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Από το ιστορικό µυθιστόρηµα στο µάθηµα της Ιστορίας. Η 
συνάντηση  Παιδαγωγικής και Λογοτεχνίας 
 
Ράπτης Γ. Παναγιώτης, ∆ρ. του Παντείου Πανεπιστηµίου, Σχολικός 
Σύµβουλος Π.Ε. 
Κυριάκου Γ. Φωτεινή, δασκάλα, απόφοιτη του ΑΠΘ, µετ/νη στο Μ∆∆Ε 
του ΕΚΠΑ 
 
 

Περίληψη: Τα ερωτήµατα. 1.Γύρω από την ανάγκη και τη σκοπιµότητα συµπερίληψης 
στο σχεδιασµό του µαθήµατος της ιστορίας, στοιχείων από τη δοµή, τη φιλοσοφία και το 
περιεχόµενο του ιστορικού µυθιστορήµατος. 2.Το ιστορικό µυθιστόρηµα ως διαδροµή 
της µνήµης. Η ανάπτυξη της ενότητας επιχειρείται µε βάση την εκτίµηση, πως το 
ιστορικό µυθιστόρηµα καθώς είναι θεµελιωµένο, εξ ορισµού στο έδαφος της γνώσης και 
της ιστορικής ακρίβειας µεταφέρει µνήµες, ενεργοποιεί συναισθήµατα και διαµορφώνει 
συνειδήσεις. 3.Η παιδαγωγική διάσταση του ιστορικού µυθιστορήµατος. Η ατοµική και 
οµαδική διαδροµή της µνήµης στους δρόµους της ιστορίας «επιδρά πάντοτε στη 
δηµιουργία της απαραίτητης εθνικής ωριµότητας» (Η. Καλλέργης, 1990). Μέσα από το 
ιστορικό µυθιστόρηµα ο µαθητής πληροφορείται αβίαστα για όσα συνέβησαν στην 
ιστορούµενη περίοδο µε τρόπο ελκυστικό και αποτελεσµατικό. 4.Το µάθηµα της 
ιστορίας ως σύζευξη της παιδαγωγικής και της λογοτεχνίας. 4.1. στις διδακτικές 
συνιστώσες του ιστορικού µυθιστορήµατος 4.2. στο µεθοδολογικό πλαίσιο 
διαπραγµάτευσης του ιστορικού µυθιστορήµατος στο µάθηµα της ιστορίας. 5.Αντί 
επιλόγου. Μία σύνοψη γύρω από την εκτίµηση πως το ιστορικό µυθιστόρηµα 
δικαιώνεται στο µέτρο που µπορεί να απευθύνεται στον αναγνώστη µεταγενέστερων 
χρονικών περιόδων, κατά τρόπο ουσιαστικό και ειδικότερα για το µαθητή παιδαγωγικά 
επωφελή.  

 
 

«Τις περισσότερες αξίες  του πολιτισµού που δίνουν τροφή, περιεχόµενο και µορφή στις 
λειτουργίες της ψυχής, που µ΄ αυτές ανασταίνεται και πλουτίζει ολόκληρος ο ψυχικός 
κόσµος του ατόµου, ή τις έχει δηµιουργήσει το εθνικό σύνολο ή τις έχει αφοµοιώσει και 
ποτίσει µε τη δική του ψυχή, µε το δικό του χαρακτήρα». Α. ∆ελµούζος, Μελέτες και 
Πάρεργα, Αθήνα 1958, τοµ. 2, σ. 430 

