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∫ƒπ∆∂™-∞•πO§O°∏∆∂™

ºπ§O§O°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞
À¶∂À£À¡H ∆OÀ ª∞£∏ª∞∆O™
∫∞∆∞ ∆∏ ™À°°ƒ∞º∏
À¶∂À£À¡H TOY À¶O∂ƒ°OÀ

∂•øºÀ§§O

¡ÈÎﬁÏ·Ô˜ ¢ÂÛ‡ÚË˜, ºÈÏﬁÏÔÁÔ˜,
EÎ·È‰Â˘ÙÈÎﬁ˜ B/ıÌÈ·˜ EÎ·›‰Â˘ÛË˜
¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶··ÁÂˆÚÁ¿ÎË˜, ºÈÏﬁÏÔÁÔ˜,
EÎ·È‰Â˘ÙÈÎﬁ˜ B/ıÌÈ·˜ EÎ·›‰Â˘ÛË˜
ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ƒ¿ÌÌÔ˜, ºÈÏﬁÏÔÁÔ˜, EÎ·È‰Â˘ÙÈÎﬁ˜
B/ıÌÈ·˜ EÎ·›‰Â˘ÛË˜
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ∆ÛÂÓ¤, ºÈÏﬁÏÔÁÔ˜,
EÎ·È‰Â˘ÙÈÎﬁ˜ B/ıÌÈ·˜ EÎ·›‰Â˘ÛË˜
K˘ÚÈ·Î‹ °Ô˘‰¤ÏË, E›ÎÔ˘ÚË K·ıËÁ‹ÙÚÈ·
ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ
AÈÌÈÏ›· BÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË, ™¯ÔÏÈÎﬁ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜
AÏÂÍ¿Ó‰Ú· M˘ÏˆÓ¿, ºÈÏﬁÏÔÁÔ˜, EÎ·È‰Â˘ÙÈÎﬁ˜
µ/ıÌÈ·˜ EÎ·›‰Â˘ÛË˜
¢¤ÛÔÈÓ· M·ÏÈ¿ÌË, ºÈÏﬁÏÔÁÔ˜

ÃÚ˘ÛÔ‡Ï· B¤ÈÎÔ˘, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
¢¤ÛÔÈÓ· MˆÚ·˝ÙÔ˘, ºÈÏﬁÏÔÁÔ˜, EÎ·È‰Â˘ÙÈÎﬁ˜
µ/ıÌÈ·˜ EÎ·›‰Â˘ÛË˜

£Â·ÙÚÈÎ‹ Ì¿ÛÎ· (·Ê›Û· ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘, EÈ‰·‡ÚÈ· 1982)

¶ƒO∂∫∆À¶ø∆π∫∂™
∂ƒ°∞™π∂™

™ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Ì¤ÚÔ˘˜ (1/3) ¤Ï·‚Â Ì¤ÚÔ˜ Î·È
Ô B·Û›ÏÂÈÔ˜ TÛ¿ÊÔ˜, ¶¿ÚÂ‰ÚÔ˜ Â.ı. ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

°’ ∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ ππ / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1 / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·:
«∞Ó·ÌﬁÚÊˆÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ»
¶∞π¢∞°ø°π∫O π¡™∆π∆OÀ∆O
ªÈ¯¿ÏË˜ ∞Á. ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜
OÌﬁÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£.
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
¶Ú¿ÍË ÌÂ Ù›ÙÏÔ:

«™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹
˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÌÂ ‚¿ÛË
ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ»
∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ˜ ÀÂ‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘
∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ™. ªÔÌ¤ÙÛË˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
∞Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› ÀÂ‡ı˘ÓÔÈ ŒÚÁÔ˘
°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫. ¶·ÏËﬁ˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ∂. Ã·Ù˙ËÂ˘ÛÙÚ·Ù›Ô˘
ªﬁÓÈÌÔ˜ ¶¿ÚÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
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Τ

ο βιβλίο του µαθητή και το βιβλίο του εκπαιδευτικού συντάχθηκαν µε βάση τα Προγράµµατα Σπουδών (∆ΕΠΣ & ΑΠΣ) και τις
Προδιαγραφές συγγραφής των σχολικών βιβλίων. Ωστόσο ο ιδιαίτερος τρόπος οργάνωσης του βιβλίου του µαθητή απορρέει:
α) από την προσωπική ανάγνωση των παραπάνω κειµένων από τη συγγραφική οµάδα και β) από τις ερµηνευτικές παραµέτρους που προέκυψαν κυρίως από τη µελέτη της βιβλιογραφίας στη συγκεκριµένη τραγωδία.

