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Ενότητα. Μεθοδολογικά ζητήµατα διδασκαλίας της ξένης λογοτεχνίας από 
µετάφραση 

Κείµενα για το Ανθολόγιο Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας 
 

 
 
 
 
 
3. Κώστας Βούλγαρης, '''Ενα βιβλίο ζητά ψήφο εµπιστοσύνης. Νεότερη ευρωπαϊκή 
λογοτεχνία, Ανθολόγιο µεταφράσεων, Β' Ενιαίου Λυκείου (επιλογής): Νάσος 
Βαγενάς, Τάκης Καγιαλής, Λάµπρος Πόλκας, Νίκος Ταραράς, Γιώργος Φράγκογλου 
(Οργανισµός Εκδόσεως ∆ιδακτικών Βιβλίων)'', Ο Πολίτης 58 (Νοέµβριος 1998) 44-
46. 
 
Κείµενο 
 
'Εχουµε µπροστά µας ένα βιβλίο προκλητικό για τα δεδοµένα της µέσης εκπαίδευσης 
και µάλλον ασύµβατο µε την εικόνα που έχει η υπόλοιπη κοινωνία για τα 
συµβαίνοντα εκεί. Πού βρίσκεται, όµως, η πρόκληση;  
'Οσοι δεν γνωρίζουν καθόλου τη σηµερινή σχολική πραγµατικότητα, ίσως να 
σταθούν για λίγο στο εξώφυλλο. 'Ενα σχολικό βιβλίο που θα προέτασσε τον πίνακα 
του Πάµπλο Πικάσο Στην ακρογιαλιά ήταν αδιανόητο πριν είκοσι χρόνια και σίγουρα 
θα ξεσήκωνε θύελλα αντιδράσεων απ' τους τοποτηρητές των "χρηστών ηθών". Τα 
χρόνια, όµως, πέρασαν και σήµερα οι πίνακες του ζωγράφου χρησιµοποιούνται 
ευρέως (µέχρι καταχρήσεως), καλύπτοντας ποικίλες ανάγκες της σχολικής ζωής, 
ακόµα και τρέχουσες διακοσµητικές. Κατά τον ίδιο τρόπο, είναι ανεκτό ένα σχολικό 
βιβλίο να τελειώνει µε τις οδηγίες του Τριστάν Τζαρά για το Πώς να φτιάχνετε ένα 
ντανταϊστικό ποίηµα και, µάλιστα, καµιά ιδιαίτερη εντύπωση δεν προκαλείται. 
Βέβαια, όταν το ίδιο βιβλίο κατευοδώνει τον αναγνώστη - µαθητή µε τους στίχους 
του Καβάφη 
 

'Ισως το φως θα 'ναι µια νέα τυραννία. 
Ποιος ξέρει τί καινούρια πράγµατα θα δείξει. 