Τα ερωτήµατα. 
΄Αραγε είναι σκόπιµο και αναγκαίο ο δάσκαλος της τάξης να συµπεριλάβει στον 
προγραµµατισµό της ύλης του και στο διδακτικό σχεδιασµό του ιστορικού ή και του 
γλωσσικού µαθήµατος την προσέγγιση και τη διαπραγµάτευση της ιστορικής 
αφηγηµατογραφίας γενικότερα ή του ιστορικού µυθιστορήµατος ειδικότερα; 
Συνδέεται µε τη σκοποθεσία  του ιστορικού µαθήµατος και τη γλωσσική αγωγή και 
παράλληλα µε την ανάγκη ανάπτυξης του ιστορικού εγγραµµατισµού των µαθητών 
στο ∆ηµοτικό Σχολείο; Ποια είναι τα προσδοκώµενα νοήµατα και οι σηµασίες ενός 
τέτοιου σχεδιασµένου παιδαγωγικού εγχειρήµατος; Είναι εντέλει ένα από τα 
προτάγµατα στο σχεδιασµό και τη διαχείριση µιας επικουρικής/ υποστηρικτικής ή και 
εναλλακτικής ακόµη µεθοδολογίας στις συναφείς δράσεις ενίσχυσης του 
προσανατολισµού και του προβληµατισµού των µαθητών στα ιστορικά 
προγεγεννηµένα; 
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Θα εξακολουθήσουµε να θέτουµε και άλλα ερωτήµατα, άµεσα ή έµµεσα, 
ρητορικά ή πραγµατολογικά στην προσπάθειά µας να ορίσουµε το πλαίσιο και τις 
συντεταγµένες προσέγγισης του θέµατος, επαναλαµβάνοντας το µείζον ερώτηµα. 
Γιατί είναι αναγκαία η συµπερίληψη στο ιστορικό µάθηµα του ιστορικού 
µυθιστορήµατος; Θα παραθέσουµε στη συνέχεια τίτλους βιβλίων και ονόµατα 
συγγραφέων και παράλληλα θα τα νοηµατοδοτήσουµε πρωταρχικά µε µια ιστορική 
σήµανση. 

α) Το βιβλίο της Πηνελόπης ∆έλτα Στα Μυστικά του Βάλτου, αποτέλεσε και 
φαίνεται να αποτελεί µέχρι τις ηµέρες µας τη βασική προσλαµβάνουσα παράσταση 
για την ιστορία του Μακεδονικού Αγώνα στη χώρα µας. Σηµειώνουµε ενδεικτικά τις 
72 εκδόσεις του από τον οίκο της Εστίας έως το 2005, εκ των οποίων οι 32 
πραγµατοποιήθηκαν µετά το 1981. Επισηµαίνουµε επιπροσθέτως ότι στην εξαετία 
1992-1998, 31 εκδοτικοί οίκοι προχώρησαν στην έκδοση του παραπάνω βιβλίου. 
(Αλ.Π. Ζάννας, 2006, 19-31) 

β) Μπορεί ο µαθητής να κατανοήσει και να νιώσει τους καιρούς της 
τουρκοκρατίας αν δεν διαβάσει σελίδες από το µυθιστόρηµα του Θανάση Πετσάλη-
∆ιοµήδη Οι Μαυρόλυκοι; 

γ) Ή την περίοδο της Φραγκοκρατίας, χωρίς να διαβάσει αποσπάσµατα από 
την Πριγκιπέσσα Ιζαµπώ  του ΄Αγγελου Τερζάκη; ∆ηλαδή, πως θα καταλάβει ο 

µαθητής την αντιπαράταξη φυλών και πολιτισµών της περιόδου, τη ραγδαία παρακµή 
της Ανατολικής Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας, τη δυναµική άνοδο της ∆ύσης, την 
κυοφορία της Αναγέννησης και τέλος, τους αγώνες των σκλαβωµένων βιλάνων µε το 
αλληγορικό τους µήνυµα; 

δ) Ή την περίοδο του Α΄ Παγκόσµιου πολέµου, χωρίς να ξεφυλλίσει έστω την 
Ζωή εν Τάφω του Στρατή Μυριβήλη, αυτό το αντι-πολεµικό έπος, δοσµένο µε µιαν 
ιδιαίτερη λυρική ανθρωπιστική διάθεση; 