Ι. Η διάρθρωση του βιβλίου του µαθητή
Επιδίωξή µας είναι να βοηθήσουµε τους µαθητές να προσεγγίσουν µε τρόπο ελκυστικό και κατάλληλο για την ηλικία τους την Ελένη
του Ευριπίδη και µέσω αυτής να διαµορφώσουν µια γενική εικόνα για τη δραµατική ποίηση. Γι’ αυτόν το λόγο φροντίσαµε να αναπλαισιώσουµε τον επιστηµονικό λόγο, ώστε να είναι προσλήψιµος από τους µαθητές, και να οργανώσουµε το βιβλίο µε τέτοιον τρόπο,
ώστε να ενθαρρύνει τους µαθητές σε µια ανοικτή, µη δεσµευτική διερεύνηση, και σε µια βιωµατική προσέγγιση του συγκεκριµένου
δράµατος, που θα τους επιτρέψει µια πιο προσωπική εµπλοκή στη διαδικασία. Αυτή θεωρούµε ότι αποτελεί και την ιδιαίτερη πρόταση της συγγραφικής οµάδας τόσο για τη διδακτική οργάνωση του βιβλίου όσο και τη διδακτική προσέγγιση της τραγωδίας.
Eiδικότερα η διάρθρωση του βιβλίου του µαθητή είναι η ακόλουθη:
1. Εισαγωγή: Συντάχθηκε µια σύντοµη εισαγωγή για την Ελένη του Ευριπίδη, αφού τα σχετικά µε τη δραµατική ποίηση και τον τραγικό ποιητή οι µαθητές τα προσεγγίζουν µέσα από την Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας. Η εισαγωγή αυτή δίνει στο
µαθητή τις απαραίτητες πληροφορίες µε δύο τρόπους:
Κατά πρώτον, µέσα από µια άµεση αφήγηση καλούµε τους µαθητές να µεταφερθούν νοερά στην αρχαία Αθήνα την εποχή που διδάχθηκε η Ελένη, ώστε να προσεγγίσουν µε βιωµατικό τρόπο την ατµόσφαιρα της πόλης. Η αφήγηση, σε συνδυασµό µε ένα φανταστικό
διάλογο ανάµεσα σε έναν πατέρα και το γιο του, βοηθάει τους µαθητές να συναισθανθούν περισσότερο τα ζητήµατα που απασχολούν
τους Αθηναίους της εποχής, το ευρύτερο πνευµατικό κλίµα και την ιστορική συγκυρία. Στη συνέχεια, µε ένα χρονικό άλµα, τους καλούµε να µεταφερθούν στο σήµερα και να παρακολουθήσουν ένα συνοµήλικό τους να ετοιµάζεται να παρακολουθήσει µια σύγχρονη
παράσταση της Ελένης. Έτσι τους προετοιµάζουµε για το «παιχνίδι» που επιχειρείται στο βιβλίο ανάµεσα στην αρχαία και τη σύγχρονη
παράσταση, ανάµεσα στο παρελθόν και το παρόν. Επιπλέον, µέσα από ένα «Πρόγραµµα σύγχρονης παράστασης», οι µαθητές πληροφορούνται την υπόθεση του έργου, έρχονται σε µια πρώτη επαφή µε ιδιαίτερα προβλήµατά του και ενηµερώνονται για τις παραστάσεις
του στη σύγχρονη Ελλάδα. Όλη αυτή η αφήγηση καταλήγει σε ερωτήµατα, τα οποία θα µπορούσε να διατυπώσει ένας σύγχρονος νέος
παρακολουθώντας την παράσταση και θα κληθεί να πραγµατευτεί ο µαθητής κατά την προσέγγιση του δράµατος.
Παράλληλα, δίνουµε µε συνοπτικό τρόπο τις παραπάνω αναγκαίες πληροφορίες (ιστορικό και πνευµατικό πλαίσιο του
έργου, ο µύθος της Ελένης και της Ελένης του Ευριπίδη, η παράσταση της Ελένης) µε δοκιµιακό λόγο. Με αυτό τον τρόπο γίνεται µια πιο συγκεκριµένη, συνοπτική και συστηµατική καταγραφή των πληροφοριών αυτών.
2. Προοργανωτές: Πριν από κάθε κατά ποσόν µέρος, σε µια ξεχωριστή σελίδα δίνονται συνοπτικά και µε γενικό τρόπο αφενός τα
στοιχεία πλοκής και αφετέρου τα θέµατα που θα κληθεί να επισηµάνει ή να διερευνήσει ο µαθητής κατά την ανάγνωση/µελέτη
του κειµένου. Είναι δηλαδή η σελίδα οργανωµένη µε τέτοιον τρόπο, ώστε να δίνει µια πρώτη εικόνα τού κατά ποσόν µέρους,
χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει µε εµφανή τρόπο την εξέλιξη της δράσης ή να περιορίζει το ερµηνευτικό πεδίο και να κατευθύνει σε συγκεκριµένα ερµηνευτικά πορίσµατα.
Πιο συγκεκριµένα:
• Στην κορυφή της σελίδας παρατίθενται δύο φράσεις, µία στη νέα και µία στην αρχαία ελληνική, που λειτουργούν ως τίτλος
τού κατά ποσόν µέρους και επιλέγονται µε κριτήρια: α) τη σηµασία τους για το έργο, β) την αναγνωσιµότητά τους από τους
µαθητές. Η πρόταξη της φράσης στην πρωτότυπη µορφή βοηθά τους µαθητές να θυµούνται, σε µια πρώτη φάση, ότι το κείµενο που στη συνέχεια θα διαβάσουν αποτελεί µία από τις πολλές µεταφραστικές εκδοχές του έργου του Ευριπίδη.
• Οι δύο στήλες που ακολουθούν (Πλοκή – Θέµατα) οργανώνουν κατά κάποιον τρόπο την ανάγνωση που θα ακολουθήσει. Η
Πλοκή ενηµερώνει τους µαθητές, µε τρόπο βέβαια αφαιρετικό και υπαινικτικό, για τους βασικούς σταθµούς της εξέλιξης της
δράσης (αφηγηµατικές ακολουθίες). Τα Θέµατα ορίζουν κατά κάποιον τρόπο τους ερµηνευτικούς άξονες, καθώς επισηµαίνουν: α) βασικά µοτίβα της συγκεκριµένης τραγωδίας, β) χαρακτηριστικά της ποιητικής τέχνης του Ευριπίδη, γ) στοιχεία του
