεηα ησλ 

ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ ζηα λέα δηδαθηηθά βηβιία ζε ζρέζε κε απηά πνπ 
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αληηθαηέζηεζαλ, αιιά είλαη δύζθνιν λα απνθαλζνύκε θαηά πόζν επαξθήο ή όρη είλαη ε 

παξνπζία ησλ θεηκέλσλ απηώλ ζε ζρέζε κε ηηο πξόλνηεο ηνπ ΑΠ. Ζ δπζθνιία έγθεηηαη 

ζην όηη δελ ππάξρεη κηα ξεηή πνζνηηθή πξόβιεςε γηα ην πόζα ζα πξέπεη λα είλαη ηα 

ινγνηερληθά θείκελα ζηα δηδαθηηθά βηβιία. Σν ΑΠ θάλεη ιόγν γεληθά γηα ηελ αλάγθε 

ηνπ καζεηή λα ρεηξίδεηαη πνηθίια θεηκεληθά είδε αιιά δελ ππεηζέξρεηαη ζε δεηήκαηα 

πνζνζηώλ γηα θάζε έλα θεηκεληθό είδνο ρσξηζηά. Σν απνηέιεζκα είλαη ε εξκελεία γηα 

ην βαζκό ζπκκόξθσζεο ησλ βηβιίσλ πξνο ηα ΑΠ πνπ πινπνηνύλ λα γίλεηαη ελ 

πνιινίο κε ππνθεηκεληθά θξηηήξηα αλάινγα κε ηνλ ηξόπν πνπ αληηιακβάλεηαη θαλείο ηηο 

πξόλνηεο ηνπ ΑΠ θαη ην πώο απηέο κεηαθξάζηεθαλ ζε δηδαθηέα ύιε ζηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα.   

 Σα ινγνηερληθά θείκελα δελ πνηθίιινπλ ηδηαίηεξα σο πξνο ην κέζν δεκνζίεπζεο θαη 

ην κέγεζνο ηνπο· ηα βηβιία απνηεινύλ ηελ θύξηα πεγή ηνπο όπνηε απηή κλεκνλεύηαη, 

ελώ ππάξρεη θαη κηα ζρεηηθή ηζνξξνπία ζρεηηθά κε ηα κεγέζε ησλ θεηκέλσλ. Παξόια 

απηά, θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαη άιιεο πεγέο δεκνζίεπζεο, όπσο πεξηνδηθά, 

εθεκεξίδεο, δηαδίθηπν, νη νπνίεο, αλ θαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο, απνηεινύλ γεγνλόο. 

Πεξαηηέξσ, θαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΠΗ (2003, ζ. 21), ηα ινγνηερληθά 

θείκελα απνηεινύλ θπξίσο δείγκαηα ηεο ειιεληθήο γξακκαηείαο, θαζώο νη ζπγγξαθείο 

ηνπο είλαη θαηά βάζε Έιιελεο κε πνιινύο από απηνύο λα είλαη ζύγρξνλνη ζπγγξαθείο 

παηδηθήο ινγνηερλίαο. Αμηνζεκείσην είλαη όηη ππάξρεη ηζνξξνπία κεηαμύ αλδξώλ θαη 

γπλαηθώλ ζπγγξαθέσλ, θαζώο θάηη ηέηνην δελ ππήξρε ζηα παιηά βηβιία (Μπνλίδεο, 

2004, ζ. 110) θαη, θπξίσο, γηαηί ζηελ αληζνξξνπία απηή απνδόζεθαλ πνιιέο ζεμηζηηθέο 

αλαθνξέο ζε απηά ζε βάξνο ησλ γπλαηθώλ (Μπνλίδεο, 2004, ζ. 95).  