ε) Μπορούν να νιώσουν οι µαθητές µας τι ήταν η Μικρασία που χάσαµε και τι 
σήµαινε η Μικρασιατική καταστροφή, χωρίς να διαβάσουν τα Ματωµένα Χώµατα 
της ∆ιδώς Σωτηρίου ή την Αιολική Γη του Ηλία Βενέζη ή τον Μεγάλο 
Αποχαιρετισµό της Γ. Γρηγοριάδου-Σουρέλη; 

στ) Μπορούµε άραγε όλοι µας να καταλάβουµε τον Ελληνοϊταλικό πόλεµο 
του 1940-1941, χωρίς να διαβάσουµε σελίδες από το αντι-ηρωικό, ελεγειακό και 
χαµηλότονο – σαν κουβέντα στο διάλειµµα µιας µάχης, Πλατύ Ποτάµι, του Γιάννη 
Μπεράτη ή τις ατέλειωτες κακουχίες των απλών φαντάρων στο σκληρό χειµώνα του 
΄40-41, πάνω στα αλβανικά βουνά, δίχως ένα απόσπασµα από το Μνήµα της Γρηάς 
του ΄Αγγελου Βλάχου; 

Ο κατάλογος είναι µακρύς. Μεγάλη η συγκοµιδή που πλουτίζει τα 
Νεοελληνικά µας Γράµµατα. Πολλοί και καταξιωµένοι οι συγγραφείς που 
καταπιάστηκαν µε το δύσκολο και απαιτητικό είδος του ιστορικού µυθιστορήµατος. 
Πολυτάραχη και πολυκύµαντη η ιστορία του τόπου.  
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Το ιστορικό µυθιστόρηµα ως διαδροµή της µνήµης. 
Το ιστορικό µυθιστόρηµα και ιδιαίτερα εκείνο που απευθύνεται σε παιδιά συνιστά 
έναν ισχυρό δεσµό, που µπορεί να συνδέσει τη νεότητα µε το ιστορικό παρελθόν της, 
το ατοµικό και το οµαδικό, το φυλετικό και το εθνικό. Μέσα από την κατάκτηση της 
εθνικής ιστορικής γνώσης, τη γνωριµία της παράδοσης και την οικείωση του εθνικού 
πολιτισµού, ο νέος άνθρωπος αποκτά πολύτιµα µέσα για να προχωρήσει συνειδητά 
στην αναζήτηση του εαυτού του και του κόσµου του. Όπως εύστοχα έχει πει ο 
Μαρσέλ Προυστ : «Το πραγµατικό ταξίδι της ανακάλυψης γίνεται όχι όταν αναζητεί 
κανείς νέους τόπους, αλλά όταν αποκτά νέα µάτια». Το ιστορικό µυθιστόρηµα είναι 
ένα από τα αποτελεσµατικότερα – και γοητευτικότερα – µέσα, προκειµένου ο νέος 
άνθρωπος να προσδιορίσει το προσωπικό του στίγµα, να οδηγηθεί µε ασφάλεια στο 
µέλλον, να γνωρίσει και να νοηµατοδοτήσει την κοινωνία και τον πολιτισµό της 
εποχής του (Ά. Κατσίκη-Γκίβαλου, 2006, 77-79). 

«Είναι µια βασική ανάγκη να γνωρίσουµε τον εαυτό µας ανάµεσα από τα παραδείγµατα 
του παρελθόντος και τις πράξεις των προγόνων µας.  κι ένα έργο της φαντασίας που 
αναπλάθει δηµιουργικά, µε πειστικότητα κι ευσυνειδησία την ελληνική ιστορία, είναι το 
καλλίτερο µέσο γι’ αυτό το σκοπό». (Α. Σαχίνης, 1957, 138). 