ευριπίδειου κόσµου και δ) γενικά χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου γραµµατειακού είδους.
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• Η φωτογραφία αισθητοποιεί και δίνει µε άµεσο και βιωµατικό τρόπο το στοιχείο που κυριαρχεί στην ενότητα, υπενθυµίζοντας τη θεατρική διάσταση του κειµένου.
• Το διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζει τις σκηνές και τα πρόσωπα, που θα έχουν κάποιο ρόλο στη δράση στο συγκεκριµένο κατά ποσόν µέρος.
∆ε δίνεται περίληψη, γιατί η αποκάλυψη της δραµατικής εξέλιξης δε θα επέτρεπε τη διερεύνηση των προσδοκιών των
µαθητών. Θα ακύρωνε έτσι µια διαδικασία, η οποία εµπλέκει άµεσα τους µαθητές στο έργο και αποτελεί βασικό άξονα προσέγγισής του.
3. Το κείµενο – οι πλαγιότιτλοι και οι ερωτήσεις κατανόησης: Πρώτος µας στόχος είναι η άµεση επικοινωνία µε το κείµενο, η παρακολούθηση της δράσης, η κατανόηση της «ιστορίας» του έργου. Προς αυτή την κατεύθυνση λειτουργούν οι πλαγιότιτλοι, οι οποίοι
δίνουν µε πιο συγκεκριµένο από τους προοργανωτές τρόπο τα στάδια της ιστορίας, και οι ερωτήσεις κατανόησης, που επιτρέπουν στο
µαθητή να οργανώσει την ανάγνωση, καθώς τον κατευθύνουν στην επισήµανση των παραµέτρων εκείνων που συνθέτουν την πλοκή.
4. Τα υποσελίδια σχόλια έχουν κυρίως λεξιλογικό-σηµασιολογικό ή πραγµατολογικό χαρακτήρα και δευτερευόντως ερµηνευτικό.
• Με τα λεξιλογικά-σηµασιολογικά, που είναι περιορισµένα, δίνεται η σηµασία είτε δυσνόητων για τους µαθητές λέξεων (π.χ.
δοιάκι), είτε λέξεων και όρων που στο συγκεκριµένο κείµενο χρησιµοποιούνται µε διαφορετική από την κρατούσα σηµασία τους.
• Με τα πραγµατολογικά σχόλια δίνονται συνοπτικά πληροφορίες για συγκεκριµένους µυθικούς ήρωες που αναφέρονται στο
κείµενο· για πράγµατα και καταστάσεις της αρχαιότητας που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες και χρειάζονται διασάφηση· για
κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες, ακόµα και αναλογίες µε το σήµερα.
∆ίνονται έτσι οι πληροφορίες που κρίνονται απαραίτητες για την κατανόηση του αποσπάσµατος ή ορισµένες που µπορούν να
ανοίξουν νέες ερµηνευτικές προοπτικές. Στην προσπάθειά µας να αποφύγουµε τον κίνδυνο να µείνουµε στην περιφερειακή τροχιά της πραγµατολογίας, περιορίσαµε τα σχόλια που στοχεύουν στην αρχαιογνωσία. ∆ίνουµε λοιπόν µε οικονοµικό τρόπο όσα
πιστεύουµε ότι προσφέρουν µια εικόνα της ζωής της εποχής και συµβάλλουν στην άµεση και βιωµατική προσέγγιση του έργου.
Υπάρχουν τέλος κάποια σχόλια ερµηνευτικού χαρακτήρα, που δεν κατευθύνουν σε συγκεκριµένες ερµηνείες ούτε επιβάλλουν δεδοµένους άξονες προσέγγισης του κειµένου. Παρατίθενται απλώς, είτε γιατί θίγουν κάποια δευτερεύοντα
θέµατα, στα οποία δε θα επανέλθουµε, είτε γιατί έτσι δίνονται κάποια πρώτα ερεθίσµατα, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείµενο βαθύτερου προβληµατισµού στη συνέχεια.
Όσες φορές παραθέτουµε την πρωτότυπη µορφή, επιδιώκουµε συνήθως να δείξουµε ότι το κείµενο που διαβάζουµε
είναι απλώς µια µεταφραστική εκδοχή, που δεν είναι η µοναδική. Σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί η πολλαπλότητα των ερµηνειών. Γι’ αυτό πολλές φορές θα συναντήσουµε σχόλια του τύπου «σύµφωνα µε ορισµένους
µελετητές… σύµφωνα µε άλλους…».
5. Στις δεξιές σελίδες καλούµε ουσιαστικά τους µαθητές σε µια δεύτερη ανάγνωση του κειµένου. Προσπαθούµε δηλαδή να
δώσουµε τις κατευθύνσεις για την επεξεργασία του κειµένου, µε βάση τους στόχους που έχουµε θέσει και τις ερµηνευτικές
παραµέτρους που απορρέουν από αυτούς. Πιο συγκεκριµένα:
α) Mε το Ας γίνουµε θεατές διερευνούµε τη δραµατική-θεατρική διάσταση του έργου, ώστε οι µαθητές να συνειδητοποιήσουν
ότι το κείµενο αυτό είναι προορισµένο να παρασταθεί. Καλούµε δηλαδή τους µαθητές:
• να αναζητήσουν στο κείµενο τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν τη θεατρικότητά του, που του προσδίδουν θεατρικό χαρακτήρα·
• να φανταστούν την ολοκλήρωση του κειµένου στην παράστασή του ή να σχολιάσουν συγκεκριµένες πραγµατώσεις του, όπως
αυτές απεικονίζονται στο φωτογραφικό υλικό.
