
 1 

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Γ. Δ. 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

(Κ.Δ.ΔΠ.ΔΚ) 

 

ΒΑΙΛΗ Ι. ΓΔΡΓΑΣΟΤΛΗ 

 

Η ΑΝΑΣΡΕΠΣΙΚΗ ΔΤΝΑΜΗ ΣΟΤ ΑΣΕΙΟΤ 

ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΟΤ ΑΞΙΑ 

 

 
 

 

Δ΄ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΜΔ ΓΙΔΘΝΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

«ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΝΩΗ» 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 

ΣΟΜΟ Β΄ 

 

Γεκνζηεπκέλν ζηηο ζει. 550-558. 

 

ΑΘΗΝΑ 26, 27 ΚΑΙ 28 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2004



 2 

Η ΑΝΑΣΡΔΠΣΙΚΗ ΓΤΝΑΜΗ ΣΟΤ ΑΣΔΙΟΤ 

ΚΑΙ Η ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΣΟΤ ΑΞΙΑ 

 
Βαζίληρ Ι. Γεπγαηζούληρ 

Αηζώπνπ 8, Νίθαηα, Αηηηθή, 184.51 

 

 

Πεπίλητη: ηε κειέηε απηή εμεηάδσ ηηο βαζηθόηεξεο αλαηξνπέο πνπ 

πξνθαιεί ην αζηείν. Οη αλαηξνπέο είλαη: 

α) γισζζηθέο 

β) ζε θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ 

γ) ζε θνηλσληθνπνιηηηθέο ηεξαξρήζεηο 

δ) ζηελ ίδηα ηε ινγηθή 

ε) ζηε θηινζνθία δσήο 

ηε ρξήζε ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε: 

ζη) ζηελ εηθόλα ηνπ απόκαθξνπ δαζθάινπ. 

Δπηζεκαίλσ ηελ παηδαγσγηθή ηνπ αμία θαη ηνπο θηλδύλνπο από άζηνρε 

ρξήζε ηνπ. 

 

Ήδε από ηελ αξραηόηεηα είρε ζπληειεζηεί ε δηάζπαζε ηεο εληαίαο 

ινγνηερλίαο ν Αξηζηνηέιεο αλαθέξεηαη ζηε δηάζπαζε ηεο πνίεζεο ζε 

ζνβαξή θαη ζπνπδαία θαη ζε θαύιε ή γεινία (Ξππλεηόο, 1992: 33-36). Ο 

θσκηθόο θαηέιεμε λα ραξαθηεξίδεηαη γεινίνο θαη ε ινγνηερλία ηνπ 

ππνδεέζηεξε. Η αξραία Σξαγσδία εληζρύζεθε από ην Αζελατθό θξάηνο. 

Αληίζεηα ε Κσκσδία έκεηλε γηα θαηξό ην παξαπαίδη ηνπ ζεάηξνπ. Σελ 

πξνθαηάιεςε απηή πηζηνπνηεί ν κηθξόο αξηζκόο θσκηθώλ έξγσλ πνπ 

δηαζώζεθε από ηελ αξραηόηεηα θαη ην Βπδάληην
1
. Η ίδηα ε ηζηνξία ηεο 

Κσκσδίαο δε καο παξαδόζεθε «δηά ηφ κή ζπνπδάδεζζαη» (Αξηζηνηέιεο, 

1449
α
, 38–1449

b
, 1). Καηά ην 17

ν
 αη., κε ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο 

ζην Γπηηθό Κόζκν, ην αζηείν ππνηηκάηαη πεξηζζόηεξν θαη «ε γιψζζα ηνπ 

ιατθνχ γέιηνπ ζα ζεσξεζεί “πξσηφγνλε”, “ρνλδξνεηδήο”, θαη 

“παηδαξηψδεο” θαηάιιειε κφλν γηα ηνλ “ρχδελ φρινλ”»
2
 (Κηνπξηζάθεο, 

1995: 160). 

                                                 
1
 Ο Φαίδσλ Κνπθνπιέο καο πιεξνθνξεί όηη από ηηο επηξάπειεο δηεγήζεηο ησλ Βπδαληηλώλ 

«δπζηπρψο, ειαρίζηαο έρνκελ παξαδεδνκέλαο» (Κνπθνπιέο, 1953: 225-226). 
2
 Ο ηέιηνο Μαγηόπνπινο, εμεγώληαο ηελ πιεκκειή κειέηε ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ηνπ 

έξγνπ ηνπ Ναζξεηηίλ Χόηδα από ηελ Σνπξθηθή αξηζηνθξαηία ηεο Απιηθήο Λνγνηερλίαο, 
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Η επηθξάηεζε ηνπ νξζνινγηζκνύ νδήγεζε ζηε κνλνιηζηθόηεηα ηεο 

κίαο αιήζεηαο, πνπ εθθξάζηεθε κέζσ ησλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ, ηδίσο ησλ 

Μαζεκαηηθώλ. 

