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Περίληψη 

 

Το άρθρο, βασιζόμενο στη διαχρονική σχέση λογοτεχνίας και εικόνας, παρά τη 

φαινομενική αντίθεση των δύο χώρων, προσανατολίζεται στη διδακτική εφαρμογή 

αυτής της σχέσης και στην αξιοποίηση ποικίλων πλευρών της τομής τους κατά τη 

διδασκαλία της λογοτεχνίας στη σχολική τάξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Abstract 

The paper based on the relation between literature and picture, which – although 

contradictory - is actually close and constant, focuses on the teaching side of the 

whole thing, namely the exploitation of various aspects of such a relation during the 

instruction of literature in the secondary education classroom.  

 

Η σχέση της λογοτεχνίας με την εικόνα 

Αν θελήσει κάποιος να κάνει μια σύντομη περιδιάβαση στη σχέση της λογοτεχνίας με 

την εικόνα, θα διαπιστώσει ότι, παρά τη θρυλούμενη ανταγωνιστικότητα των δύο 

χώρων, η σχέση αυτή είναι διαρκής και αμοιβαία, ότι ανά τους χρόνους, ανά τους 

τόπους τέμνονται αέναα και συνυπάρχουν: Εικονογράφηση λογοτεχνικών έργων 

(περιγραφική ή ερμηνευτική), εικαστική δημιουργική μετάπλαση και ερμηνεία του 



λόγου, έμπνευση από λογοτεχνικά έργα ή αντίστροφα δημιουργία λογοτεχνικών 

έργων με αφόρμηση από εικαστικά, οπτικά ποιήματα (καλλιγραφήματα, 

σχηματοποιήματα:1) και άλλα εικαστικά στοιχεία στο στίχο, απεικόνιση της 

ανάγνωσης και της λογοτεχνίας σε εικαστικά έργα, ένταξη λόγου, λέξεων μέσα σε 

εικαστικά δημιουργήματα2, περαιτέρω η «έκφρασις»3, η ζωγραφική ως αντικείμενο 

της λογοτεχνίας4, εντέλει η ίδια η εικονιστική υπόσταση της λογοτεχνίας, η 

εικονοποιητική δύναμη των λέξεων, η λογοτεχνική εικόνα, αλλά και το ρεύμα των 

εικονιστών ποιητών5 κι ακόμη η ύπαρξη ξεχωριστά εικαστικών λογοτεχνών6 και 

βέβαια λογοτεχνών που παράλληλα είναι εικαστικοί καλλιτέχνες,7 και τόσες άλλες 

τομές των δύο χώρων, που παραπέμπουν στη γνωστή ρήση του Σιμωνίδη ότι η 

ποίηση είναι ζωγραφική που μιλά και η ζωγραφική ποίηση που σιωπά8 και δείχνουν 

πως ο λόγος και η εικόνα συνδιαλέγονται και επικοινωνούν, σηματοδοτώντας την 

ανάγκη του ανθρώπου για έκφραση9. Σ’ αυτό το πλαίσιο αξίζει να προβληματιστούμε 

σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης της εικόνας στη διδασκαλία της λογοτεχνίας. 

                                                 
1 των οποίων οι στίχοι είναι έτσι γραμμένοι ώστε να σχηματίζουν μια εικόνα που σχετίζεται με το 

νόημα του ποιήματος. Εμφανίζονται ήδη από την ελληνιστική εποχή και φθάνουν στον κορυφαίο 

εκπρόσωπο του είδους, τον Γκιγιώμ Απολινέρ, κι ακόμη τον δικό μας Σεφέρη. 
2 Ακόμη και ο τίτλος των εικαστικών έργων έχει μια τέτοια λειτουργία. 
3 «η εναργής διά λόγου περιγραφή» και εντέλει η περιγραφή έργων τέχνης σε βιβλία διασχίζει το 

χρόνο (από τον Όμηρο και την περιγραφή του διάκοσμου της ασπίδας του Αχιλλέα και τις Εικόνες του 

Φιλόστρατου, που περιγράφει τους πίνακες ζωγραφικής που είδε σε μια πολυτελή οικία στη Νεάπολη, 

μέχρι τις περιγραφές εικόνων στη σύγχρονη λογοτεχνία, ξένη και ελληνική). 
4 «Το άγνωστο αριστούργημα» του Μπαλζάκ είναι εμβληματικό παράδειγμα. 
5 Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό κίνημα κυρίως της αγγλο-αμερικανικής ποίησης των αρχών του 20ού 

αιώνα, με εισηγητή τον Έζρα Πάουντ, που πρέσβευε την ακρίβεια των οπτικών εικόνων και την 

καθαρότητα της γλώσσας. 
6 Κατεξοχήν εικαστικός ποιητής θεωρείται ο Σαχτούρης, αν και, σύμφωνα με τη στατιστική μελέτη του 

Γ. Παπαντωνακη (2007), είναι ο Ρίτσος που πρωτοπορεί στη χρήση και την έκταση των χρωμάτων 

στην ποίησή του. 
7 Ενδεικτικά αναφέρω από τον ελληνικό χώρο τους: Φ. Κόντογλου, Ν. Εγγονόπουλο, Ν. Χουλιαρά, Ν. 

Πεντζίκη, Γ. Ρίτσο, Οδ. Ελύτη, Τ. Σινόπουλο, αλλά και τους νεότερους Χρ. Σιψή, Αλ. Ίσαρη, Μάρκο 

Μέσκο, Παυλίνα Παμπούδη, κ.ά. 
8 Μας παραδίδεται από τον Πλούταρχο στα Ηθικά: «Πλὴν ὁ Σιμωνίδης τἠν μὲν ζωγραφίαν ποίησιν 

σιωπῶσαν προσηγόρευεν, τὴν δὲ ποίησιν ζωγραφίαν λαλοῦσαν… Εἰ δ’ οἰ μὲν χρώμασι καὶ σχήμασιν, 

οι δ’ ὀνόμασι καὶ λέξεσι ταὐτὰ δηλοῦσι, ὔλῃ καὶ τρόποις μιμήσεως διαφέρουσι, τέλος ἀμφοτέροις ἔν 

ὑπόκειται.»  
9 Για εκτενή παρουσίαση των συναντήσεων λογοτεχνίας και εικόνας βλ. Χρονοπούλου Γ. (2014). 



    

Ένα από τα γνωστότερα καλλιγραφήματα του Γκυγιώμ Απολινέρ «Το λαβωμένο περιστέρι και το  

συντριβάνι», γραμμένο για τον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο και δίπλα το «Καλλιγράφημα» του Σεφέρη από 

το Ημερολόγιο Καταστρώματος Β΄, με τους στίχους να απεικονίζουν τρία ιστιοφόρα του Νείλου, 

γραμμένο στον Β Παγκόσμιο πόλεμο. 

 

     Ξυλογραφία του Σπύρου Βασιλείου για τα 

«Ακριτικά» του Σικελιανού, που περιλαμβάνεται στο σχολικό βιβλίο της Α Λυκείου 

 

       

Childe Hassam: Γυναίκα που διαβάζει 1885   Έργο του Ελευθέριου Πλαβού από τη ΦωτοΜπιενάλε

                                  της Θεσσαλονίκης 2014 με θέμα το λόγο  

 

Από τον εμβληματικό πίνακα του Ζερικώ «Η σχεδία της Μέδουσας» (1819) εμπνεύστηκε ο Μιχ. 