Αν δεχθούµε την άποψη ότι : «Ολόκληρη η παιδεία της ανθρωπότητας 
στηρίζεται στη γνώση από τη µια και στη µνήµη από την άλλη»(Μ. Κοντολέων, 
2000, 18) τότε το ιστορικό µυθιστόρηµα πατώντας στο έδαφος της γνώσης, µεταφέρει 
µνήµες, ενεργοποιεί συναισθήµατα, διαµορφώνει συνειδήσεις. Και ως αποδέκτες µιας 
τέτοιας καίριας, κυτταρικής µάθησης θα λέγαµε, κατά προνοµιακό τρόπο δεν µπορεί 
να είναι άλλοι από τα παιδιά και τους νέους. Είναι αυτές οι εύπλαστες και ευαίσθητες 
οµάδες του πληθυσµού, που έχουν ανάγκη µεγαλύτερη από τους άλλους να 
προσανατολισθούν, να βρουν έρεισµα και σηµείο αναφοράς, τόπο γενέθλιο και 
πατρογονικό να σταθούν και ν’ αγναντέψουν. Έχουν τη ανάγκη να ανακαλύψουν τη 
διαδροµή της µνήµης τους και να ξεφύγουν από το πρόσκαιρο και το µεταβατικό. Για 
τα παιδιά και τους νέους το ιστορικό µυθιστόρηµα είναι ο βιγλάτορας της εποχής. 
«Το παρελθόν ενός τόπου είναι το θεµέλιο απάνω στο οποίο στηρίζεται το παρόν, το 
θεµέλιο απάνω στο οποίο χτίζεται το µέλλον» (Θ. Πετσάλης-∆ιοµήδης, 1995,107). 

Η αξία του ιστορικού µυθιστορήµατος φαίνεται ακόµα περισσότερο, αν 
αναλογισθούµε ότι για τις πλατιές λαϊκές µάζες, αλλά πολλές φορές για τα παιδιά και 
τους νέους, τα συνήθως ξηρά και αυστηρά επιστηµονικά ιστορικά κείµενα δεν 
συντελούν κατά τρόπο στέρεο και οριστικό στη γνώση της εθνικής ιστορίας. Πολύ δε 
περισσότερο στο κλίµα της καθηµερινής έντασης, του άγχους των εξοντωτικών 
ρυθµών και της χρησιµοθηρίας «προβάλλει επιτακτική η ανάγκη να υπάρχουν, 
παράλληλα µε τα επιστηµονικά ιστορικά συγγράµµατα και ιστορικά µυθιστορήµατα 
ή µυθιστορηµατικές βιογραφίες». (Η.  Καλλέργης, 1990, 92). 

Η παιδαγωγική διάσταση του ιστορικού µυθιστορήµατος. 
Η φρεσκάδα, η γνησιότητα, ο αυθορµητισµός που χαρακτηρίζουν ένα λογοτεχνικό 
κείµενο συνιστούν την ασφαλέστερη εγγύηση για να γνωρίσει, να γοητευθεί, να 
συγκινηθεί και να αγαπήσει την πατρίδα και τους ανθρώπους της το νέο παιδί. «Μόνο 
η δύναµη της τέχνης που θα βασίζεται στις ιστορικές πηγές, µπορεί να συγκινήσει, να 
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γοητεύσει, να κάνει τις καρδιές να χτυπήσουν πρωτόγνωρα». (Ζ. Γκενάκου-
Μουρούτη, 1990, 99). Για κάποιους τέτοιους λόγους και µε ανάλογους στόχους 
καταπιάνεται ο συγγραφέας µε το ιστορικό µυθιστόρηµα για παιδιά και νέους. Όχι ότι 
αυτοί οι τελευταίοι είναι το αποκλειστικό αναγνωστικό του κοινό. Αλλά τα παιδιά και 
οι νέοι είναι κατά προτεραιότητα οι αποδέκτες ενός τέτοιου συγγραφικού 
εγχειρήµατος. Είναι αυτοί που πρέπει να µάθουν, να γνωρίσουν την εθνική τους 
ταυτότητα.  να προβληµατιστούν και ν’ αγανακτήσουν. ν’ απορήσουν και να 
κλάψουν.   να νιώσουν περηφάνια και ν’ αναλογισθούν. 