Σν αλαηξεπηηθό αζηείν, πνπ δπλακηηίδεη ηα ζεκέιηα ηεο κνλαδηθήο 

αιήζεηαο
3
, κπνξεί λα έρεη ζέζε ζε κηα νξζνινγηθά ζθεπηόκελε θνηλσλία; 

Όια ηα αλζξώπηλα πξνβιήκαηα κπνξνύλ λα ιπζνύλ κε καζεκαηηθέο 

ηαθηηθέο; 

Οη δξάζεηο ησλ αλζξώπσλ ζε παξόκνηεο ζπλζήθεο ζπρλά πνηθίινπλ. 

Αιιά θαη όκνηεο δξάζεηο θάπνηε απνξξένπλ από δηαθνξεηηθά θίλεηξα. Η 

ηάζε λα ζεηηθνπνηήζνπκε θαη ηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο –πνπ απνξξέεη 

κάιινλ από ην άγρνο πηζηνπνίεζεο ηεο επηζηεκνληθόηεηάο καο κήπσο 

έξρεηαη ηειηθά ζε αληίζεζε κε ηε θύζε ηνπ αλζξώπνπ; ηα πξνβιήκαηα 

ησλ αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκώλ δελ ελδείθλπληαη κνλνκεξείο πξνζεγγίζεηο. 

Έλα εξώηεκα επηδέρεηαη πιήζνο απαληήζεσλ, αλαιόγσο κε ηελ νπηηθή 

γσλία πξνζέγγηζεο, θαη πνιιέο από απηέο κπνξεί λα είλαη ζσζηέο, θαζώο ζα 

θσηίδνπλ δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηνπ. Απηό απαηηεί ζθέςε πινπξαιηζηηθή, 

πνπ δελ απνξξέεη από ζεσξήκαηα, αιιά από εκβάζπλζε ζηελ αλζξώπηλε 

θύζε. Απηή ε πξνζέγγηζε κπνξεί λα ζπλππάξρεη ζην ζρνιείν δίπια ζηε 

καζεκαηηθή ζθέςε, ρσξίο λα είλαη θαη’ αλάγθελ ερζξηθή πξνο απηήλ, αθνύ 

βξίζθεη εθαξκνγή ζε πξνβιήκαηα δηαθνξεηηθήο θύζεο. 

ε κηα ηέηνηα θαηεύζπλζε βνεζά ε αμηνπνίεζε ηεο ινγνηερληθήο 

παξαγσγήο, αξραίαο θαη ζύγρξνλεο. Πνηαο όκσο ινγνηερλίαο, ηεο ζνβαξήο 

θαη ζπνπδαίαο ή ηεο θαύιεο θαη γεινίαο; H κεξνιεπηηθή αληηκεηώπηζε ηεο 

δεύηεξεο «απφ κηα κάιινλ θνληφζσξε παηδαγσγηθή αληίιεςε, πνπ ζεσξεί 

αλήζηθν ή, νπσζδήπνηε, „„αληηπαηδαγσγηθφ‟‟ φ,ηη εκθαλίδεηαη κε κηα 

ξεαιηζηηθή ακεζφηεηα θαη απνθαιχπηεη, ζπλήζσο, ηηο άζρεκεο πιεπξέο ηεο 

δσήο» (Μεξαθιήο, 1980: 8), έρεη αληίθηππν ζηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα, 

θαζώο ηα θσκηθά θείκελα απνηεινύλ κεηνςεθία. 

Σν αζηείν, αλ θαη θαηαηάζζεηαη από πνιινύο ζην ρώξν ηνπ «κε 

ζνβαξνύ», θαηαπηάλεηαη ζπλήζσο κε ζέκαηα ζνβαξά. Ο Γεκήηξεο Ψαζάο 

γξάθεη: «Καηαιήγνπκε ζ‟ έλα ζπκπέξαζκα πνπ ίζσο ζε κεξηθνχο ζα θαλεί 

παξάμελν: φηη, δειαδή, φζν πεξηζζφηεξν γειά έλαο ιαφο, ηφζν είλαη ζνβαξφο. 

