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Ο προκείµενος τόµος αποτελεί ένα σύνολο βιογραφικών και κριτικών κειµένων 

επιλεγµένων µε σκοπό την αξιοποίησή τους στα πλαίσια του µαθήµατος της Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας, που διδάσκεται στην Έδρα των Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλολογικής Σχολής 

του Πανεπιστηµίου Βελιγραδίου, στο τρίτο και τέταρτο έτος σπουδών. Σύµφωνα µε το 

Αναλυτικό Πρόγραµµα, στο µάθηµα αυτό οι σέρβοι φοιτητές έρχονται σε επαφή µε τους πιο 

σηµαντικούς νεοέλληνες λογοτέχνες που έδρασαν στη διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα, 

µελετώντας αντιπροσωπευτικά τους έργα. 

 

Η ιδέα για τη δηµιουργία του τόµου προέκυψε ύστερα από αίτηµα των ίδιων των 

φοιτητών, οι οποίοι, όταν τους ζητήθηκε να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους για την 

οργάνωση και διδασκαλία του µαθήµατος της νεοελληνικής λογοτεχνίας, πρότειναν την ύπαρξη 

ενός συµβουλευτικού εργαλείου, που να τους βοηθά στην κατανόηση των γραµµατολογικών 

συµφραζόµενων των λογοτεχνικών κειµένων. ∆εδοµένου ότι ένα λογοτεχνικό έργο αναφέρεται 

-άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο φανερά- σε εξωκειµενικά στοιχεία που µπορεί να 

παραπέµπουν στον πολιτικό και κοινωνικό χώρο, στη ζωή του συγγραφέα, στη σύγχρονη ή την 

παλαιότερη λογοτεχνική παραγωγή, το αίτηµά τους φάνηκε αρκετά λογικό. Οι σέρβοι φοιτητές, 

καθώς προέρχονται από ένα κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον διαφορετικό από το 

ελληνικό, είναι φυσικό να δυσκολεύονται να κατανοήσουν την πολυσηµία ενός νεοελληνικού 

λογοτεχνικού κειµένου. Γι’ αυτό και ένας από τους βασικούς στόχους του µαθήµατος είναι να 

τους φέρει σε επαφή µε την ελληνική κουλτούρα και τις αξίες της, µέσα όµως από την 

ανάπτυξη ενός γόνιµου διαλόγου βασισµένου στην αρχή της αποδοχής της διαφορετικότητας.  

 

Η παρούσα συλλογή κειµένων δε φιλοδοξεί να αντικαταστήσει την Ιστορία της 

λογοτεχνίας στα αναγνώσµατα των φοιτητών, δεν προσφέρεται για αποστήθιση, ούτε έρχεται να 

προσδώσει µνηµειακό χαρακτήρα σ’ ένα µάθηµα που θα αντιµετώπιζε τη λογοτεχνική 

δηµιουργία ως απολίθωµα του παρελθόντος. Θα έλεγα ότι ο ρόλος της είναι περισσότερο 

συνοδευτικός της διδασκαλίας, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η ανάγνωση και η ερµηνεία 

του λογοτεχνικού έργου ως προϊόντος µιας πολυδιάστατης ιστορικής και κοινωνικής 

πραγµατικότητας, µε σεβασµό στη διαλεκτική σχέση που µπορεί να αναπτυχθεί ανάµεσα στο 

συγγραφέα, το κείµενο και τον αναγνώστη. Βασικός στόχος της συλλογής είναι να ενισχύσει 

την αναγνωστική εµπειρία των διδασκοµένων, την κριτική τους στάση, την παραγωγή 

προσωπικού λόγου, να αποτελέσει έναυσµα για συζήτηση και άρθρωση παρατηρήσεων, να 



χρησιµοποιηθεί για την εκπόνηση συνθετικών εργασιών ή να αξιοποιηθεί κατ’ ιδίαν από τον 

φοιτητή. Να δώσει, τέλος, τη δυνατότητα επιλογής αποφεύγοντας κάθε τι δογµατικό, να 

διευρύνει τη διδασκαλία και τη µάθηση αξιοποιώντας την τεχνολογία των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η αίσθηση της ποικιλίας, πάντα µε άξονα την 

εκπαιδευτική λειτουργικότητα του εγχειρήµατος, έχουν επιλεγεί διάφορα είδη κειµένων όπως 

βιογραφίες, άρθρα, επιφυλλίδες, συνεντεύξεις, συζητήσεις, αποσπάσµατα από επιστηµονικές 

µελέτες. Τα κείµενα αντλήθηκαν κυρίως από το ∆ιαδίκτυο (βασική πηγή αποτέλεσαν οι 

δικτυακοί τόποι των εφηµερίδων Το Βήµα, Τα Νέα και Ελευθεροτυπία) αλλά και από τη 

σύγχρονη έντυπη βιβλιογραφία.  