Με αυτό τον τρόπο οι µαθητές όχι µόνο διερευνούν τη θεατρικότητα του κειµένου, αλλά ασχολούνται και µε την παράστασή του. Θα αναζητήσουν δηλαδή τα στοιχεία που καθιστούν το κείµενο θεατρικό έργο και θα κάνουν υποθέσεις για τη
δράση των ηθοποιών, τις χειρονοµίες και τις εκφράσεις τους, την εµφάνισή τους (µακιγιάζ ή προσωπείο, ενδυµασία), τα
παραγλωσσικά σηµεία, τα ακουστικά «εφέ», το σκηνικό, τα σκηνικά αντικείµενα και το φωτισµό…
∆ίνονται επίσης κάποιες πληροφορίες που επιτρέπουν στους µαθητές να συνειδητοποιήσουν την ιδιαιτερότητα και τις
συµβάσεις του αρχαίου θεάτρου. Παράλληλα καλούνται να αναφερθούν και σε σύγχρονες παραστάσεις του έργου, επισηµαίνοντας τις δυνατότητες που τα µέσα της εποχής µάς παρέχουν.
Το συνοδευτικό εικονογραφικό υλικό δεν υποστηρίζει απλώς την αφήγηση, αλλά βρίσκεται τις περισσότερες φορές σε
διάλογο µε αυτήν. Έτσι οι µαθητές καλούνται, για παράδειγµα, να σχολιάσουν µε βάση το κείµενο τη σκηνοθετική ή τη σκη-
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νογραφική εκδοχή που µια συγκεκριµένη παράσταση προτείνει, να κάνουν υποθέσεις για την όποια ερµηνεία υποστηρίζει
τη συγκεκριµένη σκηνοθετική πρόταση, να συγκρίνουν παραστάσεις διαφορετικών εποχών… Έτσι συνειδητοποιούν µε
απτό τρόπο, µέσα δηλαδή από τις διάφορες εκδοχές, τη δυνατότητα ποικίλων ερµηνειών. Τροφοδοτείται επίσης η φαντασία τους και εκφράζουν ποικίλες ιδέες για την παράσταση του έργου και, τέλος, εµπλέκονται και στη διαχείριση της εικόνας, µια δεξιότητα που κρίνεται απαραίτητη σήµερα.
Ας σηµειώσουµε πάντως ότι ο στόχος –µε τις ερωτήσεις που υπάρχουν σε αυτή την κατηγορία– δεν είναι να τους εξειδικεύσουµε στη θεατρική ανάγνωση, αλλά κυρίως να βοηθήσουµε τους µαθητές να συνειδητοποιήσουν τη θεατρική διάσταση του κειµένου.
β) Mε το Aς εµβαθύνουµε καλούµε τους µαθητές να πραγµατευτούν θέµατα που προκύπτουν από την ερµηνευτική προσέγγιση του έργου µε βάση ποικίλες παραµέτρους. Έτσι σταδιακά, µέσα από µια κλιµάκωση, τους καλούµε:
• να διερευνήσουν τη σύσταση της ιστορίας του έργου και τον τρόπο µε τον οποίο αυτή εκτυλίσσεται, ώστε να αναδειχθεί
η «κατασκευή» της ιστορίας·
• να επισηµάνουν και να αποτιµήσουν τη δράση των ηρώων (ήθος ηρώων, ρόλος τους στην εξέλιξη)·
• να διερευνήσουν την ποιητική τέχνη του Ευριπίδη (π.χ. απρόοπτα περιστατικά) και τον ευριπίδειο κόσµο (π.χ. θεολογία
του Ευριπίδη), όπως αυτός αποτυπώνεται στο συγκεκριµένο έργο·
• να αναχθούν από τον κόσµο του έργου στο περιβάλλον (πολιτισµικό και ιστορικό), µέσα στο οποίο παράγεται το συγκεκριµένο έργο·
• να επισηµάνουν την ιδιοσυστασία του γραµµατειακού είδους (π.χ. κατά ποσόν και κατά ποιόν µέρη)·
• να αναζητήσουν ανάλογες καταστάσεις στην εποχή µας και, επεκτείνοντας τον προβληµατισµό τους, να συνειδητοποιήσουν τη διαφορετική αποτίµηση χαρακτήρων, ενεργειών και αντιλήψεων, ανάλογα µε το κοινωνικό και πνευµατικό υπόβαθρο κάθε εποχής.
Οι κατευθύνσεις που δίνουν οι ερωτήσεις/παροτρύνσεις στο «ας εµβαθύνουµε» στρέφουν τους µαθητές στο κείµενο. Και αυτό, όχι µόνο για να αντλήσουν στοιχεία, στα οποία θα βασίσουν τις απαντήσεις τους, αλλά και για να διερευνήσουν τη δοµή του κειµένου, το ρόλο και τη λειτουργία των διαφόρων σηµείων του. Η προσέγγισή µας δηλαδή είναι
κατά βάση κειµενοκεντρική στο ευρύτερο πλαίσιο του δοµισµού.
Iδιαίτερη εξίσου βαρύτητα δίνουµε και στον ίδιο το µαθητή ως αναγνώστη/θεατή. Συµµεριζόµενοι αρχές των αναγνωστικών θεωριών, τον θεωρήσαµε ως αναγνώστη που συµβάλλει στην παραγωγή του κειµένου. Η συστηµατική καλλιέργεια
της προσδοκίας, η συµπλήρωση αφηγηµατικών κενών και οι διαφορετικές αναγνώσεις υπηρετούν αυτή την κατεύθυνση.
Έτσι, οι αναφορές στο ιστορικό και πολιτισµικό πλαίσιο δε θέλουν να επιβάλουν µια ερµηνεία, αλλά περισσότερο επιδιώκουν να βοηθήσουν το µαθητή να αναπαραστήσει το περιβάλλον, µέσα στο οποίο κινήθηκε ο πρώτος αναγνώστης/θεατής.
Προσπαθήσαµε, τέλος, να αναδείξουµε τις ποικίλες φωνές που ακούγονται στο έργο: της Ελένης, του Μενέλαου, του
Θεοκλύµενου, του Χορού και των δευτερευόντων προσώπων. Γι’ αυτό καλούµε τους µαθητές να διερευνήσουν την
ιδιαίτερη ταυτότητα κάθε φωνής και κυρίως να αναζητήσουν τη σκοπιµότητά της στο έργο. Κάθε φωνή έτσι αναδεικνύει
το ήθος κάθε ήρωα και ταυτόχρονα υπηρετεί την «κατασκευή» του έργου.