Αιιά παξάμελν ζα θαλεί ην ζπκπέξαζκά κνπ κφλν ζε θείλνπο πνπ λνκίδνπλ 

                                                                                                                            
δηαπηζηώλεη όηη απηή: «δελ κπνξνχζε λα θαηαδερηεί θαη λα θαηαπηαζηεί κε ηνχηε ηε ρακειή 

θη αδξή πξνζσπηθφηεηα, θαη ηα ηαπεηλά θαη ρνληξά αλέθδνηα ησλ αζηείσλ θαη ησλ ρσξαηψλ 

ηεο. Απηή, είρε ηελ πςειή απνζηνιή ηεο λα γξάθεη γηα ηελ πςειή θνηλσλία θαη λα 

θαηαλνείηαη κνλάρα απ‟ απηή» (Μαγηόπνπινο, 1980: 13-14). 
3
 ε πνιιέο επηξάπειεο δηεγήζεηο ν θνπηόο απνδεηθλύεηαη ζνθόηεξνο από ηνλ έμππλν, ν 

ηεκπέιεο ηθαλόηεξνο από ηνλ εξγαηηθό, ν θησρόο πην επηπρηζκέλνο από ηνλ πινύζην. 
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φηη ζνβαξφηεηα ζα πεη αγέιαζηε θη αγνπξνμππλεκέλε θάηζα. Εγψ πηζηεχσ φηη 

ε ζνβαξφηεηα είλαη θάηη πην... ζνβαξφηεξν» (Ψαζάο, 2001: 15). Ο Moelwyn 

Merchant, κειεηώληαο ηε ζπρλή αλάκεημε ηνπ θσκηθνύ κε ην ηξαγηθό 

ζηνηρείν ζηε ινγνηερλία, επηζεκαίλεη ηε «κεγάιε δπζθνιία λα ππάξμνπλ 

δηαρσξηζηηθέο γξακκέο αλάκεζα ζηελ ηξαγηθή θαη ηελ θσκηθή 

ηδηνζπγθξαζία», θαζώο «ε θσκσδία θάλεθε λα απνθηά ην κεγαιχηεξφ ηεο 

αλάζηεκα φρη αλεμάξηεηε, αιιά ζπλδεδεκέλε κε ηηο ζθνηεηλφηεξεο ζπιιήςεηο 

ηεο ηξαγσδίαο» (Merchant, 2000: 68 θαη 80-81). Καη ε Μέλε Καλαηζνύιε 

γξάθεη όηη «ην θσκηθφ, πνπ ζπρλά αλαδεηθλχνπκε ζε ζηάζε δσήο, ζπληζηά 

ηελ άιιε φςε ηνπ ηξαγηθνχ, είλαη έλαο ηξφπνο πξνβνιήο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δξάκαηνο» (Καλαηζνύιε, 1995: 19). 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θσκηθνύ ιόγνπ είλαη δύζθνιν λα 

παξνπζηαζηνύλ δηεμνδηθά εδώ. Θα πεξηνξηζηώ ινηπόλ ζε κηα όςε ηνπ, πνπ 

είλαη όκσο, λνκίδσ, ζεκαληηθή: ζηελ αλαηξεπηηθή ηνπ δύλακε. Μέζα από 

απηή ζα αλαδεηήζσ ηελ παηδαγσγηθή ηνπ αμία. Γελ πεξηνξίδσ, αζθαιώο, ην 

επίζεην αλαηξεπηηθφο ζηελ πνιηηηθή ηνπ ζεκαζία. Σν αζηείν πεηπραίλεη 

αλαηξνπέο ζε πνιινύο ηνκείο: 

Γλυζζικέρ αναηποπέρ: 

Η γιώζζα ηνπ αζηείνπ είλαη ζπλήζσο ε άκεζε θαζεκεξηλή γιώζζα, 

ρσξίο ηα θηηαζηδώκαηα πνπ ηελ ππνβάιιεη ε «ζνβαξή» ινγνηερλία. 

Ο θσκηθόο ιόγνο πξνρσξεί ζε αλαηξνπέο ζηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ 

θαη ζηε ζύληαμε ηεο γιώζζαο, δεκηνπξγώληαο θάησ από λέα 

ζπκθξαδόκελα αλαζεκαζηνδνηήζεηο
4
. Η γιώζζα απνδεηθλύεηαη εύπιαζην 

πιηθό. Λνγνπαίγληα, γισζζνδέηεο, γισζζνκεημίεο, παξερήζεηο, 

παξεηπκνινγίεο, λέεο ιέμεηο ζπρλά ζύλζεηεο
5
  πιάζνληαη κε παηγληώδε 

δηάζεζε. 

Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε είλαη θνληά ζηελ ςπρνινγία ηνπ παηδηνύ, ην 

νπνίν καζαίλεη κε παηγληώδε ηξόπν, θαη ην βνεζά ζηελ θαηαλόεζε ηεο 

                                                 
4
 Έλα παξάδεηγκα από ηνλ Σδηάλη Ρνληάξη: «Μηα θνξά θη έλα θαηξφ ήηαλ έλα ξνιφγη πνπ 

ρηππνχζε ηηο ψξεο. Χηππνχζε η‟ απγά, ηε καγηνλέδα. Όια ηα έθαλε ιηψκα» (Καλαηζνύιε, 

1995: 152). 
5
 Π.ρ. «Σε ζπγθέληξσζη (sic) ινγίσλ ζην ζαιφλη ηνπ Σνπξή θάπνηνο απφ ηνπο 

παξεπξηζθνκέλνπο θνίηαδε δηαξθψο ην σξνιφγηφ ηνπ. Ο Μπάκπεο Άλληλνο ηνλ 

αληηιακβάλεηαη θαη ζε θαηάιιειε ζηηγκή ηνπ παξαηεξεί: „„Λφγηνο είζαη ζπ, θχξηε ζπλάδειθε, 

ή… σξνιφγηνο;‟‟» (Παπαδάηνο: 61). ηνλ Καξαγθηόδε επίζεο εκθαλίδνληαη ζύλζεηεο 

ιέμεηο κε κνξθή ζηδεξνδξόκνπ: «ραζηνπθνθινηζνπαηηλάδεο, θιεηδνύρνο ηεο 

ηκαηηνθινηζνζθαιηαξνζήθεο, ινπθνπκνζάλαηνο...» (Καλαηζνύιε, 1995: 211). Θπκίδσ θαη 

ηελ νλνκαζία ηεο νπηνπηθήο πνιηηείαο ησλ «Οξλίζσλ», ηεο «Νεθεινθνθθπγίαο». 

(Αξηζηνθάλεο: ζη. 819). 
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ινγνηερλίαο, θαη ηδηαίηεξα ηεο πνίεζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από παηγληώδε 

ρξήζε ηεο γιώζζαο. Οη καζεηέο απνθηνύλ εθόδηα θαη γηα ηελ πξνθνξηθή 

θαη γξαπηή έθθξαζε ησλ ζθέςεώλ ηνπο. 

Αναηποπέρ ζε κπιηήπια αξιολόγηζηρ ηυν διαπποζυπικών 

ζσέζευν: 

Κάπνηε θάιεζαλ ην Ναζξεηηίλ Χόηδα ζε γεύκα. Απηόο πήγε κε ηα 

θαζεκεξηλά ξνύρα, γηαηί, όπσο ζθέθηεθε, «ηα ξνχρα δε ζα θάκλαλε ην 

Χφηδα». Δπεηδή δελ ηνλ ππνδέρηεθαλ κε ζέξκε, έθπγε θαη μαλαγύξηζε 

θαινληπκέλνο. Σώξα ηνλ πεξηπνηήζεθαλ κε πξνζπκία, πξνζθέξνληάο ηνπ ηα 

θαιύηεξα θαγεηά. «“Φάγε γνχλα κνπ, θάγε γνχλα κνπ”, αξρίλεζε λα ιέγεη 

θαη λα ρψλεη ην καλίθη ηεο γνχλαο ηνπ κεο ζηα πηάηα». Όηαλ ξσηήζεθε, αλ 

απηό ήηαλ θαλέλα θαηλνύξην ρσξαηό, απάληεζε: «Δελ είλαη θαηλνχξγην 

ρσξαηφ! Μηα θ‟ νη θηινθξνλήζεηο δελ είζαλε γηα κέλα κα γηα ηε γνχλα κνπ, 

ηελ πξνζθαιψ θ‟ εγψ λα θάγεη θαη λα πηεη!» (Μαγηόπνπινο, 1980: 167-168). 

Βιέπνπκε πόζν επηδέμηα κπνξεί έλα αλέθδνην λα μεζθεπάζεη ηελ 

επηθαλεηαθόηεηα ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ. 

πρλά ηείλνπκε λα θαηαηάζζνπκε ηνπο αλζξώπνπο ζε δηπνιηθά 

ζρήκαηα (θαιόοθαθόο, έμππλνοβιάθαο, εξγαηηθόοηεκπέιεο…). Οη 

ελδηάκεζεο δηαβαζκίζεηο απνπζηάδνπλ. Χαξαθηεξίδνπκε ηνπο άιινπο 

(θάπνηε θαη ηνπο εαπηνύο καο) κε επίζεηαηακπέιεο, αδπλαηώληαο λα 

αληηιεθζνύκε ηελ πνιππινθόηεηα ηεο αλζξώπηλεο θύζεο. Γηλόκαζηε είηε 

νπαδνί είηε πνιέκηνη ησλ άιισλ, θηάλνληαο θάπνηε ζην ξαηζηζκό (εκείο, 

θαινί θαη πνιηηηζκέλνη  νη άιινη, θαθνί θαη βάξβαξνη). 