 
τότε, σίγουρα ενοχλούνται κάποιοι σηµερινοί θεµατοφύλακες και επίδοξοι σωτήρες 
των ευαίσθητων ψυχών της νεολαίας µας, αλλά εντός του σχολείου δεν πρόκειται και 
πάλι τίποτα να συµβεί. Η σχολική πραγµατικότητα έχει αλλάξει λοιπόν τόσο, ώστε 
ούτε οι επιλογές του κυρίως σώµατος του εν λόγω βιβλίου, η εικονογράφηση, ο 
Μαγιακόφσκι, ο Μπρέχτ (και ο ζητούµενος σχολιασµός του στίχου του "Καλά τους 
κάνουν: για του έθνους την οµόνοια!"), τα βιογραφικά του Βιγιόν, η παράθεση της 
ίδιας Στροφής (1, XII) του Μορεάς σε µετάφραση Εφταλιώτη, Μαλακάση και 
Καρυωτάκη και η συνακόλουθη ερώτηση αρκούν από µόνα τους για να 
διασαλεύσουν την εκπαιδευτική τάξη. 'Ολα αυτά απλώς δεν λειτουργούν, γιατί 
απορροφώνται από τους ρυθµούς και τις ανάγκες της καθηµερινότητας, ατονούν 
µπροστά στο κυνήγι των µορίων, χάνονται µέσα στον ορυµαγδό των "πληροφοριών". 
'Οταν όµως, επιπλέον, στην Εισαγωγή του βιβλίου δηλώνεται ευθαρσώς πως "η 
νεοελληνική λογοτεχνία ήταν πάντοτε ένας δέκτης των λογοτεχνικών κινηµάτων της 
Ευρώπης, δεν υπήρξε ποτέ ποµπός", τότε όντως εγγίζουµε τα όρια της πρόκλησης, 
αφού και ο πλέον αποµακρυσµένος παρατηρητής των σχολικών πραγµάτων 
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καταλαβαίνει ότι εδώ διακυβεύονται πράγµατα σηµαντικά. Αλλά και ένας 
εκπαιδευτικός, παρά την όση ρουτίνα και φθορά, µε την πρώτη µατιά θα διαπιστώσει 
πως πρόκειται για ένα διαφορετικό βιβλίο, που βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση µε άλλα, 
πρόσφατα µάλιστα, τα οποία εκκινούν από τα προαιώνια κλέη, για να προβάλλουν 
και να διεκδικήσουν το µερίδιο της χώρας µας στη διαµόρφωση του σύγχρονου 
ευρωπαϊκού πολιτισµού, αφού εµείς δώσαµε τα φώτα και άρα δικαιούµαστε να 
αισθανόµαστε κληρονόµοι και να εγείρουµε αξιώσεις επί της νοµής... Μα σε µια 
ενδεχόµενη δηµόσια συζήτηση περί αυτών, η Νεότερη ευρωπαϊκή λογοτεχνία δεν θα 
έβρισκε συµµάχους ούτε ανάµεσα στους κατά παράδοση "προοδευτικούς", γιατί 
φροντίζει να διαχωριστεί, προκαταβολικά, και από ένα ακόµα µύθευµα, που έθρεψε 
τις γενεές πάσες των αριστερών, δηλαδή το µύθευµα της "καθυστέρησης", αφού: "Η 
προσεκτική εξέταση των δεδοµένων δείχνει ότι τα ευρωπαϊκά λογοτεχνικά ρεύµατα 
µπαίνουν στις ελληνικές περιοχές σε χρόνο φυσιολογικό, σε αρκετές περιπτώσεις 
µάλιστα ταχύτερα απ' ό,τι κανονικά να αναµενόταν". 
 
'Εχουµε λοιπόν να κάνουµε µε ένα ενδιαφέρον διδακτικό βιβλίο, που οργανώνεται 
πέρα από τα εσκαµµένα και δεν διστάζει να κάνει και επιλογές που από πρώτη άποψη 
ξενίζουν, αφού τολµά να µην περιλάβει στην ανθολόγηση τον Ρεµπώ, τον Βερλαίν, 
τον Μαλλαρµέ ή τον Βαλερύ, την ίδια στιγµή που επιµένει όχι µόνο στον Μπωλνταίρ 
ή στον Σίλλερ, αλλά και στους παρνασσιστές, στον Λενάου, στον Ερεντιά, στην 
'Αννα ντε Νοάιγ και στην Συµπόρσκα ή στον Μπρετόν και στον Τζαρά (όχι όµως 
στον Αραγκόν). Το βιβλίο προσπαθεί να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες, 
συνυπολογίζοντας και τη σηµερινή ελληνική εκδοτική πραγµατικότητα, αποτελεί 
έναν χρήσιµο συνοπτικό οδηγό της νεότερης ευρωπαϊκής ποίησης και πεζογραφίας, 
χρήσιµο όχι µόνο για τους µαθητές της Β' Λυκείου που θα το επιλέξουν για µάθηµά 
τους αλλά και για έναν µέσο αναγνώστη λογοτεχνίας. Με άλλα λόγια, το εν λόγω 
βιβλίο στέκεται µε αξιώσεις στα ράφια των βιβλιοπωλείων, πράγµα εξαιρετικά 
σπάνιο για σχολικά βιβλία, µη εξαιρουµένων των πανεπιστηµιακών. Η αφόρητη 
πίεση, που ασκείται από τον συνοπτικό χαρακτήρα του και τη διδακτική χρήση του, 
δεν αποστεώνει τη γλώσσα, οι αναγκαίες ισορροπίες δεν οδηγούν στην επιλογή της 
πλέον ουδέτερης, περιγραφής και άνευρης λέξης στα κρίσιµα σηµεία, ή παράθεση 
σχολίων και στοιχείων, για κάθε ανθολογούµενο, δεν ενδίδει στη µιζέρια της 
διεκπεραίωσης, στη σύνδεση µε τα καθ' ηµάς τολµά να αφήσει έξω από την 
ανθολόγηση τον Κάλβο, τον Παλαµά και τον Ελύτη, προκρίνοντας την Μπαλλάντα 
στους άδοξους ποιητές των αιώνων του Καρυωτάκη, προφανώς λόγω του θέµατός 
της, ενώ επανέρχεται µε το ∆ικαίωσις του ίδιου ποιητή, βαίνοντας προς το 
συναρπαστικό κλείσιµο του βιβλίου. 
 