Μοδινός το μυθιστόρημά του «Η σχεδία» (2011) 
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Η εικόνα στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας 

Εισαγωγικά ερωτήματα – Θεωρητικές προσεγγίσεις 

Ας ανοίξουμε, λοιπόν, την πόρτα του σχολείου! Άραγε σ’ ένα κατεξοχήν 

λογοκεντρικό μάθημα μπορεί να παίξει ρόλο η εικόνα; Και κάτι τέτοιο 

νομιμοποιείται; Μήπως υπονομεύεται η δύναμη του λόγου, η αυτοτέλειά του, η ίδια η 

εικονοποιητική του δύναμη; Άραγε ο λόγος με την εικόνα μπορούν να 

αλληλοϋπηρετηθούν και στο επίπεδο της σχολικής πράξης; Και για ποιες εικόνες 

μπορούμε να κάνουμε λόγο; Για εικαστικά έργα ή πια στην εποχή της πολιτισμικής 

θεωρίας10 για οποιαδήποτε εικόνα; Και με ποιον τρόπο θα μπορούσε αυτή να 

χρησιμοποιηθεί στη σχολική τάξη, ώστε να προαγάγει το μαθησιακό αποτέλεσμα, 

αλλά και να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών, με αποτέλεσμα να συμβάλει στη 

δημιουργία αναγνωστών; Ή μήπως η κυριαρχία της εικόνας στην εποχή μας 

δημιουργεί μιαν «ασωτία του βλέμματος»11;   

Είναι αλήθεια ότι η οπτικοκεντρική εποχή μας από τη μια επιβάλλει την πραγμάτευση 

του λόγου από την άλλη υποχρεώνει στην επεξεργασία της εικόνας, στην 

αισθητηριακή πρόσληψη εικονιστικών μηνυμάτων, στην άσκηση της ερμηνείας τους. 

Ο οπτικός γραμματισμός12, δηλαδή η ικανότητα να «διαβάζεις», να ερμηνεύεις και να 

κατανοείς πληροφορία που παρουσιάζεται σε εικόνα, καθώς και να παράγεις τέτοια 

μηνύματα, είναι πλέον απαραίτητος. Μάλιστα η κριτική προσέγγιση προς το 

εικονιστικό - οπτικό μήνυμα (κριτικός οπτικός γραμματισμός), η δυνατότητα δηλαδή 

                                                 
10 Η πολιτισμική θεωρία κάνει λόγο για ισοτιμία τρόπον τινά όλων των μορφών οπτικού (εν 

προκειμένω) πολιτισμού (εικαστικά, φωτογραφία, διαφήμιση, κόμικς, γκράφιτι, τηλεοπτικές σειρές 

κλπ.) και γενικότερα ενοποιεί όλες τις μορφές κουλτούρας που συγκροτούν πολιτισμικές ταυτότητες.  
11 Ο Λέανδρος Πολενάκης (2013) διατυπώνει ως εξής κάτι που ασφαλώς εκφράζει και άλλους: «Αυτό 

που λέγεται συχνά, ότι μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις, δεν είναι πάντοτε σωστό, επειδή στον κατ’ 

εξοχήν οπτικό μας αιώνα η ασωτία του βλέμματος έχει την τάση να μεταβάλλει την εικόνα σε θέαμα 

προς κατανάλωση. Υπάρχουν περιπτώσεις στην τέχνη, όπου ο λόγος είναι δυνατότερος από την εικόνα 

επειδή ανοίγει την εσωτερική μας όραση και γονιμοποιεί τη φαντασία μας.» 
12 Ο Δημοσθένης Κοκκινίδης (2011) κάνει λόγο για οπτική μόρφωση διαπιστώνοντας φαινόμενα 

οπτικής αδράνειας και ανάγκη ενίσχυσης της αγωγής της όρασης που προσφέρει το σχολείο και που θα 

σχετίζεται με την ανάγνωση του ευρύτερου κόσμου που μας περιβάλλει. 



εγρήγορσης, ενδεχομένως αμφισβήτησης και πάντως αποκωδικοποίησής του είναι 

αναγκαίος και ως διαδικασία ενδυνάμωσης απέναντι στους λεγόμενους  

«ανεξέλεγκτους παιδαγωγούς» (ΜΜΕ)13, αλλά και ως τρόπος «ισορροπίας μεταξύ 

πραγματικού και εικονικού»14, καθώς το δεύτερο μοιάζει να κατακυριεύει τους 

μαθητές. Η συμβολή της αισθητικής εμπειρίας στην ανάπτυξη του κριτικού 

στοχασμού αλλά και στην ενίσχυση της συγκινησιακής και φαντασιακής διάστασης 

της μάθησης έχει επισημανθεί επανειλημμένα από τους μελετητές15. 

Κατόπιν αυτών επιφανειακή μοιάζει η προσέγγιση που υποτιμά την εικόνα ως 

υποδεέστερη και απλουστευτική. Και η εικόνα, όπως και ο λόγος, πρέπει να 

αντιμετωπιστεί στη διδασκαλία ως πεδίο παραγωγής νοήματος16. Ιδιαίτερα στη 

λογοτεχνία, η τόσο στενή συνοδοιπορία με την εικόνα, που δείξαμε εισαγωγικά, 

καθιστά μάλλον επιβεβλημένη ή τουλάχιστον ελκυστική τη χρησιμοποίησή της στη 

διδασκαλία. Η εικόνα βέβαια είναι σε μεγάλο βαθμό κοινωνικά και πολιτιστικά 

καθορισμένη, παρά το ότι αποτελεί διεθνή γλώσσα, και αυτό επίσης πρέπει να 

διαπεράσει τη χρησιμοποίησή της στη διδασκαλία.  

Η πρόταση για την αξιοποίησης της εικόνας στη διδασκαλία της λογοτεχνίας 

εδράζεται  στις αναγνωστικές θεωρίες17, χωρίς ασφαλώς να εκτοπίζονται οι άλλες, 

καθώς άλλωστε οι θεωρίες αυτές ενσωματώνουν πολλαπλές προσεγγίσεις. Εξάλλου ο 

Jauss εντάσσεται ουσιαστικά στην ερμηνευτική παράδοση, αφού ενδιαφέρεται 

προπάντων για την πρόσληψη του κειμένου στην ιστορικότητα της ανάγνωσης, για 

την υποδοχή του ανά τις εποχές, τονίζοντας τον παράγοντα του εκάστοτε 

                                                 
13 Η αναφορά στη Δημητριάδου Κ. 
14 Δ. Κοκκινίδης (ό.π., σ. 64). 
15 Ο Αλέξης Κόκκος (2011) καταγράφει αναλυτικά τις σχετικές προσεγγίσεις.  
16 Η Ουρανία Σέμογλου (2001) τονίζει την ανάγκη να χρησιμοποιηθεί η εικόνα ενεργητικά, 

παραγωγικά, καθώς από τη φύση της φέρει εγγενή χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στην 

παθητικότητα: σχέση ομοιότητας με την πραγματικότητα – πιο απλή νοητική διεργασία πρόσληψης σε 

σχέση με το λεκτικό μήνυμα, μικρότερη συνυποδηλωτική σημασία. 
17 «πρόσληψης» του Jauss, «αναγνωστικής ανταπόκρισης» του Iser, «συναλλακτική» της Louise M. 