ην αζηείν όκσο ηα δύν άθξα ηνπ δηπνιηθνύ ζρήκαηνο ζπρλά 

ζπγρένληαη. Κάπνηε ηε κεγαιύηεξε ζνθία εθθξάδεη ν ηξειόο
6
, ν δπλαηόο 

απνδεηθλύεηαη αλάμηνο, ν ηεκπέιεο ηθαλόο... «Η αλνεζία δείρλεη ήδε 

ρεηξνπηαζηά ηελ αηέιεηα ηνπ λνήκαηνο, ηηο ξσγκέο πνπ παξνπζηάδεη ε ινγηθή 

ηάμε ηνπ θφζκνπ· κε ην πεξηερφκελφ ηεο, „„ζθνηψλεη‟‟ θαη „„εληαθηάδεη‟‟ ην 

λφεκα, ηαπηφρξνλα φκσο ην „„αλαζηαίλεη‟‟, δειαδή ην αλαλεψλεη» 

(Κηνπξηζάθεο, 1995: 259). Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ηνλίδεη ηε δπλαηόηεηα 

αιιαγήο ησλ ζπλζεθώλ, γθξεκίδεη απόιπηεο απόςεηο θαη νδεγεί ζε 

απηνγλσζία θαη εηεξνγλσζία. 

Σν αζηείν μεζθεπάδεη ηελ θαθία, ηελ αραξηζηία, ηελ ηζηγθνπληά, ην 

ςέκα... θαη απνθαιύπηεη ηη ζεσξεί ν ιαόο ειάηησκα. Μεηαβάιινληαο ην 

άζρεκν ζε γεινίν, καο παξαθηλεί λα απνθεξύμνπκε ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο. 

Αναηποπή ζε κοινυνικοπολιηικέρ ιεπαπσήζειρ: 

                                                 
6
 Βι. π.ρ. ηελ επηξάπειε δηήγεζε «Ο ηξειιφο θη ν γλσζηηθφο» (Μέγαο, 1983: 221-227). 
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«Η ζάηηξα, γεινηνπνηψληαο πξφζσπα, ηδέεο, εμνπζίεο, έρεη ζηφρν 

αλακνξθσηηθφ. Ο ιφγνο ηεο είλαη εζηθφο αιιά θαη πνιηηηθφο, κε ηελ πιήξε 

έλλνηα ηνπ φξνπ» (Γεξηηιήο, 1998: 31-32). Ο πνιηηηθόο ιόγνο ζπρλά είλαη 

θαηαγγειηηθόο
7
. 

Οη εθάζηνηε θπβεξλώληεο, πξνζπαζώληαο λα δεκηνπξγήζνπλ 

πνιίηεο ππνηαθηηθνύο, ζπρλά εκθαλίδνπλ ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο ηεξαξρίεο 

ακεηάβιεηεο θαη αηώληεο. 

Ο θσκηθόο ιόγνο θξίλεη όζνπο απζαηξεηνύλ. Από ηα βέιε ηνπ δελ 

μεθεύγεη νύηε ε Δθθιεζία θαη νη εθπξόζσπνί ηεο, θαζώο «ν θιεξηθφο, έζησ 

θαη αλ απηφο δελ ην επηζπκή, εκθαλίδεηαη σο έλα είδνο εμνπζίαο» (Φάξνο, 

1994: 117). 

Σν αζηείν απνδνκεί, νπηνπηθά, ηηο αληηδξαζηηθέο 

θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο, πξνηείλνληαο λέεο. Θπκίδσ ηε 

«Νεθεινθνθθπγία» ζηνπο «Όξληζεο» ηνπ Αξηζηνθάλε. 

ην αζηείν ζπρλά απνδεηθλύεηαη ν εμνπζηαδόκελνο ηθαλόηεξνο από 

ηνλ εμνπζηαζηή, ν ιαόο ζνθόηεξνο από ηνπο εγέηεο ηνπ. Ο Mikhail Bakhtin 

επηζεκαίλεη ηελ, έζησ πξνζσξηλή, θαηάξγεζε ζηα ιατθά θαξλαβάιηα –πνπ 

απνηεινύλ ην θπζηθό «βηόηνπν» ηνπ αζηείνπ– ησλ ηεξαξρηώλ, ησλ 

δηαθξίζεσλ θαη ησλ απαγνξεύζεσλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (Bakhtin, 1984: 