Με όχηµα τις κατά τεκµήριο καλύτερες µεταφράσεις που κατά καιρούς 
επιχειρήθηκαν από 'Ελληνες λογοτέχνες (σεβαστές και οι ιδιαίτερες προτιµήσεις των 
ανθολόγων, αφού µιλάµε για βιβλίο και όχι για κολάζ), φτιάχνεται ένα βιβλίο που 
ενσωµατώνει σηµερινές οπτικές και δεδοµένα, φθάνοντας, όµως, κάποιες στιγµές σε 
ακρότητες, όπως είναι η κατάταξη του Νικόλα Κάλας στους φουτουριστές. Βεβαίως, 
η διατύπωση είναι προσεγµένη και ίσως η ένστασή µου να δείχνει υπερβολική ή 
σχολαστική, αλλά θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντική τη λειτουργία ενός διαγράµµατος στην 
εικόνα που θα σχηµατίσει ο αναγνώστης και ιδιαίτερα ένας δεκαπεντάχρονος 
µαθητής, γιατί αυτή η εικόνα εγγράφεται ισχυρά και τον ακολουθεί. Αυτή η 
"φουτουριστικοποίηση" του Κάλας παραπέµπει, αναπόφευκτα, στην πρόσφατη 
συζήτηση για τη σχέση των ηµέτερων σουρεαλιστών ποιητών µε το "φασιστικό 
ιδεώδες", όπου ο Κάλας δεν χωρούσε µε κανένα τρόπο στο σχήµα που πρότεινε ο 
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Τάκης Καγιαλής και, δυστυχώς, δεν µπορώ να εννοήσω άλλως πώς τη σχετική 
αναφορά παρά µόνο ως επιµονή, άκοµψη και δογµατική. ∆εν θα πρότεινα την 
ανώδυνη οδό των "φουτουριστικών γυµνασµάτων" του Φώτου Γιοφύλλη, ούτε την 
απουσία κάθε αναφοράς των επιδράσεων του φουτουριστικού κινήµατος στην ποίησή 
µας. Η διατύπωση "ο φουτουρισµός (...) θα βρεί αισθητότερη ανταπόκριση, κατά τη 
δεκαετία του 1930, σε ποιήµατα του Νικόλαου Κάλα" θα ήταν σωστή και ανεκτή, αν 
ακολουθούσαν τα ονόµατα των περισσότερων ποιητών της "γενιάς του 30"... 
 