Rosenblatt: φαινομενολογία, σχολή της Κωνσταντίας 



πολιτιστικού – κοινωνικού πλαισίου, αλλά και την ύπαρξη (ιστορικού) ορίζοντα 

προσδοκίας από την πλευρά του δέκτη. Ο Iser περιορίζεται στην ατομική πρόσληψη 

του εκάστοτε αναγνώστη, στον οποίον αποδίδει ενεργητικό ρόλο στην ερμηνεία και 

παραγωγή του νοήματος. Ουσιαστικά, μπορούμε να έχουμε τόσες αναγνώσεις όσους 

και αναγνώστες.18 Ιδιαίτερα, όμως, η μοναδική γυναίκα στο χώρο της αναγνωστικής 

θεωρίας, η Louise M. Rosenblatt (1910-1999), η οποία μάλιστα προηγείται χρονικά, 

είναι κατ’ ουσίαν εκείνη που έχει συνδέσει τη θεωρία της19 με την εκπαίδευση, 

ταυτίζοντας τον αναγνώστη με το μαθητή και τονίζοντας την ανάγκη επανεξέτασης 

της διδακτικής μεθοδολογίας στο μάθημα της λογοτεχνίας.20 Θεωρεί ότι οι 

συναισθηματικές και διανοητικές λειτουργίες που κινητοποιούνται κατά την 

ανάγνωση προκαλούν αισθητική απόλαυση, ενώ το λογοτεχνικό γεγονός 

δημιουργείται εξίσου από τον αναγνώστη και το κείμενο. 

Εν γένει η προσθήκη του παράγοντα «αναγνώστης» στο (κάποτε αποκλειστικό) 

δίπολο «συγγραφέας – κείμενο» δημιούργησε μια νέα δυναμική, πολλαπλασιάζοντας 

την επικοινωνιακή ισχύ της λογοτεχνίας, αλλά και τον αριθμό, την ποικιλία και τη 

νομιμότητα των αναγνώσεων, που επισήμως καθίστανται πολλαπλάσιες των 

κειμένων21.  

                                                 
18 Βεβαίως, το ίδιο ισχύει και για την «ανάγνωση» των εικαστικών τεχνών. Οι θεατές προσλαμβάνουν 

με διαφορετικό τρόπο το έργο.   
19 Χρησιμοποιεί τον όρο «συναλλακτική θεωρία» και υποστηρίζει τη μοναδικότητα της ανάγνωσης 

ενός λογοτεχνικού έργου ως συμβάντος στο χρόνο και στη ζωή του κάθε αναγνώστη με την 

ταυτόχρονη συμμετοχή της διάνοιας και του συναισθήματος.  
20 Καλογήρου, Τζ. – Βησσαράκη, Ελ. (2005), σ.56 
21 Αναφέρω ένδεικτικά την ποικιλία των προσλήψεων από τη «Μεταμόρφωση» του Κάφκα, όπως την 

καταγράφει ο συγγραφέας Αλμπέρτο Μανγκέλ (1997, σ. 159-160): «Η κόρη μου Ρέιτσελ διάβασε τη 

Μεταμόρφωση στα δεκατρία της και τη βρήκε αστεία, ο Γκούσταβ Γιάνουκ, φίλος του Κάφκα, τη 

διάβασε ως θρησκευτική και ηθική παραβολή, ο Μπέρτολτ Μπρεχτ τη διάβασε ως το έργο «του μόνου 

γνήσιου μπολσεβίκου συγγραφέα», ο Ούγγρος κριτικός Γκιόργκι Λούκατς τη διάβασε ως τυπικό 

προϊόν ενός παρακμιακού αστού, ο Μπόρχες τη διάβασε ως μια εκ νέου διήγηση των παραδόξων του 

Ζήνωνα, η Γαλλλίδα κριτικός Μαρτ Ρομπέρ τη διάβασε ως ένα υπόδειγμα της γερμανικής γλώσσας 

στην πιο διαυγή μορφή της, ο Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ τη διάβασε (εν μέρει) ως μια αλληγορία για τον 

εφηβικό Φόβο.» 



Η όλη προσέγγιση καθίσταται εξαιρετικά δημιουργική για τη διαδικασία της 

διδασκαλίας, εφόσον επιτρέπει στο μαθητή να προσέλθει στο κείμενο όχι απλώς με 

τις ερμηνευτικές υποδείξεις του καθηγητή ή της τάξης αλλά με τα βιώματα, τις 

εμπειρίες του, την ιδιοσυγκρασία, την ευαισθησία, την ιδεολογία του, εντέλει τον 

εξοπλισμό του, ώστε να εγγράψει το κείμενο στον εσωτερικό του κόσμο ως ένα 

επιπλέον βίωμα (όπως εξάλλου συμβαίνει με κάθε αναγνώστη). Η ανάγνωση γίνεται 

δημιουργική διαδικασία, που μπορεί περαιτέρω να εμπλουτιστεί περισσότερο με 

δημιουργική γραφή και έκφραση με την αφορμή του κειμένου. Ασφαλώς το κείμενο 

δεν μπορεί να σχετικοποιηθεί πλήρως, όμως η διανοητική και συναισθηματική 

αντίδραση, συμπλήρωση και ερμηνεία του μαθητή – αναγνώστη είναι εμπλουτιστική, 

ανανεωτική και διδακτικά γόνιμη.   

Περαιτέρω, για να επανέλθουμε στην έννοια της εικόνας, μπορούμε να τη δούμε και 

ως εσωτερική απεικόνιση του νοήματος, ως το μέσον της  ερμηνευτικής κατανόησης 

του κειμένου που πραγματοποιείται με τη συνδρομή του αναγνώστη. Κατά τον Iser: 

«το νόημα δεν είναι δυνατόν παρά να συλληφθεί ως εικόνα. Η εικόνα προσφέρει το 

γέμισμα όσων οι τυπικές δομές του κειμένου αφήνουν απ’ έξω…». Το ίδιο 

ισχυριζόταν και ο Αριστοτέλης: «Η  ψυχή δεν σκέφτεται χωρίς εικόνα»22. Οι 

προσωπικές, λοιπόν, εικόνες του αναγνώστη, του μαθητή συμβάλλουν στη 

νοηματοδότηση του κειμένου και ανοίγουν κι αυτές το δρόμο για δημιουργική  

έκφραση.  

Στο υπόβαθρο όλων αυτών των προβληματισμών και αναζητήσεων βρίσκονται 

επιπλέον οι θεωρίες της βιωματικής μάθησης του Dewey, η θεωρία της 

                                                 
22 Αριστοτέλη «Περί ψυχής» (ΙΙΙ 431a 14-17): «διὸ οὐδέποτε νοειῖ ἄνευ φαντάσματος η ψυχή»: τα 

φαντάσματα (οι εικόνες) ενεργοποιούν ή βοηθούν τη διανοητική ψυχή να λειτουργήσει. 



μετασχηματίζουσας μάθησης του Mezirow23, καθώς και η διδασκαλία του Σελεστέν 

Φρενέ και οι απόψεις του για το Σύγχρονο Σχολείο αλλά και του Πάουλο Φρέιρε περί 

απελευθερωτικής εκπαίδευσης24, που ωθούν επίσης στη χρήση και άλλων μέσων (εδώ 

οπτικών) αλλά κυρίως στην ελεύθερη έκφραση των μαθητών κατά τη διδασκαλία της 

λογοτεχνίας.  

Η αξιοποίηση της εικόνας στη διδασκαλία – Διδακτικές λειτουργίες 

Η χρήση της εικόνας εντάσσεται στη βιωματική μάθηση, αποτελεί μια μορφή 

πολυτροπικής διδασκαλίας, υπηρετεί τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης25, έχει τη 

δυνατότητα να διευρύνει τους ορίζοντες και τα σύμβολα, να εντάξει αδιάφορους ή 

διαφορετικούς μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία. Προσφέρεται κατεξοχήν για 

τάξεις πολυπολιτισμικές και ετερογενείς, ενώ ασκεί  παράλληλα στην αισθητική 

αγωγή (αν και δεν είναι αυτός ο πρώτιστος στόχος).  

Η εικόνα (πίνακας, φωτογραφία, σκίτσο, αφίσα) μπορεί να συμπληρώνει, να 

τεκμηριώνει και να διευρύνει τη γνώση, αλλά και να προσφέρει δυνατότητες 

ερμηνείας και εμβάθυνσης, όσο και αφορμές για δημιουργικότητα. Πολύ σημαντικό 

είναι το γεγονός ότι προσφέρει ερεθίσματα, προκαλεί ενδιαφέρον και μ’ αυτή την 

έννοια αποτελεί κίνητρο για μάθηση, συμβάλλοντας έτσι στο μαθησιακό αποτέλεσμα. 