Η διάταξη των στοιχείων στην ενότητα «ας εµβαθύνουµε» γίνεται µε βάση τις παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές που
αναλύουµε παρακάτω.
γ) Τα παράλληλα κείµενα που παρατίθενται βρίσκονται σε διάλογο άλλοτε µε το ίδιο το κείµενο και άλλοτε µε τις ερµηνευτικές
του προοπτικές, όπως αναπτύσσονται στην ίδια σελίδα («ας γίνουµε θεατές» – «ας εµβαθύνουµε»). Πρόκειται για:
• κείµενα της αρχαιοελληνικής γραµµατείας, µέσα από τα οποία µπορούµε να διερευνήσουµε πώς πραγµατεύονται το ίδιο
θέµα ή µοτίβο κείµενα της ίδιας ή άλλης αρχαιοελληνικής περιόδου·
• κείµενα µεταγενέστερα, που αναφέρονται σε κάποιο θέµα του έργου ή αξιοποιούν κάποιο µοτίβο. ∆ηµιουργούµε έτσι
γέφυρες για την προσέγγιση του έργου, παρακολουθούµε την εξέλιξη ενός µοτίβου ή ακόµα προσεγγίζουµε και µε µια
σύγχρονη µατιά τα θέµατα της τραγωδίας·
• δοκιµιακά κείµενα, που στηρίζουν κάποια ερµηνευτική εκδοχή, αναδεικνύουν µια συγκεκριµένη πτυχή του έργου ή
υποδεικνύουν τρόπους ερµηνευτικής προσέγγισης·
• κείµενα που αναφέρονται στο ιστορικό και πολιτισµικό πλαίσιο και µας επιτρέπουν αφενός να κατανοήσουµε πλευρές του
έργου και αφετέρου να συσχετίσουµε γνώσεις από ποικίλα γνωστικά πεδία (ιστορία – γεωγραφία – θρησκευτικά – λογοτεχνία – γλώσσα). Είναι και αυτός ένας τρόπος να αναδειχθεί η διακειµενικότητα και η διαθεµατικότητα·
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6. Στο τέλος κάθε κατά ποσόν µέρους προτείνονται ερωτήσεις, εργασίες, δραστηριότητες και θέµατα για αποδελτίωση. Οι ερωτήσεις ορίζουν ένα ανοικτό αξιολογικό πλαίσιο, καθώς ελέγχουν σε κάποιο βαθµό τις γνώσεις των µαθητών, αλλά παράλληλα
και τις µεταγνωστικές τους στρατηγικές και τις δηµιουργικές τους ικανότητες. Τους καλούν δηλαδή να επισηµάνουν συγκεκριµένα στοιχεία, αλλά και να εµπλακούν σε διαδικασίες που δείχνουν πώς µπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους σε νέα
πεδία διερεύνησης ή στην παραγωγή κάποιου προσωπικού προϊόντος (δηµιουργικό γράψιµο). Οι δραστηριότητες και οι εργασίες που προτείνονται εµπλέκουν τους µαθητές σε µικρά ή µεγαλύτερα σχέδια δράσης (projects), που τους οδηγούν σε νέες
πιο απαιτητικές αλλά και δηµιουργικές διαδικασίες. Κάποιες από αυτές τις εργασίες ζητούν από τους µαθητές να αντλήσουν
πληροφορίες και από άλλα µαθήµατα, βοηθώντας τους να υπερβούν τον κατακερµατισµό της σχολικής γνώσης (διαθεµατικότητα). Η αποδελτίωση, τέλος, προτείνει στους µαθητές θέµατα, για τα οποία συγκεντρώνουν σταδιακά στοιχεία και η συνεχής
πραγµάτευσή τους τους βοηθά να διαµορφώσουν µια ολοκληρωµένη εικόνα για το έργο, την τέχνη, τον κόσµο του ποιητή και
την εποχή του. Είναι σηµαντικό να καταλάβουν οι µαθητές το νόηµα αυτής της διαδικασίας, ότι δηλαδή συγκεντρώνουν υλικό,
για να βασίζονται οι κρίσεις τους σε συγκεκριµένα στοιχεία και να µην είναι αυθαίρετες. Η πορεία για την αποδελτίωση βέβαια
που προτείνεται είναι ενδεικτική. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει διαφορετικά θέµατα, να προτείνει όλα τα θέµατα στους
µαθητές του από την αρχή, να αφιερώσει κάποια ώρα στη διαδικασία της αποδελτίωσης…
7. Στο τέλος του βιβλίου, εν είδει παραρτήµατος, υπάρχουν δύο λεξικά:
α. Στο Λεξικό Προσώπων της Mυθολογίας οι µαθητές θα βρουν περισσότερες πληροφορίες για τα µυθικά πρόσωπα που αναφέρονται στην τραγωδία. Συνήθως, όταν συναντάµε τα πρόσωπα αυτά, δίνουµε στα σχόλια µια πρώτη πληροφορία, ώστε να µπορέσουν οι µαθητές να κατανοήσουν το κείµενο. Περισσότερες όµως πληροφορίες µπορούν να βρουν στο Λεξικό, και µάλιστα να
δουν κατά πόσο ο Ευριπίδης τροποποιεί στο έργο αυτό στοιχεία της µυθικής παράδοσης. Φυσικά τα λήµµατα είναι σύντοµα, µπορούν όµως να αποτελέσουν για τους µαθητές που ενδιαφέρονται έναυσµα για περαιτέρω έρευνα σε άλλα µυθολογικά λεξικά.
β. Στο Λεξικό Όρων της Aρχαίας Eλληνικής Tραγωδίας δίνονται σύντοµοι ορισµοί για όρους που έχουν σχέση µε το αρχαίο θέατρο και αναφέρονται στο βιβλίο. Κάποιοι βέβαια από τους όρους αυτούς εξηγούνται στο βιβλίο Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής
Γραµµατείας, κρίθηκε όµως σκόπιµο να παρουσιαστούν κι εδώ, για να µην αναγκάζεται ο µαθητής να ανατρέχει κάθε φορά σε
άλλο βιβλίο. Τα λήµµατα γίνεται προσπάθεια να επεξηγούνται µε παραδείγµατα µέσα από το συγκεκριµένο έργο.