Μια άλλη παρατήρηση αφορά την οργάνωση της ύλης του βιβλίου, όπου, αν και το 
τρίτο µέρος της Εισαγωγής επιγράφεται "Η ελληνική συµµετοχή στην ευρωπαϊκή 
λογοτεχνία", τα αντίστοιχα κείµενα εξωθούνται στο Παράρτηµα, προσφέροντας εκ 
νέου έδαφος για τις γνωστές και ποικίλες απόψεις και µυθεύµατα περί των σχέσεων 
της ηµεδαπής µε την εξ Εσπερίας λογοτεχνία, αντιφάσκοντας µε την κύρια 
κατεύθυνση του βιβλίου. Και το πρόβληµα δεν αµβλύνεται, αλλά µάλλον επιτείνεται, 
από τη συµπερίληψη ενός µόνο ποιήµατος, του ιταλικού σονέτου του Σολωµού Στο 
θάνατο του Φόσκολου, στο ανθολόγιο των Ευρωπαίων, κατ΄αντίστιξη µε το Στη 
Ζάκυνθο του ίδιου του Φόσκολο, που εντάσσεται στο Παράρτηµα. 
 
Μα ένα σχολικό ανάγνωσµα κρίνεται, πρώτ' απ' όλα, από τη χρησιµότητά του και την 
τύχη του στη σχολική πραγµατικότητα. Το συγκεκριµένο, κατά τη γνώµη µου, 
συναντά ένα πρώτο βασικό εµπόδιο στη διδασκαλία του, γιατί βρίσκεται αρκετά 
πάνω από τον µέσο όρο των φιλολόγων της µέσης εκπαίδευσης, καθόσον στα 
φιλολογικά τµήµατα των ελληνικών πανεπιστηµίων δεν διδάσκεται ευρωπαϊκή 
λογοτεχνία... Το δεύτερο είναι η έκτασή του, αφού σε µια πραγµατική ώρα 
διδασκαλίας θα πρέπει να περιληφθούν δυο συγγραφείς, µε αποτέλεσµα ακόµα και 
ένας επαρκής φιλόλογος να δυσκολευτεί να ανταποκριθεί µε τρόπο που να µην 
προδίδει τις επιδιώξεις του όλου εγχειρήµατος. Αυτά, προφανώς, συνυπολόγισε και 
στάθµισε το καθ' ύλην αρµόδιο υπουργείο και, κατόπιν ωρίµων σκέψεων και 
αλλεπάλληλων συνεδριάσεων των υπηρεσιακών του συµβουλίων, απεφάσισε να 
δώσει εναλλακτικές λύσεις σε µαθητές και καθηγητές. 'Ετσι, η Νεότερη ευρωπαϊκή 
λογοτεχνία είναι µεν µάθηµα επιλογής, αλλά βαθµολογούµενο, µε πιθανές ολέθριες 
συνέπειες στη µοριοσυλλογή, ενώ, αντίθετα, η σπουδή στους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, ελκυστικότερη ως µη βαθµολογούµενη και ευκολότερα 
διεκπεραιούµενη, προσφέρεται και αυτή ως µάθηµα επιλογής, όθεν και αναδεικνύεται 
ως το πλέον δηµοφιλές των επιλεγόµενων µαθηµάτων. Αν, και παρ' όλ' αυτά, 
υπάρχουν και κάποιοι µαθητές που θα προτιµήσουν τη Νεότερη ευρωπαϊκή 
λογοτεχνία, θα πρέπει να εύχονται να µη φθάνουν, ανά λύκειο, τον µαγικό αριθµό 15 
(επί συνόλου, συνήθως, εκατοντάδων), γιατί κάποιος φιλόλογος θα αναγκαστεί να 
συµπληρώσει τις απαιτούµενες από τον κανονισµό ώρες εβδοµαδιαίας απασχόλησής 
του. Τυχεροί θα πρέπει να αισθάνονται όσοι µαθητές δεν συµπλήρωσαν αυθορµήτως 
τον απαιτούµενο για τη δηµιουργία τµήµατος αριθµό, παρά κατόπιν προτροπής και 
αόκνων προσπαθειών κάποιου φιλολόγου (υπάρχουν, ευτυχώς, αρκετοί και αρκετές 
ανά την επικράτεια), που θα αναλάβει και τη διδασκαλία... 
 
∆ιλήµµατα των ψηφοφόρων... 
 