                                                 
23 Ο Mezirow διατύπωσε τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης στη δεκαετία του 1980 ως 

προσέγγιση για την εκπαίδευση ενηλίκων και εστιάζει στη μεταπλαστική δυνατότητα της εκπαίδευσης 

για το άνοιγμα και τη δεκτικότητα των αντιλήψεων. 
24 Ο Φρέιρε θεωρούσε σημαντικό το να επεξεργάζονται οι εκπαιδευόμενοι εικαστικές κωδικοποιήσεις 

και μάλιστα συνήθιζε να χρησιμοποιεί σκίτσα προκειμένου να προκαλέσει ερεθίσματα για συζήτηση 

σχετικά με διάφορες πλευρές του εκάστοτε θέματος. Βέβαια επέλεγε αναπαραστάσεις σχετικές με τα 

βιώματα των εκπαιδευομένων (πηγή: Αλ. Κόκκος 2011) 
25 Η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης εισήχθη από τον καθηγητή Ψυχολογίας του Παν/μίου του 

Χάρβαρντ Χάουαρντ Γκάρντνερ το 1984 και επέδρασε καταλυτικά στα εκπαιδευτικά συστήματα 

παγκοσμίως, καθώς διεύρυνε τους ορίζοντες της διδασκαλίας και της μάθησης. Ο Γκάρντνερ 

ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν πολλά είδη νοημοσύνης στο άτομο. Αρχικά έκανε λόγο για οκτώ είδη 

(γλωσσική, λογικομαθηματική, μουσική, οπτική, αισθησιοκινητική, χωρική, ενδοπροσωπική, 

διαπροσωπική) και εν συνεχεία πρόσθεσε άλλα τέσσερα (φυσιοκρατική, ηθική, πνευματική, 

υπαρξιακή). Συνεπώς, το σχολείο δεν πρέπει να απευθύνεται μόνο στα δύο πρώτα.   



Αποτελεί πεδίο παραγωγής νοήματος, όπως ήδη είπαμε, αλλά και αφήγησης 

προσωπικών ιστοριών.  

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ασφαλώς η λειτουργική ένταξη της εικόνας στη 

διδασκαλία και η συνομιλία με το κείμενο, που τρόπον τινά «αναδιπλασιάζει την 

πραγματικότητα» και αυξάνει τους σημειωτικούς κώδικες. Προς αυτή την 

κατεύθυνση απαιτείται όχι απλώς η εύστοχη επιλογή εικόνας (που μπορεί να 

προέρχεται είτε από το σχολικό εγχειρίδιο είτε εκτός αυτού) αλλά και η κατάλληλη 

αξιοποίησή της από τον εκπαιδευτικό, η σύνδεσή της με τους στόχους της 

διδασκαλίας, η ανάλυση της υπονοούμενης γλώσσας, ο συσχετισμός με άλλα είδη 

πηγών. 

Στο σημείο αυτό θεωρώ σκόπιμο να αναφέρω μια σχετικά πρόσφατη έρευνα 

(συλλογή στοιχείων 2004-2006, δημοσίευση 2009) που πραγματοποιήθηκε από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε καθηγητές και μαθητές σχετικά με τα σχολικά εγχειρίδια 

Λογοτεχνίας του Γυμνασίου. Η έρευνα, η οποία ήταν πανελλαδική και στην οποίαν 

έλαβαν μέρος 25.246 μαθητές και 2803 φιλόλογοι, ερεύνησε τις στάσεις, τις 

προτιμήσεις και τις προσδοκίες των εμπλεκομένων απέναντι στα σχολικά εγχειρίδια 

των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Θα σταθούμε μόνο στο σημείο που 

διερευνώνται οι προτιμήσεις των μαθητών απέναντι στο ζήτημα της εικονογράφησης 

των εγχειριδίων. Στην ερώτηση «Σε ικανοποιεί η εικονογράφηση των βιβλίων της 

Λογοτεχνίας;» οι μαθητές απάντησαν κατά 53% θετικά (17% πολύ, 36% αρκετά) και 

κατά 47% αρνητικά (28% λίγο, 19% καθόλου).26 Στην ερώτηση «Θα σου άρεσε η 

εικονογράφηση των βιβλίων Λογοτεχνίας να περιείχε περισσότερα έργα ζωγραφικής, 

φωτογραφίες εποχής, σκίτσα;» οι μαθητές απάντησαν «ναι» (40% φωτογραφίες 

                                                 
26 Είναι αλήθεια ότι τα σχολικά βιβλία του Γυμνασίου άλλαξαν με το πέρας ακριβώς της  έρευνας, 

δηλαδή το σχολικό έτος 2006-2007, ωστόσο η έρευνα διατηρεί την αξία της στο βαθμό που ανιχνεύει 

τις προτιμήσεις καθηγητών και μαθητών για την ποιότητα των σχολικών εγχειριδίων. Πρέπει να πούμε 

πάντως ότι στο σημείο που μας ενδιαφέρει (εικονογράφηση βιβλίων Λογοτεχνίας) τα σχολικά 

εγχειρίδια βελτιώθηκαν σημαντικά. 



εποχής, 37% σκίτσα και 23% έργα ζωγραφικής). Οι ερευνητές ερμηνεύουν την 

προτίμηση προς τις φωτογραφίες εποχής επειδή αφενός διευκολύνουν την πρόσληψη 

του κειμένου, καθώς φωτίζουν τον τόπο, τους ανθρώπους και το κλίμα της εποχής και 

του έργου, αφετέρου επειδή τους πίνακες τους αποκωδικοποιούν πιο δύσκολα 

δεδομένης και της πλημμελούς σχέσης των μαθητών με την τέχνη και ειδικά με τη 

ζωγραφική. Μπορούμε επιπλέον να συνυπολογίσουμε και ένα συναφές στοιχείο από 

άλλη έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2008) σχετικά με το αν η αισθητική του 

βιβλίου επηρεάζει το ενδιαφέρον για το μάθημα, που έλαβε θετική απάντηση (κατά 

73% στο Δημοτικό, κατά 60% στο Γυμνάσιο και κατά 62% στο Λύκειο)27, ενώ 

ταυτόχρονα επισημαίνεται η έλλειψη χρήσης εποπτικού υλικού κάθε είδους, όπως 

προκύπτει από την ίδια έρευνα, που εμφανίζεται πολύ περιορισμένη (11% στο 

Γυμνάσιο, 4% στο Λύκειο). Μπορούμε, συνεπώς, να συμπεράνουμε ότι ένα 

σημαντικό κεφάλαιο της διδακτικής προσέγγισης είναι η χρήση της εικόνας. Στο ίδιο 

συμπέρασμα καταλήγει και άλλη μία συναφής έρευνα (Τζ. Καλογήρου 2006), 

σύμφωνα με την οποίαν τα εικονογραφημένα βιβλία επιδρούν θετικά στον 

αναγνώστη, κυρίως όταν η εικονογράφηση δεν συνομιλεί απλώς με το κείμενο αλλά 

το προεκτείνει.   

Η χρήση της εικόνας στη διδασκαλία ασφαλώς σχετίζεται χωρίς να ταυτίζεται με την 

αξιοποίηση της τέχνης. Η εικόνα μπορεί να είναι ή να μην είναι εικόνα τέχνης (όπως 

ήδη επισημάναμε, μπορεί να είναι φωτογραφία – ντοκουμέντο, σκίτσο ή αφίσα, κλπ). 