ΙΙ. Παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές
Θεωρούµε ότι στόχος ενός σχολικού βιβλίου δεν µπορεί να είναι η απλή παράθεση γνώσεων και ερµηνειών αλλά η οργάνωσή τους
µε τέτοιον τρόπο, ώστε οι µαθητές να εµπλακούν στη µαθησιακή διαδικασία µε ενεργητικό τρόπο. Όταν µάλιστα το σχολικό αυτό
βιβλίο αναφέρεται στην προσέγγιση ενός λογοτεχνικού έργου, όπου στόχος δεν είναι τόσο οι συγκεκριµένες γνώσεις όσο η κατανόηση και η κατάκτηση µεταερµηνευτικών δεξιοτήτων, η προσωπική εµπλοκή των µαθητών στη διαδικασία αποτελεί προτεραιότητα.
Γι’ αυτόν το λόγο η διδακτική οργάνωση του συγκεκριµένου σχολικού βιβλίου βασίστηκε κατά κύριο λόγο στα παρακάτω παιδαγωγικά κριτήρια: την αναγνωσιµότητά του και την ελκυστικότητά του για το µαθητή.
Η αναγνωσιµότητα επιτυγχάνεται:
• µε την αναπλαισίωση του επιστηµονικού λόγου και των ποικίλων ερµηνευτικών πορισµάτων που παραθέτουµε στο βιβλίο·
• µε τη σταδιακή διερεύνηση σύνθετων και απαιτητικών όρων ή εννοιών άγνωστων στους µαθητές·
• µε τη διάταξη των στοιχείων από το συγκεκριµένο στο αφηρηµένο και σύνθετο, από το γνωστό στο άγνωστο, από την επισήµανση στον προβληµατισµό·
• µε τη συνολική και όχι κατά στίχο προσέγγιση των σκηνών·
• µε την όλη οργάνωση του υλικού, την τυπογραφική εµφάνιση και το εικονογραφικό υλικό.
Η ελκυστικότητα επιδιώκεται:
• µε τη βιωµατική προσέγγιση, που εµπλέκει τους µαθητές µε άµεσο τρόπο στη διαδικασία·
• µε τις ανοικτές ερωτήσεις, που τους δίνουν ένα σηµαίνοντα ρόλο στη διαδικασία, αφού τους καλούν να πάρουν προσωπική θέση·
• µε την επιλογή θεµάτων που να ανταποκρίνονται στις εφηβικές αναζητήσεις (αίσθηµα δικαίου, επίµονη αναζήτηση σταθερών σηµείων προσανατολισµού της συµπεριφοράς και προσδιορισµού της κοινωνικής τους θέσης…)·
• µε την αναζήτηση αναλογιών στη σύγχρονη ζωή.
Η έµφαση βέβαια που δίνουµε στα συγκεκριµένα κριτήρια δε σηµαίνει ότι υποβαθµίζουµε τη γνωστική υποδοµή. ∆εν τη θεωρούµε όµως τον τελικό στόχο ούτε της δίνουµε ακαδηµαϊκό προσανατολισµό. Οι γνώσεις παρατίθενται σταδιακά, ώστε να µπορούν
οι µαθητές να παρακολουθήσουν την προσέγγιση. Τα βήµατα οργανώνονται µε τέτοιον τρόπο, ώστε το προηγούµενο να ενσωµατώ-
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νεται στο επόµενο, που είναι απαιτητικότερο. Εισάγουµε, για παράδειγµα, µια έννοια και ζητάµε απλή επισήµανσή της από τους
µαθητές και, σε µια πρώτη φάση, τη βιωµατική πρόσληψή της. Η απλή αυτή επισήµανση γίνεται σε επόµενες ενότητες διερεύνηση
της έννοιας ή του συγκεκριµένου στοιχείου, και σε άλλες ενότητες εµπέδωση και εφαρµογή. Έτσι οι µαθητές µπορούν να εξοικειωθούν µε τη διαδικασία, σύµφωνα µε την οποία επισηµαίνουν στοιχεία στην ατοµική και συγκεκριµένη περίπτωση και µπορούν στη
συνέχεια να γενικεύσουν. Μέσα από την αξιοποίηση αυτών των γνώσεων εξοικειώνονται µε την ειδική ορολογία και αρχίζουν σταδιακά να αναγνωρίζουν πεδία µελέτης της τραγωδίας.
Ένας εξίσου σηµαντικός παιδαγωγικός προσανατολισµός της διδακτικής οργάνωσης του βιβλίου είναι η άµεση συνοµιλία των
µαθητών µε το κείµενο, µε στόχο την ενίσχυση της υποκειµενικότητάς τους. Οι µαθητές διατυπώνουν τις απόψεις τους, µε την προϋπόθεση ότι επεξεργάζονται στοιχεία µε συστηµατικό τρόπο, και καταθέτουν τις δικές τους εµπειρίες σχετικά µε τα θέµατα που θίγονται. Έτσι µπορεί να αποκτήσει σηµασία η δική τους προσφορά στη διαδικασία· να καταξιωθεί η προσωπική τους εµπειρία και το δικό
τους πολιτισµικό πλαίσιο· να αναπτυχθούν η κατανόηση και ο σεβασµός στη διαφορετική άποψη. Γι’ αυτό η αναφορά στο παρόν του
µαθητή ή και το συλλογικό παρόν αποτελεί το τέλος της διαδικασίας. Το κείµενο ή το θέµα που πραγµατευόµαστε δεν αποτελεί αφορµή για αξιολογικές συγκρίσεις αλλά για αναφορά σε σύγχρονα δεδοµένα.
Φροντίσαµε, τέλος, να αξιοποιήσουµε τις γενικές µορφωτικές εµπειρίες των µαθητών, οπότε λάβαµε υπόψη µας τις δυνατότητες
συνεργασίας µε τα άλλα µαθήµατα. Γι’ αυτό µε αφορµή κάποια θέµατα επιχειρήσαµε διασυνδέσεις µε άλλα µαθήµατα. Έτσι, αφενός επιδιώκουµε την πληρέστερη και σφαιρικότερη µελέτη του θέµατος και αφετέρου περιορίζουµε τον κατακερµατισµό της γνώσης, που είναι
απόρροια των διακριτών µαθηµάτων. Η διαθεµατική άλλωστε αυτή προοπτική εξασφαλίζει και την ενιαιοποίηση της σχολικής γνώσης.
Η όλη διδακτική οργάνωση προκρίνει τη διερευνητική µάθηση. Στόχος τελικός είναι η µετάβαση από την καθοδήγηση στην αυτόνοµη δράση των µαθητών. Το βιβλίο δηλαδή σταδιακά δίνει τα ερεθίσµατα που θα βοηθήσουν το µαθητή να νοηµατοδοτήσει και µε
έναν προσωπικό τρόπο το κείµενο. Γι’ αυτό τον κατευθύνει σε διερευνητικές διαδικασίες, αλλά ταυτόχρονα του προτείνει και ποικίλες και, κάποιες φορές, εναλλακτικές νοηµατοδοτήσεις, που θα του επιτρέψουν να αναπτύξει αναγνωστικές δεξιότητες.