1. Το εν λόγω µάθηµα θα µπορούσε να αποτελεί µάθηµα του βασικού κορµού, 
δηλαδή υποχρεωτικό και βαθµολογούµενο, ή µάθηµα επιλογής. Αφού, από πολλές 
απόψεις, συνιστά µια παρέµβαση που προσπαθεί να υπερνικήσει τις παρούσες και 
κυρίαρχες αδράνειες (αποφεύγω τη λέξη "πολιτικό", γιατί θα αφορούσε µόνο τις 
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προθέσεις των συγγραφέων του, ενώ θα ενσωµάτωνε τη φθορά και την αναξιοπιστία 
των εκάστοτε κυβερνητικών σχεδιασµών...), µπορούµε να πούµε ότι καλώς δεν 
εντάχθηκε στα υποχρεωτικά αλλά στα µαθήµατα επιλογής. 
 
2. Από τη στιγµή, όµως, που εντάχθηκε στην κατηγορία της επιλογής αλλά ως 
βαθµολογούµενο, τα εν υπουργείω όργανα άρχισαν να ηχούν τους γνωστούς ήχους 
τους, αρχής γενοµένης από το βασικότερο: προσδιορισµός της "διδακτέας" ύλης... 
∆ηλαδή, υπάρχουν εν υπουργείω αρµοδιότεροι από τους συντάκτες του βιβλίου, 
ικανοί να κρίνουν τµήµατά του ως περιττά, ενώ και στα κριθέντα ως απαραίτητα θα 
δώσουν λεπτοµερείς οδηγίες διδασκαλίας (και µάθησης, φυσικά...). 
 
3. Αφού το µάθηµα εξετάζεται, δεν θα µπορούσε να εξαιρεθεί από τον τηλεοπτικό 
τρόπο εξέτασης (εύστοχη η παρατήρηση του Νάσου Βαγενά) που καθιέρωσε το 
σεβαστό υπουργείο, και ο οποίος τρόπος συνίσταται σε συµπλέγµατα απαντήσεων 
του τύπου "σωστό - λάθος", δεόντως επιστηµονικών και ακριβοδίκαιων, αφού 
συµµορφώνονται µε τους νόµους των πιθανοτήτων... Υπάρχουν βέβαια και άλλα 
τηλεοπτικά παιχνίδια, όπως τα Απίθανα και όµως αληθινά, όπου ακολουθείται ή ίδια 
επιστηµονική µέθοδος "σωστό - λάθος", βάσει της οποίας, για παράδειγµα, ο µαθητής 
καλείται να εξεταστεί επί της γνωστής παραλογής Του νεκρού αδερφού, που αρχίζει 
µε τους στίχους "Μάνα µε τους εννιά σου γιους και µε τη µια σου κόρη..." απαντών 
(πάντα "σωστό - λάθος"), δια της συµπληρώσεως των αντίστοιχων τετραγωνιδίων, 
στις εξής φιλολογικές, άρα και παιδευτικές, ερωτήσεις: 
α) Ο Κωνσταντίνος έπεισε την οικογένειά του να παντρέψουν την Αρετή στα ξένα µε το 
επιχείρηµα ότι έτσι θα επεκταθούν οι εµπορικές επιχειρήσεις τους. 
β) Η Αρετή δε συµµετέχει στο οικογενειακό συµβούλιο επειδή είναι µικρή στην ηλικία.  
γ) Η Αρετή χαίρεται που βλέπει ξαφνικά µπροστά της τον Κωνσταντή... 
 
4. Ο Νάσος Βαγενάς, σε µια ύστατη προσπάθεια διάσωσης του όλου εγχειρήµατος, 
αλλά και του διασυρµού όλων των εµπλεκοµένων (µαζί και των Ευρωπαίων 
ανθολογούµενων, µα και των ηµέτερων µεταφραστών), κατέθεσε µια συµβιβαστική 
πρόταση (Το Βήµα, 18.10.1998) που συνίσταται στο να αφεθούν οι διδάσκοντες να 
επιλέξουν αυτοί και κατά περίπτωση τη διδακτέα ύλη (αποτρέποντας τον 
προκρούστειο ακρωτηριασµό), οι δε εξετάσεις να γίνουν τουλάχιστον επί αδίδακτου 
κειµένου, ώστε να αποφευχθούν τα λυσσαλέα λυσάρια και, εν συνόλω, η 
απονέκρωση του µαθήµατος. 
 