Σύμφωνα με τον Douglas Boughton (2011) μάλιστα, οι οπτικές τέχνες με τις διάφορες 

μορφές τους είναι μέρος της καθημερινής ζωής, ενώ όλες οι μορφές οπτικού 

πολιτισμού έχουν εκπαιδευτική αξία, καθώς άλλωστε έχουν τη δύναμη ν’ αλλάξει τη 

συμπεριφορά. Από την άλλη, κάθε άλλο παρά υποτιμούμε το ρόλο της τέχνης, 

                                                 
27 Με τον περιορισμό βέβαια ότι αυτή η ερώτηση δεν αφορούσε ειδικά τα βιβλία της Λογοτεχνίας και 

επιπλέον ότι η αισθητική δεν περιορίζεται στην εικονογράφηση αλλά σχετίζεται και με πολλά άλλα 

στοιχεία, όπως γραμματοσειρές, διάταξη της ύλης, ποιότητα εκτύπωσης, εξώφυλλο, κλπ. 



εικαστικής ή άλλης. Χαρακτηριστικά παραθέτουμε τη ρήση του Γκάρντνερ: 

«Περισσότερες σκέψεις για τον ισπανικό εμφύλιο διαμορφώθηκαν και άλλαξαν από 

την Γκουέρνικα του Πικάσο, από τα μυθιστορήματα του Χεμινγουέι και του Μαλρώ 

παρά από τα χιλιάδες δελτία ειδήσεων». 

Απ’ αυτή την άποψη, καλό είναι ο εκπαιδευτικός να έχει υπόψη του και να μπορεί 

κατά περίσταση να αξιοποιεί (ακόμη και στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας) κάποια 

μοντέλα παρατήρησης έργων τέχνης, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον έναν ή 

τον άλλο βαθμό στην τάξη και να ασκήσουν τους μαθητές σε αντίστοιχες δεξιότητες 

εξαιρετικά χρήσιμες συνολικά. Εν πολλοίς, τα διάφορα μοντέλα συγκλίνουν στο ότι η 

παρατήρηση ξεκινά από τα εξωτερικά στοιχεία και προχωρά σταδιακά προς τα 

εσωτερικά, από την περιγραφή στην ερμηνεία. Τα πιο καθιερωμένα θεωρούνται του 

Πανόφσκι και του Πέρκινς. Η μέθοδος του Πανόφσκι αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα: 

το εμπειρικό (εξοικείωση – αναγνώριση στοιχείων που ήδη εντάσσονται στις γνώσεις 

μας – σύλληψη της απλής μορφής), το εικονογραφικό (δίνονται / ανιχνεύονται 

στοιχεία τέχνης – τεχνικής, καθώς και στοιχεία πολιτισμού και εικονογραφικών 

γνώσεων) και το εικονολογικό (μήνυμα, περιεχόμενο, η τέχνη ως προϊόν 

συγκεκριμένης κοινωνίας). Το μοντέλο Πέρκινς28 αναπτύσσεται σε τέσσερις φάσεις: 

την αυθόρμητη παρατήρηση (έκφραση πρώτων παρατηρήσεων, ερωτημάτων, 

συναισθημάτων), την ανοιχτή και περιπετειώδη παρατήρηση (εντοπισμός πιθανής 

ιστορίας, παράξενων αντικειμένων, σχέσεων, υπερβολών, αναζήτηση συμβόλων, 

τεχνικών, αλλαγή κλίμακας παρατήρησης, χωροχρονική τοποθέτηση), την αναλυτική 

και βαθιά παρατήρηση (επάνοδος στα αρχικά ερωτήματα, προβληματισμοί, 

απόπειρες ερμηνείας, χρήση άλλων πηγών, απαντήσεις), και την ανασκόπηση 

διεργασίας – ολιστική προσέγγιση (τελικά συναισθήματα, διαφοροποιήσεις, 

                                                 
28 Ο Πέρκινς είναι συνεργάτης του Γκάρντνερ, καθηγητής Παιδαγωγικής στο Παν/μιο του Χάρβαρντ. 



δημιουργικές δραστηριότητες)29. Όλα αυτά μπορούν να εκτιμηθούν από τον 

εκπαιδευτικό και να αξιοποιηθούν με σχετική ελευθερία κατά περίσταση και ανάλογα 

με τους εκάστοτε στόχους του μαθήματος. 

 

Τρόποι αξιοποίησης εικόνας - Διδακτικά παραδείγματα  

Η εικόνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αφόρμηση για την ενότητα, ως «αποδεικτικός 

επίλογος», ως συμπληρωματική προσφορά στοιχείων για εμπέδωση του μαθήματος, 

ως μέσο για δημιουργία πολυτροπικής αφήγησης, αλλά και ως αφορμή (από κοινού 

με το κείμενο) για πλήθος δημιουργικών δραστηριοτήτων (ανάλυση και παραγωγή 

λόγου, θεατρικό δρώμενο, δημιουργική γραφή).  

Στη συνέχεια παραθέτουμε ενδεικτικά ορισμένα διδακτικά παραδείγματα απλώς ως 

δημιουργικό σπόρο, ώστε να αναβλαστήσουν ποικιλοτρόπως στη σχολική αίθουσα. 

Στη διδασκαλία, για παράδειγμα, ρευμάτων λογοτεχνίας η παρουσίαση των 

αντίστοιχων ρευμάτων ζωγραφικής μπορεί να αποβεί εξαιρετικά υποβοηθητικός 

τρόπος για την κατανόηση των χαρακτηριστικών, στις περιπτώσεις τουλάχιστον που 

παρατηρείται παράλληλη πορεία λογοτεχνίας – ζωγραφικής (π.χ. ρεαλισμός, 

υπερρεαλισμός).  

Οι Γάλλοι ρεαλιστές ζωγράφοι (ο ρεαλισμός ξεκίνησε και ως λογοτεχνικό ρεύμα από 

τη Γαλλία) είχαν κοινές αφετηρίες, και αρχές με τους λογοτέχνες (απεικόνιση της 

πραγματικότητας όπως είναι, χωρίς εξωραϊσμούς, κριτική ματιά στην κοινωνία, νέα 

θεματική: οι ταπεινοί άνθρωποι, η καταπίεση της εργατικής τάξης, η δύναμη του 

ανθρώπινου μόχθου, κλπ.)30. Η παρουσίαση πινάκων των Κουρμπέ,  Ντωμιέ, Μιγιέ 

                                                 
29 Για το μοντέλο Πέρκινς βλ. περισσότερα στο Γ. Μέγα (2011) 
30 Κάποιοι από τους ζωγράφους μάλιστα διώχθηκαν για τις ιδέες και τη στάση τους: ο Κουρμπέ πήρε 

μέρος στην Παρισινή Κομμούνα, οι πίνακές του δημεύτηκαν και ο ίδιος εξορίστηκε, ο Ντωμιέ 

φυλακίστηκε για 6 μήνες επειδή απεικόνισε γελοιογραφικά (ως Γαργαντούα) τον μονάρχη Λουδοβίκο 

Φίλιππο, το 1832. 

 



διαυγάζει την ουσία του ρεαλισμού, βοηθά στην εμπέδωση και εμβάθυνση των 

χαρακτηριστικών του ρεύματος και επιτρέπει τη διείσδυση στα κείμενα.  

Ανάλογα μπορεί να λειτουργήσει ο καθηγητής στη διδασκαλία της ελληνικής 

ηθογραφίας, που εν γένει χαρακτηρίζεται από εξωραϊσμό, πλην όμως στις δυνατές 

στιγμές της αγγίζει το ρεαλισμό, παρουσιάζοντας πίνακες των Ιακωβίδη, Γύζη, 

Λύτρα, κ.ά. 