Ο Θανάσης Βαλτινός έχει γράψει προσφυώς: 
«Ζούµε σε έναν κόσµο που µας προσδιορίζει έτσι κι αλλιώς, µε τα µεγέθη του και µε τη 
διάθεσή του. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Η δική µας προσπάθεια είναι να υπερβούµε 
την πραγµατικότητα, αυτό είναι το αίτηµα της ελευθερίας µας, η ανοιχτή µας πληγή. Για 
να επιτύχουµε αυτή την υπέρβαση, µας έχουν δοθεί η τρυφερότητα και η φαντασία, 
κυρίως. Και η τρυφερότητα και η φαντασία ωστόσο δεν µπορούν να υπάρξουν χωρίς την 
αλληλουχία των πραγµατικών περιστατικών, που είναι η τρέχουσα διάσταση της 
Ιστορίας. Ο µύθος ήδη είναι αυτός.» (Θ. Βαλτινός, 1997, 332) 

Το παιδικό ιστορικό µυθιστόρηµα πετυχαίνει να µεταφέρει τον αναγνώστη µε 
ολοζώντανο τρόπο σε µια συγκεκριµένη ιστορική περίοδο. Με την απόδοση του 
χρονικού και του τοπικού χρώµατος, του ειδικού δηλαδή περιβάλλοντος µιας εποχής, 
γίνεται ευχερέστερη και ασφαλέστερη αυτή η µορφή αναδροµής στην εθνική ιστορία 
µιας πατρίδας. (Η. Καλλέργης, 1990, 92). Έτσι, το παιδικό βιβλίο µε ιστορικό 
περιεχόµενο συµµετέχοντας, εξ’ ορισµού θα λέγαµε, στην εθνική αγωγή και παιδεία, 
άµεσα αλλά πολύ περισσότερο έµµεσα, «ενσταλάζει στις ψυχές των νεαρών βλαστών 
αρχές και αξίες, που ενισχύουν την εθνική συνείδηση και υπόστασή τους». (Β. ∆. 
Αναγνωστόπουλος, 2000, 12). 

Σε αυτή την ιστορική και λογοτεχνική συνάφεια το ιστορικό µυθιστόρηµα ως 
καταγραφέας της ιστορικής µνήµης λειτουργεί ως µέσο διάσωσης, συντήρησης και 
ανάδειξης των προγεγενηµένων, που προσδιορίζουν αυτά που θα γεννηθούν. Η 
ιστορική δράση διαχρονικά δεν είναι τελικά τίποτε άλλο, από στάση και ήθος ζωής. 
Συνεπώς, το ιστορικό µυθιστόρηµα είναι ένα, προνοµιακό θα λέγαµε, µέσο 
αυτογνωσίας για την ελληνική, και κάθε κοινωνία. Μέσα από τις σελίδες του, 
υποδηλωτικά ή φανερά, αποκαλύπτεται το βαθύτερο ψυχικό υπόστρωµα του λαού, η 
αληθινή του φύση, η διϊστορικά διαπιστωµένη. Οι αρετές και τα ελαττώµατα, πράξεις 
ωραίες αλλά και πράξεις αξιοκατάκριτες, ο χαρακτήρας και η ψυχονοοτροπία ενός 
ολόκληρου λαού περνάει µε τρόπο ζωντανό και ψηλαφητό µέσα από τη λογοτεχνία 
(Α..Ε. Βακαλόπουλος, 1994, 13-36 & 431-435).  Και το τέλος αυτής της ατοµικής και 
οµαδικής διαδροµής της µνήµης στα µονοπάτια της Ιστορίας «επιδρά πάντοτε στη 
δηµιουργία της απαραίτητης εθνικής ωριµότητας». (Η. Καλλέργης,1990, 93). 