5. Μια τελευταία πρόταση θα ήταν το µάθηµα να παραµείνει µεν στα επιλογής, αλλά 
ως µη βαθµολογούµενο, διδασκόµενο σύµφωνα µε τις δυνατότητες και τις 
προτιµήσεις καθηγητών και µαθητών, πρόταση που µάλλον θα σήµαινε την 
υποβάθµισή του για τους συντάκτες του βιβλίου, αν ερµηνεύω σωστά τα 
δηµοσιευθέντα στον Τύπο κείµενά τους.  
 
Μετά το κλείσιµο της κάλπης... 
 
Κατά τη γνώµη µου, αυτή η τελευταία εκδοχή θα ήταν η πλέον σωστή αφού, στο 
σηµείο που βρισκόµαστε (η µεταφρασµένη ξένη λογοτεχνία δεν διδάσκεται ακόµα 
ούτε στα πανεπιστηµιακά τµήµατα), η παρέµβαση που επιχειρείται από τους 
συντάκτες της Νεότερης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας δεν µπορεί να αντιµετωπίσει 
συνολικά την παγιωµένη και πολλαπλώς αναπαραγόµενη κατάσταση στα λύκεια και, 
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ουσιαστικά, να ακυρώσει το εξεταστικό µοντέλο του υπουργείου, στο οποίο η γενική 
ισχύς του αποτελεί δοµικό στοιχείο του. 
 
Επιπλέον, είναι λάθος ένα ιδιαίτερο φιλόδοξο αλλά και τόσο κρίσιµο εγχείρηµα να 
εµπλακεί απ' την αρχή στις κατ' εξοχήν φθαρµένες, γραφειοκρατικές και πλέον 
προσφορές για δυσφηµιστικές κορόνες και αδιέξοδες πολώσεις διαδικασίες του 
εκπαιδευτικού συστήµατος, που είναι οι εξεταστικές. Η δυναµική του βιβλίου αφορά 
τους "ιδιόρρυθµους" εκείνους καθηγητές των λυκείων, κάποιους µαθητές, ελάχιστους 
"γονείς" και ακόµα όσους σκεπτόµενους πολιτικά και έχοντες τη συναίσθηση ότι τα 
προβλήµατα της παιδείας θα πρέπει να αποτελούν πάντα αντικείµενο 
προβληµατισµού, διαλόγου και παρεµβάσεων, πέρα, φευ, από τα συνήθη µισθολογικά 
και τα τρέχοντα διοικητικά. 
 
Με άλλα λόγια η επιτυχία του βιβλίου θα απαιτούσε µια ευρεία κινητοποίηση 
ευαισθησιών, απόψεων, κρίσιµων ανθρώπων, θα απαιτούσε ένα είδος κινήµατος, που 
µόνο η ισχύς του θα µπορούσε να αναδείξει και πιθανώς να τροποποιήσει και το 
εξεταστικό σύστηµα, έτσι ώστε το κάθε µάθηµα να διδάσκεται και να εξετάζεται µε 
τρόπο συνάδοντα µε το περιεχόµενό του και µε βιβλία σαν το προκείµενο που 
µπορούν να γραφούν. 
 