         

Ζαν Φρανσουά Μιγιέ: «Ο άνθρωπος με την αξίνα» (1860-1862) Από αυτόν τον πίνακα εμπνεύστηκε 

ποίημα ο Ουγκώ. 

 

Αντίστοιχη είναι και η συγγένεια της υπερρεαλιστικής ποίησης με τη ζωγραφική, 

καθώς συγκροτούνται από τα ίδια υλικά. Η επίδειξη υπερρεαλιστικών πινάκων από 

κοινού με την ανάγνωση ποιημάτων προσφέρεται κατεξοχήν για την κατανόηση του 

ρεύματος. Το γεγονός μάλιστα ότι στον ελληνικό υπερρεαλισμό υπάρχει η περίπτωση 

του Εγγονόπουλου, εξίσου ζωγράφου και ποιητή, επιβάλλει την παράλληλη χρήση 

των δύο μέσων. Για παράδειγμα, το ποίημα «Μπολιβάρ» σκόπιμο είναι να συνοδευτεί 

με τον πίνακα του ίδιου του Εγγονόπουλου, που απεικονίζει τον Λατινοαμερικανό 

επαναστάτη (μαζί και με άλλες απεικονίσεις του. από τις πολλές που έχουν γίνει). 



                                                         

Νίκος Εγγονόπουλος: Μπολιβάρ     Ρενέ Μαγκρίτ: «Δεν βλέπω την … κρυμμένη μέσα στο δάσος»  

(1929) 

Πίνακας και φωτογραφίες σουρεαλιστών με κλειστά μάτια 

Όλοι οι γνωστοί  Γάλλοι σουρεαλιστές κλείνουν τα μάτια μπροστά 

στην (αναπαραστατική) πραγματικότητα (αλλά όχι στη φαντασία).  

 

Επιπλέον η επίδειξη πινάκων του Ρενέ Μαγκρίτ (ίσως χαρακτηριστικότερου 

εκπροσώπου του υπερρεαλισμού, ακόμη και από τον Νταλί) μπορεί να αναδείξει 

τόσο τη σημασία του υποσυνείδητου όσο και τη γενικότερη αντιοπτικοκεντρική 

στάση του κινήματος (στάση αντίθετη προς το ρεαλισμό). Εδώ οι εικόνες είναι 

φαντασιακές, εσωτερικές, ανατρεπτικές. 

Η αναζήτηση της ελληνικότητας από τη γενιά του 30 καθίσταται διαυγέστερη με την 

επίδειξη της παράλληλης πορείας ποίησης και ζωγραφικής. Η βασική επιδίωξη και 

των δύο τεχνών είναι ταυτόσημη: η σύνδεση της παράδοσης της ελληνικής ανατολής 

με το δυτικό, ευρωπαϊκό μοντερνισμό σε μια προσπάθεια διατήρησης της 

αυθεντικότητας. Τα παραδείγματα των Σπύρου Παπαλουκά, Νίκου Χατζηκυριάκου – 

Γκίκα, Αγήνορα Αστεριάδη, Γιάννη Τσαρούχη, Κώστα Μαλάμου, Σπύρου 

Βασιλείου, Γιώργου Σικελιώτη, Αγγελικής Χατζημιχάλη, αλλά και των λίγο 

παλαιότερων (όσο και αφομοιωμένων από τους προηγούμενους) Παρθένη και 



Κόντογλου είναι απολύτως διαφωτιστικά31. Όπως και στην ποίηση, η θεματική αντλεί 

κυρίως από την παράδοση, ενώ η τεχνοτροπία από τον μοντερνισμό, χωρίς βεβαίως 

αυτό να είναι απόλυτο. Οι καλλιτέχνες στρέφονται στο ελληνικό τοπίο, στο ελληνικό 

φως, στη νησιωτική καθαρότητα, για να αποτυπώσουν με λιτότητα το ελληνικό 

πρόσωπο. 

       

Γιώργος Σικελιώτης: Κύθηρα   Νίκος Χατζηκυριάκος – Γκίκας: Καΐκια 

 

Επίσης η διδασκαλία του Σολωμού ή του Κάλβου μπορεί να συσχετισθεί με το 

ρομαντισμό (π.χ. Ντελακρουά). 

Από την άλλη, οι συμβολιστές ποιητές (Πορφύρας, Ουράνης, Χατζόπουλος, Άγρας, 

Φιλύρας, Καρυωτάκης, Λαπαθιώτης) μπορούν να παραβληθούν με ζωγράφους 

επηρεασμένους από τον φωβισμό και την ευρύτερη οπτική του συμβολισμού 

(Νικόλαος Λύτρας, Μιχάλης Οικονόμου), με θαλασσογραφίες (που υπερβαίνουν την 

τοπιογραφία – οι εικόνες της θάλασσας στους ποιητές λειτουργούν επίσης 

συμβολιστικά, συχνά μάλιστα σε σύνδεση με δραματικούς χωρισμούς ακόμη και το 

θάνατο),32 αλλά και ιμπρεσιονιστές ζωγράφους, καθώς ο ιμπρεσιονισμός με την 

κυριαρχία της στιγμής πάνω στη διάρκεια και της υποκειμενικής εντύπωσης πάνω 

                                                 
31 Η ίδια η περίπτωση του Εγγονόπουλου, που συνδυάζει την υπερρεαλιστική όσο και μεταφυσική 

ζωγραφική με την ελληνική θεματολογία είναι επίσης χαρακτηριστική. 
32 Για εκτενή ανάλυση του θέματος βλ. Ελ. Μύστακας – Αλ. Τσοτσορού: «Εικόνες της θάλασσας 

στην ελληνική ποίηση και ζωγραφική των αρχών του 20ού αιώνα» στο Αγγελάτος  – Γαραντούδης 

(2013), σ. 185-229 



στη στατική αντικειμενικότητα προσπαθεί να αποδώσει διαθέσεις και ψυχικές 

καταστάσεις σε όλες τις αποχρώσεις και σκιάσεις, ενώ τόσο ο ιμπρεσιονισμός όσο 

και ο συμβολισμός χαρακτηρίζονται από υποβλητικότητα, ρευστότητα και 

υπαινικτικότητα33. 

Γενικά η αναζήτηση και παρουσίαση εικαστικών έργων που δημιουργήθηκαν την ίδια 

εποχή με τα λογοτεχνήματα, ακόμη κι αν δεν ανήκουν υποχρεωτικά στο ίδιο κίνημα, 

ασφαλώς διευρύνει τους προσληπτικούς ορίζοντες του μαθητή. Το ίδιο και η κοινή 

ιστορική αναφορά, η απεικόνιση αντίστοιχων θεμάτων (και σε διαχρονία), τα 

εικαστικά διακείμενα, οι φωτογραφίες – ντοκουμέντα, που βοηθούν τον μαθητή να 

συλλάβει το κλίμα της εποχής. Επίσης φωτογραφίες ή απεικονίσεις του ιστορικού και 

οικιστικού περιβάλλοντος του συγγραφέα, της οικογένειας, της εποχής του. 

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα φωτογραφιών, εικαστικών έργων αλλά και αφισών 

του Α΄ παγκοσμίου πολέμου στη διδασκαλία σχετικών λογοτεχνικών έργων (π.χ. «Η 

ζωή εν τάφω» του Μυριβήλη), η φωτογραφία της μάνας που θρηνεί το γιο της από το 

Μάη του 36 στη Θεσσαλονίκη στη διδασκαλία του «Επιτάφιου» του Ρίτσου.34 ενώ η 

πραγμάτευση έργων της Αντίστασης και του Β΄ Παγκοσμίου καλό είναι να 

συνοδεύεται με παρουσίαση αντίστοιχων εικαστικών έργων (πχ χαρακτικά Βάσως 

Κατράκη, Τάσσου, Βαρλάμη, Κατσικογιάννη, Λουκίας Μαγγιώρου, Βελησσαρίδη, 

μνημεία Εθνικής Αντίστασης Αθήνας, συνοικιών, άλλων τόπων, φωτογραφίες 

ντοκουμέντα της εποχής, κλπ).  