15). ε κηα αδηάθνπε πάιε νη «θάησ» κπνξνύλ λα γίλνπλ «πάλσ» (π.ρ. ν 

θαξβνπληάξεο ή ν γύθηνο γίλεηαη βαζηιηάο). Η θνηλσλία ραξαθηεξίδεηαη όρη 

από ηάμε, αιιά από αηαμία, πνπ «δελ είλαη παξά ε πξνυπφζεζε κηαο 

θαηλνχξγηαο νπηνπηθήο ηάμεο» (Κηνπξηζάθεο, 1995: 309). Απηό δελ είλαη 

ηειηθά ην παηρλίδη θαη ηεο ίδηαο ηεο δσήο; 

Η αμηνπνίεζε ηνπ αζηείνπ ινηπόλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία θξηηηθά ζθεπηόκελσλ θαη ειεύζεξσλ πνιηηώλ. 

Αναηποπή ηηρ ίδιαρ ηηρ λογικήρ: 

Κάπνηε ε αλαηξεπηηθή ηάζε ηνπ αζηείνπ μεπεξλά ηα όξηα ηεο 

ινγηθήο, θηάλνληαο ζηνλ θόζκν ηεο θαληαζίαο. ηα γθξνηέζθα αζηεία 

δηεμάγεηαη «έλα είδνο ζχγθξνπζεο ηνπ ζπλνιηθνχ „„ζελάξηνπ‟‟ ηνπ ςεχδνπο 

κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα» (Μεξαθιήο, 1980: 57). Λεο θαη θαηαξγείηαη ν 

                                                 
7
 ην ζαηηξηθό πνίεκα «Θδησηηθέο ζρνιέο», ν Βαγγέιεο Ι. Γεξγαηζνύιεο εκθαλίδεηαη 

ηδηαίηεξα επηθξηηηθόο γηα ηελ θνηλσλία καο: 

«Κη εγψ ζρνιή ζηηρνπξγηθήο εζθφπεπα λα θηηάμσ, 

κα έηπρε ηε γλψκε κνπ πξνρηέο λα ηελ αιιάμσ. 

Λέσ λα κάζσ ζηα παηδηά, πνπ ηψξα κεγαιψλνπλ, 

ηνλ θφζκν πνπ ηνπο δψζακε πψο λα ηνλ... θαζθειψλνπλ!» (Γεξγαηζνύιεο, 2004: 21). 
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ρξόλνο, ν ρώξνο, ε ύιε, νη ηδηόηεηεο θαη ηα κεγέζε ησλ ζσκάησλ θαη όια 

κπνξνύλ λα ζπκβνύλ
8
. 

«Μ‟ απηή ηελ αληηζεηηθή ζρέζε πξαγκαηηθνχ–ππεξπξαγκαηηθνχ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ππνβάιιεηαη ην γεγνλφο, φηη ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

“θηελή”, κηθξνζπκθεξνληνινγηθή, ηξηκκέλε, εμσζψληαο έηζη ζε κηα 

πξνζπάζεηα πξνζσξηλήο ιχηξσζεο, θπγήο» (Μεξαθιήο, 1980: 57). Ο Philip 

Thomson ζπζρεηίδεη ην γθξνηέζθν κε ην ξεαιηζηηθό: «ν θφζκνο ηνπ 

γθξνηέζθνπ, φζν παξάινγνο θη αλ θαίλεηαη, είλαη κνιαηαχηα ν δηθφο καο 

θφζκνο –θφζκνο πξαγκαηηθφο θαη άκεζνο» (Thomson, 1984: 38). Ο Mikhail 

Bakhtin ηνλίδεη ηε ζεηηθή–αλαγελλεηηθή ιεηηνπξγία πνπ έρεη ζην γθξνηέζθν 

ν ππνβηβαζκόο ησλ πςειώλ ηδεώλ ζε ιεηηνπξγίεο ζσκαηηθέο (Bakhtin, 

1984: 21). 

Αναηποπέρ ζηη θιλοζοθία ζυήρ: 

Ο Γηάλλεο Κηνπξηζάθεο γξάθεη: «ε θσκηθή αλνεζία απνθαιχπηεη 

ηελ απζαίξεηε θαη πξνζσξηλή θχζε ησλ ίδησλ ησλ θαηεγνξηψλ ηεο ζθέςεο, 

αίξεη πξνο ζηηγκήλ ηελ πίεζή ηνπο πάλσ ζην αλζξψπηλν πλεχκα θαη 

ππνβάιιεη λένπο ηξφπνπο δφκεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ νδεγνχλ θάπνηε 

ζε κηα θηινζνθηθή ζεψξεζε ηεο δσήο –ζε κηα „„θηινζνθία ηνπ παξάινγνπ‟‟» 

(Κηνπξηζάθεο, 1995: 131-132). 