Το αρτιωµένο, λογοτεχνικά, παιδικό ιστορικό µυθιστόρηµα διαβάζεται 
ευχάριστα και πληροφορεί αβίαστα τον αναγνώστη για όσα συνέβησαν στην 
ιστορούµενη περίοδο. Με αυτό τον τρόπο ο αναγνώστης ζει, συµµετέχει και βιώνει 
έµµεσα, τα όσα διαδραµατίστηκαν, ακριβώς επειδή το κείµενο έχει τη δύναµη να τον 
µεταφέρει στο συγκεκριµένο τόπο και χρόνο. Επειδή το ιστορικό µυθιστόρηµα 
συµπληρώνει την επίσηµη-σχολική ιστορία και την κάνει προσπελάσιµη στο 
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πλατύτερο κοινό.(Β.∆. Αναγνωστόπουλος, 2001,181-205) Όπως έχει γράψει ο Θ. 
Πετσάλης-∆ιοµήδης: «Υπάρχουν λογοτεχνικά έργα που διδάσκουν καλύτερα την 
Ιστορία από το καλύτερο καθαρά ιστορικό έργο». (Θ. Πετσάλης-∆ιοµήδης, 1988, 55). 
Ενώ και η Κίρα Σίνου, στο ίδιο πνεύµα, σηµειώνει : «……οι ιστορικές γνώσεις 
αφοµοιώνονται από τα παιδιά πολύ ευκολότερα, όταν δίνονται µέσα από ένα 
µυθιστόρηµα». (Κ.  Σίνου, 1990, 133). 

Το µάθηµα της ιστορίας. 
Πολλά έχει να προσφέρει το ιστορικό µυθιστόρηµα στην αποτελεσµατικότερη 
διδασκαλία του µαθήµατος της ιστορίας. Ειδικότερα το ιστορικό µυθιστόρηµα 
µεταφέρει εύκολα το παιδί στην ατµόσφαιρα και το κλίµα της ιστορούµενης εποχής. 
Εξασφαλίζεται έτσι, ενεργητική έµµεση βιωµατική συµµετοχή του στις διάφορες 
εξιστορούµενες περιπέτειες. Παράλληλα, οι µικροί αναγνώστες ταυτίζονται εύκολα 
µε τους ήρωες και τα δρώµενα. Τονώνουν και εµπλουτίζουν το συναισθηµατικό τους 
κόσµο. Έρχονται σε επαφή µε διαχρονικές και ακατάλυτες αξίες. Αποτιµούν µε τρόπο 
ακριβοδίκαιο χαρακτήρες και πράξεις.(Ά. Κατσίκη-Γκίβαλου, Λογοτεχνία στην 
Πρωτοβάθµια …, 2008, 68-69). 

Οι διδακτικές συνιστώσες του ιστορικού µυθιστορήµατος. 
Οι διδακτικές συνιστώσες που προσδιορίζουν  την παιδαγωγική διάσταση του 
ιστορικού µυθιστορήµατος και παράλληλα σηµατοδοτούν τους όρους της διαχείρισής 
του στη σχολική πράξη είναι οι ακόλουθες: 
(1)  Η Παιδική Λογοτεχνία (εδώ µε τη µορφή του ιστορικού µυθιστορήµατος) 

βρίσκεται πιο κοντά στη φύση (ψυχο-διανοητική και γνωστικο-νοητική) του 
µαθητή. 

(2)  Οι µαθητές προσεγγίζουν αποτελεσµατικότερα την κοινωνία µιας εποχής, αφού 
το ιστορικό µυθιστόρηµα εξ΄ ορισµού αναπαριστά έναν πλατύ πίνακα ζωής. 

(3)  Περιγράφονται ανάγλυφα σε αυτό οι χαρακτήρες των προσώπων, οι 
συµπεριφορές, τα κίνητρα της δράσης τους. 

(4)  Εξοικειώνει τους µαθητές µε τις χωροχρονικές συντεταγµένες της ιστορούµενης 
εποχής. 

(5)  Μεταφέρει στους µαθητές γνώσεις γύρω από τις δοµές (υλικές και πνευµατικές) 
του πολιτισµού µιας ιστορικής περιόδου. 

(6)  Ενισχύει τη διανοητική ικανότητα των µαθητών να διακρίνουν το φανταστικό 
από το πραγµατικό. 