Αλλά ακόμη και η διδασκαλία εννοιών της λογοτεχνίας, όπως του εγκιβωτισμού 

μπορεί να υπηρετηθεί και ίσως να γίνει πιο εύκολα κατανοητή με την επίδειξη 

                                                 
33 Για τον Μαλαρμέ, βασικό εκφραστή του συμβολισμού, η ποίηση είναι «ο υπαινιγμός αιωρούμενων, 

πάντα εξαφανιζόμενων εικόνων». 
34 Η φωτογραφία της μάνας που θρηνεί το γιο της από το Μάη του 36 στη Θεσσαλονίκη δημοσιεύτηκε 

στην πρώτη σελίδα του Ριζοσπάστη και μεταπλάστηκε σε ποίημα από τον Γιάννη Ρίτσο («Επιτάφιος»), 

που συγκλονισμένος έγραψε σε μια μέρα τα τέσσερα πρώτα μέρη του ποιήματος, που δημοσιεύτηκαν 

στην ίδια εφημερίδα με τίτλο «Μοιρολόι». 



πινάκων, όπου εντός του πίνακα εκτυλίσσεται και άλλο ζωγραφικό θέμα (όπως συχνά 

στην Αναγέννηση με τα ανοιχτά παράθυρα που επιτρέπουν την ανάπτυξη ενός ακόμη 

θέματος τυπικά δευτερεύοντος, ουσιαστικά όμως συνήθως πρωτεύοντος). Ακόμη και 

η έννοια της αφήγησης μπορεί να διερευνηθεί από κοινού με πίνακες αφηγηματικούς, 

όπως είναι οι ιστορικοί ή μυθολογικοί πίνακες, εφόσον και στους πίνακες 

υπεισέρχεται η έννοια του αφηγητή, της οπτικής γωνίας, της εστίασης, του 

αφηγηματικού χρόνου, κλπ. Δεν είναι τυχαίο ότι η ορολογία της ζωγραφικής έχει 

υιοθετήσει όρους της λογοτεχνίας (μοτίβο, θέμα, εγκιβωτισμός, ακόμη και η 

αφήγηση35). 

Ένα άλλο πεδίο είναι η κοινή θεματική σε κείμενα και πίνακες ή φωτογραφίες (π.χ. η 

μητέρα, η αναμονή, ο πόλεμος, η ανεργία, η προσφυγιά, η μετανάστευση, οι εποχές, 

γενικά οι διάφορες θεματικές ενότητες των βιβλίων). Η παρουσίαση του ανάλογου 

οπτικού υλικού διευκολύνει τόσο την πρόσληψη όσο και την ευαισθητοποίηση, αλλά 

και τη δημιουργικότητα. 

Τέλος, όταν εξετάζεται ένας ποιητής που αναπτύσσει και εικαστική δραστηριότητα 

είναι καλό οι μαθητές να έρχονται σε επαφή και με αυτή την πλευρά του έργου του. 

Έτσι, οι «συνεικόνες» του Ελύτη βοηθούν να αναγνωρίσουμε από έναν άλλο δρόμο 

την πρώτη ύλη της ποίησής του.36 Επίσης τα εικαστικά του Ρίτσου, που απεικονίζουν 

                                                 
35 Βλ. Βασιλική Κανελλιάδου («Η ζωγραφική αφηγούμενη: Ένα θεωρητικό πλαίσιο για την αφήγηση 

στις εικαστικές τέχνες» στο Αγγελάτος – Γαραντούδης (2013), σ. 178). Η αφήγηση παραδοσιακά 

συνδέεται με το χρόνο, ο οποίος λείπει τυπικά από τη ζωγραφική. Ωστόσο, αφενός σήμερα τα όρια 

ανάμεσα στις τέχνες του χώρου και αυτές του χρόνου είναι πια δυσδιάκριτα, αφετέρου θεωρείται ότι 

και στη ζωγραφική (τουλάχιστον την αφηγηματική) ενυπάρχει ο χρόνος, υπονοείται ένα πριν και ένα 

μετά ως προς τη στιγμή που επιλέγει ο ζωγράφος να παραστήσει. Ακόμη όμως και πίνακες με πιο 

στατικές απεικονίσεις (π.χ. πορτρέτα, νεκρές φύσεις) εμπεριέχουν το πριν και το μετά, αφηγούνται 

κάτι, π.χ. το ύφος του προσώπου, το ντύσιμο, η συναισθηματική του κατάσταση, η ηλικία του, το 

περιβάλλον του, κλπ. Περίπου κάθε πίνακας παραστατικής ζωγραφικής είναι με μιαν έννοια 

αφηγηματικός (υψηλής ή χαμηλής αφηγηματικότητας). Σύμφωνα με τον Σωτήρη Σαράκη («Η εικόνα 

στην αφετηρία και στην εξέλιξη του ποιήματος» στα Σκαρτσή (2009), σ. 400), ο τρόπος του αφηγητή 

είναι η εικόνα. Αναφέρει μάλιστα ότι στον τόπο του (στην περιοχή του Αγρινίου) αντί για το ρήμα 

«ζωγραφίζω» χρησιμοποιούν τη λέξη «στορίζω».  
36 Η Μαρίνα Λαμπράκη – Πλάκα στην ομιλία της στο Συμπόσιο «Ο 20ός Αιώνας στην ποίηση του 

Ελύτη. Η ποίηση του Ελύτη στον 21ο αιώνα» (1/11/2011) με τίτλο: «Οι συνεικόνες του Ελύτη και η 

συγγυμνασία των αισθήσεων» αναφέρει γι’ αυτές: «… συμπληρώνουν το ποιητικό σώμα του Ελύτη 



κατά κανόνα την ανθρώπινη μορφή πάνω σε πέτρες, ρίζες και άλλα ταπεινά υλικά, 

συμπληρώνουν μ’ έναν άλλο τρόπο την ποίησή του.37  

 

Ο Ρίτσος έλεγε ότι αντιμετωπίζει τη ζωγραφική σαν έναν άλλο τρόπο άσκησης της ποίησης 

Εκτός από τα έργα τέχνης, ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρουσιάσει φωτογραφίες 

ποιητών – λογοτεχνών ή πορτρέτα τους φιλοτεχνημένα από ζωγράφους. 

 

Δημιουργικές ασκήσεις από, με (ή και χωρίς) εικόνα  

Παραθέτω ενδεικτικά τύπους ασκήσεων, που μπορεί να σχετίζονται με τη 

δημιουργική πρόσληψη του κειμένου και να είναι ατομικές ή ομαδικές:38 

 Αποδώστε εικονιστικά το κείμενο. 