 

Επιλεγµένες σελίδες από τον ιστότοπο του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού στην αρχή 

του τόµου συνθέτουν την πρώτη ενότητα, µια σύντοµη επισκόπηση της ελληνικής ιστορίας και 

του ελληνικού πολιτισµού -µε έµφαση στη λογοτεχνική παραγωγή- από τη σύσταση του νέου 

ελληνικού κράτους έως το τέλος του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου. Με την ιστορική αυτή 

εισαγωγή, όπως θα τη χαρακτηρίζαµε, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν 

απαντήσεις σε άµεσα και βασικά ερωτήµατα που γεννούν σε πρώτο επίπεδο τα 

ιστορικοπολιτισµικά δεδοµένα που ορίζουν και παράγουν το λογοτεχνικό κείµενο. Ακολουθούν 

τρεις µεγαλύτερες ενότητες που αποτελούν τον κύριο κορµό της συλλογής, ξεκινώντας από τη 

λογοτεχνική γενιά του 1880 και καταλήγοντας στη γενιά του 1930. Για τη δεύτερη ενότητα από 

αυτές, ένας πιο γενικός τίτλος (Λογοτεχνικές αναζητήσεις κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου 

αιώνα) κρίθηκε απαραίτητος για να συµπεριληφθούν λογοτέχνες, που δύσκολα θα µπορούσε να 

τους εντάξει κανείς σε µια λογοτεχνική γενιά, όπως π.χ. ο Σικελιανός και ο Καζαντζάκης. Κάθε 

µεγάλη ενότητα περιλαµβάνει κείµενα που εισάγουν τον διδασκόµενο στο λογοτεχνικό κλίµα 

της γενιάς ή της περιόδου, όπου εντάσσονται οι ποιητές και οι πεζογράφοι που εξετάζουµε, οι 

οποίοι και παραθέτονται στη συνέχεια σε ξεχωριστές υποενότητες. Τα κείµενα που 

αναφέρονται στους συγγραφείς επιλέχτηκαν µε σκοπό να προσφέρουν βιογραφικές γνώσεις, να 

µεταφέρουν σύγχρονες ερµηνείες και προβληµατισµούς γύρω από τη λογοτεχνική τους 

παραγωγή, να θέσουν ζητήµατα αναγνωστικής ανταπόκρισης και πρόσληψης του έργου τους 

από τον σηµερινό κυρίως αναγνώστη, να αποτελέσουν ένα “πολυφωνικό” σύνολο εκθέτοντας 

αντιτιθέµενες απόψεις της κριτικής για το ίδιο λογοτεχνικό έργο. Ο τόµος εµπλουτίζεται επίσης 

µε φωτογραφίες που παραθέτονται χωρίς επεξηγηµατικές λεζάντες, αλλά βρίσκονται σε 

διαλεκτική σχέση µε τα κείµενα που συνοδεύουν. Οι περισσότερες από αυτές αντλήθηκαν από 

τους δικτυακούς τόπους του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και του Ιδρύµατος Μείζονος 

Ελληνισµού, ενώ άλλες ανήκουν σε άρθρα που περιλαµβάνονται στη συλλογή. Χρήσιµες 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την ελληνική γλώσσα, τη λογοτεχνία και τον πολιτισµό 

ολοκληρώνουν τον τόµο.  

 



Με βάση τα παραπάνω, είναι φανερό ότι σε ό,τι αφορά την οργάνωση του υλικού επέλεξα 

µια “συγγραφοκεντρική” ταξινόµηση, ακολουθώντας αυστηρή χρονολογική σειρά. Το γεγονός 

αυτό, σε συνδυασµό µε την απουσία γυναικών λογοτεχνών από την περίοδο που εξετάζουµε, 

οφείλεται στις δεσµεύσεις που επιβάλλει η περιοριστική φύση του µαθήµατος, επικεντρωµένη 

στους πιο σηµαντικούς, ή τουλάχιστον στους πιο ονοµαστούς, νεοέλληνες λογοτέχνες. Η 

αδυναµία αυτή, αν δηµιουργεί αίσθηµα µονοτονίας, αντισταθµίζεται από την ποικιλία των 

επιλεγµένων κειµένων αλλά και από ένα επιπλέον στοιχείο. Στο τέλος κάθε υποενότητας, εκτός 

από την προσθήκη βιβλιογραφικών αναφορών, προτείνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και 

ηλεκτρονικά κείµενα που διατίθενται στο ∆ιαδίκτυο, δίνοντας στον διδασκόµενο τη δυνατότητα 

να επισκεφτεί ιστότοπους αφιερωµένους στους λογοτέχνες που περιλαµβάνονται στον τόµο, να 