 Σα παξαπάλσ ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη έκκεζα κε ηελ πνηθηιία ησλ θεηκεληθώλ 

εηδώλ πνπ πξνσζεί ην ΑΠ είλαη αθόκε πην δύζθνιν από ό,ηη είδακε πξνεγνπκέλσο λα 

απνηειέζνπλ θάπνην αμηνινγηθό θξηηήξην γηα ηνλ ηξόπν πινπνίεζεο ηνπ ΑΠ από ηα 

λέα βηβιία. Ο ιόγνο είλαη θαη πάιη όηη ζην ΑΠ απνπζηάδνπλ πνζνηηθέο αλαθνξέο γηα 

ηα παξαπάλσ δεδνκέλα. Βεβαίσο, απηό πνπ ελδηαθέξεη πξώηηζηα είλαη ην πόζν 

επηηπρήο είλαη ε επηινγή ησλ ινγνηερληθώλ απνζπαζκάησλ από δηδαθηηθήο πιεπξάο θαη 

δεπηεξεπόλησο ην κέγεζνο, ν ζπγγξαθέαο, ην θύιν ηνπ ή ην κέζν δεκνζίεπζεο. Όκσο, 

ζε θάζε πεξίπησζε, ελδηαθέξεη πνηα απνζπάζκαηα επηιέγνληαη θαη από πνηνπο 

ζπγγξαθείο κε ζθνπό ηελ πιεξέζηεξε αλάδεημε όισλ ησλ πνηνηηθώλ ηνπο 
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ραξαθηεξηζηηθώλ γηα ηελ νξζόηεξε αμηνιόγεζή ηνπο σο κέζσλ γισζζηθήο 

δηδαζθαιίαο.  

 Πεξίπινθε είλαη θαη ε εξκελεία ηνπ πνζνζηνύ ησλ 30% ησλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ 

πνπ έρνπλ δηαζθεπαζηεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο. Σν πνζνζηό είλαη 

ζίγνπξα ζεκαληηθό, σζηόζν, γηα λα θξηζεί ν βαζκόο ν παξέκβαζεο ησλ ζπγγξαθηθώλ 

νκάδσλ θαη ην θαηά πόζν ήηαλ απαξαίηεηε ή όρη ε δηαζθεπή ησλ  απνζπαζκάησλ πνπ 

επέιεμαλ, δελ κπνξεί λα δηαπηζησζεί ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο. Σνλίδνπκε 

κόλν όηη ν βαζκόο απζεληηθόηεηαο —κε ηελ έλλνηα πνπ ν Widdowson (1996) νξίδεη ηελ 

απζεληηθόηεηα σο κεηαθνξά πιηθνύ ζηελ ηάμε ρσξίο αιιαγέο θαη πξνζαξκνγέο— ηνπ 

ινγνηερληθνύ ιόγνπ θαίλεηαη λα κεηξηάδεηαη ζε πνιιά θείκελα γηα λα εμππεξεηεζνύλ 

πηζαλόλ άιιεο δηδαθηηθέο αλάγθεο.   

 Ζ ζέζε ησλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ είλαη θπξίσο ζηελ αξρή ησλ δηδαθηηθώλ 

ελνηήησλ (κε δύν πεξίπνπ ζηα ηξία θείκελα), κε απνηέιεζκα λα απνηεινύλ ηόζν 

αληηθείκελν λνεκαηηθήο επεμεξγαζίαο όζν θαη δείγκαηα δηδαζθαιίαο (πξόηππα) 

ζπγθεθξηκέλσλ εηδώλ ιόγνπ θαη επηκέξνπο θεηκεληθώλ ηύπσλ. Ζ ηνπνζέηεζε ηεο 

πιεηνλόηεηαο ησλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ ζε απηή ηε ζέζε θαίλεηαη λα ζπλάδεη κε ηηο 

πξόλνηεο ηνπ ΑΠ γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα 

θεηκεληθά εηδή. Απηό πξνθύπηεη θαη αλ κειεηήζνπκε ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

θεηκέλσλ, θαζώο βιέπνπκε όηη ηα ινγνηερληθά θείκελα ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά 

γηα ηε δηδαζθαιία ηεο «γξακκαηηθήο ηνπ θεηκέλνπ» ζε πνζνζηό πεξίπνπ 40%. 