                                                                                                                                            
όχι ως πάρεργα, αλλά ως οργανικά του μέλη. Χρώματα, πίνακες ζωγραφικής, ερατεινά και μελλέφηβα 

σώματα κοριτσιών και αγγέλων, πτυχές κυμάτων και χιτώνων, αγάλματα και μέλη ναών, τα λευκά του 

ασβέστη και του γάλακτος από ένα στίχο της Σαπφούς, η Ακρόπολη, η Πομπηία, η Αγία Σοφία 

συναρμόζονται για να δημιουργήσουν μιαν υπερβατική άνω πατρίδα, με ταυτότητα πρόδηλα ελληνική 

και απόλυτα ελυτική. Εδώ, όπως και στην ποίησή του, αποκαθίσταται η διαχρονία του Ελληνισμού, 

χωρίς ιστορικά χάσματα και τραύματα…» 
37 Όπως γράφει ο ίδιος («Ποίηση και Εικόνα»): «Στην περίοδο της εξορίας οι πέτρες ήταν φιλικές 

προσφορές, που μας έδωσαν τη χαρά να μπορούμε να εκφραστούμε… Δεν έδειχνα σκηνές 

βασανιστηρίων, ούτε σκηνές σκληρές, αγροίκες, αλλά έδειχνα ωραία πρόσωπα νεανικά κοριτσιών και 

αγοριών και πολλά γυμνά -ανθρώπινο σώμα- αντιπαραθέτοντας στην αγριότητα, στη σκληρότητα, στη 

βία,  στην καταπίεση, την πίστη ότι υπάρχει ο έρωτας, υπάρχει η ομορφιά, υπάρχει η ζωή.   … έκανα 

μιαν αντίσταση, μια μάχη μ’ αυτόν τον τρόπο και μάλιστα την περισσότερο αποτελεσματική, γιατί δεν 

άφηνα τους ανθρώπους ν’ απελπιστούν.»  

 
38 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα από ένα ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

φιλαναγνωσίας (Π.Τ.Δ.Ε. του ΕΚΠΑ υπό την καθοδήγηση της Άντας Κατσίκη – Γκίβαλου με τίτλο 

«Όταν ο Ροβινσώνας συνάντησε τον Χάρυ Πότερ»), κατά το οποίο δόθηκαν αναγνωστικά ερεθίσματα 

και προέκυψαν σημαντικές δραστηριότητες από τα παιδιά περιλαμβανομένων και εικαστικών 

δημιουργικών δραστηριοτήτων υπό τύπον πρόσληψης των κειμένων. 

  



 Αναζητήστε και επιλέξτε εικόνες που μπορούν να το αποδώσουν (ψηφιακά ή 

όχι) 

 Τι εικόνες φαντάζεστε διαβάζοντας το κείμενο; Ζωγραφική ή περιγραφή. 

 Εικονογραφήστε ένα κείμενο με αντικείμενα 

 Δημιουργήστε ζωγραφικά πορτρέτα χαρακτήρων – ηρώων, όπως προκύπτουν 

από τα κείμενα που εξετάστηκαν στην τάξη 

 Ταιριάστε ποιήματα σε πίνακες (που δίνονται) 

 Υπομνηματίστε με ποιητικές λεζάντες (αποσπάσματα από ποιήματα) έργα 

τέχνης (που δίνονται) 

 Βάλτε δικές σας λεζάντες σε εικόνες. 

 Γράψτε κάτι (ποίημα, πεζό, ελεύθερος λόγος) με αφορμή έναν πίνακα ή μια 

εικόνα (φωτογραφία, κλπ.) 

 Δημιουργήστε μια δική σας εικόνα (ζωγραφική, αφίσα, εξώφυλλο, κολάζ, 

γελοιογραφία, κόμικς, φωτογραφία, κλπ.) με αφορμή ένα λογοτεχνικό κείμενο 

 Επιχειρήστε ένα κολάζ με τα υλικά του Ελύτη 

 Δημιουργήστε μια πολυτροπική αρφήγηση (εικόνα και λόγος) ψηφιακά ή όχι 

(δίνεται ένα σώμα εικόνων – πίνακες, φωτογραφίες, κλπ. – και ζητείται από 

τους μαθητές να κάνουν επιλογή, να βάλουν σε σειρά και να δημιουργήσουν 

με τον κατάλληλο υπομνηματισμό – λόγο μια ιστορία). 

 Γράψτε την ιστορία που αφηγείται μια εικόνα.  

 Δημιουργήστε μια γωνιά στην τάξη με αγαπημένες φράσεις από κείμενα ή 

συγγραφείς, με άλλες κατασκευές (π.χ. σελιδοδείκτες με ποιητικές φράσεις ή 

εικόνες σχετικές), κλπ.  

 Συγκρίνετε εικαστικά έργα (θεματική συγγένεια, χρονική συνάφεια). 

 Συσχετίστε το λογοτεχνικό κείμενο με άλλα είδη τέχνης. 



 Γράψτε – δραματοποιήστε μια ιστορία με αφορμή μια εικόνα από το βιβλίο 

της Λογοτεχνίας. 

 Φωτογραφηθείτε ενώ διαβάζετε έναν ποιητή και συνθέστε δημιουργικά τις 

φωτογραφίες σας.  

 Φωτογραφηθείτε ενώ παριστάνετε έναν λογοτεχνικό ήρωα και συνθέστε 

δημιουργικά τις φωτογραφίες σας. 

 Φωτογραφίστε αντικείμενα σαν να είναι λογοτεχνικοί ήρωες. 

 Δημιουργήστε τη διαφήμιση ενός βιβλίου ή ενός λογοτεχνικού έργου. 

 Φιλοτεχνήστε το εξώφυλλο ενός λογοτεχνικού βιβλίου. 

 Περιγράψτε τους «χαρακτήρες» των πορτρέτων (που δίνονται) -Υποθέστε: 

ηλικία, τόπο, χρόνο, επάγγελμα, πολιτισμό, κοινωνική τάξη, συναισθηματική 

κατάσταση, χαρακτήρα.  

 Δημιουργήστε μια ιστορία μ’ αυτούς 

 Δώστε ένα διαφορετικό τέλος στην ιστορία  

 Διαμορφώστε το τέλος του διηγήματος (το δίνουμε χωρίς το τέλος) 

 Προσθέστε έναν χαρακτήρα στην ιστορία και δείξτε τις πιθανές αλλαγές 

 Μετά από χρόνια… Γράψτε την ιστορία του ήρωα μετά από κάποια χρόνια 

 Γράψτε το ημερολόγιο ενός χαρακτήρα  

 Γράψτε ένα νέο διήγημα με τον ίδιο τίτλο ή με την ίδια θεματική 

 Δημιουργήστε αρκτικόλεξα με τον τίτλο του ποιήματος ή μια λέξη – κλειδί, 

που θα αποδίδουν στοιχεία του νοήματος 

 Γράψτε χαικού με αφορμή το κείμενο  

 Δημιουργήστε οπτικά ποιήματα (σχηματοποιήματα) 

 Αποδώστε το ποίημα ως σχηματοποίημα (ψηφιακά ή όχι) 



 Χρησιμοποιήστε τις λέξεις (που δίνονται από το ποίημα) σε ποίημα ή 

ελεύθερο κείμενο 

 Δημιουργήστε ένα δικό σας κείμενο (ποιητικό ή όχι) με αφορμή τον τίτλο ή 

κάποιο στίχο 

 Γράψτε σε χαρτόνια τα ποιήματα – κείμενά σας και εικονογραφήστε τα   

 Δημιουργήστε μια σκηνή ή έναν διάλογο με συνάντηση ηρώων διαφορετικών 

έργων (αποδώστε και εικαστικά τη συνάντηση) 

 Επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τρόπους για να εκφράσετε πώς 

συναντηθήκατε με το κείμενο: με λόγο (πεζό, ποιητικό), με ζωγραφική, με 

μουσική, με κίνηση, με θέατρο  

Αντί επι-λόγου μια εικόνα 

 

 

Ένας συνδυασμός εικαστικής και λογοτεχνικής 

προσπάθειας με αφορμή το «Είμαστε κάτι» του 

Καρυωτάκη. Το δέντρο της τάξης δημιουργείται από τα 

φύλλα κάθε ομάδας, στα οποία καταγράφεται ποιητικά 

το δικό τους «είμαστε κάτι…» συμπληρώνοντας τα αποσιωπητικά…. 

(Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αγ. Αναργύρων, 2013, διδάσκουσα Γιούλη Χρονοπούλου) 
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