ΙΙI. Παρουσίαση του βιβλίου του καθηγητή
Tο βιβλίο του καθηγητή στοχεύει:
• να παρουσιάσει την οργάνωση του βιβλίου του µαθητή·
• να προτείνει ενδεικτικούς τρόπους διδακτικής αξιοποίησης του υλικού που περιέχεται σε αυτό·
• να προσφέρει υποστηρικτικό ερµηνευτικό υλικό στο διδάσκοντα.
Παρουσιάζονται δηλαδή οι άξονες, πάνω στους οποίους βασίστηκε η συγγραφή του βιβλίου του µαθητή, και παράλληλα προβάλλεται
η λογική, µε βάση την οποία οργανώθηκε το υλικό του βιβλίου µε στόχο την ερµηνευτική προσέγγιση του έργου και την κατάκτηση ερµηνευτικών στρατηγικών και αναγνωστικών δεξιοτήτων. Η παρουσίαση αυτή δεν οργανώνεται µε βάση τις διδακτικές ενότητες, αλλά τα
«κατά ποσόν µέρη» (µόνο το Β΄Επεισόδιο λόγω της έκτασής του παρουσιάζεται σε δύο µέρη). Και αυτό, γιατί θεωρούµε ότι κάθε κατά
ποσόν µέρος αποτελεί µια ολότητα, την οποία ο εκπαιδευτικός µπορεί να επιµερίσει µε διάφορους τρόπους και µε ποικίλα κριτήρια. Θα
επιλέξει ίσως να αξιοποιήσει µε διαφορετικό κάθε φορά τρόπο τα στοιχεία που θεωρεί ότι πρέπει να διερευνηθούν ή ίσως ακόµα και
αυτά που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία/προσέγγιση του κειµένου στην τάξη.
Το βιβλίο του καθηγητή αποτελείται από τρία µέρη:
Α΄ Μέρος
Το πρωτότυπο κείµενο. Στις πρώτες σελίδες του βιβλίου του καθηγητή παρατίθεται το πρωτότυπο κείµενο, στο οποίο µπορεί να ανατρέξει ο εκπαιδευτικός. Εκεί θα αναζητήσει, για παράδειγµα, στοιχεία µορφής που έχουν χαθεί, ή κάποιους από τους θεατρικούς
(σκηνοθετικούς ή σκηνογραφικούς) δείκτες που είναι εγγεγραµµένοι στο πρωτότυπο κείµενο αλλά όχι και στη µεταφρασµένη εκδοχή του· θα σχηµατίσει προσωπική γνώµη για τη µετάφραση που χρησιµοποιείται· θα ελέγξει κάποια αµφιλεγόµενα χωρία ή, τέλος,
θα αποφασίσει να αξιοποιήσει και άλλες µεταφραστικές εκδοχές, στην προσπάθειά του να αναδείξει κάποια στοιχεία που πιστεύει
ότι δεν προβάλλονται στη µετάφραση που υπάρχει στο σχολικό βιβλίο.
Β΄ Μέρος
Το Β΄ Μέρος παρουσιάζει τη διδακτική οργάνωση του κάθε κατά ποσόν µέρους και δίνει το απαραίτητο υποστηρικτικό υλικό. Η
παρουσίαση αυτή γίνεται µε τον εξής τρόπο:
• ∆ιδακτικοί στόχοι: Eίναι οι στόχοι προς τους οποίους µπορεί να µας κατευθύνει το υλικό που υπάρχει στο βιβλίο του µαθητή και
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οι οποίοι αναφέρονται σε παραµέτρους της ερµηνευτικής προσέγγισης: το συγκεκριµένο έργο (περιεχόµενο – µορφή – κατασκευή
/πλοκή), το ευριπίδειο έργο/ο ευριπίδειος κόσµος (ευριπίδεια τεχνική, ιδεολογία-θεολογία και ανθρωπολογία του ευριπίδειου
έργου/κόσµου), ο αρχαίος κόσµος στη συγκεκριµένη πολιτισµική φάση. Τα ρήµατα που χρησιµοποιούνται στους στόχους δηλώνουν τον προσανατολισµό της διδακτικής διαδικασίας. ∆εν επιδιώκουµε δηλαδή οι µαθητές να αποκτήσουν µόνο κάποιες συγκεκριµένες γνώσεις, αλλά τους κατευθύνουµε και σε πιο απαιτητικές διαδικασίες, όπως η διερεύνηση, η κατανόηση, η αποτίµηση
και η αξιολόγηση· διαδικασίες που δεν έχουν πάντα συγκεκριµένη κατάληξη ούτε ανιχνεύουν τη µία και µοναδική απάντηση. Η
χρήση του πρώτου πληθυντικού υποδηλώνει ότι κατά την ερµηνευτική προσέγγιση διδάσκων και µαθητής εµπλέκονται σε µια κοινή
διερευνητική πορεία. Στόχος τους είναι να φτάσουν σε πορίσµατα, που –εφόσον αναφερόµαστε σε κατανόηση, ερµηνεία και αποτίµηση– δεν µπορεί να είναι προκαθορισµένα.
∆ιδακτικές επισηµάνσεις: Προτείνουν τρόπους διδακτικής οργάνωσης του υλικού, για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουµε θέσει.
Επιπλέον, παρουσιάζουν και τη φιλοσοφία της διδακτικής οργάνωσης, τα βήµατα δηλαδή µε τα οποία εµπλέκουµε το µαθητή στην
προσέγγιση του έργου, στους διάφορους ερµηνευτικούς άξονες. Πώς, για παράδειγµα, τίθενται στο συγκεκριµένο σηµείο θέµατα
µορφής (π.χ. η στιχοµυθία) και µε ποια λογική επανερχόµαστε σε ένα στοιχείο που ήδη έχουµε αναφέρει. Ποιο δηλαδή είναι το επιπλέον στοιχείο που ζητάµε. Ή ποια θέµατα µπορούµε να αξιοποιήσουµε κατά την προσέγγιση, ώστε να επιτύχουµε κάποιο στόχο. Ο
εκπαιδευτικός δε θα βρει –παρά µόνο διαγραµµατικά, στις διδακτικές επισηµάνσεις– έτοιµες απαντήσεις στα ερωτήµατα, που άµεσα
ή έµµεσα τίθενται στο βιβλίο του µαθητή. Τις απαντήσεις αυτές µπορεί να τις αναζητήσει στα ερµηνευτικά παραθέµατα, που συνοδεύουν κάθε διδακτική επισήµανση. Πρόκειται για αποσπάσµατα από ερµηνευτικά δοκίµια, τα οποία ουσιαστικά αποτελούν το βοηθητικό υλικό, που προκύπτει από τη βιβλιογραφική µελέτη.
∆ιαγράµµατα: Στόχος των διαγραµµάτων είναι να παραστήσουν µε εποπτικό τρόπο τα θέµατα που θίγονται στις διδακτικές επισηµάνσεις και να προτείνουν ενδεικτικούς τρόπους αξιοποίησής τους.
Συµπληρωµατικά σχόλια: Πρόκειται για σχόλια που δεν υπάρχουν στο βιβλίο του µαθητή, είτε γιατί κρίνονται ιδιαίτερα δύσκολα για τους µαθητές, είτε γιατί θίγουν περιφερειακά θέµατα. Θεωρούνται ωστόσο χρήσιµα για τον εκπαιδευτικό, γιατί του παρέχουν το φιλολογικό σχολιασµό έγκριτων εκδόσεων. Κάποια επίσης από αυτά παρουσιάζουν παραµέτρους που θα µπορούσε να
αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός κατά την προσέγγιση, για να φωτίσει και άλλες πλευρές του κειµένου.
Ερωτήσεις: Παρατίθενται ερωτήσεις, που µπορεί να τις αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός είτε συµπληρωµατικά µε αυτές που υπάρχουν στο βιβλίο του µαθητή, είτε εναλλακτικά, για να επεκτείνει τον προβληµατισµό και σε άλλα θέµατα.