(7)  Τα δοµικά στοιχεία της αφήγησης, το παραστατικό και γλαφυρό ύφος 
προσδίδουν ελκυστικότητα και ενεργοποιούν την προσοχή των µαθητών. 

(8)  ∆ίνει τη δυνατότητα πρόσβασης και κατανόησης στους γλωσσικούς κώδικες 
επικοινωνίας της εποχής.  

(9)  ∆ιευκολύνει την αποσαφήνιση και κατανόηση στοιχείων της εννοιολογικής 
δοµής της ιστορικής γνώσης. 

(10)  Βοηθά τους µαθητές να εννοήσουν, κατά τρόπο οιονεί βιωµατικό την έννοια 
του ιστορικού χρόνου, την περιοδολόγηση, τις συνέχειες και τις ασυνέχειες του 
παρελθόντος. 

(11)  Το ιστορικό µυθιστόρηµα είναι έµµεση ιστορική πηγή και κατά τούτο 
συνδέεται µε την διαδικαστική-µεθοδολογική, αλλά και τη δηλωτική-
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πραγµατολογική διάσταση της ιστορικής γνώσης.(΄Α. Κατσίκη-Γκίβαλου, 
Λογοτεχνική ανάγνωση…, 2008, 13-22) 

Το διδακτικό και µεθοδολογικό πλαίσιο. 
Χρέος του δασκάλου είναι να οργανώσει τη διδακτική διαπραγµάτευση των ενοτήτων 
του ιστορικού µαθήµατος µε την υποστηρικτική χρήση του ιστορικού 
µυθιστορήµατος. ∆εν είναι λίγες οι φορές που η ιστορική γνώση µεταδίδεται και 
αφοµοιώνεται αποτελεσµατικότερα, όταν προσφέρεται µέσα από τις επιλεγµένες 
σελίδες ενός σχετικού λογοτεχνήµατος. Σε επίπεδο διδακτικής-µεθοδολογίας 
οργανώνεται µε βάση τους ακόλουθους µεθοδολογικούς άξονες: 
(1)  Το ιστορικό µυθιστόρηµα συνιστά συµπληρωµατικό διδακτικό µέσο του 

ιστορικού µαθήµατος. 
(2)  Απαιτείται η διάθεση ικανού διδακτικού χρόνου, επιλεγµένη χρήση 

αποσπασµάτων, οργανική διευθέτηση της διδακτικής διαδικασίας του ιστορικού 
µαθήµατος µε βάση την αξιοποίηση της ιστορικής γνώσης, που περικλείεται στα 
ιστορικά µυθιστορήµατα. 

(3)  Μέσα από την απόλαυση της ανάγνωσης ενός λογοτεχνικού κειµένου µε 
ιστορικό υπόβαθρο, δίνεται στους µαθητές µε ελκυστικό τρόπο η περιρρέουσα 
ατµόσφαιρα µιας ιστορικής εποχής. 

(4)  Η διδακτική χρήση του ιστορικού µυθιστορήµατος έχει τη θέση εισαγωγής, 
ανακεφαλαίωσης ή και σύνοψης κεφαλαίων ή ενοτήτων στο µάθηµα της Ιστορίας 
και συµβάλλει στην ενεργητικότερη συµµετοχή των µαθητών και στην ανάπτυξη 
παράλληλα σχετικών δηµιουργικών σχολικών δραστηριοτήτων. 

(5)  Ευαισθητοποιούνται, παρωθούνται και καθοδηγούνται οι µαθητές να 
διασκευάσουν δόκιµα παιδικά ιστορικά µυθιστορήµατα σε θεατρικά έργα, τα 
οποία µπορούν να ανεβαστούν στη σκηνή του σχολείου. Εµπνέονται από τα 
ιστορικά γεγονότα και εξοικειωµένοι καθώς είναι οι µαθητές από την επαφή τους 
µε το παιδικό ιστορικό µυθιστόρηµα, γράφουν ποιήµατα, µικρά διηγήµατα, 
φιλοτεχνούν ζωγραφικούς πίνακες και σκίτσα. 