Αληίζεηα, πξνβιεκαηίδεη ην όηη ην 21% ησλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ ζρεηίδεηαη 

απνθιεηζηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνύ. Τπάξρνπλ, όπσο 

είδακε θαη ζηελ εηζαγσγή, αξθεηέο επηθπιάμεηο γηα ην θαηά πόζν είλαη θαηάιιεια ηα 

ινγνηερληθά θείκελα εηδηθά γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο γιώζζαο. Αλ 

απηό ζπλδπαζηεί θαη κε ην γεγνλόο όηη ην 39% ησλ ινγνηερληθώλ απνζπαζκάησλ 

εμππεξεηεί ηαπηόρξνλα θαη ηε γξακκαηηθή ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο ιέμεο-πξόηαζεο, ε 

πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηνύλ ηα δηδαθηηθά βηβιία έλαληη ησλ απνζπαζκάησλ απηώλ 

θαίλεηαη λα ηζνξξνπεί κεηαμύ ηεο παξαδνζηαθήο κεζόδνπ δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο 

θαη ησλ πην ζύγρξνλσλ θεηκελνθεληξηθώλ-επηθνηλσληαθώλ κεζόδσλ. Σέινο, ε ύπαξμε 

ζρεηηθά πνιιώλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ (πεξίπνπ έλα ζηα πέληε) ζηηο ηζηνξηθέο θαη 

ζξεζθεπηηθέο ζεκαηηθέο ελόηεηεο ησλ λέσλ βηβιίσλ ζεσξείηαη πξνβιεκαηηθή θαζώο ν 

ρξόλνο δηδαζθαιίαο ησλ ελνηήησλ απηώλ είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλνο γηα λα 
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αληηιεθζνύλ νη καζεηέο ην «πώο ρηίδεηαη ε μερσξηζηή γιώζζα» ησλ θεηκέλσλ απηώλ 

(Μπέζηνο, 2007).   

 Αλαθεθαιαηώλνληαο, ζα κπνξνύζε λα ππνζηεξηρηεί πσο κε ηε "ραξηνγξάθεζε" ησλ 

ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ πνπ επηρείξεζε ε παξνύζα έξεπλα πξνθύπηεη όηη ε ινγνηερλία 

(α) ζπλερίδεη λα θαηέρεη δεζπόδνπζα ζέζε ζηα λέα βηβιία, θαη (β) ε δηδαθηηθή ηεο 

αμηνπνίεζε δελ ζηνηρίδεηαη απόιπηα κε έλα είδνο γξακκαηηθήο. Οπζηαζηηθά, απηή ε 

κηθηή εηθόλα δείρλεη όηη ηα βηβιία έρνπλ ελζσκαηώζεη ζε έλα βαζκό ηηο επηηαγέο ηνπ 

ΑΠ γηα ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνύλ νη γισζζηθνί ηνπ ζηόρνη. Σν εξώηεκα πνπ κέλεη λα απαληεζεί είλαη αλ 

απηόο ν βαζκόο ζπκκόξθσζεο θαη ζπλάθεηαο ησλ βηβιίσλ πξνο ην ΑΠ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθόο θαη ηα θαζηζηά αμηόπηζηα δηδαθηηθά εξγαιεία ζηα ρέξηα καζεηώλ θαη 

δαζθάισλ. Γπζηπρώο, ε απνπζία εηδηθόηεξσλ νδεγηώλ θαη πνζνζηώλ από ηε κεξηά ηνπ 

ΑΠ αθήλεη κεγάια πεξηζώξηα γηα εηθαζίεο θαη πξνζσπηθέο θξίζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

πνηόηεηα ησλ δηδαθηηθώλ εγρεηξηδίσλ, αθπξώλνληαο ή θαζηζηώληαο εμαηξεηηθά 

επηζθαιή θάζε αμηνινγηθή απνηίκεζή ηνπο. Αλακθίβνια, όκσο, θάζε ζπδήηεζε γηα ηα 

λέα βηβιία θαη ηελ πνηόηεηά ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη επί ηε βάζεη εξεπλεηηθώλ 

δεδνκέλσλ αζρέησο ησλ εξκελεηώλ πνπ πηζαλώο ζα δνζνύλ. Απηή ηε βάζε 

επηρεηξήζακε λα παξάζρνπκε κε ηελ έξεπλα πνπ παξνπζηάζακε θαη ―κάιινλ πην 

πνιύ― λα ζέζνπκε εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνύο πξνο ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα 

παξά λα δώζνπκε νξηζηηθέο απαληήζεηο. 
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