Η γιώζζα ηνπ γέιηνπ έρεη δηθνύο ηεο θώδηθεο θαη δξα 

ζπκπιεξσκαηηθά θαη, ζπρλά, αλαηξεπηηθά πξνο ηε «ζνβαξή» γιώζζα θαη 

ζθέςε. Αλαθαιύπηεη ην αζηείν κέζα ζην ζνβαξό, ην γέιην ζηνλ πόλν, ην 

ειάηησκα ζην θαηλνκεληθά ηέιεην. Λεηηνπξγεί σο ιπηξσηηθή δηέμνδνο από 

ό,ηη καο πλίγεη, θαη σο ακθηζβήηεζε, μεκαζθαξεύνληαο ό,ηη παξνπζηάδεηαη 

ηέιεην. Γεκηνπξγεί αλζξώπνπο ζθεπηόκελνπο, αλήζπρα θαη θξηηηθά 

πλεύκαηα. 

Αναηποπή ηηρ εικόναρ ηος απόμακπος δαζκάλος: 

Η ρξήζε ηνπ αζηείνπ ζην ζρνιείν πξνθαιεί λέεο αλαηξνπέο. ηα 

κάηηα ησλ καζεηώλ ν δάζθαινο εθπξνζσπεί ηνλ θόζκν ησλ κεγάισλ, έλαλ 

θόζκν ππνρξεώζεσλ, απζηεξόηεηαο, ζνβαξόηεηαο. Σν αζηείν, κε ηελ 

παηγληώδε πξνζέγγηζε ηεο δσήο θαη ηεο κάζεζεο, θέξλεη θνληύηεξα 

δάζθαιν θαη καζεηή, αθνύ ν πξώηνο «κηιάεη» ηώξα ηελ παηγληώδε θαη 

αλαηξεπηηθή «γιώζζα» ηνπ δεπηέξνπ. 

Σν αζηείν κπνξεί λα βνεζήζεη λα εληαρζνύλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη νη καζεηέο πνπ δε ζπκκεηέρνπλ ζηα καζήκαηα. 

                                                 
8
 Ο Σδηάλη Ρνληάξη γξάθεη: «Έλαο άλζξσπνο πάεη ζηνλ ηζαγθάξε λα ηνπ θηηάμεη έλα δεπγάξη 

παπνχηζηα γηα ηα ρέξηα ηνπ. Είλαη έλαο πνπ πεξπαηάεη κε ηα ρέξηα. Με ηα πφδηα ηξψεη θαη 

παίδεη αξκφλην. Είλαη έλαο άλζξσπνο αλάπνδνο» (Καλαηζνύιε, 1995: 152). 
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Κίνδςνοι: 

Η ρξήζε ηνπ αζηείνπ ζην ζρνιείν θξύβεη θηλδύλνπο, αλ δε γίλεη 

κειεηεκέλα θαη κε ζνβαξόηεηα. Γελ απνηειεί νμύκσξν ζρήκα ε θξάζε 

«ζνβαξόηεηα ζηε ρξήζε ηνπ αζηείνπ». Πόζν θνληά βξίζθεηαη ην αζηείν 

ζην ζνβαξό, ην δάθξπ ηεο ραξάο ζην δάθξπ ηεο ιύπεο, ην δείρλνπλ νη όξνη 

θιαπζίγεινο θαη ραξκνιχπε
9
. Πόζν επηθνηλσλνύλ θαη ζπγρένληαη νη όξνη 

αζηείνο θαη γεινίνο ην δηαπηζηώλνπκε θαζεκεξηλά. Απαηηείηαη ινηπόλ 

πξνζνρή ζηε ρξήζε ηνπ αζηείνπ. Ο Μαγηόπνπινο επηζεκαίλεη ηνπο 

θηλδύλνπο: «ηα γεγνλφηα θαζψο πεξλάλε απ‟ ην ζνπξσηήξη ηεο ζάηηξαο, δελ 

είλαη ηφζν εχθνιν, φζν ην λνκίδεη θαλείο, λα ζπιιάβεη ην ζηνηρείν εθείλν πνπ 

ζα πξνθαιέζεη ην γέιην. Απηφ είλαη κηα ηδηαίηεξε ηδηφηεηα ηνπ πλεχκαηνο, 

γηαηί εθεί πνπ ιέγεη θαλείο λα ζπιιάβεη ην γέιην, κπνξεί λα θαηαληήζεη ν ίδηνο 

γεινίνο» (Μαγηόπνπινο, 1980: 39). Αλ δε κειεηεζεί θαιά ην είδνο θαη ε 

δνζνινγία ηνπ αζηείνπ ζην ζρνιείν, θηλδπλεύεη ν δάζθαινο λα ράζεη ην 

θύξνο ηνπ θαη λα γίλεη γξαθηθόο. 