Από ποιους, όµως; Γιατί προφανώς και τα όσα περί κινήµατος εκστόµισα µόλις πριν 
σε καµία περίπτωση δεν αφορούν το συνδικαλισµό των εργαζοµένων στη µέση 
εκπαίδευση, ούτε κάποιο ανάλογο "µέτωπο". Αν κάποιος έθετε στις ανά τη χώρα 
ΕΛΜΕ τέτοια ερωτήµατα, θα ελάµβανε απαντήσεις του τύπου: να φτιαχτεί µια 
τριµελής επιτροπή, µε έναν εκπρόσωπο της ΟΛΜΕ, έναν πανεπιστηµιακό και έναν 
εκπρόσωπο του υπουργείου, η οποία...'Οχι, τα βιβλία δεν φτιάχνονται µε αυτόν τον 
τρόπο και εν προκειµένω για τα της λογοτεχνίας δεν σηµαίνει τίποτα η 
"αντιπροσωπευτικότητα" (στην καλύτερη περίπτωση θα είχαµε αντίστοιχα φαινόµενα 
µε αυτά του κινηµατογραφικού Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης...), ούτε κατ' ανάγκην η 
πείρα, οι τίτλοι και οι επετηρίδες. Το συγκεκριµένο βιβλίο δείχνει πως χρειάζονται 
πρόσωπα υπαρκτά και σηµαίνοντα στον αντίστοιχο χώρο, που να κατέχουν και την 
τέχνη της γραφής, όπως το δίδυµο των πανεπιστηµιακών Νάσος Βαγενάς και Τάκης 
Καγιαλής, πρόσωπα που θα εγγράψουν και αυτό το βιβλίο στο έργο τους, που 
διακυβεύουν το κύρος τους, και όχι απλώς κάποιοι καθηγητές της µέσης ή της 
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, έστω και των καλύτερων προθέσεων, που δια της 
αναθέσεως θα συγγράψουν. Υπάρχουν, ακόµα, νεοελληνιστές, κριτικοί λογοτεχνίας, 
γνώστες και χειριστές της γλώσσας, δηµοσιογράφοι αλλά και διορθωτές (γιατί τα 
σχολικά βιβλία βρίθουν λαθών), δόκιµοι µεταφραστές, τυπογράφοι και επιµελητές 
εκδόσεων (η ποιότητα έκδοσης των σχολικών βιβλίων είναι από µέτρια έως 
απαράδεκτη), ποιητές, πεζογράφοι, θεατρικοί συγγραφείς, δοκιµιογράφοι, όλοι αυτοί 
που συνιστούν τη λογοτεχνική "πιάτσα", δηλαδή το σηµερινό λογοτεχνικό πρόσωπο 
της χώρας µας. Η διδασκαλία της λογοτεχνίας, σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, 
δεν µπορεί να γίνεται ερήµην τους, ερήµην του επιπέδου, των κριτηρίων, της 
αισθητικής και των κατευθύνσεων που διαµορφώνουν. Απαραίτητοι, και εκ των ων 
ουκ άνευ, φιλόλογοι σαν τον Λάµπρο Πόλκα, τον Νίκο Ταραρά και τον Γιώργο 
Φράγκογλου, που συµµετείχαν στη συντακτική οµάδα της Νεότερης ευρωπαϊκής 
λογοτεχνίας και "ανέλαβαν να γειώσουν το όλο εγχείρηµα στο περιβάλλον της Μέσης 
Εκπαίδευσης".  
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'Οχι, δεν προτείνω κάποιο νέο "κανόνα", αλλά νοµίζω πως θα πρέπει να θεωρείται 
έωλο ένα σχολικό βιβλίο όταν τα ονόµατα των συγγραφέων του δεν λένε απολύτως 
τίποτα στους έχοντες σχέση µε τον αντίστοιχο χώρο. Η Νεότερη ευρωπαϊκή 
λογοτεχνία είναι µια πρόκληση, είναι εν ταυτώ ένα ερώτηµα και ένα ανοιχτό 
ενδεχόµενο, που δεν απευθύνονται στην µακάρια "κοινή γνώµη", που θα ψήφιζε 
γενικώς "υπέρ του καλού" (βιβλίου), δεν επικαλείται δικολαβικά "το µέλλον των 
παιδιών µας", αλλά χρειάζεται ψήφο διαρκείας, εγκαλεί τον καθένα µε βάση τη θέση, 
το ρόλο, τις απορρέουσες ευθύνες του και τις χρόνιες αδράνειές µας. 