Γ΄ Μέρος
Στο Γ΄Μέρος δίνεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία. Στόχος αυτής της βιβλιογραφίας είναι να µπορεί ο εκπαιδευτικός:
• να ανατρέξει στα βιβλία που στήριξαν βιβλιογραφικά τη συγγραφή του βιβλίου του µαθητή·
• να µελετήσει περαιτέρω κάποια θέµατα, για τα οποία θεωρεί ότι του χρειάζεται µια πιο επαρκής γνωστική υποδοµή·
• να διερευνήσει τις ποικίλες ερµηνευτικές προσεγγίσεις που έχουν προταθεί και να συνειδητοποιήσει µε αυτό τον τρόπο την ποικιλία των ερµηνειών.

IV. Oρισµένες σύντοµες επισηµάνσεις
• Aς επισηµανθεί, τέλος, ότι ο εκπαιδευτικός δεν είναι υποχρεωµένος να ακολουθήσει τις διδακτικές και ερµηνευτικές κατευθύνσεις µε τη σειρά που δίνονται στη δεξιά σελίδα. Aς έχει υπόψη του βέβαια ότι το βιβλίο ακολουθεί γενικά το σχήµα «Προσδοκία – Mελέτη – Προέκταση». Aυτό όµως δε σηµαίνει ότι η συγκεκριµένη διδακτική πορεία είναι η µοναδική. H ποικιλία άλλωστε αποτελεί ποιότητα της διδασκαλίας, που µπορεί όχι µόνο να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των µαθητών, αλλά και να επιτρέψει σε περισσότερους µαθητές να παρέµβουν στη διαδικασία.
• Eίναι σαφές ότι δεν είναι εφικτό να πραγµατευτούµε σε µια διδακτική ώρα όλα τα θέµατα που θίγονται. Γι’ αυτό άλλωστε πολλά
απ’ αυτά, τα πιο κεντρικά, επανέρχονται σε επόµενες ενότητες.
• Πολλές από τις ερωτήσεις της δεξιάς σελίδας δεν είναι κλειστές, εφόσον δεν επιδέχονται µία συγκεκριµένη απάντηση. Tίθενται για να ορίσουν ερµηνευτικές παραµέτρους, να δώσουν εναύσµατα, να δηµιουργήσουν ένα πεδίο συζητήσεων.