Πνιιά αζηεία θνπβαινύλ αξλεηηθά κελύκαηα. Η Jessica Davis 

γξάθεη γηα ηε δηηηή θύζε ηνπ αζηετζκνύ: «ε επραξίζηεζε ηνπ αζηετζκνχ 

είλαη ελ κέξεη δηαζθεδαζηηθή θαη ζπγθαηαβαηηθή, θαη ελ κέξεη επηζεηηθή θαη 

ερζξηθή» (Davis, 1984: 47). ην ίδην πλεύκα, νη Andrew Bennett θαη 

Nicholas Royle επηζεκαίλνπλ ηε δηαβνιηθή θύζε ηνπ γέιηνπ, πνπ άιινηε 

είλαη πξνζβιεηηθό θαη άιινηε όρη, άιινηε δξα απειεπζεξσηηθά θαη άιινηε 

πξνθαιεί ακεραλία (Bennett and Royle, 1999: 97). Πξέπεη, επνκέλσο, κε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή λα γίλεη επηινγή –δελ ελλνώ ινγνθξηζία– ησλ θεηκέλσλ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ εθπαίδεπζε. 

Κάπνηνη εγείξνπλ επηθπιάμεηο γηα ην πόζν σθέιηκε κπνξεί λα είλαη 

γηα ηηο αζώεο παηδηθέο ςπρέο ε δηδαζθαιία ηνπ αζηείνπ, πνπ απνκπζνπνηεί 

ηνλ θόζκν ησλ ελειίθσλ. Η Μέλε Καλαηζνύιε ηνπο απαληά: «Η εηιηθξίλεηα  

κε ηελ νπνία πεξηγξάθνληαη νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο, θαζψο θαη ε απξφζθνπηε 

νκνινγία ησλ παξαβηάζεσλ ηνπ θψδηθα ηεο θνηλήο εζηθήο κπνξεί λα 

ελνρινχλ, ζίγνπξα φκσο ελαξκνλίδνληαη κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ ην παηδί 

γλσξίδεη ήδε. Η ππνηηζέκελε παηδηθή αζσφηεηα δελ θηλδπλεχεη πεξηζζφηεξν, 

ελψ ε επθπήο θαπζηηθφηεηα ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ δηεγήζεσλ απηψλ 

παξέρεη ζην παηδί δείγκαηα ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ» 

(Καλαηζνύιε, 1995: 63). 

Δπίλογορ 

                                                 
9
 Σν ζέκα απηό εμεηάδεη ν θαζεγεηήο Μεξαθιήο ζην άξζξν ηνπ «Η ζησπή, ηα γέιηα θαη ηα 

θιάκαηα» (Μεξαθιήο, 1989: 33-58). 
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Θα ηειεηώζσ κε κηα αλαθνξά ηνπ πνηεηή Pope γηα ηε δύλακε ηεο 

ζάηηξαο: «Πξέπεη λάκαη πεξήθαλνο πνπ βιέπσ αλζξψπνπο πνπ δελ 

θνβνχληαη ηνλ Θεφ, λα θνβνχληαη εκέλα: αζθαιείο απφ ηε δηθαηνζχλε, απφ 

ηνλ άκβσλα θη απφ ηνλ ζξφλν θη φκσο ξηγνχλ θαη ληξνπηάδνληαη απφ ηε 

γεινηνπνίεζε κφλν. Ω, ηεξφ φπιν! έκεηλεο ν ππεξαζπηζηήο ηεο αιήζεηαο, ν 

κφλνο ηξφκνο ηεο αλνεζίαο, ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο αλαίδεηαο!» (Polland, 

2000: 13). 

Σν ζέκα δελ εμαληιείηαη εδώ. Απαηηείηαη ζπζηεκαηηθόηεξε κειέηε, 

πνπ μεθεύγεη από ηηο δπλαηόηεηεο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. 
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SUMMARY 

 

THE OVERTURNING POWER OF JOKES AND THEIR 

EDUCATIONAL VALUE 

 

In this study I examine the main changes that jokes present and I point 

out their pedagogical value. I list below some of the most frequently met 

changes. 

a) Linguistic changes. 

b) Changes in evaluation of interpersonal relationships. 

c) Changes in socio-political hierarchy. 

d) Changes in logic itself. 

e) Changes in life philosophy. 

Changes in educational issues: 

f) The model of the distant and impersonal teacher can be overturned. 
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Finally, I highlight the dangers of careless and thoughtless use of jokes 

in the classroom. 

 

VASSILIS I. GERGATSOULIS 