διαβάσει άρθρα που θα του φανούν ενδιαφέροντα, να αποκτήσει πρόσβαση σε οπτικό και 

ηχητικό υλικό, να αναζητήσει, να πληροφορηθεί. Αρχική µου πρόθεση ήταν να παροτρύνω τον 

φοιτητή να κινηθεί σ’ ένα πολυµεσικό περιβάλλον, που θα τον βοηθήσει να εξοικειωθεί µε νέες 

καταστάσεις µάθησης, να διευρύνει την εµπειρία της ανάγνωσης κειµένων στην ελληνική 

γλώσσα (εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας αποτελεί έµµεσο 

και όχι άµεσο στόχο της διδασκαλίας του µαθήµατος), να ενισχύσει την κριτική του προσέγγιση 

στο λογοτεχνικό φαινόµενο. Μια πρώτη επαφή µε τα θετικά αποτελέσµατα της παιδαγωγικής 

αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών είχα την τύχη να αποκτήσω, µαζί µε άλλους συναδέλφους, 

κατά τη διάρκεια σεµιναρίου στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέµβριο 

του 2002 µε αντικείµενο την αξιοποίηση της πληροφορικής και επικοινωνιακής τεχνολογίας 

στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας. 

 

Η προσθήκη των ηλεκτρονικών διευθύνσεων και κειµένων αξιοποιεί και συγχρόνως 

τακτοποιεί το διάσπαρτο υλικό που διατίθεται από το ελληνικό ∆ιαδίκτυο για τους λογοτέχνες 

που περιλαµβάνονται σ’ αυτή τη συλλογή και είναι αποτέλεσµα πολύωρης παραµονής και 

επίµονης αναζήτησης στον Παγκόσµιο Ιστό. Ο αναγνώστης βέβαια θα διαπιστώσει µια άνιση 

κατανοµή του ηλεκτρονικού υλικού κατά συγγραφέα, αλλά αυτό οφείλεται δυστυχώς στη 

νοοτροπία των ελληνικών δικτυακών τόπων που επιµένουν στην προβολή του έργου κυρίως 

των “τρανταχτών” ονοµάτων της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Νοµίζω πάντως ότι αυτό δε 

µειώνει την αξία του εγχειρήµατος, που φαίνεται να αποδίδει τους πρώτους καρπούς. Ήδη σε 

σχέση µε τον κατάλογο των ηλεκτρονικών κειµένων, οι φοιτητές έχουν δείξει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και προθυµία να αναλάβουν την παρουσίαση κειµένων της επιλογής τους, δίνοντας 

έτσι το ερέθισµα για ουσιαστικές συζητήσεις επί του περιεχοµένου των παρουσιάσεών τους, µε 

τον διδάσκοντα να αναλαµβάνει έναν ρόλο περισσότερο διαµεσολαβητικό. Θεωρώ ότι η 

εµπλοκή τους σε µια τέτοιου είδους δραστηριότητα µπορεί να αποδειχθεί πολύ εποικοδοµητική 

για τη διδασκαλία της νεοελληνικής λογοτεχνίας σε µη ελληνόφωνους φοιτητές, µε την έννοια 

ότι συµβάλλει µέσα από διαφορετική εκπαιδευτική στρατηγική στην επίτευξη της εύθραυστης 



ισοτιµίας στην αναγνωστική διαδικασία στο βαθµό που οι φοιτητές αυτοί προέρχονται από 

διαφορετικό κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον.      

 

Ο τόµος φυσικά δεν καλύπτει χρονικά όλη την περίοδο που εξετάζουµε στο µάθηµα της 

νεοελληνικής λογοτεχνίας. Θα πρέπει κάποια στιγµή να συνοδευτεί από έναν δεύτερο, που να 

αναφέρεται στην περίοδο από την ακµή του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού µέχρι την πρώτη 

Αθηναϊκή Σχολή, και κυρίως από έναν τρίτο µε αντικείµενο τη µεταπολεµική και σύγχρονη 

νεοελληνική λογοτεχνία, για την οποία και το ενδιαφέρον των φοιτητών είναι µεγάλο και το 

πληροφοριακό υλικό που προσφέρεται στο ∆ιαδίκτυο είναι πλούσιο και µπορεί κάλλιστα να 

αξιοποιηθεί. Μέχρι λοιπόν τη δηµιουργία αυτών των τόµων θα αρκεστούµε στην παρούσα 

συλλογή κειµένων, η οποία θα δοθεί στους φοιτητές σε έντυπη µορφή αλλά και σε ψηφιακή (σε 

CD-ROM) για την άµεση πρόσβαση στα ηλεκτρονικά κείµενα και διευθύνσεις. 

 

 

 

 

Ο επιµελητής του τόµου Νίκος ∆ιονυσόπουλος 

 

 
 

 

 

 