(6)  ∆ηµιουργείται θεµατική µε παιδικά ιστορικά µυθιστορήµατα στη βιβλιοθήκη του 
σχολείου και της τάξης. 

(7)  Στερεώνεται η γνώση του ιστορικού παρελθόντος και προκαλείται ο αναγκαίος 
γόνιµος προβληµατισµός. 

(Γ. Ν. Λεοντσίνης, 1996, 226-253. Ν. Νικολακοπούλου-Σακκά, 1990, 134-
136). 

Αντί επιλόγου. 
Το ιστορικό µυθιστόρηµα γενικότερα, πέρα από την επιτυχή αναβίωση µιας περιόδου, 
δικαιώνεται µόνο στο βαθµό που µπορεί να απευθυνθεί κατά τρόπο ουσιαστικό στον 
αναγνώστη µεταγενέστερων χρονικών περιόδων. Αυτό συµβαίνει όταν θίγει 
διαχρονικά προβλήµατα, ανατέµνει σε βάθος ανθρώπινους χαρακτήρες, προβάλλει 
αξίες και ιδανικά άφθαρτα ή πάντως επίκαιρα για κάποιες εποχές. Όταν τέλος, ο 
αναγνώστης στο κείµενο θα αναγνωρίσει αναλογίες και αντιστοιχίες µε τα 
προβλήµατα και τις αναζητήσεις της δικής του κοινωνίας, της δικής του εποχής. (Π. 
Γ. Ράπτης, 1997, 99). Σε αυτό το παιδαγωγικό πλαίσιο ο µαθητής µπορεί να 
κατευθυνθεί µε διδακτικούς – µεθοδολογικούς όρους στην κατάκτηση του ιστορικού 
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εγγραµµατισµού, δηλαδή να καταστεί ικανός να προβληµατίζεται και να 
προσανατολίζεται γύρω από τα ζητήµατα της ιστορίας, µε οδηγό τη λογοτεχνία, 
δηµιουργικά και εποικοδοµητικά. 

Πολύ εύστοχα η Πην. ∆έλτα σε επιστολικό της κείµενο προς τον Αλ. 
∆ελµούζο έγραφε σχετικά: 

«…..θέλησα να συγκινήσω σηµερινά παιδιά, να ξυπνήσω µέσα τους σηµερινά µεγάλα 
αισθήµατα….. Σκοπός µου δεν είναι να κάµω µια πιστή εικόνα µιας πεθαµένης εποχής, 
αλλά να κάµω σηµερινά Ελληνόπαιδα να σκεφθούν, και αν είναι δυνατόν, να ξυπνήσω 
µέσα τους όµορφα και µεγάλα ιδανικά». («Αλληλογραφία της Π.Σ. ∆έλτα,…., 1957, 
205). 

Και ο ∆ελµούζος απαντούσε τον Ιανουάριο του 1910: «Είµαι συµφωνότατος 
και γι΄ αυτό ακριβώς συγκινεί το έργο Σας τη σηµερινή ελληνική ψυχή. Κι έτσι 
πρέπει να µείνη». (ό.π. 1957, 207). Ή όπως έγραψε ο Αλµπέρ Καµύ, θέτοντας το 
µείζον ερώτηµα στην επιστηµολογία της ιστορίας: «Ονειρεύοµαι, καµιά φορά, τι θα 
λένε για µας οι ιστορικοί του µέλλοντος». (Α. Καµύ, 1988, 7). Σε αυτή τη συνάφεια η 
λογοτεχνική αγωγή ευρύτερα, αλλά και ειδικότερα µε µεθοδολογικό όχηµα το 
ιστορικό µυθιστόρηµα, µπορεί να εξυπηρετεί τους γενικούς και παράλληλα τους 
επιµέρους σκοπούς της αγωγής, συντελώντας αποφασιστικά στη διαµόρφωση και την 
ανάπτυξη της πνευµατικής και πολιτισµικής υπευθυνότητας του µαθητή (Κ.∆. 
Μαλαφάντης, 2005, 33). 
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